
 وقتی امام برای اولین بار گفتند 
»شما رهبر بشوید« 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در یک محفل خصوصی، 
از دیدار محرمانه با حضــرت امام خمینی )ره( در 
سال آخر عمر امام بیان کردند؛ جایی که امام برای 
اولین بار در حضور ســران قوا به ایشان می گویند 

»شما رهبر بشوید«.
حضرت امام خمینی رحمه اهلل در مهرماه ۶۷، یعنی 
قریب به شش ماه مانده به رویداد های فروردین ۶۸ 
کــه به عزل آیت اهلل منتظری از رهبری آینده نظام 
و انقالب انجامید، در جلسه ای با سران قوا )آقایان 
خامنه ای، هاشمی، موســوی، موسوی اردبیلی( و 
حاج ســید احمد خمینی، ضمــن تأکید مجدد بر 
کنار گذاشــتن آقــای منتظری، رهبــری آیت اهلل 

خامنه ای را پیشنهاد داده بودند. 
این فایل صوتی، حاوی ســخنانی است که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در یک محفل خصوصی، از دیدار 
محرمانه با حضرت امام خمینی رحمه اهلل در ســال 
آخر عمر امام بیان می کننــد؛ جایی که امام برای 
اولین بار در حضور ســران قوا به ایشان می گویند 

»شما رهبر بشوید«.
بــرای   KHAMENEI.IR اطالع رســانی  پایــگاه 
نخســتین بار روایت رهبر انقالب از این جلســه را 

در نماهنگ »شما رهبر بشوید...« منتشر می کند.
متن بیانات رهبر انقالب که در فیلم آمده به شرح 

زیر است:
در یک جلســه ی دیگر باز ایشان ]عدم صالحّیت 
آیت اهلل منتظــری برای رهبری آینــده[ را مطرح 
کردنــد. من به ایشــان گفتــم: »آقا! مــا در این 
مجموعه ی دوســتان کس دیگری غیر از ایشــان 
نداریم.«؛ ایشــان گفتند: »نه، این جور نیست! شما 
رهبر بشــوید.«؛ همین جور؛ »شما رهبر بشوید.«؛ 
من اصاًل این حرف را جــّدی نگرفتم؛ واقعاً جّدی 
نگرفتم، هیچ؛ همینطور سکوت کردم و نگاه کردم. 
جلســه هم سکوت شد، چند لحظه ای گذشت. من 
روبروی امام نشسته بودم، حاج احمد آقا این طرف 

من نشسته بود.
ایشــان ]خطاب به من[ گفت: »بله، چطور شــما 
می گویید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی 
اردبیلی هســت.«؛ دوباره امام گفت: »نخیر، ایشان 
رهبر بشــوند.«؛ شاید هم اســم آوردند و مشّخص 
کردند آقای خامنه ای. در جلسه حالت خاّصی هم تا 
حدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن است 
این در ذهن امام باشد واقعاً جّدی نگرفتم. ]با خود[
گفتم حاال به عنوان مثال گفتند شــما رهبر باشید. 
اصاًل یــادم نماند. بعد از چنــد روز بنا بود همه ی 
رفقا در دفتر من جمع بشــوند. آقای هاشمی چند 
دقیقه ای زودتر آمده بود. به من گفت: »فالنی! نظر 
شما راجع به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟«؛ 
من اصاًل یادم نیامد که ایشان چه می گوید. گفتم: 
»کدام مطلب؟«؛ گفت: »اینکه گفتند شــما رهبر 
باشید.«؛ گفتم: »هیچی!«؛ گفت: »نه، امام بی فکر 
قبلی این حرف را نمی زند. این حرف همین طوری 
از دهــان امام نپرید. این را با فکر قبلی می گوید.«؛ 

گفتم: »من نمی دانم. من نمی دانم.«
چنـد مـاه بعـد در اتـاق آقـای هاشـمی جلسـه ای 
بـا ایشـان داشـتیم. باز همیـن صحبت پیـش آمد. 
گفتـم: »آقـای هاشـمی! بـدان اگـر چنیـن چیزی 
بـرای مـن پیـش بیایـد قطعـاً و یقینـاً آن را قبول 
نخواهـم کـرد. ایـن را مطمئـن باشـید.«؛ واقعاً هم 
بنایـم بـر همین بـود و اصاًل احتمال هـم نمی دادم 
کـه قضّیـه بـه ایـن شـکل مطـرح بشـود. البّتـه 
اندکـی قبـل از فـوت امـام _ همـان روز و شـب _ 
صحبـت شـورای رهبـری جّدی شـد. افـرادی هم 
کـه جمـع شـده بودند، اسـم مـن را به عنـوان یک 
فـرد می آوردنـد، اّمـا به این شـکلی که بعـداً پیش 

آمـد اصـاًل بـه ذهـن ما خطـور نمی کـرد.«

هم افزایی های امنیتی در دولت 
سیزدهم افزایش یافته است

وزیـر اطالعـات با حضـور در قرارگاه قـدس جنوب 
نیـروی زمینـی سـپاه  فرمانـده  بـا  شـرق کشـور 

پاسـداران دیـدار و گفت وگـو کـرد.
سـومین  و  سـی  و  کرامـت  دهـه ی  بـا  همزمـان 
در  )ره(  امـام خمینـی  سـالگرد رحلـت حضـرت 
راسـتای تعامـالت و هم افزایـی بیـن دسـتگاه های 
اطالعاتـی و امنیتـی؛ وزیـر اطالعـات بـه همـراه 
جمعـی از مدیـران ایـن وزارت اطالعـات با حضور 
در قـرارگاه قـدس جنـوب شـرق کشـور با سـردار 
سـپاه  زمینـی  نیـروی  فرمانـده  پاکپـور  محمـد 
از  قـرارگاه قـدس و جمعـی  فرمانـده  پاسـداران، 
گفت وگـو  و  دیـدار  پاسـداران  سـپاه  فرماندهـان 
کردنـد. در ایـن دیـدار طرفیـن ضمـن تاکیـد بـر 
همـکاری تعاملـی مشـترک و کمـک بـه توسـعه 
امنیـت پایدار در منطقـه، در ارتباط بـا برنامه های 
مدنظـر در راسـتای ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای 
امنیـت پایـدار و مردمـی منطقه مسـائلی را مطرح 

و دربـاره آن گفت وگـو کردنـد.
و  تعامـل  دیـدار گفـت:  ایـن  در  اطالعـات  وزیـر 
دولـت  در  امنیتـی  و  اطالعاتـی  هم افزایی هـای 
در  اسـت.   یافتـه  گسـترش  سـیزدهم  مردمـی 
پایـان وزیـر اطالعـات، مدیـران وزارت اطالعـات و 
فرماندهـان سـپاه بـا حضـور میدانـی در مرز هـای 
مراقبـان  و  محافظـان  زحمـات  از  کشـور  شـرق 

کردنـد. قدردانـی  مرز هـا 

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجتماع پرشور مردم در مرقد 
مطهر رهبر کبیر انقالب به مناســبت سی وسومین سالگرد 
عروج آن عزیز ســفر کرده، امام خمینی را روح جمهوری 
اسالمی، شخصیتی حقیقتاً استثنایی واماِم »دیروز و امروز 
و فردای ملت ایران« خواندند و تأکید کردند: نسل جوان و 
هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور و رساندن ملت به 
قله های پر شکوه به نرم افزاری مطمئن، جامع، شتابدهنده 

وتحول آفرین یعنی درسها و گفتار و رفتار امام نیاز دارد.
ایشــان همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم و فعاالن 
انقالبی، فرهنگی، سیاســی و اقتصــادی را به جلوگیری از 
هویت زدایی از انقالب و تحریف امام، افشای دروغ و جنگ 
روانی دشــمن، جلوگیری از نفوذ رگه های ارتجاع و سبک 
زندگی غربی، و قدرشناســی از مسئوالن انقالبی سفارش 
کردند. رهبر انقالب در این مراســم که بعد از دو ســال به 
صورت حضوری برگزار شــد، با اشــاره بــه ابعاد همچنان 
ناشــناخته شــخصیت امام خمینی گفتند: با وجود حرفها 
و نوشــته های فراوان درباره آن حکیم هدایتگر، ناگفته ها 
درباره عظمت و قدرت شــخصیتی و رهبری او بسیار است 
و نسل جوان که امام را به درستی نمی شناسد، برای ایفای 
مسئولیت ملی و انقالبی و برداشتن گام دوم انقالب و اداره 
بهینه کشــور، باید درس های پیش برنــده و تعیین کننده 
مکتب امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده درخشان 
کشــور گام بردارد. ایشان، انقالب اســالمی را بزرگ ترین 
انقالِب تاریخ انقالبها خواندند و با مقایســه روند دو انقالب 
مشهور معاصر یعنی انقالب کبیر فرانسه و انقالب شوروی 
با انقالب اســالمی گفتند: در این انقالبها معنویت مغفول 
بــود و هر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه منحرف شــدند و 
مردم را که باعث پیروزی آنها بودند به کنار زدند و عماًل به 
دوران گذشــته برگشتند اما انقالب اسالمی بعد از پیروزی 
هــم با انتخابات پی در پی، تکیه مســتمر بر مردم و توجه 
همزمان به جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته است 
که این واقعیات از جمله دالیل برجســته ی برتری انقالب 
اســالمی بر همه انقالبهای تاریخ، ونشــان دهنده عظمت 

رهبری امام است.
ایشان حضور ملت را عامل قطعی پیروزی انقالب برشمردند 
اما گفتند: آن دســت قدرتمند، شــخصیت فوالدین، دل 
مطمئــن و زبان ذوالفقارگونه که توانســت اقیانوس عظیم 
ملت را به میدان بکشاند و به تالطم بیاورد و بدون یأس ونا 
امیــدی در میدان نگهدارد و جهت حرکت را به آنها تعلیم 

دهد، امام بزرگوار و خمینی عظیم بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشــریح جلوه هایی از رهبری 
پُــر مغز و پُر معنای امام خمینی و قدرت نافذ ایشــان در 
تعیین و تعلیم میــدان مبارزه، به حــوادث خطیر دوران 
نهضت و جمهوری اســالمی اشــاره کردند و افزودند: امام 
در بیانیه های ســال آخر حیات شــان و وصیت نامه خود، 
میدان مبارزه را حتی برای دوران بعد از خود نیز تعیین و 

مشخص کرده است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکــه امام )ره( از نظر 
خصوصیات شــخصی به معنی واقعی کلمه ممتاز بود، به 
بیان برخی ویژگی های ایشــان پرداختند و گفتند: »پاکی 
و پرهیزگاری«، »معنویت و حاالت عرفانی«، »شــجاعت«، 
»حکمت و عقالنیت«، »محاسبه گری«، »امید به آینده«، 
»صداقت«، »وقت شناســی و نظم«، »توکل و اطمینان به 
وعده الهی« و »اهل مبارزه بودن« از جمله خصوصیات بارز 

امام راحل بود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای بعد از بیــان برخی ویژگی های 
ممتــاز امام، به تبیین مبانی و اصول مکتب امام پرداختند 
و افزودنــد: زیربنای مکتب امام چه در دوران مبارزه و چه 
در دوران انقــالب »قیام هلل« بود و این زیربنا مبنای قرآنی 
داشت. ایشان هدف قیام برای خدا در همه مراحل را »اقامه 
حق«، »اقامه عدل و قسط« و »ترویج معنویت« برشمردند 
و خاطرنشان کردند: امام یک مبارز واقعی بود و در میدان 

قیام هلل حضور دائمی داشت.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: حرکت امام در دوران مبارزه 
چند نقطه برجســته داشــت کــه عبارتند از نترســیدن، 
صراحــت با مردم، اعتماد به مردم، قدردان مجاهدت مردم 

بودن و دمیدن امید به دلها.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس به بیان نکات برجســته 

حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اســالمی پرداختند 
و خاطرنشــان کردند: مهمترین دغدغه و نقشه راه امام در 
این دوران، فاصله گذاری میان طرح »جمهوری اسالمی« با 
»فرهنگ و قاموس غربی« بود. بر همین اساس امام اصرار 
داشت که جمهوری اســالمی وام گرفته از »جمهوری« و 
»مردم ســاالری« غربی نیست بلکه برگرفته از اصل اسالم 

است.
رهبر انقالب اســالمی یکــی از ویژگی های بــارز الگوی 
جدید امام را، هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض 
دانستند و گفتند: در الگو و نظام سیاسی جدیدی که امام 
ارائه کرد، »هم معنویت است هم رأی مردم«، »هم اجرای 
احکام الهی اســت هم رعایت اقتضائــات و مصلحت های 
عمومــی«، »هم اصرار بر عدالت اقتصــادی و رعایت حال 
ضعفا است هم اصرار بر تولید ثروت«، »هم نفی ظلم است 
هم نفی ظلم پذیری«، »هم تقویت علم و اقتصاد است هم 
تقویت بنیه دفاعی کشــور«، »هم انســجام و وحدت ملی 
است هم پذیرفتن تنوع آرا و گرایشهای مختلف سیاسی«، 
»هم تأکید بر تقوا و طهارت مســئوالن است هم تأکید بر 

کارشناسی و کاربلدی مسئوالن«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس ســؤال مهمی را مطرح 
کردنــد و گفتند: این مکتب و الگویــی که امام طراحی و 
پایه گذاری کردند تا چه میزان در زمان امام و بعد از ایشان 
تحقق پیدا کرده اســت؟ ایشان افزودند: پاسخ من با اطالع 
از حقایق کشــور این است که »جمهوری اسالمی در همه 
ســرفصل ها همچون مردم ساالری، پیشــرفت های علمی، 
امور دیپلماســی، اقتصادی و خدمات عمومی موفقیت های 
بزرگی به دســت آورده که انکار آنها بی انصافی است البته 
ناکامی ها نیز کم نبوده اســت یعنی هم پیشرفت داشتیم و 

هم ضعف و ناکامی.
رهبر انقالب اســالمی در بیان علــت ضعف ها و ناکامی ها 
افزودنــد: برای یافتــن علت، امام مــا را راهنمایی کرده و 
می گویند »کارنامه شــما در گرو تالش و مجاهدت است«، 
یعنی هر جا ملت و مســئولین با اراده قــوی وارد میدان 
شــوند، آنجا عرصه پیشرفت ها اســت و هر جا سستی در 

اراده ها به وجود آید، موجب عقب ماندگی می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند، البته نقش 
جبهه گســترده دشــمنان از ابتدای پیروزی انقالب تا به 

امروز نیز نباید نادیده گرفته شود.
ایشــان افزودند: این دشمنی را جمهوری اسالمی به وجود 
نیــاورد بلکه چون ذات جمهوری اســالمی، مخالف ظلم و 
استکبار و منکرات و موافق معنویت است، طبیعتاً ظالمان 
و مســتکبران و عامالن به منکر و مخالفان معنویت با آن 

دشمنی می کنند.

رهبــر انقالب یکــی دیگر از عوامل دشــمنی با جمهوری 
اســالمی را فاصله گذاری جدی امام با غربی ها دانستند و 
گفتند: حمایت از فلسطین و دادن سفارت رژیم غاصب به 
ملت فلسطین، انتقاد از ریاکاری ها و جنایتهای کشورهای 
اروپایی و امریکا نمونه های مهمی از فاصله گذاری امام میان 

تمدن و تفکر و نظام اسالمی با تمدن و تفکر غربی است.
رهبر انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام را آشنا کردن مردم 
با مفهوم مقاومت و تزریق روح ایستادگی در ملت خواندند 
و گفتند: به برکت امام امروز ملت ایران ملتی کاماًل مقاوم 
و مستحکم است و مقاومت به یکی از واژه های برجسته در 

ادبیات سیاسی دنیا تبدیل شده است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در ادامــه از دو توطئه و خواب 
آشفته دشــمنان برای ملت ایران پرده برداشتند و گفتند: 
جزء اول این نقشــه، امید بســتن دشــمنان به اعتراضات 
مردمی برای ضربه زدن به کشــور اســت که از طریق کار 
روانی و فعالیت در فضای مجــازی و با پول، مزدورپروری 
و انــواع حیله ها به دنبال قــرار دادن مردم در مقابل نظام 

اسالمی هستند.
ایشان جزء دوم از این توطئه را القاء محاسبات غلط درباره 
رو به ســقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: 
بدخواهان، ابتدای انقالب می گفتند شش ماه دیگر انقالب 
ســقوط خواهد کرد و بعد که محاســبه آنهــا غلط از آب 
درمی آمد وعده شــش ماه دیگــر را می دادند در حالی که 
امروز بیش از هشــتاد، شــش ماه از انقالب گذشته و آن 
نهال باریک به درختی تناور و مقتدر تبدیل شــده است، و 
محاسبات امروز آنها نیز همچون گذشته کاماًل غلط است.

رهبر انقــالب تأکید کردند: در جمهوری اســالمی، عامِل 
مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند توانست 

ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند.
ایشــان در تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط دشمنان 
ایران، به نقش تعدادی از مشــاوران ایرانِی خائن در شکل 
دادن به این محاسبات اشاره کردند و گفتند: این مشاوران 
خیانتکار نه تنها به کشــور خود بلکه حتی به آمریکایی ها 
هــم خیانت می کنند چــرا که با این مشــورت های غلط 
موجب شکست خوردن آنها می شــوند. »رویگردان شدن 
مردم ایران از دین و روحانیت و نظام اســالمی« نمونه ای 
از مشــورت ها و محاســبات غلطی بود که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به آن اشــاره و خاطرنشان کردند: عالوه بر بیان 
این حرفها از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر مشــاوران 
ناآگاه و خائن اســت، معدود افراد ساده لوحی نیز در داخل 

کشور این سخنان غلط را در رسانه ها بیان می کنند.
ایشــان با تأکید بــر اینکه امروز گرایش مــردم به دین و 
انقــالب یقیناً بیش از ابتدای انقالب اســت، به نمونه هایی 

برجسته از حضور شــکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت 
و روحانیت اشــاره کردند و گفتند: تشــییع میلیونِی بدِن 
قطعه قطعه شهید ســلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقالبی، 
مبارز و مجاهد، و تشــییع جنازه و ابراز احساســات مردم 
به درگذشــت مراجع و فقهای عالی قدری همچون آیت اهلل 
صافی گلپایگانــی و آیــت اهلل بهجت با گرامیداشــت هیچ 
شــخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشــور قابل مقایسه 
نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد 

و مقاومت است.
رهبــر انقــالب اســالمی، حضــور مشــتاقانه جوانان در 
مراکــز اعتــکاف و اجتماعات عظیم معنــوی و همچنین 
راهپیمایی های با شکوه ۲۲ بهمن و روز قدس را نشانه های 
دیگری از وفاداری ملت به به راه امام بزرگوار دانســتند و 
افزودند: نمونه دیگری از ارادت دینی مردم، اظهار شــوق و 
ارادت آحاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر کشور 
به ساحت حضرت ولی عصر)عج( در قالب سرودی است که 

این روزها پخش شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان هفت 
توصیه مهم خطاب به فعاالن عرصه های انقالبی، اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی بیان کردند.
رهبــر انقالب در توصیه اول به جوانان هوشــمند و فرزانه 
تأکید کردند: نگذارید دشــمن و ضدانقالب از انقالب شما 

هویت زدایی و حقیقیت آن را وارونه نمایی کند.
ایشــان با توصیــه به اینکــه »نگذارید یاد امــام که روح 
انقالب اســت در جامعه کمرنگ شــود و امــام را تحریف 
کنند«، توصیه ســوم خود را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع 
«اختصــاص دادند و گفتند: ارتجاع به معنی بازگشــت به 
سیاست و سبک زندگی غربی است و نباید گذاشت با نفوذ 
سبک زندگی غربی که در دوران فاسد پهلوی موجود بود، 

کشور به سمت ارتجاع برود.
ایشــان در توصیه چهارم بر »افشای دروغ و فریب و جنگ 
روانی دشــمن« تأکید و با اشــاره به نمونه ای تازه از این 
جنگ روانی خاطرنشــان کردند: چندی قبل دولت یونان 
با دســتور آمریکایی ها نفت کشــورمان را دزدید اما وقتی 
دالوراِن از جان گذشــته ی جمهوری اسالمی، کشتی نفتی 
دشمن را ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر خود ایران را به 
دزدی متهم کردند، در حالی کــه آنها بودند که نفت ما را 

دزدیدند و پس گرفتن مال دزدی، دزدی نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه به »استفاده از سرمایه 
ایمان مردم برای تولید عمل صالح«، توصیه ششم خود را 
به »جلوگیری از القاء بن بســت در کشور« اختصاص دادند 
و گفتنــد: در فضای مجازی عده ای یــا از روی غفلت و یا 
بخاطر پول، کارشــان القاء به بن بست رسیدن کشور است 
البته در زمان امام هم عده ای در روزنامه ها نوشــتند کشور 
به بن بست رسیده است که امام فرمودند این شما هستید 

که به بن بست رسیده اید نه جمهوری اسالمی.
ایشــان در توصیه آخر، »وظیفه قدرشناســی از مسئوالن 
انقالبی« را یادآور شــدند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار 
همچنان کــه به مجریــان نهیب می زدنــد در مواردی نیز 
صریحاً از آنها قدردانی می کردند، بنابراین امروز که دشمن 
در صدد تخریب مســئوالن انقالبی است، وظیفه سنگین 

قدرشناسی باید ادا شود.
رهبر انقالب با اشاره به جلوه هایی از فعالیت های ارزشمند 
مســئوالن در روزهای اخیر، گفتند: چند شبانه روز حضور 
مســتقیم یک وزیــر در آبادان و مالقــات رئیس جمهور و 
معاون او با آســیب دیدگان حادثــه و آرامش دادن به آنها، 
نمونه هایی با ارزش و درخور قدرشناســی است؛ البته باید 
عامالن خرابکاری ها در قضیه آبادان و در قضایای دیگر نیز 

مجازات شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشاره به برخی حواشی 
در زمان سخنرانی حجت االسالم سیدحسن خمینی تأکید 
کردنــد: شــنیدم در زمان ســخنرانی جنــاب آقای حاج 
سیدحســن خمینی، کسانی سر و صدا کردند. همه بدانند 

که من با این کارها و سر و صداها مخالف هستم.
در ابتدای این مراسم، حجت االسالم سیدحسن خمینی در 
سخنانی، امام بزرگوار را منادی استقالل و عزت ملت ایران 
خواند و گفت: امام یک حقیقت ناب و روح مطهر و نماد و 

مظهر آرمانهای درخشان اسالمی و مردمی بود.
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گزارش
رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم سی وسومین سالگرد ارتحال امام »ره«: 

گرایش امروز مردم به انقالب و دین از روز اول انقالب بیشتر است

حجت االسالم سید حسن خمینی گفت: امام چون مردم را داشت در مقابل دنیا 
می ایستاد و مردم هم می ایستادند، البته امام می گفتند اگر همه هم با من نباشند 

وظیفه من این است که همین کار را انجام دهم.
حجت االسالم سید حسن خمینی ۱۴ خرداد در برنامه »صف اول« که از شبکه 
اول پخش شــد، با بیان اینکه امام نماد آرزوهایی است که مردم ایران در تاریخ 
خود داشــتند، گفت: وقتی امام که آمد ۱۰ ســال حکومت کرد، با عظمت ترین 
تشییع جهانی که ثبت شده، با بدرقه ای عظیم رفت. چه شد که بر دل ها حکومت 
کرد؟ این ســوال بسیار مهمی اســت. وی افزود: امام چنان تقدسی پیدا کرد که 

مردم به اسمش قسم خوردند. انقالب کردند، جنگ کردند.
سید حسن خمینی با بیان اینکه مردم قبل از انقالب از چه رنج می کشیدند، یاد 
آور شــد: در دوره رضا شاه ما استبداد بسیار عمیقی داشتیم؛ آزادی که انسان ها 
در سرنوشت خود دخیل باشــند آرمان بسیار بزرگی است؛ یعنی اینکه انسان ها 

سرنوشت خودشان را از دل انتخابات در آورند.
تولیت آستان حرم امام با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی های امام شجاعت است، 
خاطرنشــان کرد: آن لحظه که سال ۴۳ او را گرفتند که ببرند، می گفت ماشین 
مــا طرف دریاچه نمک پیچید و من تقریباً مطمئن شــدم که می خواهند ببرند 
من را اعدام کنند و دیدم نمی ترســم. وی تاکید کرد: باید از امام شجاعت را یاد 
بگیریم؛ شــجاعت یعنی آماده هزینه کردن مال، جان و آبرو باشــیم. باید امام را 

نماد ارزش ها و آرمان ها نگه داریم.
تولیت آستان امام خمینی درباه نگاه امام به محرومین، گفت: امام تأکید ویژه ای 
به توجه به محرومین و کوخ نشینان دارند و نهیب می زنند به مسئولین که مبادا 

مقابل محرومین قرار بگیرید.

سید حسن خمینی با بیان اینکه ما باید با تمام توان از محرومین و مستضعفین 
حمایت کنیم و آنها را دوســت داشــته باشــیم، اظهارداشــت: اولین شرط یک 
مسئول این است که توان حل مشکل مردم را داشته باشد. یعنی شما باید طعم 

محرومیت را چشیده باشید و محرومیت را از بین ببرید.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند مشی سادگی زندگی حضرت امام با 
شرایط توسعه حرمشان چندان همخوان نیست. چرا این احساس در دوستداران 
امام حاصل شده است؟ تاکید کرد: حرم در حقیقت نمادی برای جمهوری است 
و زندگی فردی فرد یک چیز است و چیزی که بعداً به عنوان ادای دین و یا نماد 
ساخته می شود چیز دیگری اســت. البته مقدمات زیادی دارد و باید کسانی که 

بیشتر متصدی بوده اند جواب بدهند.
تولیت آســتان حرم امام خمینی )ره( در ادامه ایــن گفتگوی تلویزیونی با بیان 
اینکه در سیاســت خارجی وقتی یک دیپلمات موفق اســت که دارای پشتوانه 
قوی ملی باشــد، تاکید کرد: فراموش نکنیم که ملت ایران خیلی بزرگ اســت و 
با پیشــنیه ای که دارد، جهان برای نفس ایران احترام قائل اســت. سید حسن 
خمینی با بیان اینکه هیچ چیزی هم به اندازه حضور مردم، توانایی یک مملکت 
را باال نمی برد، تاکید کرد: واقعیت این است که باید خیلی چیزها داشت ولی اگر 
مردم باشــند همه کار می توانید بکنید. وی اضافه کرد؛ امام چون مردم را داشت 
در مقابل دنیا می ایســتاد و مردم هم می ایستادند. البته امام می گفتند اگر همه 

هم با من نباشند وظیفه من این است که همین کار را انجام بدهم.
تولیت آســتان امام خمینی با تاکید براینکه همه صحبت روز گذشته رهبری در 
حــرم امام )ره( را با دقت ببینند، گفت: تبیین بســیار خوبی از مباحث امام بود. 
اما بحث تحجر، به معنای این اســت که شــما در گذشته بمانید و خودتان را با 

شرایط جدید وقف ندهید.
سید حســن خمینی خاطرنشــان کرد: امام بعدها این را به عنوان »نقش زمان 
و مکان در اجتهاد« مطرح کردند که به نظر من مغفول اســت. اگر شــما نتوانید 
بفهمید که زمانه عوض شده، تفاوت پیدا می کند. امام مادی گرایی غربی را عامل 
انحطاط جامعه می داننــد. وی همچنین با بیان اینکه انتخابات یکی از نمادهای 
مردمساالری اســت و باید بستر انتخابات همیشه فراهم باشد، اظهار داشت: این 
انقالب ثمره خون ها و تالش های مهمی اســت. باید همه جمع شــویم و کمک 
کنیــم. اتفاق بزرگی در تاریخ افتاده و شــاید همه ندانند که چه کارهای بزرگی 

شده است. پتانسیل مدیریت جمهوری اسالمی خیلی باالتر است.
تولیت آســتان امام خمینی درپاسخ به این پرسش که امام عرصه خانه و خانواده 
چگونه بودند؟،گفت: امام تعاملشــان با همسرشــان فراتر از نسل خودشان است. 

امام برای ما پدربزرگ بود؛ ولی پدربزرگ محترم.
سید حسن خمینی با بیان اینکه ۱۴ خرداد ۶۸ برای ما روزهای تلخی بود، گفت: 
امیدواریم خداوند همه درگذشــتگان ما به خصوص کســانی که در آبادان اخیراً 

حادثه برای آنها اتفاق افتاد را قرین رحمت کند.
تولیت حرم امام در پاسخ به این سوال که امام وعده ای می دادند که می دانستند 
انجام نمی شــود؟،گفت: به نظر من اینگونه نیســت؛ یعنی اگــر عزمی بر کاری 

داشتند آن را انجام می دادند.

سید حسن خمینی:

باید از امام شجاعت را یاد بگیریم


