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امامخامنهای
ــت، ــیاس ــامآمریکای ــلاس ــابدرمقاب ــامن اس
یــک دارد: شــاخه دو هــم آمریکایــی اســام
اســام شــاخه یــک متحّجــر، اســام شــاخه
ــتکبار ــت.اس ــیاس ــامآمریکای ــناس ــکوالر؛ای س
ــتیبانی ــاخهپش ــردوش ــاّدیازه ــایم وقدرته
کردهانــدومیکننــد؛یــکجاهایــیآنهــارابــه
وجــودمیآورنــد،یــکجاهایــیآنهــاراراهنمایــی
ــد؛ ــکمیکنن ــاراکم ــیآنه ــکجاهای ــد،ی میکنن
ــاب ــامن ــت؛اس ــااس ــلآنه ــابدرمقاب ــامن اس
ــی ــت؛اززندگ ــهاس ــههمهجانب ــتک ــامیاس اس
فــردیوخلــوتفــردیتــاتشــکیلنظــاماســامی،

همــهراشــاملمیشــود.
۱۳۹۵/۰۳/۱۴

امامخمینی
خــوندلــیکــهپــدرپیرتــانازایــندســتۀمتحجــر
خــوردهاســتهرگــزازفشــارهاوســختیهای

ــت. ــوردهاس ــراننخ دیگ
صحیفهامامج2۱صفحه27۹
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مقدمه
ازخطرناکتریــنتهدیدهــای یکــی
خزنــده حرکــت جامعــهای، هــر
فرقهگرایــیکــهمنجــربــهافراطگرایــی
درآنجامعــهخواهــدشــد،میباشــد.
ازجملــهعوامــلتشــکیلفرقــهو
حرکتهــایافراطــی؛میتــوانبــه
اجتهــاد،روحیــه و تعقــل از دوری
ــرانو ــهرأیس ــیوتفســیرب خودرأی
ــدان ــنفق ــاوهمچنی ــرانفرقهه رهب
زیرســاختهایمعرفتــیواخاقــی
ــهقصــد ــنویژهنام ــرد.درای ــارهک اش
مقدسمآبــان موضــوع بــه داریــم

متحجــروخطــراتنفــوذآنــاندر
مقــدس نظــام کلیــدی پســتهای
ــی ــم.یک ــامیبپردازی ــوریاس جمه
ازمصادیــقمقدســینروحانینمــاِی
دیــنفــروش“انجمــنخیریــهحجتیــه

ــت. ــه”اس مهدوی
مختصری از تاریخچه انجمن و موسس آن

کودتــای از پــس حجتیــه انجمــن
ــتنشــر ــانی ــداب ــرداد۱۳۳2ابت 28م
ــامو ــاعازاس ــامودف ــارفاس مع
مقابلــهبــاجریانهــایضــددیــن
ــت ــهبهائی ــهضال ــوصفرق علیالخص
حکومــت حمایــت تحــت کــه

مجید گودرزی
معاون راهبردی مفام

انجمن حجتیه؛
از ترویج سکوالریزم تا تحجرگرایی
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ستمشــاهیپهلــویرشــدونمــوکــرده
ــابعدهــامســیر ــود،تشــکیلشــد.اّم ب
خویــشراازگروههــایمذهبــیو
ــچ ــاهی ــهتنه ــردهون ــیجــداک انقاب
انقــاب ســخت دوران در کمکــی
اســامیبــهمــردمایــراننکــرد،بلکــه
ــاایجــادشــبههدرصفــوفمبارزیــن ب
رژیــم بــا همــکاری و انقــاب
ــوذدرمناصــب ــاواک،نف ــویوس پهل
ــاباســامی،همســویی حســاسانق
ــیدر ــتکبارجهان ــااس ــکاریب وهم
ــروعیت ــهمش ــبتب ــبههنس ــادش ایج
ــاف ــاداخت ــامیوایج ــاباس انق
میــانمذاهــباســامیداخــلکشــور
ــه ــادیب ــاتزی ــاتوصدم و...ضرب

ــرد. ــرانواردک ــردمای ــابم انق
ــر مؤســسانجمــنشــیخمحمــودذاک
ــد ــانیفرزن ــیخراس ــیحلب زادهتوالئ
حــاجشــیخغامرضــاذاکــرخراســانی
ــدی ــایبیرجن ــمالعلم ــاراعل وازتب
میباشــد.دربــارهانگیزههــایشــیخ
محمــودحلبــیبــرایتشــکیلانجمــن
مــواردمتعــددومتفاوتــیازســوی
شــاگردان و هــواداران و منتقدیــن
ویمطــرحشــدهاســت.ازجملــه
شــاید کــه انگیزههایــی و دالیــل
حرکــت در بیشــتری تأثیــر ســهم
ــته ــنداش ــرایتشــکیلانجم ــیب حلب
ــهشکســتســخت ــوانب اســت،میت
ــراینمایندگــیمــردم انتخاباتــیویب
ــورایدوره۱8، ــسش ــهددرمجل مش

رهبــران بیــن جدایــی و اختــاف
مشــهد، اســامی مؤتلفیــن حــزب
ــی ــراننهضــتمل ــنرهب ــافبی اخت
شــدننفــتومهمتــرازهمــهناامیــدی
ازتغییــروضعیــتوبــیفایــدهدیــدن
مبــارزهبــارژیــمپهلــویاشــارهکــرد.

انحرافات فکری و رفتاری انجمن
رفتاری و فکری انحرافات جمله از
زیر موارد به میتوان حجتیه انجمن
عرفان و عقلی علوم نفی کرد؛ اشاره
سیاست، منهای دین به اعتقاد نظری،
معرفیبهائیتبهعنوانتنهاواصلیترین
ازدشمناصلیاسام دشمنوغفلت
رژیم یعنی بهائیت فرقهضاله حامی و
از پیش قیامهای دانستن باطل پهلوی،
دوران در جهاد بودن بیمعنا ظهور،
منهای اســام نظریه ترویج غیبت،
روحانیت،رویکردضدوحدتاسامی،
مورد در نادرست تفکرات ترویج
در نفوذ زمینهسازیظهور، و مهدویت
مناصبحساسوکلیدینظام،همراهی
وهمسوییبااستکباروایجادشبههدر

مشروعیتنظاماسامیو....
تغییر چهره انجمن پس از پیروزی انقالب

متمادی سالهای طی حجتیه انجمن
برای ــن ام حاشیه ایجاد ضمن و
همکاری سایه در خود فعالیتهای
توانسته ــاواک۱ س و پهلوی رژیــم با
و مذهبی جوانان از زیادی تعداد بود
دورههای در تربیت با را دانشگاهی

۱.سندساواکبهتاریخ۱۳۵۰/۰8/۱۳
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فشردهودرسطوحمختلف،متناسببا
رو این از دهد. پرورش مبانیخویش
شیخ اسامی انقاب پیروزی از پس
محمودحلبیدرپیشنهادیبهحضرت
امامخمینیاعاممیکندکه۱6-۱۵
هزارجوانمومنومهندسکارآزموده
مناصب اداره برای که دارد اختیار در
حکومتیمیتوانددراختیارانقابقرار
امام منفی واکنش با پیشنهاد این دهد.
خمینیمواجهمیگردد.حضرتامام
خمینیضمنردپیشنهادحلبیاعام
کردندکههمانکسانیکهانقابکرده
وپیروزشدند،میتوانندانقابراهم

ادارهکنند.۱
تغییر شیوه نفوذ

ــت ــسازشکس ــهپ ــیک ــهمهم نکت
در حجتیــه انجمــن نفــوذ پــروژه
ارکانانقــابونظــاماســامیوجــود
ــل ــهدلی ــاب ــهآنه ــتک ــناس داردای
۱.گفتوگویروزنامهاعتمادباعلیاکبرمحتشمیپور،

دهمآبان۹۴،شماره۳۳8۱

ــا ــنوتنه ــی،بهتری ــایفرهنگ قوته
ــوزشو ــهآم ــوذب ــارهرادرنف راهچ
ــده ــلهایآین ــتنس ــرورشوتربی پ
ــاد ــاایج ــقب ــنطری ــتهوازای دانس
آموزشــی مجموعههــای و مــدارس
در را خــود اعتقــادی برنامههــای

ــد. ــشگرفتن پی
تظاهر به تعطیلی انجمن

علیــه انجمــن کارشــکنیهای
ــهآنجــارســید ــاب انقــاباســامیت
کــهحضــرتامــامخمینــیبــا
ــود ــحخ ــمیوصری ــریرس موضعگی
ــادف ــر۱۳62مص ــح2۱تی ــهدرصب ک
ــایانتظــار ــارهمعن ــدفطــر،درب ــاعی ب
نگاههــای نقــد بــه داشــتند فــرج
ــود ــألهوج ــنمس ــهای ــهب ــیک غلط
ذکــر بــدون و پرداختنــد داشــت2،
ــان ــطآن ــعغل ــا،مواض ــامانجمنیه ن
ــار ــسازانتش ــیدند.پ ــدکش ــهنق راب
،ــی ــامخمین ســخنرانیحضــرتام

2.صحیفهامام؛ج۱7،ص۵۳۴.
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انتقــادات بــه واکنــش در حلبــی
بیانیــهای طــی ایشــان ســخنان و
ــرت ــتازحض ــامتبعی ــماع علیرغ
امــام،هیــچیــکازانتقــاداترا
واردندانســتهوتعطیلــیانجمــنرا

مینمایــد. اعــام
یافته در هوشیاري با خمیني امام
خاطر به فقط انجمن تعطیلي که بود
حفظظاهرونداشتنقدرترویارویي
جلسه در امام بود. انقاب رهبري با
انجمن که این یادآوري با خصوصي
فعالیتخودراتعطیلکردهاستونه

منحل،آنرابيفایدهخواندهبود.
ــل شــاخصترینمواضــعامــامدرمقاب
انحــرافبرخــیازروحانیــونمنتســب

یــانزدیــکبــهانجمــنحجتیــهو
در انحرافــی جریانهــای دیگــر
ــده ــسش ــت«منعک ــورروحانی »منش
اســت.مطالعــهمنشــورروحانیــتکــه
شــایدبتــوانآنرارنجنامــهرهبــر
ــت ــنوصی ــامیوآخری ــاباس انق
ایشــانبــرایحراســتوحفاظــت
اســامی انقــاب طیبــه شــجره از
دانســت،میتوانــدابعــادوزوایــای
و خطرناکتریــن از یکــی نهفتــه
انحرافــی جریانهــای خزندهتریــن
قــرناخیــرراکــههنــوزهــمدســتاز
تــاشبــراینفــوذدرســاختارقــدرت
ــته ــوربرنداش ــیکش ــبکهفرهنگ وش

ــد. ــکارکن ــت،آش اس
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افرادی درحوزههــایعلمیههســتند
کــهعلیــهانقــابواســامنــاب
امروزعدهای دارنــد. فعالیت محمدی
بــاژســتتقدسمآبیچنانتیشــهبه
ریشــۀدینوانقابونظــاممیزنند
کهگوییوظیفهایغیــرازاینندارند.
خطــرتحجرگرایــانومقدسنمایــان

اتحاد در مقابل مقدس نمایان احمق
کــم علمیــه درحوزههــای احمــق
نیســت.طابعزیزلحظــهایازفکر
ایــنمارهــایخــوشخــطوخال
اینهامرّوجاســام کوتاهــینکننــد،
امریکاییاندودشــمنرســولاهلل.آیا
درمقابــلایــنافعیهــانبایــداتحاد

شــود؟۱ حفظ عزیــز طاب

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص27.
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نفوذ با شعار جدایی دین از سیاست
مطلق نابودی از که وقتی استکبار
روحانیتوحوزههامأیوسشد،دو
نمود؛ انتخاب زدن ضربه برای راه
یکیراهارعابوزورودیگریراه
خدعهونفوذدرقرنمعاصر.وقتی
حربۀارعابوتهدیدچندانکارگر

نشد،راههاینفوذتقویتگردید.اولین
ومهمترینحرکت،القایشعارجدایی
این متأسفانه که است سیاست از دین
حربهدرحوزهوروحانیتتااندازهای
کارگرشدهاستتاجاییکهدخالتدر
سیاستدونشأنفقیهووروددرمعرکۀ
اجانب به وابستگی تهمت سیاسیون
روحانیون یقینًا میآورد؛ همراه به را

برداشتهاند. زخم بیشتر نفوذ از مجاهد
گماننکنیدکهتهمتوابستگیوافترای
زده روحانیت به اغیار تنها را بیدینی
است،هرگز؛ضرباتروحانیتناآگاهو
آگاهوابسته،بهمراتبکاریترازاغیار

بودهوهست.۱
۱.صحیفهامام،ج2۱،ص278.
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اگر اســامــی ــارزات ــب م ــروع ش در
است، خائن شاه بگویی میخواستی
بافاصلهجوابمیشنیدیکهشاهشیعه
واپسگرا مقدسنمای عدهای است!
همهچیزراحراممیدانستندوهیچکس
قدرتاینرانداشتکهدرمقابلآنها

قدعلمکند.
دستۀ این از پیرتان پدر که دلی خون
متحجرخوردهاستهرگزازفشارهاو
سختیهایدیگراننخوردهاست.وقتی
شعارجداییدینازسیاستجاافتادو
فقاهتدرمنطقناآگاهانغرقشدندر
فقیه قهراً احکامفردیوعبادیشدو
هممجازنبودکهازایندایرهوحصار
بیرونرودودرسیاست]و[حکومت
در روحانی حماقت نماید، دخالت

معاشرتبامردمفضیلتشد.
زمانی روحانیت افراد، بعض زعم به
قابلاحتراموتکریمبودکهحماقتاز
سراپایوجودشبباردواالّعالمسیّاس
وروحانیکاردانوزیرک،کاسهایزیر
ازمسائلرایج این نیمکاسهداشت.و
حوزههابودکههرکسکجراهمیرفت
خارجی، زبان گرفتن یاد بود. متدینتر

شرک و گناه عرفان، و فلسفه و کفر
بشمارمیرفت.

خردسالم، فرزند فیضیه مدرسۀ در
مرحوممصطفیازکوزهایآبنوشید،
کوزهراآبکشیدند،چراکهمنفلسفه
همین اگر ــدارم ن تردیدی میگفتم.
روحانیت وضع مییافت، ادامه روند
قرون کلیساهای وضع حوزهها، و
مسلمین بر خداوند که میشد وسطی
مجد و کیان و نهاد منت روحانیت و

واقعیحوزههاراحفظنمود.۱

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص27۹-278.

خون دل خوردن امام خمینی از متحجرین 
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ترویِج تفّکر “شاه سایه خداست”
ــوزه ــنح ــاوردرهمی ــنب ــایدی علم
هــاتربیــتشــدندوصفــوفخویــش
قیــام جــداکردنــد. دیگــران از را
ــهاز ــأتگرفت ــامیماننش ــزرگاس ب

ــت. ــهاس ــنبارق همی
دو هــر بــه حوزههــا هنــوز البتــه
ــود ــبب ــدمراق ــدوبای تفکــرآمیختهان
ــت ــنازسیاس ــیدی ــرجدای ــهتفک ک
ــه ــراهــلجمــودب ازالیههــایتفک
ــدویکــی طــابجــوانســرایتنکن
ازمســائلیکــهبایــدبــرایطــاب
ــه ــنقضی ــود،همی ــیمش ــوانترس ج
اســتکــهچگونــهدردورانوانفســای
ــادهلوحان ــموس ــیننافه ــوذمقدس نف
همــت کمــر عــدهای بیســواد،
بســتهاندوبــراینجــاتاســامو
ــرو ــانوآب ــتازج ــوزهوروحانی ح
مثــل اوضــاع گذاشــتهاند. ســرمایه
ــود،هــرکــسصــددرصــد ــروزنب ام
ــرفشــارها ــودزی ــارزهنب ــهمب ــدب معتق
وتهدیدهــایمقدسنماهــاازمیــدان
ــاه ــر»ش ــجتفک ــت؛تروی ــهدرمیرف ب
ــتو ــاگوش ــاب ــت«وی ــایۀخداس س
ــوپو ــلت ــواندرمقاب ــتنمیت پوس

ــه تانــکایســتادواینکــهمــامکلــفب
ــاجــواب ــارزهنیســتیموی ــادومب جه
خــونمقتولیــنراچــهکســیمیدهــد
وازهمــهشــکنندهتر،شــعارگمــراه
ــام ــورام ــلازظه ــتقب ــدۀحکوم کنن
ــزاران»إن ــتوه ــلاس ــانباط زم
ُقلــت«دیگــر،مشــکاتبــزرگو
ــا جــانفرســاییبودنــدکــهنمیشــدب
ــات ــیوتبلیغ ــارزۀمنف ــتومب نصیح
جلــویآنهــاراگرفــت؛تنهــاراهحــل،
مبــارزهوایثــارخــونبــودکــهخداونــد
وســیلهاشراآمــادهنمــود.علمــاو
روحانیــتمتعهــدســینهرابــرایمقابله
ــاهــرتیــرزهرآگینــیکــهبــهطــرف ب
ــد ــادهنمودن اســامشــلیکمیشــدآم

ــد.۱ ــهمســلخعشــقآمدن وب

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص27۹.
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اولیــنومهمتریــنفصــلخونیــن
مبــارزهدرعاشــورای۱۵خــردادرقــم
ــا ــهب ــرداد۴2مقابل ــورد.در۱۵خ خ

گلولــۀتفنــگو
شــاه مسلســل
نبــودکــهاگــر
تنهــاایــنبــود
مقابلــهراآســان
مینمــود.بلکــه
آن بــر عــاوه
ازداخــلجبهــۀ
گلولــۀ خــودی
ــدس ــهومق حیل
مآبــیوتحجــر
گلولــۀ بــود؛

ــود ــیب ــاقودوروی ــانونف ــمزب زخ
کــههــزاربــاربیشــترازبــاروتو
ســرب،جگــروجــانرامیســوختو
میدریــد.درآنزمــانروزینبــودکــه
حادثــهاینباشــد،ایادیپنهانوآشــکار
امریــکاوشــاهبــهشــایعاتوتهمتهــا

ــارک ــبتت ــینس ــدندحت ــلش متوس
الصلــوۀوکمونیســتوعامــلانگلیــس
بــهافــرادیکــههدایــتمبــارزهرابــه
داشــتند عهــده
ــًا ــد.واقع میدادن
روحانیــتاصیــل
و تنهایــی در
خــون اســارت
ــه ــتک میگریس
چگونــهامریــکاو
ــوی ــرشپهل نوک
مــیخـواهـنـــد
دیانــت ریشــۀ
را اســام و
برکننــدوعــدهای
ــدسنمــاینــاآگاهیــا روحانــیمق
ــه ــدهایوابســتهک ــازیخــوردهوع ب
ــن ــروزیروش ــدازپی ــانبع چهرهش
گشــت،مســیرایــنخیانــتبــزرگرا

مینمودنــد.۱ همــوار
۱.صحیفهامام،ج2۱،ص28۰-27۹.

خنجر تحجر بر گرده ی ملت در 15 خرداد
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شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز
آنقــدرکــهاســامازایــنمقدســین
روحانینماضربهخوردهاســت،ازهیچ
قشــردیگرنخوردهاســتونمونۀبارز
آنمظلومیــتوغربتامیرالمؤمنین
کــهدرتاریخروشــناســت.بگذارمو
بگــذرموذائقههــارابیــشازاینتلخ
نکنــم.ولیطــابجوانبایــدبدانند
کــهپروندۀتفکــراینگــروههمچنان
بازاســتوشــیوۀمقدسمآبــیودین

فروشــیعوضشــدهاست.
شکستخوردگاندیروز،سیاستبازان
اجازۀ خود به که آنها شدهاند. امروز
نمیدادند، را سیاست امور در ورود
براندازی تا که شدند کسانی پشتیبان
غائلۀ بودند. رفته جلو کودتا و نظام
و چپیها هماهنگی با تبریز و قم
کردستان تجزیهطلبان و سلطنتطلبان
ابراز تنهایکنمونهاستکهمیتوانیم
ولی شدند ناکام حادثه آن در که کنیم
ازکودتاینوژهسر برنداشتندو دست
درآوردند،بازخدارسوایشانساخت.۱

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص28۰-28۱.
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دســتهایدیگــرازروحانــینماهایی
کهقبــلازانقابدینراازسیاســت
جــدامیدانســتندوســربهآســتانۀ
دربارمیســاییدند،یــکمرتبهمتدین
شــدهوبهروحانیونعزیزوشــریفی
کهبرایاســامآنهمــهزجروآوارگی
وزنــدانوتبعیــدکشــیدندتهمــت

وهابیــتوبدترازوهابیــتزدند.۱

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص28۱.

تهمت وهابیت به روحانیون انقالبی
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بیشــعور نماهــای مقــدس دیــروز
ــنازسیاســتجداســت ــددی میگفتن
اســت، حــرام شــاه بــا مبــارزۀ و
نظــام مســئولین میگوینــد امــروز
دیــروز تــا شــدهاند! کمونیســت
فحشــا و فســاد و مشروبفروشــی
وفســقوحکومــتظالمــانبــرای
ظهــورامــامزمــانـارواحنــافــداهـرا
ــروز ــتند،ام ــامیدانس ــدوراهگش مفی
ازاینکــهدرگوشــهایخــافشــرعی
کــههرگــزخواســتمســئولیننیســت

از سکوت در مقابل فساد و فحشا تا فریاد “وا اسالما”
ــر ــاما«س ــاد»وااس ــد،فری رخمیده

۱ میدهنــد!

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص28۱.
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دیــروز»حجتیهای«هــامبــارزهراحــرام
ــارزات ــدودربحبوحــۀمب ــردهبودن ک
تمــامتــاشخــودرانمودنــدتــا
اعتصــابچراغانــینیمــۀشــعبانرابــه
ــر ــروزانقابیت ــعشــاهبشــکنند،ام نف
ازانقابیــونشــدهاند!»والیتی«هــای

در کــه دیــروز
ســکوتوتحجــر
آبــروی خــود
اســامومســلمین
و ریختهانــد، را
درعمــلپشــت
اهــل و پیامبــر
عصمــت بیــت

عنــوان راشکســتهاندو وطهــارت
و تکســب جــز برایشــان والیــت
تعیــشنبــودهاســت،امــروزخــود
نمــوده والیــت وارث و بانــی را
را شــاه دوران والیــت حســرت و
میخورنــد!راســتیاتهــامامریکایــیو
روســیوالتقاطــی،اتهــامحــالکردن
حرامهــاوحــرامکــردنحالهــا،

تحریم نبرد با دشمن خدا
ــت ــانآبســتنوِحلیّ ــامکشــتنزن اته
قمــاروموســیقیازچــهکســانیصادر
ــااز ــبی ــایالمذه ــود؟ازآدمه میش
ــعور؟! ــروبیش ــایمتحج مقدسنماه
دشــمنان بــا نبــرد تحریــم فریــاد
ــگ ــنفرهن ــخرهگرفت ــهس ــداوب خ
شــهادتوشــهیدان
واظهــارطعنهــاو
ــه ــبتب ــانس کنایهه
مشــروعیتنظــامکار
عــوام کار کیســت؟
یــاخــواص؟خــواص
ازچــهگروهــی؟از
ــن ــرمعممی ــهظاه ب
یــاغیــرآن؟بگذریــمکــهحــرف
بســیاراســت.همــۀاینهــانتیجــۀنفــوذ
بیگانــگاندرجایــگاهودرفرهنــگ
حوزههاســت،وبرخــوردواقعــیهــم
ــکلو ــیارمش ــراتبس ــنخط ــاای ب

ــت.۱ ــدهاس پیچی

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص28۱.
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ساده اندیشی ممنوع!
هشــدار عزیــز طــاب بــه مــن
ــد ــهبای ــراینک ــاوهب ــهع ــمک میده
ــاو ــینماه ــاتروحان ــبالقائ مواظ
تجربــۀ از باشــند، مقدسمآبهــا
انقابینماهــا آمــدن کار روی تلــخ
ــز ــههرگ ــومک ــایق ــرعق ــهظاه وب
روحانیــت اهــداف و اصــول بــا
ــه ــدک ــرتبگیرن ــدعب ــتینکردهان آش
ــان ــتآن ــروخیان ــتۀتفک ــاداگذش مب
فرامــوشودلســوزیهایبیمــورد
مراجعــت ســبب سادهاندیشــیها و

و کلیــدی پســتهای بــه آنــان
شــود.۱ نظــام سرنوشتســاز

۱.صحیفهامام،ج2۱،ص28۵.



داغ اهی همه اتریخ را ما هب یکباره دیدیم،رچا هک ما امت آرخازلمانیم، و خمینی، این ماه بنی اهشم، میراث دار همه 

صاحبان عهد بود رد شب یلدای اتریخ ... وداغ او رب دل ما، داغ همه اعصار، داغی بی تسلی.

امام هب ما آموخت هک »انتظار رد مبارزه است« و این زبرگترین ایپم او بود و پس از او، ارگ باز هم 

امیدی ما را زنده میدارد همین است هک ربای ظهور آرخین حجت حق مبارزه کنیم.

او آدم ات معنای »انتظار« را هب این امت بیا موزد، رد آینه وجود خود هک اسوه مصادیق منتظران بود و اکنون دیگر 

دور افالک را رمادی نیست زج آنکه منتظر مهدی باشد.

شهید سید رمتضی آوینی


