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 ش گفتاريپ

گوييم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما  ما مي»

هستيم. ما بر سر شهر و مملکت با کسي دعوا نداريم. ما تصميم داريم پرچم 

را بر قلل رفيع کرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم.  "ال اله اال اهلل"

که ما شکسته شدن  داران و وابستگان آنان توقع دارند  خواران و سرمايه جهان

نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنيم و هشدار ندهيم. و حال آن 

صدا زنيم که در سراسر جهان  مي ماست  اين وظيفه اوليه ما و انقالب اسال که 

زدگان! بيدار شويد و به اطراف خود نگاه کنيد  که اي خواب رفتگان! اي غفلت 

که اينجا جاي خواب  ايد. برخيزيد  هاي گرگ منزل گرفته که در کنار النه 

 «از صياد نيست! که جهان ايمن  نيست! و نيز فرياد کشيم سريعاً قيام کنيد 

 (۷۶۳۱تير  ۹۲نگ و شروع جنگ فقر و غنا، مورخ ان جيام حضرت امام)ره( به مناسبت پاي)پ 

شه ياند يبر مبنا يديجد يالتيو تشک يان فکريعه هور جريان خط امام)ره( طليدانشجو يخبر يليلبه عنوان رسانه تح« مبارزه»ت يسا يراه انداز

رشان، خود بر دوش آنها نهاده ياست که رهبر کب يافه ين مهم، البته وظياموجود را در هم شکنند.  ياسيو س يفکر يامام راحل بود تا دو قطب يها

جوانان متعهد در طول تاريخ و خصوص دانشجويان مسلمان در نسل حاضر و نسلهاي آينده سرمايه هاي اميدبخش اسالم و کشورهاي اسالمي »است: 

کشورهاي خود باشند، و اين عزيزانند که هدف اصلي  توانند کشتي نجات امت اسالمي و مي هستند. اينانند که با تعهد و سالح و استقامت و پايداري

شوند. و  مي استعمار و استثمارگران جهانند و هر قطبي درصدد صيد آنان است و با صيد آنان است که ملتها و کشورها به تباهي و استضعاف کشيده

مانت بزرگ استقالل و آزادي که از دام دو قطب شرق و غرب با اکنون اي جوانان عزيز، و اي دانشجويان و دانشمندان امروز و فرداهاي امت و اسالم، ا

مجاهدت و فداکاري ملت عظيم الشأن ايران بدست آمده است، به شما عزيزان سپرده شده و مسئوليت بزرگي بعهده همه گذاشته است. همه ملت و 

حضرت  ياله ياسيت نامه سي)وص« باشند. مي الهي خصوص دانشجويان مسلمان که رهبران آينده هستند مسئول نگهباني از اين امانت بزرگ

 امام)ره((

آنها که »نده را گوشزد ساخته بود: ي، خطرات آيمتش به ملکوت اعليش از عزيم که پيمان دار افته اماميتحقق  ينيب شيگوش به آن پن راستا يدر ا

اند. و   گانهيه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بيسرمان و محرومان جهان با يکنند مبارزه در راه استقالل و آزادى مستضعف  تصور مى

ا به آنان يوسته و يشوند و به مبارزان راه آزادى پ  حت و پند و اندرز متنبه مىيدرد با نص  ه داران و مرفهان بىيکنند سرما  ى هم که تصور مىيها آن

اى است که   ى دو مقولهياخواهى و آخرت جويام و راحت طلبى، بحث دنيه، بحث قيرفاه و سرماکوبند. بحث مبارزه و   کنند آب در هاون مى  کمک مى

بضاعت   ن بىينيده باشند. فقرا و متديت و استضعاف را چشيى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محروميشوند. و تنها آنها  هرگز با هم جمع نمى

ن يم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفييتالشمان را بنما  د تماميها هستند. ما با گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقالب

 (۷۶۳۱ر يت ۹۲، ۸۲۵ام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ي)منشور استقامت: پ« م.يرا حفظ کن

آن در قالب اساسنامه، در  يم روش هايمرامنامه و ترس يبر مبناساختار خود  يان خط امام)ره( با شکل دهيبر اساس آنچه گفته شد، رسانه دانشجو

ف شده است، ي)ص( که در عصر ما در قالب خط امام)ره( بازتعر ين و اشاعه اسالم ناب محمدييمشخص به تب ياهداف باال و در حوزه ها يراستا

 ه،يت فقيت از واليه تبعيشان آغاز شده و در سايده اين برگزارايشان و ي)ره( توسط ا ينيکه از زمان آغاز نهضت امام خم يخواهد پرداخت. هدف

درد  ن بىيها و مرفه  امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه»رود تا سراسر عالم را دگرگون سازد:  مي

اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالى عزت   مبارزه را بر دوش گرفتهزانى که در سراسر جهان کوله بار يشروع شده است. و من دست و بازوى همه عز

 (۷۶۳۱ر يت ۹۲، ۸۲۵ام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ي)منشور استقامت: پ« بوسم.  اند مى  ن را نمودهيمسلم
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ن تالش نه يم ايامام)ره(. هرچند که اعتراف دارفه يصح يه در جهت شناخته حداقليارائه متون اول ياست برا يتالشد، يش رو داريکه در پ يجزوه ا

شه يشناخت اند يتواند راهگشتا مي فهيز جز مطالعه کامل و جامع صحيچ چيهن شناخت آن عارف کامل است و نه يدر وسع ما سالکان منزل نخست

 بحر را در کوزه گنجاندن است. مصداقز يشما ن يش رويجزوه پاو باشد.  يها

مختلف منتشر شده و  يکه در رسانه ها ر استيبر گرفته از مطالب ز« (ره)ينيخم امام فهيصح با ياجمال ييامام: آشنا فهيصح در امام خط»جزوه 

 ن شده اند: يراست و تدوينک در قالب جزوه ويا

 .منتشره درباره حضرت امام)ره( يمکتوب و چند رسانه اآثار  يبرخ يمعرف -

 ( ۷۶۲۷ خرداد ۷۸ ، مورخنيبون مستضعفيت تريسا )منتشره در «امام خط» کيهرمنوت /کجاست؟ يواقع امام خط» گزارش -

ن جزوه هم يدر ا راستياضافات و و ي، با اندکپردازد مي ت نامهيان تا وصشيا ياسيه سيانين بيامام از نخستکه به رئوس واضع حضرت ن گزارش يا

 آمده است. 

 ( ۷۶۲۷بهمن  ، مورخهفته نامه پنجره )منتشره در« لوشاتو نوفل در امام حضرت مواضع/ حضور کي از تيروا چند»گزارش  -

امام و  ياسيات سيح ن برهه ازيمواضع است. در مهاجرت فرانسه پرداخته ا يانقالب اسالم يروزيش از پين مواضع پيمهمتر يسربه برن گزارش يا

م يان مقيل حکومت را در جمع دانشجويش از تشکين سخنان امام پيک سو مهمتريت مضاعف دارد که از ين لحاظ اهمياز ا يخ انقالب اسالميتار

مغرضان  يبرخ شبهات يگر دقت در آن پاسخگويد يشود و از سو مي را شامل يخارج يز در مصاحبه با رسانه هاياران و نيخارج از کشور و خواص 

 ل حکومت خواهد بود. يش و پس از تشکيدرباره تناقض مواضع امام پ

 .(ره)ينيخم امام ياجتماع ياسيس يرهنمودها دهيگز -

 ،ياسيس مختلف ابعاد درباره ييرهنمودها ش،يخو ياسيس و يحوزو اتيح سراسر در يحکومت فقه و ياسيس اسالم اگرياح عنوان به( ره)ينيخم امام

 نيا دهيبرگز. باشد ناب اسالم به عمل ريمس در ما راه نقشه نيمب تواند مي آنها رئوس نشيگز کهاند  فرموده راديا.. و يفرهنگ ،يقتصادا ،ياجتماع

 است. « امام فهيصح در امام خط»ان بخش جزوه ياند؛ پا شده نشيگز «مبارزه تيسا مرامنامه» متن از که رهنمودها

 

 

 ت از آفتابيچند روا

 آثار منتشره درباره حضرت امام)ره( يرخب يمعرف

ش از انقالب حضرت يپ يها يبود که مجموعه سخنران «کوثر»با عنوان  يدو جلد يحضرت امام)ره( کتاب ين اثر مکتوب از گفتارها و نوشتارهاينخست

 ۷۹گرفت و جلد دوم هم از آبان تا  مي در بردر فرانسه  ۷۶۸۱آبان  را تا ۷۶31ن نهضت در سال  يآغاز ين کتاب رخدادهايشد. جلد اول ا مي امام

 ۷۶۱۷موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،، ياسالم انقالب عيوقا شرح با همراه، ينيخم امام حضرت يهايسخنران مجموعه، را. )کوثر ۷۶۸۱بهمن 

 رحلت تا آغاز از ينيخم امام نهضت حوادث ريس به ينگاه»با عنوان  يمقدمه و درآمد ينيخم احمد ديس حاج نيوالمسلم االسالم ( مرحوم حجة

 شد. « فه اماميصح»ن مجموعه يتدو يبرا ين کتاب نگاشته بودند که مقدمه ايبر ا« امام حضرت
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رحلت  تا ۷۶3۹ خرداد ۷۸ از شيپ حضرت امام ي«ها نامه و يشرع اجازات، احکام، ها مصاحبه، ها اميپ، اناتيب» مجموعه شامل« فه نوريصح»جلد  ۹۹

فه نور: مجموعه يصح) .دارد ۷۶۳۵ خرداد ۷۸ تا ۷۶۳۱ وريشهر ۷۶ خيتار از امام يها يسخنران و ها اميپ به اختصاص آن، ۹۷ ان است که جلدشيا

 ( ج. ۹۷. ۷۶۳۲ـ  ۷۶۳۷ تهران، ،يانقالب اسالم يسازمان مدارک فرهنگ ،يمدظله العال ينيامام خم يرهنمودها

 http://www.rahe-emam.org  د:ينيبب« )ره(ينيراه خم»ت يساد در يتوان مي را« فه نوريصح»و يآرش

 و نيتر منتشر کرد که کامل جلد ۹۹ نور در فهيصح از دتريجد يا مجموعه ()ره ينيم و نشر آثار امام خميوسسه تنظفه نور، ميپس از انتشار صح

فه امام يو صحيآرش منتشر شده است. « فه اماميصح»ن در قالب نرم افزار ين اثر همچنياد. يآ مي حضرت امام)ره( به شمار با رابطه در ياثر نيتر جامع

 د:ينير ببيز يت هايد در سايتوان مي را هم

  http://www.imam-khomeini.ir )ره(:ينيپرتال امام خم

 http://www.jamaran.ir ت جماران:يسا

 http://farsi.rouhollah.ir ت روح اهلل:يسا

 http://www.tebyan.net: انيت تبيسا

ات حضرت امام منتشر شده، از جمله ياشاره کرد که درباره ح يتوان به آثار داستان مي آثار،ن يعالوه بر ا

 يجلد( که البته اشاره ا ۹، ۷۶۱۱، تهران، انتشارات سوره مهر) يمينادر ابراه ادي نوشته زنده« آمد يباور ما م يکه از فراسو يدار با مرديسه د»کتاب 

امام بخصوص آنچه در کشور فرانسه و  ياسيس ياز زندگ يو داستان يينمايس يت هايروا يدوران اقامت در فرانسه ندارند. آنچه که مسلم هنوز جا به

 است. يلفته او ساخت، خايان را شيگذشت و جهان يدر قلب تمدن غرب

د در فرانسه و ياز آن به دوران تبع يحضرت امام)ره( ساخته شده که بخش مهم ياسيات سيز درباره حين يريآثار تصو يعالوه بر آثار مکتوب، برخ

از ابهام  يله اش آن در هايکه همچنان نما يبهروز افخم يدرباره امام به کارگردان يينمايلم سياقامت در نوفل لوشاتو اختصاص دارد. به جز تنها ف

 ر اشاره کرد:يز يتوان به مستندها مي است،

آن با سفر به فرانسه  3ت فتح( که لوح فشرده شماره ي)موسسه رواقاسملومحمد  يمصطفساخته « ينيخم امام نهضت» مجموعه مستند -

 شود.  مي آغاز و با رحلت حضرت امام)ره(

( که خالصه دفاع مقدس ياد حفظ آثار و نشر ارزشهايبن يبا همکارو  ار لبنان)شبکه المن محمد دبوق ساخته «روح اهلل»مستند جموعه م -

و  يمؤسسه آموزش ياسيس يدتياداره عق»توسط « دشمن يها توطئه يساز يخنث در يرهبر و امام نقش»از آن هم با عنوان  يا

 ران مونتاژ و منتشر شده است. يدر ا« يع دفاعيصنا يقاتيتحق

 ت فتح(يخته حامد کالهدوز )موسسه رواسا« نوفل لوشاتو»مستند  -

 لم(يما في)س ياکتساب فرشاد يکارگردان به «روز ۷۷۳ لوشاتو؛ نوفل»مستند  -

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%28%D8%B1%D9%87%29
http://www.imam-khomeini.ir/fa/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.jamaran.ir/fa/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.jamaran.ir/fa/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://farsi.rouhollah.ir/
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58950
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 کجاست؟ يخط امام واقع

 «خط امام»ک يهرمنوت

 ياسيس يها گروه يپس از انقالب از سو يها است که در سال يا  دواژهيکل« خط امام»

آن  يخود را مصداق واقع يه است و هر گروهبه کار برده شد يريناپذ مختلفِ جمع

چه « خط امام ناب»خط امام به چه معناست و مصداق  يدانسته است. به راست

 هستند؟ ييها گروه

 يها ها و نوشته ار ماست، گفتهيدر اخت« متن»ک يبه عنوان  ينيچه که از امام خم آن

 يو اجتماع يره فرديشان درباره س کانيسان و نزدينو خيتار يها قول شان و نقليا

شود.  يده مين متن خط امام ناميمختلف از ا يها گروه« فهم»شان است و يا

از حزب توده تا جناح -اند  دهينام يانقالب خود را خط امام يکه از ابتدا ييها گروه

شان و  ياسيس  شهيک به فراخور انديهر  -يزدياهلل مصباح  تيآ ياسيروان مشرب سيتا پ يان و از راست سنتيطلبان تا اصولگرا چپ، از اصالح

چه که از امام در دسترس هست پرداختند و  آن  يده بينش و ضرياند به گز داشته يک حاکم اسالميا يو  يک رهبر انقالبيکه از  ين انتظاراتيچن هم

ط امام چه خودآگاه و مزورانه و چه متکثر از خ يرهاين تفسيشان ساختند. ايها فرض شيها و پ يداور شيک خط امام سازگار با پيخود  يبرا

از محتوا و شعار  يک واژه و برچسب خالياست تا خط امام از  يو بازخوان يازمند بررسيناخودآگاه و صادقانه شکل گرفته باشند در هر صورت ن

 ل شود.يا تبديک گفتمان پويبه  ياسيس

از خط امام است.  يک قرائت رسميدر شکل دادن به « قدرت»ت دارد نقش يهمچه ا ک دارد، آنيشتر صبغه آکادميها که ب ين بررسياما فراتر از ا

و نهضت  ينيامام خم يزمايل کاريقائل نباشند به دل يتيامام و خط امام اهم ياگر برا يقدرت و ثروت حت يها ها کانون ن نظام و در کنار آنيمسئول

از خط  يفيا ناخودآگاه دست به بازتعريشود که خودآگاه  ين باعث ميف کنند و ايرل عنوان خط امام تعياند خود را ذ«مجبور»شان يا يجهان ياسالم

امروز، تالش  يايقدرت در دن ين بازويتر به عنوان مهم« رسانه»شان باشد. اصحاب قدرت و ثروت با استفاده از  ياسيامام بزنند که سازگار با منش س

 -ه رفته باشنديچه بر سر قدرت باشند و چه به حاش- يانقالب اسالم« بزرگان»اورند. يغالب دربکنند قرائت خود از خط امام را به عنوان گفتمان  يم

برند و با  يو مطابق با واقع بهره م يي، نهاير قطعير خود از خط امام به عنوان تفسيل تفسيتحم يانقالب خود با امام برا يها سال يکيهمواره از نزد

ر بر ياخ يها طلب در سال اصالح يها در موجه جلوه دادن قرائت خود دارند. تمرکز رسانه ياز امام سع يگوشدر يها قول و نقل يذکر خاطرات خصوص

 کرد دانست.ين روين نمود ايتر ينيتوان ع يرا م -هستند  طلبان ل به اصالحيتوان گفت ما يکه م-حضرت امام  يها نوه

و جامع و شفاف از آن تالش  يک قرائت رسمي يده سامان ين که برايا ايت شناخت و يرسم متکثر از خط امام را به يها د قرائتين که بايگذشته از ا

شود و ممکن است پس  يت به من داده ميواقع يب ياکنون که من حاضرم، بعض نسبتها»شان حائز توجه است که ينامه ا تين کالم امام در وصيکرد، ا

 يا خط و امضايمن  يست، مگر آنکه صدايق نيشود مورد تصد يا ميبه من نسبت داده شده  کنم آنچه ياز من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض م

مفسران »به وجود آمدن  يخواه راه را برا ان خواه ناين بيامام با ا« گفته باشم. يزيچ ياسالم يجمهور يمايا در سيق کارشناسان؛ يمن باشد، با تصد

شان با امام بتوانند خط امام  گذشته يهمراه يا نوستالژيو  يحکومت يها بونياز تريتفاده از امتکه با اس يکالم خودش بسته است، مفسران« يرسم

 نند.يافريمورد پسند خود را ب

عموم باشد  ين متن برايد بهتريکنند شا يم ميرا ترس ينهضت اسالم ي ندهيآ يها ها افق که در آن ينيعمر مبارک امام خم يانيپا يها سال يها اميپ

گفتمان خط امام « قرآن»توان  يها را م امين پيص دهند. ايون تشخياسيس ي ناسازگار با متن از خط امام را در بازار مکاره يها بتوانند قرائت تا خود

 گذاران ببندد. «بدعت»ن رهگذر راه را بر يرا هرکس خود با محک آن بسنجد و از ا« رهايتفس»ن يچن و هم« اتيث و رواياحاد»د يدانست که با
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 شود: يم ياست مختصرا معرف  شان صادر شدهيعمر ا يانيپا يها که غالبا در سال ينيساز امام خم ام مشهور و گفتمانيدر ادامه چند پ

 خدا يام براي: دعوت به قينيامام خم ين سند مبارزاتي. اول۷

اه ين روزگار سيخدا ما را به ا يام برايو ترک ق يخودخواه: »۷۶۹۶بهشت يارد ۷۸

گران ير نفوذ ديرا ز ياسالم يره کرده و کشورهايان را بر ما چيه و همه جهانرساند

خفه  يرا در ملت اسالم ياست که روح وحدت و برادر يمنافع شخص يام برايدرآورده. ق

 «کرده.

 هيي: حقوق مردم، قانون و قوه قضايا . فرمان هشت ماده۹

کامل  يطرفيان امور، با بيدر کارمندان و متصيت سايبه صالح يدگيرس: »۷۶۳۷آذر  ۹3

شوند  يه ميکه اشخاص فاسد و مفسد تصف يرد تا در حاليشود، صورت گ ياز تندروها نقل م يجاهالنه که گاه يهايبدون مسامحه و بدون اشکال تراش

 «کنار گذاشته نشوند. يد و مؤثر با اشکاالت واهياشخاص مف

ت يثيجان و مال و ح يه احکام عدل اسالميند، و احساس کنند که در ساينما ييرامش قضاملت از صحت قضا و ابالغ و اجرا و احضار، احساس آ»

 «آنان در امان است.

ا يا به نام کشف جرم يرا جلب کند،  يا کسيبدون اذن صاحب آنها وارد شود  يکس يا محل کار شخصيا مغازه و يچ کس حق ندارد به خانه يه»

ا نوار ضبط صوت يا به تلفن يمرتکب شود،  ياسالم – ير انسانياهانت نموده و اعمال غ يا نسبت به فردي د، ويب و مراقبت نمايارتکاب گناه تعق

ا دنبال اسرار مردم يکشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و  يا برايا کشف مرکز گناه گوش کند، و يبه نام کشف جرم  يگريد

 «ک نفر فاش کند.ي يده و لو براير به او رسيکه از غ يا اسراري دير نمايباشد، و تجسس از گناهان غ

 ن و مشکالت جهان اسالم يف مسلمين وظايي. برائت از مشرکان و تب۶

ن و زحمات شبانه روزى آنان را، يى است که حاصل عرق جبيها  دستى گرسنگان و محرومان و پابرهنهياد فقر و تهياد برائت ما، فريفر: »۷۶۳۳مرداد  ۳

دارى و  هير و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان، به اسم سرمايصانه از خون دل ملتهاى فقياند و حر  غما بردهين المللى به يراندوزان و دزدان بز

محروم ن حقوق حقه خود يدن به کمترياند و مردم جهان را از رس  وند دادهيات اقتصاد جهان را به خود پيان حيده و شريزم مکيزم و کمونياليسوس

 «اند.  نموده

است واقعىِ عدم تعهد کشورهاى يم کننده سين بوده و ترسيشعار نه شرقى و نه غربى ما، شعار اصولى انقالب اسالمى در جهان گرسنگان و مستضعف»

است ين سياى هم از ا  ذره رند ويپذ  ت مىيارى خدا اسالم را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشريک و به ينده نزديى است که در آياسالمى و کشورها

است، مالک عمل ابدى مردم ما و جمهورى اسالمى ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است. چرا که شرط ورود به صراط ين سيا …عدول نخواهد شد

 «اده شود.يد پينعمت، حق برائت و دورى از صراط گمراهان است که در همه سطوح و جوامع اسالمى با

داشتى، به مبارزان راه حق انتقال  ن چشميتر جه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکيم و نتيکن  مان را صادر مىيها جربهما به تمام جهان ت»

 «ست.يهاى دربند ن اده شدن احکام اسالم براى ملتيروزى و استقالل و پيهاى پ  ها، جز شکوفه  ن تجربهيم و مسلماً محصول صدور ايده مى

ن، بر ينها و مستضعفيها و گودنش  ک کالم، مصلحت پابرهنهيو در ها  ر و مفقود و مجروح دادهيد و اسيها و شه  ها و جبهه رفته  دهيمصلحت زجرکش»

هاى   ى که در خانهيها آن …زان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسالمى مقدم باشدين گرين و مرفهين درمنازل و مناسک و متمکنيمصلحت قاعد

اند   هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده  فرساى ستون محکم انقالب و پابرهنه هاى جان بتيها و مص اند و فارغ از همه رنج  دهيدرد آرم  بىمجلل، راحت و 

 «ه کنند.يدى تکيهاى کل تيد به مسئولياند، نبا  و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته



 جزوه: خط امام در صحيفه امام

 www.mobareze.ir  8 مبارزه )رسانه تحليلی خبری دانشجويان خط امام(

ند، يه علماى مزور و سوء و آخوندهاى دربارى متوجه جوامع اسالمى شده است سخن بگويحمى که از نايد از خطر عظيون متعهد اسالم بايروحان»

فاى حقوق حقه خود منع و در مواقع لزوم به ين را از استيه و مظلوميخبران هستند که حکومت جابران و ظلم سران وابسته را توج ين بيچرا که ا

 «دهند.  مىخواهان در راه خدا حکم يق و کفر مبارزان و آزاديتفس

دارها گردد و  هيت از سرماين و رو آوردن به حماين کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومياست مسئولياست ما و سياورد آن روزى را که سيخدا ن»

 -هم السالميعل -نيمه معصومن و ائيرالمؤمنيا و اميره و روش انبين با سيشترى برخوردار شوند. معاذاللَّه که ايت بيا و ثروتمندان از اعتبار و عناياغن

 «د منزه باشد.يت از آن منزه است، تا ابد هم بايست، دامن حرمت و پاک روحانيسازگار ن

 ۸۲۵ام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ي. منشور استقامت: پ3

ارى ين است که هنوز فلسفه واقعى بسين درد جوامع اسالمى ايبزرگتر: »۷۶۳۱ر يت ۹۲

اند؛ و حج با آنهمه راز و عظمتى که دارد هنوز به صورت  ى را درک نکردهاز احکام اله

 «ثمر باقى مانده است. حاصل و بىيک حرکت بيک عبادت خشک و ي

گران يشناسند و تجاوز به منافع د  چ مرز و حد و قانونى نمىين ابرقدرتها هستند که هيا»

ه شده و منطقى و ياملًا توجو استعمار و استثمار و بردگى ملتها را امرى ضرورى و ک

 «دانند.  المللى مى نين خود ساخته و بيمنطبق با همه اصول و مواز

روان خود بوده است که متأسفانه با يامبر اسالم دنبال مجد و عظمت پيناتى ندارد. پيهاى تزئ  ازى به مساجد اشرافى و منارهيامبر اسالم نيپ»

 «اند.  مذلت نشسته نشانده به خاک هاى غلط حاکمان دست استيس

م که درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن يا  مان بارها اعالم نموده  الملل اسالمى نياست خارجى و بيقت را در سيت و حقين واقعيما ا»

م، يا  م گرفتهيم. ما تصميتزم در جهان هسيه دارى و کمونيزم، سرمايونيهاى فاسد صه  شهيدن ريخشکان درصدد ما …ميسلطه جهانخواران بوده و هست

را  -ه و آله و سلميصلى اللَّه عل -م؛ و نظام اسالم رسول اللَّهياند نابود کن  دهيه استوار گردين سه پايى را که بر ايها ت خداوند بزرگ، نظاميبه لطف و عنا

 «م.ييج نمايدر جهان استکبار ترو

طان يشود؛ و هر روز ش  گانگان بر منافع آنان مقدّم مىيشه منافع بيبه نفع آنان برقرار نشود، هم د بدانند تا زمانى که تعادل قوا در جهانيمسلمانان با»

 «آورند.  اى را به وجود مى  ا شوروى به بهانه حفظ منافع خود حادثهيبزرگ 

روع شده است. و من دست و بازوى درد ش ن بىيها و مرفه  امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه»

 «بوسم.  اند مى  ن را نمودهياند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالى عزت مسلم  زانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفتهيهمه عز

رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه  ه دارى وين و محرومان جهان با سرمايکنند مبارزه در راه استقالل و آزادى مستضعف  آنها که تصور مى»

ا يوسته و يشوند و به مبارزان راه آزادى پ  حت و پند و اندرز متنبه مىيدرد با نص  ه داران و مرفهان بىيکنند سرما  ى هم که تصور مىيها اند. و آن  گانهيب

اى   ى دو مقولهياخواهى و آخرت جويام و راحت طلبى، بحث دني، بحث قهيکوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرما  کنند آب در هاون مى  به آنان کمک مى

ن ينيده باشند. فقرا و متديت و استضعاف را چشيى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محروميشوند. و تنها آنها  است که هرگز با هم جمع نمى

م تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از ييتالشمان را بنما  د تماميباها هستند. ما  بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقالب  بى

 «م.ين را حفظ کنيمستضعف

 «م.يج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازيمان بس  د در جنگ اعتقادىيشناسد. و ما با  ا و مرز نمىيده است، و جغرافيجنگ ما جنگ عق»
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م پرچم يم داريم. ما تصميم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداريهست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هست م تا شرک و کفرييگو  ما مى»

 «م.يع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوريرا بر قلل رف« ال اله الّا اللَّه»

را با دستهاى  -هم السالميعل -نيامبر و ائمه معصوميو اعتبار پن اسالمى و انقالبى خود عدول کند و خانه عزت يران از همه اصول و موازياگر ملت ا»

ت بشناسند؛ ولى در همان حدى که يفرهنگ به رسم  ر و بىيف و فقيک ملت ضعيد، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان يران نمايخود و

 «آنها آقا باشند ما نوکر.

کند.   گذارى مى هيت اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرماياى هويران با تمام وجود براى احيکنم که جمهورى اسالمى ا من به صراحت اعالم مى»

طلبى و فزون طلبى صاحبان قدرت و  روى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوى جاهيلى هم ندارد که مسلمانان جهان را به پيو دل

دگى به يد در ارتباط با مردم جهان و رسيم. ما بايزى کنير ران برنامهيو منافع ملت محروم ا شبرد اهدافيد براى پيرد. ما بايب را نگيپول و فر

است خارجى خود يد از اصول سين را بايم. و اييت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نمايمشکالت و مسائل مسلمانان و حما

ک دژ نظامى و يران به عنوان يشه حامى و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است. و کشور ايران براى هميام که جمهورى اسالمى يکن  م. ما اعالم مىيبدان

نظامهاى کفر و شرک   هين به اصول و روشهاى مبارزه عليتى اسالم و همچنيدتى و تربين و آنان را به مبانى عقياز سربازان اسالم را تأمير نيب ناپذيآس

 «سازد.  آشنا مى

چ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده يشکسوتانِ شهادت و خون در پيد پيفتد. نگذاريانقالب به دست نااهالن و نامحرمان بد ينگذار»

 «شوند.

ى و راه ورسم استقالل را زنده نگه يت انسانى خود توجه کنند و روح توانايم به هويگران کجا رفتند و ما کجا هستينکه گفته شود که ديبه جاى ا»

 «دارند.

ت و ياز از هداين طى خود را بىيچ شرايچ گاه و تحت هيد؛ و هيت و علماى متعهد اسالم استفاده کنيات از وجود روحانير ارزشها و معنويدر مس»

 «د.يهمکارى آنان ندان

 ييکاي: اسالم ناب و اسالم آمرينيحسن يام به مناسبت شهادت عارف حسي. پ۸

مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛  يد برايآن با يايزوا يبرخوردار است که تمام يخاص يدگيچياز پ ييکايبا اسالم امرراه مبارزه : »۷۶۳۱ور يشهر ۷3

و اسالم پابرهنگان و محرومان، و اسالم مقدس « ياسالم ناب محمد»و « ييکاياسالم امر»ن يمرز ب ياسالم ياز ملتها ياريبس يکه متأسفانه هنوز برا

ک مکتب يست در يقت که ممکن نين حقيدرد، کامالً مشخص نشده است. و روشن ساختن ا ين بيخدانشناس و مرفه  ه دارانيمتحجر و سرما ينماها

ه صورت يعلم يها ن کار توسط حوزهياست، که اگر ا يار مهميبس ياسين دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سييک آيو در 

 «ان ما بود.ين، در ميز ما، عارف حسيد عزياد سيز اريرفته بود، به احتمال بسيپذ

 ام به هنرمنداني. پ۳

قل دهنده اسالم ناب يمورد قبول قرآن است که ص يتنها هنر: »۷۶۳۱ور يشهر ۶1

 يفقرا اسالم –هم السالم يعل – يهد ائمه اسالم –ه و آله و سلم ياهلل عل يصل – يمحمد

تها باشد. يآور محروم خِ تلخ و شرميخوردگانِ تار انهيدردمند، اسالم پابرهنگان، اسالم تاز

سم خون آشام و نابود کننده يمدرن و کمون يه داريبا و پاک است که کوبنده سرمايز يهنر

درد، و در  ين بي، اسالم مرفهيگياسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش و فروما

 باشد.« ييکاياسالم امر»ک کلمه ي
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مِ روشن عدالت و يترس ياست. هنر در عرفان اسالم ي، نظامياسي، سي، اقتصادينشان دهنده نقاط کور و مبهم معضالت اجتماع هنر در مدرسه عشق

 گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است. يم تلخکاميشرافت و انصاف، و تجس

د يبا يبرند. تنها به هنر يهنگ عدالت و صفا، لذت م، فريل اسالميدن خون فرهنگ اصياست که از مک ير زالوصفتانيخود تصو يگاه واقعيهنر در جا

 اموزد.ي، را بيکا و شورويز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امريپرداخت که راه ست

ر، تنها و تنها يغن بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به يت و امانتشان را زميدغدغه کوله بار مسئول يتوانند ب يم يهنرمندان ما تنها زمان

 «اند. دهيدان رسيات جاويدر چهارچوب مکتبشان، به ح

 ي. منشور سازندگ۱

هاى رده باالى  تينان دارم که شخصيدر مسئله بازسازى و سازندگى من اطم: »۷۶۳۱مهر  ۷۷

کنند   ز مردم وفادار و انقالبى کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمىين محترم و نينظام و مسئول

 «ا غرب تمام شود.يران اسالمى به شرق و يمت وابستگى اين هدف به قيبه ال يکه ن

م که شرعاً بر همه شما واجب است که يگو ز مىين و دست اندرکاران در هر رده نيبه مسئول»

اى قطع  نهيگانگان را در هر زمين کشور به بيهاى وابستگى ا  شهين رگ و ريد تا آخريهمت کن

شبرد اهداف نظام و يد که اجر سکوت براى پيو اگر مصلحت نظام و اسالم سکوت است، دردمندانه سکوت کن -د کرديه خواهکه ان شاء اللَّ -ديينما

 «شتر از دفاع از اتهام وابستگى است.ياسالم به مراتب ب

د ين امر بايت و تقدم ايبلکه اولو ى کشاورزى وارد آورد،يدن به امر خودکفاين خللى بر ضرورت رسيد کوچکتريتوجه به بازسازى مراکز صنعتى نبا»

 «گر.يهاى د  نهيى در زمياى است براى استقالل و خودکفا  ى در کشاورزى مقدمهيخودکفا مطمئناً …محفوظ بماند

و  نيق کامل و همه جانبه مخترعيت امکانات و تشويقات و تمرکز و هدايى و بازسازى توسعه مراکز علمى و تحقين عامل در کسب خودکفايمهمتر»

 «روهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند.ين و نيمکتشف

 «ک جامعه انقالبى است.ين آفت يمبارزه با فرهنگ مصرفى که بزرگتر»

و  مرفه و متمکن خاص افراد به خارج و داخل تجارت در انحصار طلسم شکستن و …م مردمى در بازسازى و سازندگىيروهاى عظياستفاده از ن»

 «هاى مردم و جامعه.  بسط آن به توده

 ي: مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسالمي. منشور برادر۵

و  ياسيو س ي، فرهنگيمختلف نظام يها نهيها و برداشتها در زم قهيبزرگوار اسالم پر است از اختالف نظرها و سل يفقها يکتابها: »۷۶۳۱آبان  ۷1

هم ممکن است قول  يدر مسائل اجماع يا اقوال مخالف وجود دارد و حتياجماع شده است قول و  يکه ادعا يائل، تا آنجا که در مسيو عباد ياقتصاد

 «دا شود.يخالف پ

 يها نهيدر زم يفقه – يکند که نظرات اجتهاد يعت انقالب و نظام همواره اقتضا ميد باب اجتهاد باز باشد و طبيشه بايهم يدر حکومت اسالم»

 «از آن را ندارد. يريتوان و حق جلوگ يگر آزادانه عرضه شود و کسيکديبا مختلف ولو مخالف 

د و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقالب يگران برآيب ديا تخريجهت در فکر حذف  يناکرده ب يخدا يا گروهي ين نظام کسياگر در ا»

 «سالم و انقالب لطمه وارد کرده است.خود ضربه بزند به ا يا رقبايب يش از آنکه به رقيمقدم بدارد، حتماً پ
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گر است. يکديک ساختن مواضع خدمت به يف قلوب و تالش جهت زدودن کدورتها و نزديت خداوند متعال در آن است، تأليناً رضايقيکه  يياز کارها»

د با همه توان در يد که بايشمنان مشترک دارز نمود. شما آنقدر دينسبت به جناح مقابل است، پره ينيبدب يکه فقط کارشان القا ييها د از واسطهيبا

 «د.يستيکند، در برابرش قاطعانه با يم ياز اصول تخط يد کسيديد، لکن اگر ديستيبرابر آنان با

 نيج مستضعفيل بسيام سالگرد تشکي. پ۲

 «اند. گرفته ينشان يو ب يان در گمنامافتگان آن، نام و نشيت ياست که ترب يشه پاک اسالميقات پابرهنگان و معراج انديج ميبس: »۷۶۳۱آذر  ۹

د يست، باين يران اسالميج تنها منحصر به اياست، چرا که بس ين شدنيباشند و ا يجاد حکومت بزرگ اسالميان جهان اسالم در فکر ايجيد بسيبا»

 «ستاد.يجهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ا يمقاومت را در تمام يها هسته

 «را به دنبال خواهد داشت. ي، سقوط در دام دو ابرقدرت جهانيونيليست ميجاد ارتش بيکنم که غفلت از ا يمد يگر تأکيبار د»

 تي. منشور روحان۷1

ه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتى نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و يت متعهد، به خون سرمايروحان: »۷۶۳۱اسفند  ۶

ا زندگى يدستى و عدم تعلق به تجمالت دنيوه زاهدانه و با فقر و تهيز به همان شياند و پس از کسب مقامات علمى و معنوى ن رس خواندهاضت دير

 «اند.  ر بار منت و ذلت نرفتهياند و هرگز ز  کرده

گر نخورده است و يچ قشر دين روحانى نما ضربه خورده است، از هين مقدسيآنقدر که اسالم از ا»

روز يد …خ روشن استيکه در تار -ه السالميعل -نيرالمؤمنيت و غربت امينمونه بارز آن مظلوم

است جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز ين از سيگفتند د شعور مىيمقدس نماهاى ب

مبارزه را حرام کرده بودند و ها  «اى  هيحجت»روز يد …اند!  ست شدهين نظام کمونيند مسئوليگو مى

مه شعبان را به نفع شاه يبحبوحه مبارزات تمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى ندر 

 «اند!  ون شدهيتر از انقالبيبشکنند، امروز انقالب

ست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما يجنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى ن»

 «گى وجود دارد.ن جنگ از آدم تا ختم زنديمان و رذالت بود و ايجنگ ا

کى متهم به طرفدارى از يکند،   آورد. هر جناح براى حذف و طرد طرف مقابل خود واژه و شعارى انتخاب مى  ش مىيتاً معارضه پيجبهه بندى نها»

 «ام.  نى دادهيريشه تذکرات تلخ و شيجناحها هم  شود که من براى حفظ اعتدال  گرى متهم به التقاطى مىيه دارى و ديسرما

است و يم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سياى که در قد  ن کننده در اجتهادند. مسئلهييزمان و مکان دو عنصر تع»

 اسى همان موضوع اوليق روابط اقتصادى و اجتماعى و سيدا کند، بدان معنا که با شناخت دقيدى پيک نظام ممکن است حکم جدياجتماع و اقتصاد 

 «طلبد.  دى مىيدى شده است که قهراً حکم جديم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جديکه از نظر ظاهر با قد

 «کنم.  اسى اظهارنظر نمىيد من در مسائل سيست که مرجع و مجتهدش بگويبراى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول ن»

م، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود يروابط و مناسبات گسترده باشجاد يطى ما به دنبال اين شرايست که در چنيضرورتى ن»

ن باورند و يم. آنان که هنوز بر ايگذر نى خود ساکت و آرام مىيم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات ديآنان چنان وابسته و عالقه مند شد

م و يد تکرار کنيم و اشتباهات گذشته را نبايا م و ما خامى کردهييد نظر نمايخود تجد پلماسىياست و اصول و ديد در سيکنند که با ل مىيتحل
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م، آنان با ما يانه عمل کنيگرا تاً انزواى کشور شده است و اگر ما واقعينى غرب و شرق نسبت به ما و نهايا جنگ سبب بدبيمعتقدند که شعارهاى تند 

 «گذارند.  ن مىيقابل به ملت ما و اسالم و مسلمکنند و احترام مت  برخورد متقابل انسانى مى

د فتواى اسالمى و حکم اعدام سلمان رشدى يد ديند که باينند و بگويگر بر کرسى قضاوت بنشيلگران امروز، ده سال دين است که تحليترس من ا»

آثار و تبعاتى داشته است و بازار مشترک ان حکم خدا يرى کنند که چون بيجه گير؟ و نتيا خيپلماسى بوده است ين ديمطابق اصول و قوان

 «م!يامبر و اسالم و مکتب بگذريم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پيد خامى نکنياند، پس با ه ما موضع گرفتهيوکشورهاى غربى عل

 يانقالب اسالم ينگار خيرامون تاريام پي. پ۷۷

به  يا خ انقالبها، عدهيشه تاريکنند. امروز همچون هم يا اربابانشان ذبح ميخ اغراض خود و ن اهداف انقالبها را در مسليشه مورخيهم: »۷۶۳۱ يد ۹۸

 «ران مشغولند که سر در آخور غرب و شرق دارند.يا يخ پر افتخار انقالب اسالمينوشتن تار

سته در يخوب و شا يد، کاريده کنيمردم رنجد يها مطالب گوناگون انقالب از زبان توده يلم حاويخ را مستند به صدا و فيد تاريتوانست ياگر شما م»

 «ما چون خود انقالب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرتها و ابرقدرتها باشد. يخ انقالب اسالميتار يها هيد پايد. بايا ران نمودهيخ ايتار

 ينيامام خم ياله ياسينامه س تيوص. ۷۹

 نامه تيوص البته. ديرس انيپا به ۷۶۳۷ بهمن در آن نگارش که است شانيا ياله ياسيس مهنا تيوص امام، از مانده يجا به اسناد نيمهمتر جمله از

 آستان و يرهبر خبرگان مجلس در ينگهدار جهت ۷۶۳۳ آذر ۷۲ خيتار در نسخه دو در را شده اصالح متن و گرفت قرار شانيا ينيبازب مورد بعدها

راحل دانست که در قالب ده آراء امام يس توان چکيت نامه را ميوص .دادند ليتحو نظام هيبلندپا يها تيشخص و نيمسؤول از يجمع به يرضو قدس

 ن آمده است. يعام و خاص به مردم و مسئول يه هايتوص

 

 ديدر تبع ين حکومت اسالمييتب

 لوشاتو مهاجرت نوفل در امام)ره( حضرت ده مواضعيگز

 و بود جهان خبرى مرکز نيمهمتر لوشاتو نوفل، سيپار در امام ماهه چهار اقامت مدت در

 اسالمى حکومت نهيزم در را شانيا هاى دگاهيد امام مختلف دارهاىيد و متعدد هاى مصاحبه

 مردم از شترىيب جمع بيترت نيا به. کرد مى بازگو انيجهان براى نهضت آتى هدفهاى و

 را نهضت دوران نيتر بحرانى که بود جا نيهم از و شدند آشنا شانيا اميق و شهياند با جهان

 به را نهيکاب استير شاهو  اوردين دوام شتريب ماه دو امامى فيشر دولت. کرد رهبرى رانيا در

 شاه، نداشت مردم اميق در رىيتأث اما نهاد فزونى به رو کشتارها. سپرد «ازهارى» نظامى دولت

 طرح از کي چيه اما کرد مى حل راه درخواست سيانگل و کايامر ريسف از صالياست تينها در

هم نتوانست مانع از  يار از عناصر جبهه مليدربرنداشت. انتخاب بخت اى جهينت آنان قبلى هاى

 يه، عراق و فرانسه، انقالب اسالميساله در ترک ۷3د ياز تبع ينيشود و سرانجام با بازگشت امام خم ينيت امام خميران تحت حمايمردم ا يموج انفالب

 د.يرس يروزيبه پ

ات ين برهه از حيدر مهاجرت فرانسه پرداخته است. مواضع ا يانقالب اسالم يروزيش از پين مواضع پيمهمتر يد، به بررسيآ مي که در ادامه يگزارش

ل حکومت را در جمع يش از تشکين سخنان امام پيهمترک سو ميت مضاعف دارد که از ين لحاظ اهمياز ا يخ انقالب اسالميامام و تار ياسيس
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 يگر دقت در آن پاسخگويد يشود و از سو مي را شامل يخارج يز در مصاحبه با رسانه هاياران و نيم خارج از کشور و خواص يان مقيدانشجو

 ل حکومت خواهد بود:يش و پس از تشکيمغرضان درباره تناقض مواضع امام پ يشبهات برخ

دار با امام گفته بود يت عراق در ديس سازمان امنيرئ د.يمحاصره گردعراق  بعثم يرژله قواى يدر نجف به وس )ره(ينيخم منزل امام ؛۷۶۸۱اول مهر 

که به خاطر  ت پاسخ داديز با قاطعين )ره(ت و اماماست اسيدن از مبارزه و عدم دخالت در سيشان در عراق دست کشيکه شرط ادامه اقامت ا

 اوضاع ۀان درباريدر جمع دانشجو سخنرانى. )ستيچ گونه مصالحه اى نيه درمقابل امت اسالم احساس مى کند حاضر به سکوت و هتى کيمسئول

 (۸۷۳-۷۲ صص ،۶ فه امام، جي، صحى شاهيکايران و اصالحات امريا

رى کرد. قبالً ين کشور جلوگيران از ورود امام به ايم ايت با اشاره رژيت ترک گفت. دولت کوينى نجف را به قصد مرز کويامام خمسرانجام  ؛مهر ۷۹

م به ينى تصميداحمد خميحجت االسالم حاج س شان پس از مشورت با فرزندشانياسرانجام ه بود اما يورا سيصحبت از هجرت امام به لبنان و 

 (3۶3، ص ۷نى)س(؛ ج يهاى حضرت امام خمي)کوثر: مجموعه سخنران. گرفت سيهجرت به پار

ن يهمان روز در نخست .دنديگردس( مستقر يه پاران در نوفل لوشاتو )حوميرانيکى از ايو دو روز بعد در منزل  هس شديوارد پارحضرت امام  ؛مهر ۷3

( و 3۵۷صفحه  ،سومفه امام، جلد ي، صحپيام به ملت ايران به مناسبت مهاجرت از عراقام خود علت مهاجرت از عراق به فرانسه را شرح دادند )يپ

من خودم را »را برشمرده و فرمودند:  ود به فرانسهشرح هجرت از عراق و ور، ايرانيان مقيم پاريسدر جمع  مهر ۷۲مورخ  يچند روز بعد در سخنران

هر کسي، هر ملتي خودش بايد تعيين سرنوشت ... شويم براي اين ملت. مي همه مسئول ... دانم مي دانم، عقلي مي دانم، يعني ملزم شرعي مي ملزم

ص ، ۶جلد فه امام، ي)صح« .سرنوشت خودشان را تعيين کنند خواهند مي واند  خودش را بکند، ديگران نبايد بکنند. اين ملت ما هم االن همه ايستاده

۸1۹ ) 

د خداوند متعال و تمسک به مکتب پر افتخار قرآن، به شما ييمن با تأ»س فرمودند: ياز پار ينين علوم ديخطاب به محصل ياميمهر؛ امام در پ ۷۳

ن شما جوانان برومند اسالم يوند بيابد و پيادامه  يو مل ياسالمنکه نهضت بزرگ يدهم؛ به شرط ا يم يينها يروزيپ ۀز اسالم مژديفرزندان عز

ل که به ير و وکيبه اسم شاه و دولت و وز ييها آنان و مهره يسياستعمارگران راست و چپ و جنود ابل يها لهياز ح يباشد؛ و به شرط آگاه يناگسستن

د و يزيط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها آگاهانه و متعهد بپاخيمن! در مح زانيعز يهان، ا .مکند ياند و خون آنان را م جان ملت مستضعف افتاده

 يرويمه نموده است پيز عمالً از احکام پر ارج اسالم که سعادت ملتها را بيد، و قبل از هر چينجات اسالم و کشور کوشش کن يد و برايونديبه هم پ

د، يکن آگاه دشمن ةلياند، از ح دا کردهيل پيآنها تما ا بهياند و  رفتهيمکتبها را پذ يده و بعضب خوريغات اجانب، فريرا که در اثر تبل ييد، و جناحهايکن

ما را که  يد، و با صراحت خواستهاينجات کشور، از تفرقه و تشتت، سخت احتراز کن يد، و برايمنحرف را افشا کن يباز مکتبها لهيسران ح يتهايو جنا

د، باشد که با شناخت يشنهاد کنيد، و شعار ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به آنان پيوشزد کنن است به آنان گيمستضعف ةخواست هم

 (3۵۶ ص ،۶ فه امام، جلدي)صح.« وندنديح به شما بپيصح

 ياميدر پ يني( امام خمجمعه خونين)شهريور  ۷۱مناسبت چهلم شهداي به  ؛مهر ۹1

کنيد و زنجيرهاي اسارت را پاره کنيد و  عزيزان من! همت»ران فرمود: يخطاب به ملت ا

مهره هاي خيانتکار را يکي پس از ديگري از صحنه خارج کنيد، و دست مهره دارهاي 

سودجو را از کشورهاي اسالمي قطع کنيد. سعادت و آزادي و استقالل، پشت سد مهره 

کشور را است، سدها را ويران کنيد و صفها را درهم شکنيد و  هاي داخلي و مهره دارها

 (۸۷۷ص ، ۶جلد فه امام، ي)صح.« نجات دهيد

، ينه غرب ينه شرق يشاه؛ خط مش امريکايي اصالحات و ايران اوضاع درباره دانشجويان جمع خود در يها ين سخنرانياز اول يکيمهر؛ امام در  ۹۷

 نظام پرچم زير اال را بدهد حياتش ادامه تواند نمي شاه»ن کردند: ييت بلوک شرق و غرب، تبيه حمايات شاه در سايجنا يرا با افشا ياسالم يجمهور

و « .باشد داشته را انقياد آنطور االن ايران نظام نيست معلوم، نباشد امريکايي اگرسرنيزه. استها  امريکايي سرنيزه دنبالش که نظاميها سرنيزه زير و

 امنيت به امنيتشان نه، چه براي، امنيت براي، بشر حقوق براياند  کرده رستد هايي جامعه و زنند مي بزرگ دولتهاي اين که حرفهايي اين همه»ز: ين

http://archlibserver.imam-khomeini.ir/faces/search/fulltext/fulltextFullView.jspx?&digitalResourceBiblio=591616&digitalAttachmentId=414014&digitalReturnPage=14
http://archlibserver.imam-khomeini.ir/faces/search/fulltext/fulltextFullView.jspx?&digitalResourceBiblio=591616&digitalAttachmentId=414014&digitalReturnPage=14
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 و "آزادي" با مفهوم»ز: يو ن« .ببلعند را ضعيف ملل اين که است اين براي اش همه .برد مي آدم حقوق حفظ به بشرشان حقوق حفظ نه و برد يم آدم

 که کشتاري اين با، را اين تاييدکردند هم االن. شاه از کردند تاييد شوروي هاي وزنامهر در، کشتند مردم اين از کارتر هزار نظر در "مترقي جامعه"

 ،خواهد مي را ايران گاز اين که است اين براي شان همه اينها...  را کار اين هم االن. هست اي گوشه يک روز هر ايران در کنيد مي مالحظه شما االن

؛ بمانند عقب ضعيف ملت اين که هستند اين دنبال همه .برد مي را ايران نفت دارد آن، برد مي را يرانا گاز دارد آن؛ خواهد مي را ايران نفت آن

 (۸۷۳-۷۲ صص ،۶ فه امام، جي)صح« .نشود باز چشمهايشان

 و ايران رژيم مخالفين: »نده فرمودندينهضت و حکومت آ يت اسالميايران درباره ماه آينده اوضاع تشريح و فيگارو روزنامه با مهر؛ امام در مصاحبه ۹۹

 و ترقي به کردن پشت معني به، کنيم مي صحبت اسالم از وقتي ما. سازد مي خودبيگانه طبيعت از را آنها که هستند تبليغاتي قرباني، کنوني قيام

 عنوان تحت که هستيم رژيمهايي دشمن ما ولي، است ترقيخواه مذهب يک اسالم اساسا ما عقيده به. است صحيح آن عکس بلکه، نيست پيشرفت

 (۷ ص ،3فه امام، ج ي)صح« گيرند مي پيش در را ظلم و ديکتاتوري روش، تجددخواهي

 يک اگر که نيست جور اين»ند: يفرما مي نده نهضتياز اسالم و آ يغات منفيدرباره تبل سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خارجمهر؛ امام در  ۹۵

 يک[ دارند] روحانيون خود که احکامي کجاي، قرآن احکام کجاي، قرآن زند... کجاي مي هم به را مردم زندگي ديگر، بشود پيدا اسالمي حکومت

 انجام که را چيزهايي اگر، سينما اصل با مخالفيم... ما انحرافات مظاهر با ما. مخالفيم تجدد مظاهر با ما که است شده صادر ازشان اي کلمه همچو

فه امام، ي)صح« نيستيم. مخالف؛ دهد مي رشد؛ کند مي تربيت را ما بچه، است مفيد ملت براي که باشد کارهايي دهد مي انجام که را کارهايي، دهد مي

 (۸3، ص 3ج 

 با من»ند: يفرما مي ، اماميرازيش اهلل و آيت سنجابي کريم بازرگان، دکتر انه مهندسيجو يآبان؛ در پاسخ به سوال خبرنگار راجع به مواضع آشت ۶

 که چرا - کند مي خارج بست بن از را شاه رژيم نه کار اين که است آن هم علت. بودم مخالف روش اين با هم اول از و مخالفم بينابيني و آشتي روش

 طور به همه اگر. کاهد مي وکشتار کشت و اختناق و فشار از نه و - است بوده اجرايشان مامور که است هايي برنامه قرارگرفتنش بست بن در علت

 و روشهاي مستمر کشتارهاي راه از را کردن خسته سياست شود مي ناگزير رژيم ديگر، بايدبرود شاه رژيم که کنند اتخاذ را موضع اين قاطع و شنرو

 ثابت خود رکا اين با البته، باشند داشته را رژيم اين کردن سرنگون لياقت که کساني. شود مي نزديکتر ملت پيروزي و بگذارد کنار اختناق و فشار تازه

 (۷3۸ ص، 3ج فه امام، ي، صحمصاحبه با خبرگزاري فرانسه درباره آينده ايران« ).دارند نيز را کشور اداره توانايي که کنند مي

 راتمقر اجراي و اسالمي دستورات بر تکيه با ما»ند: يفرما مي درباره حکومت اسالمي "آمستردام نيوروو هلند"با مجله هفتگي آبان؛ در مصاحبه  ۷۵

 عموم اينکه و ديگر. شود نابود کننده فاسد هاي انگيزه طرفي از و شود کوتاه فاسد عناصر دست سويي از که ،کرد خواهيم تالشها  زمينه همه در آن

 بدين و. کنند يجلوگير بالفاصله مقامات باالترين و ترين پايين از بينند مي که کجا هر در را اسالمي مسير از انحراف که دانيم مي موظف را مردم

فه ي)صح« ماند. مي بسته نيز فاسد عناصر بر مجال و شود مي جلوگيري رشد فساد از ترتيب

 (3۷۶ص  ،3ج  امام،

 يعني ميانه حل راه»ند: يفرما مي رويتر خبرگزاري انگليسي با خبرنگار آبان؛ در مصاحبه ۹۸

 تمام و و اختناق شارف بنيادهاي همه و سلطنت بساط زيرا. شاه رژيم[ برابر در] تسليم

 رژيم فعلي بست بن به را کار و است انداخته روز اين به را ايران اجرايشان که هايي برنامه

 نه اين و، شاه رژيم به پيوستن يعني، ميانه حل راه بنابراين. هستند پابرجا، است کشانده

 حلها راه اين به که را کساني ملت و کند مي کامل بلکه برد نمي بين از را بست بن تنها

 (۸۹۶ ، ص3فه امام، ج ي)صح« .شمارد مي خائن بلکه کند مي نفي تنها نه، دهند مي گوش

کلود »د که امام صراحتا به اسى به امام ابالغ کردنيت سيس جمهور فرانسه را مبنى بر اجتناب از هرگونه فعاليزه نظر رئين کاخ اليمأمورآذر؛  ۹1

نها با زور يد در دست خودمان باشد؛ و ايم که سرنوشت ما بايم که شاه و دولت، غاصب است و اعتقاد دارياعتقاد دار ما»نده دولت فرمودند: ينما« هيشا

که شاه غاصب  يک دولتيست. در يک دولت غاصب سرباز نيده است. سرباز، در يعق اظهار همان در شما، با ما اختالف ةشيکنند. ر يزه حکم ميسرن
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ست؛ بلکه ضد شورش يام مسلحانه هم شورش نيک قيک دولت غاصب است؛ لذا ياست؛ نه  ياغيام کرده است، شاه يت قمصالح مل ياست و بر تمام

 يبه جا يما با ناراحت -م ييحرف خود را که همه آزادند حرف حقشان را بزنند، نگو - ميست ما حرف حقمان را بزنيل نياست.... اگر دولت فرانسه ما

 ( ۹1۵، ص ۸فه امام، جلد ي)صح« ميشو يگر منتقل ميد

ن توطئه يران است که خود را در مقابل چنيبر ملت شجاع ا»انقالب فرموند:  شوراي تشکيل مناسبت به ايران مسلمان ملت به ياميدي؛ امام در پ ۹۹

نهراسند، که مبارزات پرشور ملت  در نظر ندارند يزيچ يکه به جز سود طلب ياز اشخاص يتعال يله ممکن مجهز کنند، و با اتکا به خدايبه هر وس يا

را انتخاب کرده اند،  يار و با مال ملت در خارج زندگين که فرار را اختينان هم مثل آن خائنيدانند که ا مي هراسند، و يران نشان داده است که نميا

د توجه داشته باشند که يف احترام بگذارند. بايرران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شي. ملت اداستقامت را از دست داده ان

ران جداست. ارتش از يخونخوار معلوم و از حساب ارتش ا ين چند نفر ارتشيت ارتش را آلوده کنند؛ حساب ايتوانند اکثر يخائن نم يچند نفر ارتش

، دست از مبارزات پرشور خود برندارند، يجه نهائيد تا نتيف بايملت شر.. . بر آن وارد نخواهد شد يملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خلل

توانند دفاع از خود  مي ن به آنان حمله کردند،يا مفسديکه چماق به دستان و  يد به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتيدارند. با يکه نم

 (3۹۳ ص ،۸ فه امام، جي)صح« به قتل آنان شود يکنند اگرچه منته

 نخست پست تصدى براى کايامر مهره نيآخر، عنوان به ملى جبهه سران از کىي؛ اريبخت شاپور و شد گذاشته کنار يازهار ينظام لتدو ؛يد ۷۳

 ساخت.  آب بر نقش را ميرژ طرحهاى، مبارزه ادامه وجوب بر مبنى نىيخم امام هاى اميپ. شد شنهاديپ شاه به رىيوز

 اردالن يقليعل، يمل يشورا مجلس سيير ديسع جواد، سنا مجلس سيير يسجاد محمد، ريوز نخست اريبخت مرکب از شاپور سلطنت ي؛ شورا يد ۹۶

ل شد. ي، تشکيتهران نيالد دجالليس و وارسته يمحمدعل، کشور کل سابق دادستان يآباد يعل دکتر، يباغ قره ارتشبد، انتظام عبداهلل، دربار ريوز

 .برسد توافق به شانيا با يازاتيامت دادن با امکان صورت در و رديبگ تماس ينيخم امام با بود سلطنت موظف يشورا

، اسالم در»ند: يفرما مي ،ياسالم يدر جمهور يت دموکراسيراجع به ماه« اکُو لُ» يمحل مجله يفرانسو خبرنگار در پاسخ به سوال ؛يد ۹۸

 نسل که نکنند عنوان را يمسائل و نباشد کار در توطئه که يمادام، اعمال در هم و ديعقا انيب در هم، اسالم در آزادند مردم و است مندرج يدموکراس

 (3۳۵، ص ۸ جفه امام، ي)صح« .کنند منحرف را رانيا

 توسط که کردند صادر ياميپ امام روز آن عصر. کرد فرار کشور از اريبخت نهيکاب براى اعتماد رأى اخذ و سلطنت شوراى ليتشک از پس ؛ شاهيد ۹۳

 و يآزاد به افتني دست و سعادت سرلوحه و ملت يروزيپ عهيطل که را يپهلو محمدرضا فرار»شد:  قرائتها  رسانه ندگانينما يبرا ينيخم احمد حاج

 استقامت و يفداکار با که ديکرد ثابت مظلوم يها ملت به قدم ثابت و شجاع ملت شما. کنم مي عرض کيتبر فداکار ملت شما به است استقالل

 (3۵۳ ص ،۸فه امام، ج ي)صح« د.يرس باشد دشوار چه هر مقصد به و کرد غلبه باشد چه هر التمشک بر توان مي

 با دجالليس يميقد روابط به هم اريبخت. شد سيپار وارد انقالب رهبر با مذاکره يبرا، سلطنت يشورا سيير يتهران نيالد جالل ديس ؛يد ۹۵

 از کي چيه با: بود روشن و حيصر امام جواب. ماند جهينت يب امام در نوفل لوشاتو با مالقات يراب سلطنت يشورا سيير تالش اما، بود دواريام تيروحان

 در ديبا او، نيا بر عالوه. بود سلطنت يشورا از يو ياستعفا، يتهران به مالقات  اجازه صدور يبرا امام شرط. کرد نخواهم مالقات يسلطنت يها ندهينما

 يشورا بهمن؛ ۶جه يدر نت .کرد ميتقد امام به و امضا را خود ٔ  استعفانامه ناچار زين يتهران. است يرقانونيغ شورا هک کرد يم ديتأک استعفانامه متن

 .ديگرد منحل، بود شده ليتشک رانيا در يسلطنت ميرژ حفظ يبرا که سلطنت

 نکهيا از» :نوشتند رانيا ملت به يا نامه در زين( ره)ينيخم امام .بود خواهند ليتعط کشور يها فرودگاه همه گريد روز ۶ تا کرد اعالم بهمن؛ دولت ۸

 و برگشته کشور به( بهمن هشتم) صفر ۹۲ کشنبهي روز که گرفتم ميتصم بناچار، اند بسته من يرو به را رانيا سراسر يها فرودگاه، اجانب ياديا

 يشرميب کمال با يفعل دولت که بداند ديبا آگاه .. ملت.دهم دامها يينها يروزيپ تا استبداد و استعمار هيعل مبارزه به شما کنار در يسرباز چون

 در را ما شهيهم يبرا و کرده ليتحم ما بر گريد بار را نيننگ دودمان نيا ةجابران حکومت و برگرداند گذشته چون را يفرار و مخلوع شاه دارد ميتصم

 « .شکست خواهد درهم زين را توطئه نيآخر نيا خداوند خواست به ملت نيآهن ۀاراد و است شده ريد گريد يول؛ دهد قرار اجانب ةسلط ريز و اختناق
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نده وقت سازمان ي، نمايينستون و دان لويچارد فالک، استاد دانشگاه پريکا، ريکالرک، دادستان کل وقت آمر يدار با رمزيدر د ينيامام خم ؛بهمن ۳

نده در يکه در آ يد و دخالت بردارد، دولتيکا دست از فشار و تهدياگر آمر»هار کردند: ن مضمون اظيبد يکا در نوفل لوشاتو مطالبيآمر يمذهب يها

ا اصالح ياند کنار بروند  واقع شدهها  که در رأس ملت ييعدالت خواهد کرد و اگر قدرتمندها يخود را صرف اجرا يرويل خواهد شد، نيران تشکيا

 « جاد نخواهد شد.يکه آنها هستند، تفاهم ا يزمان تا يهم آسان خواهد بود ولها  بشوند، تفاهم با ملت

امبر مکرم اسالم)ص( و شهادت امام حسن يمصادف با سالروز رحلت پ؛  بهمن ۱

تظاهرات در سراسر کشور خواستار  يانداز ن مناسبت مردم با راهي)ع(؛ به هميمجتب

 يرد براار اعالم کيبخت )س( شدند.ينيورود امام خم يبازشدن فرودگاه مهرآباد برا

امام)س( در پاسخ،  س خواهد رفت.ياگر الزم باشد به پار ينياهلل خم تيمالقات با آ

در  يار تا استعفا ندهد مالقاتيبخت»د کردند: يدانستند و تأک يرقانونيار را غيدولت بخت

 «ست.يکار ن

ار در نوفل يبخت رفتنيپذ شرط با رابطه در ياميضمن صدور پ ينيخم امام بهمن؛ ۵

که  يران و اول قدميروم ا يدا کنم به خواست خدا ميکه پ يمن در اول فرصت»فرمودند: حاضران در نوفل لوشاتو  در جمع يسخناندر  ،لوشاتو

 (۸3۶-۸1، صص ۸فه امام، ج ي)صح« مردم يبر احکام اسالم بر رأ يمبتن يک دولت اسالميکنم  يس ميدارم تأس يبرم

 در پرحادثه توقف ماه چهار از پس که موقع نيا م. دريالرح الرحمن اهلل بسم: »فرموند رانيا به متيعز از شيپ خود اميپ نيآخر در امام بهمن؛ ۷۷

 ايمه نجانبيا يبرا را انيب يآزاد و تيامن ليوسا که فرانسه دولت از دانم يم الزم، کنم ترک را نجايا خواهم يم وطنم به خدمت يبرا، فرانسه خاک

 دولت ينواز مهمان است ديام. کنم تشکر داشتند اظهار رانيا کشور استقالل و يآزاد به را خود عالقه يانساندوست حس با که محترم ياهال از و، نمود

 است ديام. خواهم يم معذرت دادم لوشاتو نوفل ياهال و گانيهمسا به که يزحمات از و. نکنم فراموش را آنان يخواهيآزاد حس و فرانسه ملت و

 ( ۳ ص ،۳ج فه امام، ي)صح« ينيالخم يالموسو اهلل روح .رنديبپذ را نجانبيا احترامات

 ۹۱ و ۲ ساعت در که يرفرانس عازم بازگشت به وطن شد؛ پروازيا ييمايهواپ با پرواز ينيامام خم ۷۶۸۱ سال بهمن ۷۹ خيتار آن روز؛ در يو فردا

 ا در آغوش استقبال ملت قرار داد. نشست و امام ر نيزم به تهران مهرآباد فرودگاه در صبح هيثان ۶1 و قهيدق

 

 محکمات خط امام

 (ره)ينيخم امام ياجتماع ياسيس يرهنمودها دهيگز

 يات حوزويدر سراسر ح يو فقه حکومت ياسياگر اسالم سي)ره( به عنوان احينيامام خم

 ي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعياسيدرباره ابعاد مختلف س ييش، رهنمودهايخو ياسيو س

ر عمل به ين نقشه راه ما در مسيمبتواند  مي نش رئوس آنهايکه گزاند  فرموده راديو.. ا

 اسالم ناب باشد. 

« ت مبارزهيمرامنامه سا»ن رهنمودهاست که از متن يده ايبرگزد يآ مي آنچه در ادامه

 :نش شده انديگز

 جامعه مردم و 
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نها و يها و گودنش  ک کالم، مصلحت پابرهنهيو در ها  مجروح داده ر و مفقود ويد و اسيها و شه  ها و جبهه رفته  دهيمصلحت زجرکش»  -

 …زان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسالمى مقدم باشدين گرين و مرفهين درمنازل و مناسک و متمکنين، بر مصلحت قاعديمستضعف

فرساى ستون محکم انقالب و  هاى جان بتيمصها و  اند و فارغ از همه رنج  دهيدرد آرم  هاى مجلل، راحت و بى  ى که در خانهيها آن

 « ه کنند.يدى تکيهاى کل تيد به مسئولياند، نبا  اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته  هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده  پابرهنه

ن و زحمات شبانه روزى آنان را، يى است که حاصل عرق جبيها  دستى گرسنگان و محرومان و پابرهنهياد فقر و تهياد برائت ما، فريفر»  -

ر و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان، به اسم يصانه از خون دل ملتهاى فقياند و حر  غما بردهين المللى به يزراندوزان و دزدان ب

ن يدن به کمترياز رساند و مردم جهان را   وند دادهيات اقتصاد جهان را به خود پيان حيده و شريزم مکيزم و کمونياليدارى و سوس هيسرما

 (۷۶۳۳مرداد  ۳ن و مشکالت جهان اسالم، مورخ يف مسلمين وظايي)برائت از مشرکان و تب «اند.  حقوق حقه خود محروم نموده

 استيس

در حريم مسائل مذکور است، تهديدي متوجه انقالب نيست. اختالف ها  شما بايد توجه داشته باشيد تا زماني که اختالف و موضعگيري» -

شود و اين مسئله روشن است که بين افراد و جناحهاي موجود وابسته به انقالب اگر  مي زيربنايي و اصولي شد، موجب سستي نظام اگر

اختالف هم باشد، صرفا سياسي است ولو اينکه شکل عقيدتي به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همين خاطر 

سوزد و هر کدام براي  مي نمايم. آنها نسبت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و دلشان براي کشور و مردم مي است که من آنان را تاييد

/ پاسخ حضرت امام به نامه ي)منشور برادر« رشد اسالم و خدمت به مسلمين طرح و نظري دارند که به عقيده خود موجب رستگاري است.

 (۷۶۳۱آبان  ۷1، مورخ يانصار يمحمدعل

 خواهند نظام و اسالم را پشتيباني کنند به مسائل بنگرند، بسياري از معظالت و حيرتها برطرف مي ر آقايان از اين ديدگاه که همهاگ» -

گردد ولي اين بدان معنا نيست که همه افراد تابع محض يک جريان باشند. با اين ديد گفته ام که انتقاد سازنده معنايش مخالفت نبوده  مي

 شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدايت دو جريان مي انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مفهومش اختالف نيست.و تشکل جديد 

البته انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني است. اگر در اين نظام کسي يا  شود. هيچ کس نبايد خود را مطلق و مبراي از انتقاد ببيند. مي

ر فکر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد، حتما گروهي خداي ناکرده بي جهت د

پيش از آنکه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به اسالم و انقالب لطمه وارد کرده است. در هر حال يکي از کارهايي که يقينا رضايت 

زدودن کدورتها و نزديک ساختن مواضع خدمت به يکديگر است. بايد از واسطه  خداوند متعال در آن است، تاليف قلوب و تالش جهت

هايي که فقط کارشان القاي بدبيني نسبت به جناح مقابل است، پرهيز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک داريد که بايد با همه توان در 

پاسخ حضرت امام به نامه / يمنشور برادر) «.ش قاطعانه بايستيدکند، در برابر مي برابر آنان بايستيد، لکن اگر ديديد کسي از اصول تخطي

 (۷۶۳۱آبان  ۷1، مورخ يانصار يمحمدعل

کى متهم به يکند،   آورد. هر جناح براى حذف و طرد طرف مقابل خود واژه و شعارى انتخاب مى  ش مىيتاً معارضه پيجبهه بندى نها»  -

 «ام.  نى دادهيريشه تذکرات تلخ و شيجناحها هم  شود که من براى حفظ اعتدال  طى مىگرى متهم به التقايه دارى و ديطرفدارى از سرما

 (۷۶۳۱اسفند  ۶ت، مورخ ي)منشور روحان

م را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، يک پاين امور. نظارت کنند اگر من يان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر ايآقا» -

نکه نظارت داشته ي، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به ايت را کج گذاشتياند پيملت موظف است که بگو

کند،  مي نخواسته برخالف مقررات اسالم دارد عمل يته خدايک کميدند که يکه اآلن مربوط به اسالم است. اگر د ييباشند در همه کارها

ن کج را راست يد اعتراض کنند. اعتراض کنند تا اين و علما بايد اعتراض کند؛ معمميباد اعتراض کند؛ عرض بکنم که کشاورز يبا يبازار

 ي)سخنران« رند.يش را بگيخواهد عمل بکند، همه موظفند که جلو مي نخواسته، ين اسالم، خدايک معمم بر خالف موازيدند يکنند. اگر د

 (۷۶۸۵خرداد  ۵کرج، مورخ  يون، پاسداران و اهاليدر جمع روحان
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 ييدانشگاه و جنبش دانشجو

وصيت اينجانب به جوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است » -

که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقالل و آزادي خود و 

 حضرت امام)ره(( ياله ياسيت نامه سي)وص« کشور و ملت خودشان مصون باشد.

شود. و  مي ح بشود استقالل ما، آزادي ما، همه چيز ما، حفظاگر دانشگاهها اصال» -

همه  حتما بدانيد که در دراز مدت هم بکلي ما مستغني از غير خواهيم شد، در

چيز مستغني از غير خواهيم شد. و کوشش کنيد که کمک کنيد به اين انقالب فرهنگي و کمک به انقالب فرهنگي کمک به استقاللتان 

)سخنراني در جمع هيات امناي دانشگاه ملي و « يتان است، کمک به کشورتان است که از زير بار وابستگي بيرون برود.است، کمک به آزاد

 (۷۶۳1آذر  ۹۹روساي دانشکده هاي مختلف و بيمارستانهاي وابسته به اين دانشگاه، مورخ 

کنند، در  مي را تربيت کنند به تربيتهاي اسالمي. اگر تحصيل علمبايد تغيير بنياني کند و بايد از نو ساخته بشود که جوانان ما ها  دانشگاه» -

ک کنار آن تربيت اسالمي باشد، نه آنکه اينها را تربيت کنند به تربيتهاي غربي. نه آنکه يک دسته به طرف غرب بکشانند جوانهاي ما را و ي

خواهند در انحصار اقتصادي قرار بدهند، يا  مي که ما را دسته به طرف شرق و يک دسته با اشخاصي که با ما جنگ دارند، بالفعل اشخاصي

کنند در اين موارد، يک دسته از دانشگاهيهاي ما،  مي کشيم دور شما، و دست و پا مي کنند که ما شما را، حصار اقتصادي مي براي ما ادعا

ايستاد، جوانهاي دانشگاهي ما هم همه در مقابلش  خواهيم که چنانچه ملت ايران در مقابل غرب مي از جوانهاي ما کمک به آنها نکنند. ما

به  ي)سخنران« بايستند. مامي خواهيم که اگر ملت ما در مقابل کمونيست ايستاد، تمام دانشگاهيهاي ما هم در مقابل کمونيست بايستند.

مانهاي دانشجويي مسلمان سراسر در جمع اقشار مختلف مردم، دانشجويان عضو انجمن اسالمي دانشگاهها و ساز يمناسبت انقالب فرهنگ

 (۷۶۸۲ارديبهشت  ۷کشور، مورخ 

ن و ين منحرفيد که اين نفوذ نکنند. شما مطمئن باشين منحرفياز اها  ن انجمنين ايد توجه کنند که در بيبا ياسالم يانجمن ها» -

کشور خصوصاً در دانشگاه که  يدر همه جا خواهند مي که شده يله اين کشور کوتاه شده است، با هر حيکه دستشان از ا يين وآنهايمنافق

 يخودتان را، کوشش خودتان را در انتخاب افراد برا يد سعيخواهند نفوذ کنند... با مي است، يجهات کمال انسان يمرکز علم و مرکز همه 

انقالب )آنها( درست باشد و با شناخت  باشند که سابقه آنها و قبل از انقالب آنها و در يد که که افراد، افراديد و دقت کنيبکنها  ن انجمنيا

ت يدارند که مسئول ييت هايک همچو مسئوليار ارزش دارد، لکن يت شان بسيفعالها  ن انجمنيراه داده بشوند. اها  ن انجمنيکامل در ا

 (۷۶۳۷آذر  ۳ورخ م وحدت، ميان/دفتر تحکيدانشجو ياسالم يانات حضرت امام )ره( در جمع فعاالن انجمن هاي)ب« شان هم بزرگ است.

اينجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز » -

نشگاهها دارد، با جان و دل کوشش کنيد و دا مي کنم که در اين امر مهم که کشورتان را از آسيب نگه مي براي کشور در مرحله بعد وصيت

کنم که براي نجات خود و کشور عزيز و اسالم آدم ساز، دانشگاهها را از  مي را به نسل بعد بسپريد. و به همه نسلهاي مسلسل توصيه

اسالمي خود دست قدرتهاي بزرگ را از کشور قطع و آنان را  -انحراف و غرب و شرقزدگي حفظ و پاسداري کنيد و بااين عمل انساني 

 حضرت امام)ره((  ياله ياسيت نامه سي)وص.« نااميد نماييد

گرفت ملت ما امروز گرفتار مشکالت خانه  مي دانشگاههاي اسالمي و ملي سرچشمه اگر مجلس و دولت و قوه قضاييه و ساير ارگانها از» -

کند، از  مي بل اسالم عرض اندامبرانداز نبود. و اگر شخصيتهاي پاکدامن با گرايش اسالمي و ملي به معناي صحيحش، نه آنچه امروز در مقا

يافت، امروز ما غير امروز، و ميهن ما غير اين ميهن، ومحرومان ما از قيد محروميت رها، و بساط  مي دانشگاهها به مراکز قواي سه گانه راه

بود، در هم پيچيده و اين  که هر يک براي تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافيها  ظلم و ستمشاهي و مراکز فحشا واعتياد و عشرتکده

 حضرت امام)ره(( ياله ياسيت نامه سي)وص« ارث کشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسيده بود.
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 تيحوزه و روحان

ت و علماى متعهد اسالم استفاده يات از وجود روحانير ارزشها و معنويدر مس» -

ت و همکارى آنان ياز از هداين طى خود را بىيچ شرايچ گاه و تحت هيد؛ و هيکن

، ۸۲۵ام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ي)منشور استقامت: پ« د.يندان

 (۷۶۳۱ر يت ۹۲

ه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان يت متعهد، به خون سرمايروحان» -

اند و  اضت درس خواندهيسرآشتى نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ر

اند و هرگز   ا زندگى کردهيدستى و عدم تعلق به تجمالت دنيوه زاهدانه و با فقر و تهيز به همان شيات علمى و معنوى نپس از کسب مقام

 (۷۶۳۱اسفند  ۶ت، مورخ ي)منشور روحان« اند.  ر بار منت و ذلت نرفتهيز

ت و غربت يست و نمونه بارز آن مظلومگر نخورده ايچ قشر دين روحانى نما ضربه خورده است، از هين مقدسيآنقدر که اسالم از ا» -

است جداست و مبارزه با شاه ين از سيگفتند د شعور مىيروز مقدس نماهاى بيد …خ روشن استيکه در تار -ه السالميعل -نيرالمؤمنيام

و در بحبوحه مبارزات مبارزه را حرام کرده بودند ها  «اى  هيحجت»روز يد …اند!  ست شدهين نظام کمونيند مسئوليگو حرام است، امروز مى

ت، ي)منشور روحان« اند!  ون شدهيتر از انقالب يمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقالبيتمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى ن

 (۷۶۳۱اسفند  ۶مورخ 

رى متوجه جوامع اسالمى شده است سخن ه علماى مزور و سوء و آخوندهاى دربايمى که از ناحيد از خطر عظيون متعهد اسالم بايروحان»  -

فاى حقوق حقه خود منع و ين را از استيه و مظلوميخبران هستند که حکومت جابران و ظلم سران وابسته را توج ين بيند، چرا که ايبگو

ن و مشکالت يف مسلميوظان يي)برائت از مشرکان و تب« دهند.  خواهان در راه خدا حکم مىيق و کفر مبارزان و آزاديدر مواقع لزوم به تفس

 (۷۶۳۳مرداد  ۳جهان اسالم، مورخ 

فقهي در  -کند که نظرات اجتهادي  يم در حکومت اسالمي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقالب و نظام همواره اقتضا»  -

ندارد ولي مهم شناخت درست حکومت و  زمينه هاي مختلف ولو مخالف بايکديگر آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيري از آن را

جامعه است که براساس آن نظام اسالمي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند که وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است 

لحت جامعه را هم باشد ولي نتواند مصها  کافي نمي باشد بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها  که اجتهاد مصطلح در حوزه

تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقدبينش صحيح 

)منشور « و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.

 (۷۶۳۱آبان  ۷1، مورخ يانصار ي/ پاسخ حضرت امام به نامه محمدعليبرادر

ک يد يس جمهور که نبايرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئيخودش ب ين امور از مجرايت بر امور است که نگذارد ايه، واليت فقيوال»  -

ک کار يد يد بر همه دستگاه ها، بر ارتش، که نبابکند. نظارت کن ييک خطايد ير که نبايبر دارد. نظارت کند بر نخست وز ييخطا يپا

ه، ضد يت فقيباشد. وال يکتاتوريم ضد ديخواه مي باشد، يکتاتوريم ديخواه يم، نميريم بگيخواه مي را يکتاتوريبکند. جلو د يخالف

 (۷۶۸۵مهر  ۶1مورخ ر، يدر جمع مردم و عشا ي)سخنران.« يکتاتورياست؛ نه د يکتاتوريد

 ياست خارجيس

است واقعىِ عدم يم کننده سين بوده و ترسيار نه شرقى و نه غربى ما، شعار اصولى انقالب اسالمى در جهان گرسنگان و مستضعفشع» -

رند و يپذ  ت مىيارى خدا اسالم را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشريک و به ينده نزديى است که در آيتعهد کشورهاى اسالمى و کشورها
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است، مالک عمل ابدى مردم ما و جمهورى اسالمى ما و همه مسلمانان سرتاسر ين سيا …ست عدول نخواهد شداين سياى هم از ا  ذره

اده يد پيعالم است. چرا که شرط ورود به صراط نعمت، حق برائت و دورى از صراط گمراهان است که در همه سطوح و جوامع اسالمى با

 (۷۶۳۳مرداد  ۳مشکالت جهان اسالم، مورخ ن و يف مسلمين وظايي)برائت از مشرکان و تب «شود.

مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ که  يد برايآن با يايزوا يبرخوردار است که تمام يخاص يدگيچياز پ ييکايراه مبارزه با اسالم امر» -

رهنگان و محرومان، و اسالم و اسالم پاب« ياسالم ناب محمد»و « ييکاياسالم امر»ن يمرز ب ياسالم ياز ملتها ياريبس يمتأسفانه هنوز برا

قت که ممکن ين حقيدرد، کامالً مشخص نشده است. و روشن ساختن ا ين بيخدانشناس و مرفه  ه دارانيمتحجر و سرما يمقدس نماها

ت ام به مناسبي)پ «....است يار مهميبس ياسين دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سييک آيک مکتب و در يست در ين

 (۷۶۳۱ور يشهر ۷3، مورخ ينيحسشهادت عارف 

د فتواى اسالمى و حکم اعدام يد ديند که باينند و بگويگر بر کرسى قضاوت بنشيلگران امروز، ده سال دين است که تحليترس من ا» -

ار و تبعاتى داشته است ان حکم خدا آثيرى کنند که چون بيجه گير؟ و نتيا خيپلماسى بوده است ين ديسلمان رشدى مطابق اصول و قوان

امبر و اسالم و يم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پيد خامى نکنياند، پس با ه ما موضع گرفتهيو بازار مشترک وکشورهاى غربى عل

دشمنان م، چرا که يجاد روابط و مناسبات گسترده باشيطى ما به دنبال اين شرايست که در چنيضرورتى ن»و فرمود:  «م!يمکتب بگذر

نى خود ساکت و يم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات ديممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و عالقه مند شد

م و ما خامى ييد نظر نمايپلماسى خود تجدياست و اصول و ديد در سيکنند که با ل مىين باورند و تحليم. آنان که هنوز بر ايگذر آرام مى

تاً ينى غرب و شرق نسبت به ما و نهايا جنگ سبب بدبيم و معتقدند که شعارهاى تند يد تکرار کنيم و اشتباهات گذشته را نبايا کرده

کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسالم و   م، آنان با ما برخورد متقابل انسانى مىيانه عمل کنيگرا انزواى کشور شده است و اگر ما واقع

 (۷۶۳۱اسفند  ۶ت، مورخ ي)منشور روحان« ذارند.گ  ن مىيمسلم

گران و استعمار و استثمار و بردگى ملتها را امرى يشناسند و تجاوز به منافع د  چ مرز و حد و قانونى نمىين ابرقدرتها هستند که هيا» -

قت را در يت و حقين واقعيما ا.... دانند  المللى مى نين خود ساخته و بيه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازيضرورى و کاملًا توج

م که درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده يا  مان بارها اعالم نموده  الملل اسالمى نياست خارجى و بيس

م، به لطف و يا  م گرفتهيصمم. ما تيزم در جهان هستيه دارى و کمونيزم، سرمايونيهاى فاسد صه  شهيدن ريخشکان درصدد ما …ميو هست

را  -ه و آله و سلميصلى اللَّه عل -م؛ و نظام اسالم رسول اللَّهياند نابود کن  دهيه استوار گردين سه پايى را که بر ايها ت خداوند بزرگ، نظاميعنا

 (۷۶۳۱ر يت ۹۲ ،۸۲۵ام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ي)منشور استقامت: پ «م.ييج نمايدر جهان استکبار ترو

خيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي  و شما اي مستضعفان جهان و اي کشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان بپا» -

ود کنند از کشور خ مي عمال سرسپرده آنان نترسيد؛ و حکام جنايتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسالم عزيز تسليم ابرقدرتها و

برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه 

، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به در زير پرچم پرافتخار اسالم مجتمع

مستقل به اي آزاد و  دفاع برخيزيد؛ و به سوي يک دولت اسالمي با جمهوري

ه جاي خود خواهيد کبران جهان را بهمه مست ،پيش رويد که با تحقق آن

ت ي)وص« امامت و وراثت ارض خواهيد رساند.نشاند و همه مستضعفان را به 

 امام)ره(( ياله ياسينامه س

 اقتصاد

 (۷۶۳۱مهر  ۷۷، ي)منشور سازندگ« ک جامعه انقالبى است.ين آفت يمبارزه با فرهنگ مصرفى که بزرگتر» -
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شرق،  يغرب و اشتراک يآن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه دار ياقتصاد ينامه هاالبته پياده کردن مقاصد اسالم در جهان و خصوصاً بر» -

 يبدون حاکميت همه جانبه اسالم ميسر نيست و ريشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسالم

حفظ منافع  ياقتصاد اسالم در راستا يگير و اصوالً تبيين جهتها  ارائه طرح يايران نيازمند به زمان باشد، ول ياسالم يهمچون جمهور

 يانسان از اسارت فقر و تهيدست يآنان و مبارزه اسالم با زر اندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزاد يمحرومين و گسترش مشارکت عموم

از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً  يا ياز و برتررود و بيان اين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسالم هيچ امتي مي به شمار

)برائت « کند. مي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم يبه آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شکوفايي و پرورش استعدادها ياولويت

 (۷۶۳۳مرداد  ۳پيام به مسلمانان ايران و جهان و زائران بيت اهلل الحرام، مورخ  :از مشرکان

سرمايه داري ظالمانه و بيحساب و محروم کننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدي در  اسالم نه با» -

گرچه بعض کج فهمان بي اطالع از رژيم حکومت اسالمي و ازمسائل  -داند  مي مخالف عدالت اجتماعي کند و مي کتاب و سنت محکوم

حد  که اسالم طرفدار بي مرز و "و باز هم دست برنداشته اند"اند  طوري وانمود کرده فتار و نوشتار خودسياسي حاکم در اسالم در گ

چهره نوراني اسالم را پوشانيده و راه را براي اند  سرمايه داري و مالکيت است و با اين شيوه که با فهم کج خويش از اسالم برداشت نموده

به اسالم بتازند، و آن را رژيمي چون رژيم سرمايه داري غرب مثل رژيم امريکا و انگلستان و ديگر مغرضان ودشمنان اسالم باز نموده که 

با چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتکال به قول و فعل اين نادانان يا غرضمندانه و يا ابلهانه بدون مراجعه به اسالم شناسان واقعي 

 مي مانند رژيم کمونيسم و مارکسيسم لنينيسم است که با مالکيت فردي مخالف و قائل به اشتراکو نه رژي -اند  اسالم به معارضه برخاسته

باشند با اختالف زيادي که دوره هاي قديم تاکنون حتي اشتراک در زن و همجنس بازي بوده و يک ديکتاتوري و استبداد کوبنده در بر  مي

و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالکيت و مصرف، که اگر بحق به آن داشته. بلکه اسالم يک رژيم معتدل با شناخت مالکيت 

 ياسيت نامه سي)وص «يابد. مي ، که الزمه يک رژيم سالم است تحققافتد و عدالت اجتماعي مي به راه عمل شود چرخهاي اقتصاد سالم

 امام)ره((حضرت  ياله

که بخواهد براي فقرا و مستمندان  از بين بردن انقالب هر کس را  خبر براي  از خدا بي اي  هکه عد بي بايد بدانند  مسؤولين نظام ايران انقال» -

اين اتهامات نبايد ترسيد. بايد خدا را در نظر  خوانند. از  مي "التقاطي"و  "کمونيست"کار کند و راه اسالم و انقالب را بپيمايد فوراً او را 

ام به ي)منشور استقامت: پ« از هيچ تهمتي نترسيد. رضايت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و  هم و تالش خود را در جهت داشت، و تمام 

 (۷۶۳۱تير  ۹۲، مورخ ۸۲۵مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه 

م که شرعاً بر همه شما يگو ز مىين و دست اندرکاران در هر رده نيبه مسئول» -

ن کشور به يوابستگى اهاى   شهين رگ و ريد تا آخريواجب است که همت کن

و اگر  -د کرديکه ان شاء اللَّه خواه -ديياى قطع نما نهيگانگان را در هر زميب

د که اجر سکوت يمصلحت نظام و اسالم سکوت است، دردمندانه سکوت کن

شتر از دفاع از اتهام وابستگى يشبرد اهداف نظام و اسالم به مراتب بيبراى پ

ن خللى بر يد کوچکتريمراکز صنعتى نباتوجه به بازسازى »ز: يو ن« است.

ن يت و تقدم ايى کشاورزى وارد آورد، بلکه اولويدن به امر خودکفايضرورت رس

ز: يو ن« گر.يهاى د  نهيى در زمياى است براى استقالل و خودکفا  ى در کشاورزى مقدمهيخودکفا مطمئناً …د محفوظ بمانديامر با

ق کامل و همه جانبه يت امکانات و تشويقات و تمرکز و هدايسازى توسعه مراکز علمى و تحقى و بازين عامل در کسب خودکفايمهمتر»

م مردمى يروهاى عظياستفاده از ن»ز: يو ن «روهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند.ين و نين و مکتشفيمخترع

هاى مردم و   و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده داخل تجارت در انحصار طلسم شکستن و …در بازسازى و سازندگى

 (۷۶۳۱مهر  ۷۷، ي)منشور سازندگ« جامعه.
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ز مردم وفادار و انقالبى ين محترم و نيهاى رده باالى نظام و مسئول تينان دارم که شخصيدر مسئله بازسازى و سازندگى من اطم» -

)منشور  «ا غرب تمام شود.يران اسالمى به شرق و يمت وابستگى اين هدف به قيل به اين کنند که  کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمى

 (۷۶۳۱مهر  ۷۷، يسازندگ

 انقالب خيتار

نويسند، نه  اند مي اکثر مورخين، تاريخ را آن گونه که مايلند و يا بدان گونه که دستور گرفته» -

اي برسد و  ان بنا است به چه نتيجهدانند که کتابش آن گونه که اتفاق افتاده است. از اول مي

/ نامه به يانقالب اسالم ينگار خيرامون تاريام پي)پ «.رسند در آخر به همان نتيجه هم مي

 (۷۶۳۱ يد ۹۸حجت االسالم سيد حميد روحاني، مورخ 

توانيد سعي و تالش نماييد تا هدف قيام مردم را مشخص  خواهم هر چه مي از شما مي»  -

ها را در مسلخ اغراض خود و يا اربابانشان ذبح  يشه مورخين اهداف انقالبنماييد، چرا که هم

اي به نوشتن تاريخ پر افتخار انقالب اسالمي ايران مشغولند که سر در آخور غرب و  ها، عده کنند. امروز همچون هميشه تاريخ انقالب مي

اي در خور بحث. اگر شما  اي ديگر و يا واقعه ا عليه عدهاي خاص، له و ي شرق دارند. تاريخ جهان پر است از تحسين و دشنام عده

هاي مردم رنجديده کنيد، کاري خوب و شايسته در  توانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوي مطالب گوناگون انقالب از زبان توده مي

ها باشد. شما  ها و ابرقدرت وش پابرهنگان مغضوب قدرتهاي تاريخ انقالب اسالمي ما چون خود انقالب بر د ايد. بايد پايه تاريخ ايران نموده

گرايي قيام کردند و فکر اسالم ناب محمدي را جايگزين تفکر اسالم  بايد نشان دهيد که چگونه مردم، عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپس

/ نامه به يانقالب اسالم ينگار خيامون تارريام پي)پ «.داري، اسالم التقاط و در يک کلمه اسالم آمريکايي کردند سلطنتي، اسالم سرمايه

 (۷۶۳۱ يد ۹۸حجت االسالم سيد حميد روحاني، مورخ 

هاي علميه آن زمان که هر حرکتي را متهم به حرکت مارکسيستي و يا حرکت انگليسي  شما بايد نشان دهيد که در جمود حوزه»  -

بازار، مردم فقير و زجر کشيده گذاشتند و خود را به آتش و خون  کردند، تني چند از عالمان دين باور دست در دست مردم کوچه و مي

، سال شروع انقالب اسالمي و مبارزه روحانيت اصيل در 3۷شما بايد به روشني ترسيم کنيد که در سال  .زدند و از آن پيروز بيرون آمدند

ها خوردند، متهم به  هاي دردمندانه کردند، چه خون دل هاي روحاني پاکباخته رفت، چه نال ها بر عده مآبي چه ظلم آباد تحجر و تقدس مرگ

ديني شدند ولي با توکل بر خداي بزرگ کمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به طوفان بال زدند و در  جاسوسي و بي

« .پيروز شدند -ه خون ياران و رفيقان خويش ولي غرقه ب -جنگ نابرابر ايمان و کفر، علم و خرافه، روشنفکري و تحجرگرايي، سرافراز 

 (۷۶۳۱ يد ۹۸ مورخ ،ت االسالم سيد حميد روحاني/ نامه به حجيانقالب اسالم ينگار خيرامون تاريام پي)پ

 و رسانه هنر ،فرهنگ

هنگ هر جامعه بي شک باالترين و واالترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است. اساسا فر» -

دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي  مي هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل

اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد  ت.تهي اس قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوک و ميان

دهد.  مي شود و موجوديت خود را درتمام ابعاد از دست مي کند و باالخره در آن مستهلک مي ه جانب مخالف گرايش پيداآن جامعه ب

گيرد، و ساده انديشي است که گمان شود با وابستگي فرهنگي، استقالل  مي استقالل و موجوديت هر جامعه از استقالل فرهنگ آن نشات

انپذير است. بي جهت و من باب اتفاق نيست که هدف اصلي استعمارگران که در راس تمام اهداف آنان در ابعاد ديگر يا يکي از آنها امک

 ۶۷ته، مورخ س)پيام به دانشجويان و دانش آموزان درباره آثار فرهنگ مستقل و فرهنگ واب «است، هجوم به فرهنگ جوامع زيرسلطه است.

 (۷۶۳1شهريور 
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اها و تئاترها از ابزارهاي موثر تباهي و تخدير ملتها، خصوصا نسل جوان بوده است. در اين صد سال راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينم» -

اخير بويژه نيمه دوم آن، چه نقشه هاي بزرگي از اين ابزار، چه در تبليغ ضد اسالم و ضدروحانيت خدمتگزار، و چه در تبليغ استعمارگران 

ردن بازار کاالها خصوصا تجملي و تزئيني از هر قماش، ازتقليد در ساختمانها و تزئينات و غرب و شرق، کشيده شد و ازآنها براي درست ک

تجمالت آنها و تقليد در اجناس نوشيدني وپوشيدني و در فرم آنها استفاده کردند، به طوري که افتخار بزرگ فرنگي ماب بودن در تمام 

خانمهاي مرفه يا نيمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و کيفيت حرف زدن و به شئون زندگي از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بويژه در

نمود!  مي کار بردن لغات غربي در گفتار و نوشتار به صورتي بود که فهم آن براي بيشتر مردم غيرممکن، و براي همرديفان نيز مشکل

را از مسير عادي زندگي و کار و صنعت و توليد و دانش  فيلمهاي تلويزيون از فرآورده هاي غرب يا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد

خبري از خويش وشخصيت خود و يا بدبيني و بدگماني به همه چيز خود و کشور خود، حتي فرهنگ و ادب و ماثر  منحرف و به سوي بي

 وها  با مقالهها  گرديده است. مجله و موزه هاي غرب و شرق منتقلها  پر ارزشي که بسياري از آن با دست خيانتکار سودجويان، به کتابخانه

با مسابقات در مقاالت ضدفرهنگي خويش و ضداسالمي با افتخار، مردم بويژه طبقه جوان ها  هاي افتضاح بار و اسف انگيز، و روزنامه عکس

 حضرت امام)ره(( ياله ياسينامه س تي)وص« کردند. مي موثر را به سوي غرب يا شرق هدايت

اهلل  يصل) يقل دهنده اسالم ناب محمديل قرآن است که صمورد قبو يتنها هنر» -

دردمند، اسالم  ياسالم فقرا( هم السالميعل) ياسالم ائمه هد (ه و آله و سلميعل

با و يز يتها باشد. هنريآور محروم خِ تلخ و شرميانه خوردگانِ تاريپابرهنگان، اسالم تاز

آشام و نابود کننده اسالم  سم خونيمدرن و کمون يه داريپاک است که کوبنده سرما

درد، و در  ين بي، اسالم مرفهيگيرفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش و فروما

باشد... هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و « ييکاياسالم امر»ک کلمه ي

 ياست. هنر در عرفان اسالم ي، نظامياسي، سي، اقتصاديمبهم معضالت اجتماع

ر يخود تصو يگاه واقعيگرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است. هنر در جا يم تلخکاميالت و شرافت و انصاف، و تجسمِ روشن عديترس

ز با يد پرداخت که راه ستيبا يبرند. تنها به هنر ي، فرهنگ عدالت و صفا، لذت ميل اسالميدن خون فرهنگ اصياست که از مک يزالوصفتان

ت و يدغدغه کوله بار مسئول يتوانند ب يم ياموزد. هنرمندان ما تنها زماني، را بيکا و شورويامر جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان

« اند. دهيدان رسيات جاوير، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حين بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غيامانتشان را زم

 (۷۶۳۱ور يشهر ۶1ام به هنرمندان، مورخ ي)پ

جمهور و روساي جمهور مابعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضايي و دولت  وصيت من به مجلس شوراي اسالمي در حال و آينده و رئيس» -

از اسالم و مصالح کشور منحرف شوند. و بايد همه بدانيم ها  هاي خبري و مطبوعات و مجله در هرزمان  آن است که نگذارند اين دستگاه

شود، از نظر اسالم و عقل محکوم است. و تبليغات و مقاالت و  مي ي آن، که موجب تباهي جوانان و دختران و پسرانکه آزادي به شکل غرب

و کتب و مجالت برخالف اسالم و عفت عمومي و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها ها  سخنراني

 حضرت امام)ره(( ياله ياسيت نامه سي)وص« گيري شود.واجب است. و از آزاديهاي مخرب بايد جلو

را  يکه توطئه در کار نباشد و مسائل يد و هم در اعمال، ماداميان عقايمندرج است و مردم آزادند در اسالم، هم در ب يدر اسالم، دموکراس» -

 (۷۶۸۱ يد ۹۸، مورخ «اکُو لُ» يمجله محل ي)مصاحبه با خبرنگار فرانسو« ران را منحرف کنند.يعنوان نکنند که نسل ا
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براي کشور اينجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز »

ا جان و دل کوشش کنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. دارد، ب مي کنم که در اين امر مهم که کشورتان را از آسيب نگه مي در مرحله بعد وصيت

کنم که براي نجات خود و کشور عزيز و اسالم آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگي حفظ و  مي و به همه نسلهاي مسلسل توصيه

 « ع و آنان را نااميد نماييد.اسالمي خود دست قدرتهاي بزرگ را از کشور قط -پاسداري کنيد و بااين عمل انساني 

 بنيانگذار کبير انقالب اسالمي

 حضرت امام خميني)ره(

 ()وصيت نامه سياسي الهي

 


