
   احمدرضا صدري
در روزهايي كه ب�ر ما مي گذرد، از سالگش�ت 
رحل�ت مرج�ع مجاه�د و انقالب�ي، زن�ده ياد 
آيت اهلل العظم�ي محمدفاض�ل لنكراني عبور 
مي كنيم. هم از اين روي يادمان ها و تذكارهايي از 
سيره عملي آن عالم نامور را از زبان معاشران وي 
به روايت و تحليل نشسته ايم. اميد آنكه حوزه 
پژوهان و عموم عالقمندان را مفيد و مقبول آيد. 

       
   او موجب شد كه در حوزه ها، از نام و آثار 

امام بيشتر ياد شود
آيت اهلل رضا استادي از استادان و محققان پرسابقه 
حوزه علمي��ه قم، بر اين باور اس��ت ك��ه تالش و 
تكاپوي زنده ي��اد آيت اهلل العظم��ي محمدفاضل 
لنكراني، در طول ده ها س��ال، معطوف به تقويت 
و توس��عه اين كانون علمي بوده است. به گونه اي 
كه تربيت هزاران شاگرد و تأليف ده ها اثر علمي، 
از دستاوردهاي آن به شمار مي رود. وي همچنين 
س��لوك اخالقي آن دانش��مند پرآوازه را، موجب 
تربيت طالب و اطرافي��ان قلم��داد مي كند و در 

اين باره مي گويد:
»بس��ياري از صفات برجس��ته اخالقي و انساني، 
در افراد گوناگون قابل مش��اهده است، اما ايشان 
مجموعه اي از اين صفات را يكجا در خود داشتند 
و لذا از اين جنبه، كم نظير بودند. ايش��ان در بيت 
پدري مجتهد و مادري از تبار صالحان و بزرگان، 
پرورش يافتند و بديهي اس��ت ك��ه اين موضوع، 
مهم ترين عامل در ش��كل گيري پايه هاي تربيتي 
ايش��ان بوده اس��ت. مرحوم والد ايش��ان، مورد 
توجه خاص آيت اهلل العظم��ي بروجردي بودند و 
غيرت ديني و حساس��يت نس��بت به روحانيت و 
مسائل ديني در ايش��ان، فوق العاده باال بود. اين 
گوهر گرانبها به فرزندشان نيز به ارث رسيد، لذا 
مرحوم آيت اهلل فاضل لنكراني نيز در اين زمينه، 
از حساسيت بس��يار بااليي برخوردار بودند. يك 
بار رئيس شهرباني در دوره والد ايشان، به طالب 
توهين كرد و ايشان واكنش بسيار مناسبي نشان 
دادند، به طوري كه هر كس��ي كه ش��نيد، لب به 
تحسين گش��ود! آيت اهلل فاضل صاحب استعداد 
و قريحه سرشاري بودند، به طوري كه درس هاي 
آيت اهلل العظم��ي بروجردي را ب��ه گونه اي تقرير 
كردند كه ايش��ان با آنكه فوق العاده مشكل پسند 
بودند، اين تقري��ر را تأييد و تش��ويق كردند. اين 
بزرگ��وار در تدريس هم، كم نظي��ر و مورد توجه، 
عالق��ه و اقبال ط��الب و فضال بودن��د. همواره بر 
محتواي درس تسلط داشتند و بيانشان روشن و 
صريح بود. با آرامش و طمأنينه تدريس مي كردند، 
به طوري كه جاي كمترين ابهام و سؤالي در طلبه 
باقي نمي ماند و درس را كاماًل ياد مي گرفت. ايشان 
از محضر سه اس��تاد خود يعني: آيت اهلل العظمي 
بروجردي، حضرت امام خميني و حضرت عالمه 
طباطبايي نهاي��ت بهره را بردند و م��ورد تأييد و 
توجه هر سه اس��تاد بودند و توانستند آراي آنان 
را به  درس��تي و با دقت به ديگ��ران منتقل كنند. 
سبك ايش��ان در تدريس خارج فقه و اصول هم، 
مانند استادش��ان آيت اهلل العظمي بروجردي بود 
و همان س��بك را دنبال مي كردند. حضرت امام 
هم همين سبك را مي پس��نديدند و در تدريس 

دنبال مي كردند. سبك تدريس آيت اهلل العظمي 
بروجردي در خارج فق��ه و اص��ول، در حوزه قم 
و حتي ح��وزه نجف ه��م، تحول اساس��ي ايجاد 
كرد. آي��ت اهلل فاضل لنكراني ش��اگردان بس��يار 
خوبي را هم تربيت كردند كه هر يك از افتخارات 
حوزه هستند. در حوزه كس��اني كه خوب درس 
مي خوانن��د، ضرورتاً توانايي خ��وب تقرير كردن 
را ندارن��د، اما آيت اهلل فاضل بح��ث صاله آيت اهلل 
العظمي بروجردي و برخ��ي تقريرهاي ديگر را با 
چنان صحت و دقتي انجام دادند كه استاد ايشان 
را مورد تأييد و تش��ويق قرار دادند. امروز هم آثار 
ايشان، ذخيره خوبي براي حوزه هاست و همواره 
مورد اس��تفاده اهل علم خواهد بود. همچنين هر 
كس��ي كه خوب تدريس و حت��ي تقرير مي كند، 
ضرورتاً مؤلف خوبي نيس��ت، اما تأليفات ايشان 
از جمله »موس��وعه تفصيل الشريعه« در بيش از 
بيس��ت جلد، كتب ايش��ان در قواعد فقهي و نيز 
در مقدمات تفس��ير و علوم قرآني، ايش��ان را در 
زمره مؤلفين ممتاز در آورده اس��ت. ايشان بيش 
از 50 س��ال، به تدريس و نگارش مباحث فقهي 
و علمي اشتغال داشتند و اين امور، جزو مشاغل 
عادي ايشان محسوب مي شد. مطالبشان را بسيار 
راحت و با نظم و ترتيب خاصي مي نوشتند و نيازي 
به پاكنويس نداش��تند و در مطالب ايشان، كمتر 

خط خوردگي ديده مي شد. ايشان به دليل عالقه 
و ارادت خاصي كه به امام داشتند، تحريرالوسيله 
ايشان را براي موسوعه فقه خود، متن قرار دادند 
تا بدين وسيله در طول ساليان طوالني تدريس، 
هم همواره نام امام را بر زبان داش��ته باشند و هم 
از امام و كتاب امام در حوزه ها بيش��تر ياد ش��ود. 
ايشان فوق العاده متواضع، خاكي و به همين دليل 
محبوب بودند. طالب مخصوصاً وقتي از فردي در 
آن جايگاه علمي باال، چنين رفتاري را مي ديدند، 
تأثير آن رفتار چندين برابر مي ش��د. محفل انس 
ايش��ان با دوس��تان، بس��يار بي تكلف، بانشاط و 
شيرين بود و همين سبب گرديده بود كه ايشان 
حتي در جايگاه مرجعيت شيعه هم با دوستان و 
ارادتمندان قديمي، همان برخورد دوره هاي قبل 
را داشته باشند. ايشان به رغم استغراق در مباحث 
علمي و درس و بحث و مرجعيت كه بخش اعظم 
وقت ايشان را به خود اختصاص مي داد، تا جايي 
كه امكان و فرصت فراهم بود، به امور اجرايي حوزه 
و حوزويان رسيدگي مي كردند و سال ها در رأس 
مديريت حوزه، وقت گذاشتند و در برنامه ريزي ها 
و اصالحات حوزه نقش تعيين كننده داشتند...«. 
   او از بدو نهضت اس�المي، پشت سر امام 

قرار داشت
آيت اهلل حاج ش��يخ  محمد جواد فاض��ل لنكراني، 
فرزند و شاگرد دانش��مند آيت اهلل العظمي محمد 
فاضل لنكراني اس��ت. ذهن و ضمي��ر او آكنده از 
خاطرات ارزنده اي است كه پژوهندگان حيات آن 
انديش��مند واال را به كار خواهد آمد. وي در گفتار 
پي آمده، سعي دارد تا ش��مه اي از منش پدر را به 

ويژه در حوزه سياست و مبارزه تبيين نمايد:
»مرحوم والد در زندگ��ي، مجاهدت و تالش هاي 
بسياري داشتند و از ۱۳ سالگي وارد حوزه علميه 
شدند. شش سال بعد از آن، در درس خارج آيت اهلل 
بروجردي شركت كردند و در ۲۴ سالگي، نگارش 
اولين كتاب خود را به پايان رس��اندند. ايشان۱۱ 
سال در درس امام راحل و ۹ سال در درس آيت اهلل 
بروجردي ش��ركت كردند. امام بس��يار به ايشان 
عالقه مند بودند و نظرياتشان را قبول داشتند، به 
طوري كه در ايام تبعيد نيز، مرحوم والد بعضي از 
كتاب ها را براي ايشان ارس��ال مي كردند و بعد از 
تأييدشان به چاپ مي رس��اندند. جّد ما و مرحوم 
والد ايشان نيز، از شاگردان برجسته مرحوم آيت اهلل 
حائري يزدي احياگر حوزه علميه قم بود و در يك 
خانواده علمي تربيت يافتن��د و همراهي با افراد و 
اساتيد عالم و عالوه بر اينها نبوغ و استعدادشان، 
باعث پيش��رفت و موفقيت ش��ان ب��ود. در درس 
خارج اصول، ب��ا تكيه بر ذهن خ��ود و بدون هيچ 
يادداش��تي، نظريات علما را با ذكر شماره جلد و 
شماره صفحه عنوان مي كرد كه نشانه تسلط كم 
نظير ايشان اس��ت. راز جذب اين همه شاگرد به 
مرحوم والد، در اين بود كه ايشان مطالب را دقيق، 
عميق فهميده بود و اي��ن درك عميق را به همراه 
يك بي��ان منحصربه ف��رد ارائه مي داد. مؤانس��ت 
علمي آيت اهلل فاضل لنكراني با امام راحل، موجب 
درك عميق مباني امام توسط ايش��ان شد و اين 
مهم تري��ن علت، در گرايش��ات سياس��ي مرحوم 
والد بود. آيت اهلل فاضل لنكران��ي بيان مي كردند، 
از روزي كه ام��ام نهضت اس��المي را آغاز كرد، ما 

جلوه هايي از سيره علمي و عملي زنده ياد آيت اهلل العظمي محمدفاضل لنكراني
 در آئينه 3 روايت

او حفظ خط امام را 
در اطاعت از رهبري مي دانست

پشت سر ايش��ان بوديم و تا حاال در ضرورت 
كار امام ترديد نكرده ام، نه تنها ترديد نكرده ام، 
بلكه به ض��رورت كار امام بيش��تر اعتقاد پيدا 
كرده ام. با توجه به اينكه آيت اهلل فاضل شناخت 
كافي از علم و ش��جاعت امام راحل داش��تند، 
از نظر سياس��ي نيز امام را قبول داش��تند و با 
تمام وجود و توان، بر پيروي از ايش��ان تأكيد 
مي كردند و بعد از ارتحال ام��ام نيز، خط امام 
را حفظ كرده و رهبري مقام معظم رهبري را 
پذيرفتند. از جنبه رفتار اجتماعي نيز، هميشه 
با گشاده رويي با مردم رفتار و با همه طبقات 
مردم يكس��ان برخورد مي كرد و بسيار ُحسن 
سلوك داشت. به ش��دت در مسئله معيشت و 
اقتصاد مردم، به خصوص قشر ضعيف جامعه 
حساس بود و در صورت باخبر شدن از گراني 
و گرفتاري مردم، ناراحت مي ش��د و پيوسته 
به مس��ئوالن درباره مردم تذكر مي داد. يكي 
ديگر از ابعاد ش��اخص منش ايشان، توجه به 
فقرا و مستمندان بود و از همان دوران جواني، 
مخصوصاً در ماه مبارك رمضان، بس��ته هاي 
غذايي بين نيازمندان تقسيم مي كرد. ايشان 
يكي از احياگران فاطميه بود و معتقد بود كه 
فاطميه را بايد عاشورايي برگزار كرد و در اواخر 
عمرشان همواره به ياد حضرت زهرا)س( بودند 
كه رحلت ايش��ان مصادف با روز شهادت آن 
بانوي بزرگوار بود. ايشان در وصيت نامه خود 
نيز بر برگزاري مراس��م فاطميه تأكيد نموده 
اس��ت و همچنين در وصيتنامه اش نوش��ته 
اس��ت: من پيام هاي زيادي داده ام، اما يكي از 
آن چيزهايي كه به آن افتخار مي كنم و در عالم 
برزخ به آن اميد دارم، پيام هايي است كه راجع 

به فاطمه زهرا)س( داده ام...«. 
   او از اصل نظام اسالمي، حمايتي قاطع 

و دائمي داشت
حجت االسالم والمسلمين شيخ حسن رميثي، 
از فضالي لبناني ح��وزه علميه قم به ش��مار 
مي رود كه هم اينك، در بيروت به سر مي برد و 
به انجام وظايف ديني و تبليغي خويش مشغول 
است. وي در زمره ش��اگردان و اعضاي جلسه 
استفتاي آيت اهلل العظمي فاضل لنكراني بوده و 
طي سالياني، با آن بزرگ ارتباط نزديك داشته 
است. وي پس از سال ها، سيره استاد را به شرح 

ذيل آمده توصيف كرده است:
»بنده پس از رحلت آيت اهلل العظمي اراكي، به 
جلسه اس��تفتاء آيت اهلل تبريزي راه يافتم. در 
اين جلسه آقايان: محمدتقي شهيدي، مهدي 
گنجي، سپهر، سيدصالح حكيم و عده اي ديگر 
از فضال حضور داشتند. از همين دوره با آقاي 
حاج آقا جواد فاضل لنكراني هم بيشتر آشنا 
شدم و ايشان مرا براي حضور در جلسه استفتاء 
آيت اهلل فاضل لنكراني، دعوت كردند كه در آن 
جلسه، حضور حاج آقا جواد و آقاي عطايي را به 
ياد دارم. بهتر است تا خاطره اي را برايتان نقل 
كنم، تا روحيه مرحوم آيت اهلل العظمي فاضل را 
بيشتر درك كنيد. روزي عازم سفر حج، براي 
حضور در بعثه آيت اهلل العظمي ميرزا جواد آقا 
تبريزي بودم كه مرحوم آيت اهلل العظمي فاضل 
از سفر من مطلع شدند و به فرزند بزرگوارشان 
)آيت اهلل ش��يخ جواد فاضل( فرمودند: ش��يخ 
رميثي به حج مي رود، به خان��واده اش توجه 
كن و ببين اگ��ر به چيزي احتي��اج دارند، در 
اين مسئله كوتاهي نكن!... اين سلوك، نشان 
دهنده طبع عالي اين شخصيت است. ايشان 
همواره به شاگردانش كمك مي كردند و آنها 
را دوس��ت داش��تند. اين مرجع فقي��د، واقعاً 
روحيه بسيار بزرگي داشتند و من هم با تمام 
وجود در خدمتشان بودم. در مدت زماني كه 
خدمت اين بزرگوار بودم، دو خصيصه بارز را 
در ايش��ان ديدم: يكي اينكه، مربّي واقعي بود 
و ديگ��ر اينكه، در تمام امور اخالص داش��ت. 
مربي ب��ه اين معنا ك��ه واقعاً اس��تاد بود و در 
درس��ش طلبه واقعي تربيت مي ش��د. ايشان 
همواره شاگردان را بر تحصيل جّدي ترغيب 
مي كردند. همچنين در تمام مراحل درسي، 
اخالص داشتند و اين اخالص باعث مي شد، 
تا آموزش هايشان از قلب به قلب باشد، يعني 
فقط تعليم ظاهري نبود، بلكه در رفتار و باطن 
آنان هم تأثير مي گذاشت. ايشان نه تنها حسن 

بيان داشتند، بلكه داراي نظر و فكر روشن هم 
بودند. از س��وي ديگر، مرجعيت ش��ان بسيار 
بزرگ و قدرتمند بود. در خانه ايشان به روي 
تمامي مردم باز بود و آنان به ايشان، بسيار زياد 
مراجعه مي كردند كه اي��ن مراجعه، دليلي بر 
ارتباط جدي مرجعيت ايشان با مردم بود. خود 
ايشان از مردم اس��تقبال مي كردند و هر كس 
كمكي نياز داشت يا سؤالي داشت، با برخوردي 
گرم روبه رو مي شد. حضرت اس��تاد همواره، 
خود را يكي از م��ردم ترس��يم مي كردند، نه 
بزرگ تر و باالتر از مردم و لذا براساس ادبيات و 
موقعيت هر شخص و جايگاهش، با او هم زبان 
مي ش��دند و به گونه ای س��خن مي گفتند كه 
متوجه شود. بنابر اين واقعاً، ايشان يك الگوي 
واقعي بودند و همچون يك مدرس توانا عمل 
مي كردند. مي توان در تمامي مراحل و مواضع، 
اعتدال را در وجود ايش��ان ديد، چه در جهت 
اعالم حمايت از نظام اسالمي و چه در مباحث 
اجتماعي. در جريان اتفاقات سياسي و حوزوي 
آن س��ال ها، نه به دام��ن اف��راط افتادند و نه 
تفريط. ايشان حاضر نبودند كه به كليت نظام 
اسالمي در ايران خدش��ه وارد شود. از كليت 
نظام دفاع مي كردند، ب��دون اينكه حمايت از 
اشخاص مدنظرشان باش��د. روزي به ايشان 
گفتم: ش��ما چرا از فالن فرد حمايت كرديد و 
او را تأييد نموديد؟ فرمودند: شما مي دانيد كه 
امروز جمهوري اسالمي در خطر است و اگر آن 
را تقويت نكنيم، ضعيف مي ش��ود و اين عمِل 
من به خاطر نظام اس��ت... ايش��ان همچنين 
به هنگام حج، بيانيه قاطعان��ه اي را عليه امام 
جماعت مسجد النبي صادر كردند كه سخن 
تندي را عليه شيعيان بيان كرده بود و لذا در 
همان ايام به من فرمودند: برايم اهميت ندارد 
كه جلوي برپايي بعث��ه ام را بگيرند، براي من 
مهم دفاع از تشيع و اهل بيت)ع( است... يعني 
ايشان به بيان حق و حقيقت توجه داشتند، نه 
مسئله ديگري. ايشان وقتي مي ديدند كه نظر 
يا عملي درست است، فوراً آن را بازگو و به آن 
اذعان مي كردند، حتي اگر قباًل خودشان نظر 
ديگري داش��تند. روزي نظري درباره فرعي 
فقهي داشتم و حضرت استاد در آن باره نظر 
ديگري داشتند. فرداي آن روز تا من وارد دفتر 
شدم، ايش��ان فرمودند: نظر شما درست بود! 
واقعاً اين ويژگي، صفتي حس��نه ب��ود. امروز 
شايد كمتر فردي را مي توان يافت كه در نزد 
كوچك تر از خودش اين گونه رفتار كند. حدود 
6، 7 سال در درس شان حاضر شدم و بعد از آن 
نيز در جلسات مذهبي، علمي و استفتايي شان 
حضور مي يافتم كه در طول اين مدت ارتباطم 
با ايشان بيش��تر بود. پس از آن، ايشان برايم 
اجازه اجتهاد نوش��تند و من در سال ۱۳7۹، 
به لبنان بازگشتم. قبل از سفر به ايشان گفتم: 
من موعظه اي مي خواهم. فرمودند: نصحيتي 
مهم و بزرگ به تو مي كنم و آن اينكه، هيچ گاه 
حوزه و نقش روحان��ي خود را فراموش نكن و 
آن را ترك نكن و همواره به مس��ائل حوزوي 

بپرداز...«. 
  وصيتنام�ه اي مان�دگار در تاري�خ 

مرجعيت
پس از روايت هاي فوق آمده و به عنوان ُحسن 
ختام، بخش��ي از وصيتنام��ه آيت اهلل العظمي 
فاضل لنكراني را پايان بخ��ش اين مقال قرار 
مي دهيم كه نمادي از انديشه و عمل آن عالم 

واالمقام به شمار مي رود: 
»حسينيه كه به عنوان دفتر اينجانب معروف 
است، وقف ش��رعي براي مرحوم آيت اهلل والد 
)قدس سره( مي باشد. ميل دارم روضه جمعه 
و دهه اول محرم و ايام فاطميه، در آنجا برگزار 
ش��ود و چنانچه به علتي مانند سيل و زلزله و 
واقع شدن در مسير خيابان و امثال آنها امكان 
نداشته باشد، در محل ديگري برگزار نماييد. 
اموالي را كه از اين حقير باق��ي مي ماند يا در 
ش��هريه طالب حوزه علميه قم صرف شود يا 
در اداره مؤسس��ه مركز فقهي ائمه اطهار)ع( و 
تشخيص آن به عهده وصي اينجانب مي باشد 
البته در ش��هريه الزم نيس��ت تمام و به  نحو 
كمال داده شود، بلكه به مقدار مصلحت. ميل 
دارم كه در لندن كه دروازه دني��ا و خانه دوم 
همه كشورهاس��ت، مؤسس��ه اي براي ترويج 
مكتب اهل بيت )ع( و نش��ر معارف شيعه اثني 
عشريه تأس��يس گردد. الزم است تذكر دهم 
كه محمدجواد و احمدآقا كه س��اليان درازي 
اس��ت دفتر اينجان��ب را به ص��ورت آبرومند 
اداره مي كنند و اجرت��ي دريافت نمي نمايند، 
مورد تشكر اينجانب هس��تند، چون كار آنها 
بالمآل مربوط به آقا امام زمان)عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف( مي باشد. خانه مسكوني فعلي 
در محله باجك كوچه هش��ت  متري رضوي، 
ملك خانواده محترم حاجيه خانم الجوردي 
مي باش��د. خانه و لوازم و امكاناتي كه در آنجا 
وجود دارد، از قبيل فرش و ظرف و كولر و امثال 
آن به ايشان داده شود. وصي حقير در جميع 
موارد فوق، بنده زاده محمدجواد مي باش��د و 
ناظر احمدآقا. چنانچ��ه فرزندان من بخواهند 
رضايت م��را در آن عالم از دس��ت ندهند، از 
هرگونه اختالف بپرهيزند، به خصوص در امور 
مالي دنيوي بي ارزش كه موجب از بين رفتن 
آب��روي اينجانب و آبروي خودش��ان در ميان 
مردم و جامعه مي باش��د و ضمناً معلوم باشد 
تمام اموالي كه به اينجانب ارتباط دارد، هيچ 
كدام مال شخصي اينجانب نيست، بلكه مربوط 
به سهمين مي باشد و هيچ كدام از ورثه در اين 

اموال حقي ندارند...«. 

آيت اهلل محمدجواد فاضل لنكراني: 
»مرح�وم وال�د نق�ل مي كردند از 
روزي ك�ه امام نهضت اس�المي را 
آغاز كرد، من پش�ت س�ر ايشان 
بودم و تا حاال ه�م در ضرورت كار 
امام ترديد نكرده ام، نه تنها ترديد 
نكرده ام، بلكه به ضرورت كار امام 
بيشتر اعتقاد پيدا كرده ام... با توجه 
به اينكه آيت اهلل فاضل ش�ناخت 
كافي از علم و شجاعت امام راحل 
داش�تند از نظر سياس�ي نيز امام 
را قبول داش�تند و با تم�ام وجود 
و توان، بر پيروي از ايش�ان تأكيد 
مي كردند و بعد از ارتحال امام نيز 
خط ام�ام را حفظ ك�رده و رهبري 
مقام معظم رهبري را پذيرفتند...«

تاريخ معاصر ايران در آئينه 
مشهودات رهبر كبير انقالب اسالمي

»تلخ و شيرين«
 تاريخ انقالب به روايت امام

   محمدرضا كائيني
اث��ري ك��ه در اين 
مج��ال ب��ه معرفي 
آني��م، مجمع��ي از 
خاطرات منقول امام 
خمين��ي بنيانگذار 
جمهوري اس��المي 
است، كه در آثار و به 
ويژه بيانات خود، به 
طرح آن پرداخته اند. 
اين مجموعه توسط 
مؤسسه فرهنگي »قدرواليت« تدوين يافته، منتشر 
شده و در اختيار عالقمندان قرار گرفته است. ناشر در 
ديباچه اين خاطرات تاريخ��ي و در باب اهميت آن، 

چنين آورده است:
»وظيفه تحقيق، تدوين و ن��گارش حقايق تاريخي، 
بسيار سنگين و دشوار است و بيش از هر چيز تقوي، 
صداقت و امانتداري الزم دارد، چيزي كه متأس��فانه 
در تاريخ نويس��ان و ناقالن حوادث و وقايع بسيار كم 
بوده است و لذا تاريخ بشري انباشته است از تحريفات 
و دروغ ها و اين لكه ننگي بر دامن بش��ريت اس��ت. 
تاريخ انقالب اس��المي ايران، با اين  همه كينه توزي 
و دش��مني قدرت هاي بزرگ علي الخصوص امريكا 
و صهيونيسم و وجود ورشكس��تگان سياسي سر در 
آخور غرب، از توطئه تحريف در امان نيس��ت. وجود 
دروغ پراكني هاي رس��انه هاي گروهي غرب و اذناب 
آنان در زماني كه نسل انقالب كرده، هنوز بر مسند و 
مصدر كار حضور دارد، نشان مي دهد كه نسل آينده 
كه انقالب را بروايت گذش��تگان خواهد نگريست، تا 
چه ميزان در خطر قلب واقعيت ها قرار دارد. بنيانگذار 
جمهوري اسالمي، حضرت امام خميني)قده(، با آن 
روشن بيني و آينده نگري اين مسئله را گوشزد فرموده 
و در حكم خويش به حجت االس��الم و المس��لمين 
سيدحميد روحاني فرموده اند: ش��ما به عنوان يك 
مورخ، بايد توجه داشته باش��يد كه عهده دار چه كار 
عظيمي شده ايد. اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه 

مايلند يا بدان گونه كه دستور گرفته اند مي نويسند، 
نه آن گونه كه اتفاق افتاده اس��ت. از اول مي دانند كه 
كتابشان بناس��ت به چه نتيجه اي برسد و در آخر به 
همان نتيجه هم مي رسند. از شما مي خواهم هر چه 
مي توانيد، س��عي و تالش نماييد تا هدف قيام مردم 
را مشخص نماييد، چراكه هميشه مورخين اهداف 
انقالب ها را در مس��لخ اغراض خود يا اربابانشان ذبح 

مي كنند... 
بي ترديد بايد خاطره ه��ا، حكايت ه��ا، وقايع تلخ و 
شيرين انقالب اسالمي، از حاضران صادق و مؤمنان 
به اين انقالب، سينه به س��ينه و در سطور كتاب ها، 
فيلم ها و نوارها به نسل آينده انتقال يابد، تا انقالب 
اسالمي هماره آنچنان كه بوده و هست، قلوب نسل ها 
را به اسالم ناب محمدي)ص( منور و مؤمن و بر عليه 
طواغيت زمان در صحنه نگهدارد. امام عظيم الشأن 
كه خود پايه گذار انقالب اسالمي و به ثمر رساننده آن 
و هدايت گر آن در دشوارترين و حساس ترين زمان ها 
بوده اند، ارجح ترين كسي هستند كه مي توانند روح و 
سمت و جلوه هاي اين انقالب را بيان نمايند. حضرت 
امام در بس��ياري از بيانات خويش، ب��ه فرازهايي از 
وقايع انقالب اس��المي، چه تلخ و چه ش��يرين آن، 
اشاره فرموده و ديده ها و ش��نيده هاي خويش را از 
حوادث قبل از انقالب، كه به نحوي به جريان انقالب 
اسالمي مربوط مي ش��ود بيان فرموده اند. مجموعه 
اين خاطره ها و حكايات نقل شده توسط امام راحل، 
كه رسماً در رس��انه هاي جمعي انتشار يافته است، 
عالوه بر كمك بر تحقق ثبت و انتقال وقايع انقالب 
اسالمي، حالت و جذابيت حكايتي نيز پيدا مي كند 
و نتايجي كه ايشان با توجه به احاطه خويش، بر آنها 
مترتب نموده ان��د، برس��مت گيري صحيح و درك 
نتايج درست از وقايع كمك مي كنند. اين مجموعه 
در اختيار حاضران در صحنه دفاع از انقالب اسالمي 
ايران قرار داده مي شود و ان شاءاهلل با مرور و نقل اين 
حكايت ها، در حفظ سينه به سينه آنها نقش خود را 

به انجام رسانيم...«. 

  1358. امام خميني در يك ديدار عمومي
 در دوران اقامت در شهر قم
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آيت اهلل رضا اس�تادي: »آيت اهلل فاضل به 
دليل عالقه و ارادت خاصي كه به حضرت 
امام داشتند، كتاب تحريرالوسيله ايشان را 
براي موسوعه فقهي خود كه به نام تفصيل 
الش�ريعه نش�ر يافت، متن قرار دادند تا 
بدين وس�يله در ط�ول س�اليان طوالني 
تدريس، هم هم�واره نام ام�ام خميني را 
بر زبان داشته باش�ند و هم از امام و كتاب 
ايش�ان در حوزه ها بيش�تر ياد ش�ود...«
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