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شهدا، ای ساالر بسیجیان عاشق، چگونه مرگ 
تو را باور کنیم؟!

حسینیۀ  ایران!  و  اسالم  حیات بخش  ای 
جماران از تو خالی است؛ اما سینۀ هریک از ما 
حسینیه ای است پر از شیوِن عزا و لبریز از سوگ 
کنون صدای تو خاموش است؛ اما فکر  غمت. ا
کالم نجات بخش  و قلب  ما لبریز است از آهنگ 
از  است  پر  تاریخ  گوش  و  هدایت گرانه ات  و 

پیام های بت شکنانه ات.
جواد محدثی، با اندکی تغییر

آن  چه  است؛  نهاده  ما  دوش  بر  غم  بار  همیشه  خرداد 
1۵خرداِد خونین، با شهادت ها و جوی خون و بوی باروت 
و چه این 1۴خرداِد غمبار، با رحلت امام و رنگ غم و 

غربت و ماتم.
امام برای ما راه  و صراط بود، میزان  و مالک بود، 

اسوه و الگو بود؛ ازاین رو با رفتن او راهش باقی ماند.
امام روی در نقاب خاک کشیده است؛ ولی فرزندان 
و  افروخته  مشعلی  امام،  کالم  و  امام  راه  از  داغدارش 
برافراشته اند تا راه بشِر امروز تیره نماند. امام رفت و 
برای همیشه بار غم بر دلمان نهاد؛ اما راهش ادامه یافت: 
نه از اسالمطلبِی امت کاسته شد و نه از شکوه اسالم. نه از 
کم شد و نه از صالبت ایستادگی در  روح معنوی انقالب 

مقابل کفر جهانی و شیطان بزرگ!
سالگرد رحلت امام خمینی سالگرد بیعت و میثاق 
در  شهدا  و  باخت  جان  آن  سر  بر   امام آنچه  با  است 
برای  را  خود  سالمتی  جانبازان،  و  دادند  خون  راهش 
و  خدا  با  پیمان  یعنی  کردند؛  ایثار  سالمت ماندنش 

رسول و اسالم و انقالب.
غم،  هم  باز  ملکوتی ات  عروج  سالگرد  در  عزیز،  امام 
که  نیست  فراموش کردنی  بر دل هایمان می زند.  چنگ 
سوگ ارتحال تو، مدینۀ ایران را به غم و ماتم نشاند و 
چشمه های اشک را از دیدگان خون بار امِت عاشق جاری 
ساخت. آنچه رفت، پیکر پاک و جسد مطهرت بود و آنچه 

ماند، فکر ناب و اندیشۀ روشن و خط ماندگارت بود.
کشید؛ اما راه تو، ای روح  اماما! روح تو به آسمان ها پر 
که  خدا، در زمین و میان عاشقان تداوم یافت. پرچمی 
برافراشته بودی، اینک بر دوش علمداری رشید از نسل 
حسیِن فاطمه  است. َخلف صالح تو، خامنه ای عزیز، 
با صالبت و درایت و محبوبیت، محور وحدت و مظهر 
والیت شد و پس از تو، پروانگان سوخته دل و شکسته بال، 
گرد این مشعل هدایت و ارشاد، به طواف عشق پرداختند. 
ای امام، ای نگین افتاده از انگشتر امت، ای جان رفته 
گوهر در خاک نهفته، ای پدِر فرزنداِن  از پیکر ایران، ای 
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و  ۳۰شهریور1۲۸1  با  مطابق  ۲۰جمادى الثانی1۳۲۰،  در  موسوى خمینی  روح اهلل 
۲1سپتامپر1۹۰۲ در شهرستان خمین از توابع استان مرکزى، در خانواده اى اهل علم و 
هجرت و جهاد و در خاندانی از ساللۀ زهراى اطهر، پاى بر خاکدان طبیعت نهاد.
او وارث سجایاى آباواجدادى بود که نسل در نسل، در کار هدایت مردم و کسب 
سیدمصطفی  آیت اهلل  مرحوم   امام خمینی بزرگوار  پدر  کوشیده اند.  الهی  معارف 
آیت اهلل  بود.   شیرازى میرزاى  آیت اهلل العظمی  مرحوم  معاصرین  از   موسوى
فرا  را  اسالمی  معارف  و  علوم  اشرف  نجف  در  چند  سالیانی  آنکه  از  پس   موسوی
گرفت و به درجۀ اجتهاد نائل آمد، به ایران بازگشت و در خمین سکونت کرد. در آن 

زمان، مردم در امور دینی خود به ایشان مراجعه می کردند.
خوانین  و  طاغوتیان  نمی گذشت،  ماه   ۵ از  بیش  روح اهلل  والدت  از  درحالی که 
پدر  یعنی  بزرگوار،  عالم  این  حق طلبی  نداى  وقت،  حکومِت  ُعّمال  حمایت  تحت 
امام خمینی را که در برابر زورگویی های آن ها به مقاومت برخاسته بودند، با گلوله 
ک، وى را به شهادت رساندند. بستگان این شهید  پاسخ گفتند و در مسیر خمین به ارا
رهسپار  بود،  وقت  دارالحکومۀ  که  تهران  به  قصاص،  الهِی  حکم  اجراى  براى  عزیز 

شدند و بر اجراى عدالت اصرار ورزیدند تا قاتل قصاص شد.
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این گونه بود که امام خمینی از اوان کودکی با رنج یتیمی و مفهوم شهادت آشنا 
بانو  مؤمنۀ شان،  مادر  سرپرستی  تحت  را  نوجوانی  و  کودکی  دوران   امام شدند. 
هاجر گذراندند. این بانوی بزرگوار از خاندان علم و تقوا و از نوادگان مرحوم آیت اهلل 
ایام،  این  در   امام حضرت  بودند.  التصانیف  زبدة  کتاب  نویسندۀ   خوانسارى
شجاع  بانویی  هم  ایشان  که  مکرمه شان، صاحبه خانم  عمۀ  مهرآمیز  آموزه های  از 
نیز  از نعمت وجود آن دو عزیز  پانزده سالگی  اما در سن  ُبردند؛  و حق جو بودند، بهره  

محروم شدند.

 هجرت به قم؛ تحصیل دروس تکمیلی و تدریس علوم اسلامى

ایام  از هجرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى در  اندکی پس 
علمیۀ  حوزۀ  رهسپار  هم   امام خمینی  ،1۳۴۰ رجب المرجب  با  مطابق   1۳۰۰ نوروز 
قم شدند و به سرعت مراحل تحصیالت تکمیلی علوم حوزوى را نزد اساتید حوزۀ قم 
طی کردند؛ ازجمله: فراگرفتن تتمۀ مباحث کتاب مطول در علم معانی و بیان، نزد 
آیت اهلل  مرحوم  نزد  سطح،  دروس  تکمیل  و  تهرانی  ادیب  آقامیرزامحمدعلی  مرحوم 
فراگیری  و  کاشانی  یثربی  سیدعلی  آیت اهلل  مرحوم  و  خوانسارى  سیدمحمدتقی 
دروس فقه و اصول، نزد زعیم حوزۀ قم، آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائرى 

.یزدى
به همراه   امام خمینی تالش   ،یزدى حائرى  آیت اهلل العظمی  رحلت  از  پس 
آیت اهلل العظمی  و  رسید  نتیجه  به  قم  علمیۀ  حوزۀ  مجتهدین  از  دیگر  جمعی 
زمان،  این  در  شدند.  قم  عازم  و  پذیرفتند  را  علمیه  حوزۀ  مسئولیت   بروجردی
از مدرسین و مجتهدین صاحب رأى در فقه، اصول،  امام خمینی در کسوت یکی 
فلسفه، عرفان و اخالق شناخته  شده بودند. حضرت امام طی سال هاى طوالنی در 
حوزۀ علمیۀ قم به تدریس چندین دوره فقه، اصول، فلسفه، عرفان و اخالق اسالمی 
اعظم، مسجد محمدیه، مدرسۀ حاج مالصادق، مسجد سلماسی  در فیضیه، مسجد 
اعظم  در مسجد  به 1۴سال  نزدیک  نیز  در حوزۀ علمیۀ نجف  و... همت گماشتند. 
شیخ انصارى، معارف اهل  بیت و فقه را در عالی ترین سطوح تدریس کردند. 
ایامی که در نجف بودند، براى نخستین بار مبانی نظرى  امام در همین  حضرت 

حکومت اسالمی را در سلسله درس هاى والیت فقیه بازگو کردند.
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 امام خمینی در سنگر مبارزه و قیام

اعتقادى،  امام خمینی، ریشه در بینش  راه خدا در وجود  روحیۀ مبارزه و جهاد در 
تربیت، محیط خانوادگی و شرایط سیاسی و اجتماعی طول دوران زندگی آن بزرگوار 
داشته است. مبارزات حضرت روح اهلل از دوران نوجوانی شان آغاز شد. سیر تکاملی 
این مبارزات در اشکال مختلف، به موازات تکامل ابعاد روحی و علمی ایشان و اوضاع 
و احوال سیاسی و اجتماعی ایران و جوامع اسالمی ادامه یافت. در سال های 1۳۴۰ و 
1۳۴1 ماجراى انجمن هاى ایالتی و والیتی، فرصتی پدید آورد تا ایشان در رهبری کردن 
ملت  و  روحانیان  سراسرى  قیام  بدین ترتیب  کنند.  نقش  ایفاى  روحانیان  و  قیام 
 امام خمینی واحد  رهبرِى  یعنی  برجسته،  ویژگی  دو  با  1۵خرداد1۳۴۲  در  ایران 
نوین  فصل  بر  شد  سرآغازى  قیام،  هدف هاى  و  شعارها  و  انگیزه ها  اسالمی بودن  و 

مبارزات ملت ایران که بعدها با نام انقالب اسالمی در جهان شناخته و معرفی شد.
دوازده ساله  زمان  آن  در  که  را  اول  جهانی  جنگ  از  خود  خاطرۀ   امام خمینی
من  هست...  یادم  را  بین المللی  جنگ  دو  هر  »من  می کنند:  بیان  این گونه  بـودند، 
را در همان مرکزى که ما  کوچک بودم؛ لکن مدرسه می رفتم و سربازهاى شوروى 
در  می شدیم  واقع  مورِد تاخت وتاز  ما  و  می دیدم  را  آن ها  آنجا  من  خمین،  در  داشتیم 

جنگ بین الملل ]ی[ اول.«
در جایی دیگر، حضرت امام با یادآورى اسامی برخی از خوانین و اشرار ستمگر که 
در پناه حکومت مرکزى به غارت اموال و نوامیس مردم می پرداختند، می فرماید: »من 
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رجبعلی ها  هجوم  مورد  بودیم،  زلقی ها  ]هجوم[  مورد  ما  بودم...  جنگ  در  بچگی  از 
بودیم و خودمان تفنگ داشتیم و من در عین حالی که تقریبًا شاید اوایل بلوغم بود ]و[ 
بچه بودم، دور این سنگرهایی که بسته بودند در محِلّ ما و این ها می خواستند هجوم 
کنند و غارت کنند، آنجا می رفتیم سنگرها را سرکشی می کردیم. کودتاى رضاخان 
غیِرقابِل خدشه،  و  تاریخی  مدارک  و  اسناد  گواهی  بنابر  که  1۲۹۹ش  اسفند  سوم  در 
به وسیلۀ انگلیس ها حمایت و سازماندهی شده بود، هرچند که به سلطنت قاجاریه 
پایان بخشید و تا حدودى حکومت ملوک الطوایفی خوانین و اشرار پراکنده را محدود 
بر  فامیل  هزار  آن  سایۀ  در  که  آورد  پدید  دیکتاتورى  آن چنان  درعوض  اما  ساخت؛ 
سرنوشت ملت مظلوم ایران حاکم شدند و دودمان پهلوى به تنهایی عهده دار نقش 

سابق خوانین و اشرار گردید.«
در  مشروطیت،  نهضت  وقایع  از  پس  که  ایران  روحانیان  شرایطی،  چنین  در 
دشمنی هاى  و  یک سو  از  انگلیسی  ُعّمال  و  وقت  دولت هاى  بی وقفۀ  هجوم  تنگناى 
و حفظ  اسالم  از  دفاع  براى  قرار داشت،  از سوى دیگر  روشن فکرمآب  غرب باختگان 
 موجودیت خویش به تکاپو افتادند. آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائرى
آن،  از  پس  اندکی  کردند.  هجرت  شهر  این  به  ک  ارا از  قم،  وقِت  علماى  به دعوت 
و  مقدماتی  دروس  خویش  فوق العادۀ  استعداد  از  بهره گیرى  با  که   امام خمینی
هجرت  قم  به  بودند،  کرده  طی  سرعت  با  ک  ارا و  خمین  در  را  علمیه  حوزۀ  سطوح 
حوزۀ  موقعیت  تحکیم  در  بسزایی  نقش  خود،  فعال  مشارکت  با  ایشان  کردند. 

نوتأسیس قم داشتند و زمان چندانی نگذشت که در شمار فضالى برجستۀ این 
حوزه در عرفان و فلسفه و فقه و اصول شناخته شدند.

پس از رحلت آیت اهلل العظمی حائرى در 1بهمن 1۳1۵ خطر انحالل، 
حوزۀ علمیۀ قم را    تهدید می کرد. علماى متعهد به چاره جویی برخاستند. 
عظام سیدمحمد  آیات  را  قم  علمیۀ  حوزۀ  سرپرستی  سال   ۸ مدت 
 و سیدمحمدتقی خوانسارى و سیدصدرالدین صدر حجت

از سقوط رضاخان،  به خصوص پس  و  فاصله  این  در  بر عهده گرفتند. 
 شرایط براى تحّقق مرجعیت ُعظمی فراهم شد. آیت اهلل العظمی بروجردى
شخصیت علمی برجسته اى بودند که می توانستند جانشین مناسبی براى 
مرحوم حائرى و حفظ بنیان حوزه باشند. این پیشنهاد از سوى شاگردان 

به سرعت   امام خمینی ازجمله  و   حائرى آیت اهلل العظمی 
آیت اهلل العظمی  از  دعوت  در   امام شخص  شد.  تعقیب 

بروجردى براى هجرت به قم و پذیرش مسئولیت خطیر 
زعامت حوزه، مجّدانه تالش کردند.

 خمینی کبیر که با دقت، شرایط سیاسی جامعه 
و وضعیت حوزه ها را زیر نظر داشتند و اطالعات خود 

و  معاصر  تاریخ  کتب  مستمر  مطالعۀ  ازطریِق  را 
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همچون  بزرگانی  محضر  درک  و  تهران  به  رفت وآمد  و  وقت  روزنامه هاى  و  مجالت 
آیت اهلل مدرس تکمیل می کردند، دریافته بودند که یگانه نقطۀ امید به رهایی و 
نجات از وضعیت ذلت بارى که پس از شکست مشروطیت و به خصوص پس از روى 
کار آوردن رضاخان پدید آمده است، بیدارى حوزه هاى علمیه و پیش از آن، تضمین 

حیات حوزه ها و ارتباط معنوى مردم با روحانیان است.
اصالح  ح  طر  1۳۲۸ سال  در  خویش،  ارزشمند  هدف هاى  تعقیب  در  ایشان 
کردند  تهیه   حائرى مرتضی  آیت اهلل  همکارى  با  را  علمیه  حوزۀ  ساختار  اساس 
طالب  و   امام شاگردان  دادند.  پیشنهاد   بروجردى آیت اهلل العظمی  به  و 
ایالتی  انجمن هاى  ح استقبال و حمایت کردند. الیحۀ  این طر از  روشن ضمیر حوزه، 
مردبودِن  و  قرآن کریم  به  و سوگند  آن، شرط مسلمان بودن  به موجِب  والیتی که  و 
کابینۀ  تصویب  به  1۶مهر1۳۴1  در  می یافت،  تغییر  کاندیداها  و   انتخاب کنندگان 

امیراسداهلل َعلَم رسید.
آزادى انتخابات زنان، پوششی براى مخفی نگه داشتن هدف هاى دیگر بود. حذف 
و تغییر دو شرط نخست هم، دقیقًا به منظور قانونی کردن حضور عناصر بهایی در صدر 
حمایت هاى  شرط  شد،  اشاره  نیز  قباًل  چنان که  بود.  پذیرفته  صورت  کشور  مناصب 
آمریکا از شاه، پشتیبانی شاه از رژیم صهیونیستی در توسعۀ مناسبات ایران و اسرائیل 
را  شرط  این  ایران،  سه گانۀ  قواى  در  بهائیت  استعمارى  مسلِک  پیرواِن  نفوذ  و  بود 

تحقق می بخشید.
بزرگ  علماى  به همراه   امام خمینی بود:  کرده  اشتباه  محاسباتش  در  رژیم  اما 
نظر،  تبادل  از  پس  گفته شده،  الیحۀ  تصویب  خبر  انتشار  به محِض  تهران،  و  قم 
اهداف  روشن شدن  در   امام حضرت  زدند. نقش  همه جانبه  اعتراضات  به  دست 
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این  در  علمیه  حوزه هاى  و  علما  خطیر  رسالت  گوشزدکردن  و  شاه  رژیم  واقعی 
اعتراض آمیِز  سرگشادۀ  نامه های  و  تلگراف ها  بود.  کارساز  و  مؤثر  بسیار  اوضاع، 
برانگیخت.  مردم  مختلف  اقشار  در  را  حمایت  از  موجی  علم،  اسداهلل  و  شاه  به  علما 
امام خمینی به شاه و نخست وزیر، تند و هشداردهنده بود. در  لحن تلگراف هاى 
به شما نصیحت می کنم که به  مجدداً  از این تلگراف ها آمده بود: »این جانب  یکی 
اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن 
و  عمداً  و  بترسید  اساسی  قانون  از  تخلف  و  مسلمین  ُزعماى  و  ملت  علماى  احکام  و 
 بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید و اِّل علماى اسالم دربارۀ شما از اظهاِرعقیده 

خوددارى نخواهند کرد.«
بدین ترتیب ماجراى انجمن هاى ایالتی و والیتی، تجربه اى پیروز و گران قدر براى 
شناختند  را  شخصیتی  ویژگی هاى  آن،  طی  اینکه  به ویژه  آورد؛  به وجود  ایران  ملت 
که ازهرجهت براى رهبرِى امت اسالم شایسته بود. باوجود شکست شاه در ماجراى 
نظر ادامه یافت. شاه در دی ماه1۳۴1  انجمن ها، فشار آمریکا براى انجام اصالحات مِدّ

اصول شش گانۀ اصالحات خویش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد.
دوباره  چارهجویِی  و  نشست  به  را  قم  علماى  و  مراجع  دیگر  بار   امام خمینی
فراخواندند. با پیشنهاد امام خمینی عید باستانی نوروز 1۳۴۲در اعتراض به اقدامات 
رژیم تحریم شد. در اعالمیۀ حضرت امام از انقالب سفیِد شاه، به انقالب سیاه تعبیر 
از سوى دیگر، شاه  افشا شده بود.  اسرائیل  و  آمریکا  با اهداف  شده و هم سویی شاه 
واشنگتن  مقامات  به  آمریکا،  اصالحات  انجام  براى  ایران  جامعۀ  آمادگی  دربارۀ 
ازاین رو مخالفت علما  بود؛  نهاده  انقالب سفید  را  نام اصالحات  و  بود  داده  اطمینان 

براى وى بسیار گران می آمد.
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امام خمینی در اجتماع مردم، بی پروا از شخص شاه به عنوان عامل اصلی جنایات 
در  ایشان  فرامی خواندند.  قیام  به  را  مردم  و  می کردند  یاد  اسرائیل  با  هم پیمان  و 
سخنرانی خود در 1۲فروردین1۳۴۲ به شدت از سکوت علماى قم و نجف و دیگر بالد 
اسالمی در مقابل جنایات تازۀ رژیم انتقاد کردند و فرمودند:»امروز سکوت، همراهی 
با دستگاه جبار است.« حضرت امام در روز بعد، 1۳فروردین1۳۴۲ اعالمیۀ معروف 
خود را با عنوان »شاه دوستی، یعنی غارتگرى« منتشر کردند. راز تأثیر شگفِت پیام و 
کالم امام در روان مخاطبان ایشان را که تا مرز جانبازى پیش می رفتند، باید در 
همین اصالت اندیشه و صالبت رأى و صداقت بی شائبۀ آن عزیز با مردم جست وجو 

کرد.
سال 1۳۴۲ با تحریم مراسم عید نوروز آغاز و با خون مظلومان فیضیه خون رنگ شد. 
بر آگاه کردن    امام آمریکا اصرار می ورزید و حضرت  مّدنظر  بر انجام اصالحات  شاه 
مردم و قیام آنان در برابر دخالت هاى آمریکا و خیانت هاى شاه پافشارى داشتند. در 
1۴فروردین1۳۴۲ آیت اهلل العظمی حکیم طی تلگراف هایی به علما و مراجع ایران 
از نجف، خواستار آن شدند که همگی به صورت دسته جمعی به نجف هجرت کنند. 

ح شده بود. این پیشنهاد براى حفظ جان علما و کیان حوزه ها مطر
 بدوِن اعتنا به این تهدیدها، پاسخ تلگراف آیت اهلل العظمی حکیم امام خمینی
را ارسال و در آن تأکید کرده بودند که هجرت دسته جمعی علما و خالی کردن حوزۀ 
1۲اردیبهشت1۳۴۲  در  پیامی  در   بزرگوار این  نیست.  به مصلحت  قم،  علمیۀ 
سران  رویارویِی  در  ایران  ملت  و  علما  همراهی  بر  فیضیه،  فاجعۀ  چهلم  به مناسبت 
ممالک اسالمی و ُدَول عربی با اسرائیل غاصب تأکید کرده و پیمان هاى شاه و اسرائیل 

را محکوم کردند.



11

 قیام 15خرداد 

این  از   امام خمینی رسید.  فرا  بود،  خردادماه  با  مصادف  که  محرم الحرام1۳۴۲ 
عمل  به  شاه  مستبد  رژیم  علیه  قیام  به  مردم  تحریک  در  را  استفاده  نهایت  فرصت، 
با 1۳خرداد1۳۴۲ در مدرسۀ فیضیه،  ایشان در عصر عاشوراى1۳۸۳ مطابق  آوردند. 
نطق تاریخی خود را که آغازى بر قیام 1۵خرداد بود، ایراد کردند و در همین سخنرانی 
به شما نصیحت می کنم.  »آقا! من  به شاه فرمودند:  بلند خطاب  با صداى  بود که 
اى آقاى شاه! اى جناب شاه! من به تو نصیحت می کنم دست بردار از این کارها. 
آقا، اغفال می کنند تو را. من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروى، همه شکر 
کن...  فکر  اطرافش  در  بخوان،  می گویند  و  دستت  می دهند  دیکته  اگر  کنند... 
نصیحت مرا بشنو... ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گوید از 

اسرائیل حرف نزنید؟! ...مگر شاه، اسرائیلی است؟!«
یاران  از  زیادى  جمع  نخست  کرد.  صادر  را  قیام  خاموش کردن  فرمان  شاه 
امام خمینی در شامگاه 1۴خرداد دستگیر شدند. ساعت ۳ سحرگاه 1۵خرداد1۳۴۲ 
صدها کماندوى اعزامی از مرکز، منزل حضرت امام را محاصره کردند و ایشان را 
درحالی که مشغول نماز شب بودند، دستگیر کردند و سراسیمه به تهران بردند. آن 
بزرگوار در بازداشتگاه باشگاه افسران، زندانی و غروب آن روز به زندان قصر منتقل 
شدند. صبحگاه 1۵خرداد، خبر دستگیرى رهبر انقالب به تهران، مشهد، شیراز و دیگر 

شهرها رسید و وضعیتی مشابه قم پدید آمد.
از  خاطراتش  در  فردوست،  حسین  تیمسار  شاه،  همیشگی  ندیم  نزدیک ترین 
براى  آمریکا  امنیتی  و  سیاسی  مأموران  زبده ترین  همکارى  و  تجربه ها  به کارگیرى 
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این  در  ک  و ساوا ارتش  اُمراى  و  دربار  و  از سراسیمگی شاه  و همچنین  قیام  سرکوب 
ساعات، پرده برداشته و توضیح داده است که چگونه شاه و ژنرال هایش دیوانه وار 

فرمان سرکوب صادر می کردند.
امام خمینی پس از نوزده روز حبس در زندان قصر، به زندانی در پادگان نظامی 

عشرت آباد منتقل شدند.
با دستگیرى رهبِر نهضت و کشتار وحشیانۀ مردم در 1۵خرداد1۳۴۲، قیام در ظاهر 
اجتناب  بازجویان  سؤاالت  به  پاسخ گفتن  از  حبس،  در   امام خمینی شد.  سرکوب 
ورزیدند و با شهامت اعالم کردند که هیئت حاکمه و قوۀ قضائیه در ایران را غیِرقانونی 

و فاقد صالحیت می دانند. 
در شامگاه 1۸فروردین1۳۴۳ بدون اطالع قبلی، امام خمینی آزاد و به قم منتقل 
روز  چند  به مدت  و  گرفت  فرا  را  شهر  سراسر  شادمانی  مردم،  اطالع  به محض  شدند. 
سال1۳۴۳  در  شد.  برپا  مکان ها  دیگر  و  فیضیه  مدرسۀ  در  باشکوهی  جشن هاى 
امام خمینی و دیگر مراجع تقلید، با صدور بیانیه ای مشترک و بیانیه هاى جداگانۀ 
عزاى  را  روز  این  و  داشتند  گرامی  را  1۵خرداد  قیام  اولین سالگرد  علمیه،  حوزه هاى 

عمومی اعالم کردند.
آمده  بیانیه  آن  در  کردند.  صادر  انقالبی  بیانیه اى  ۴آبان1۳۴۳  در   امام خمینی
اجانب  از  دارند،  مسلمین  ملل  و  ایران  ملت  که  گرفتارى اى  هر  که  بداند  بود:»دنیا 
است...  متنفر  خصوصًا  آمریکا  از  و  عمومًا  اجانب  از  اسالم  ملل  آمریکاست.  از  است، 
آمریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می کند. آمریکاست که به اسرائیل 

قدرت می دهد که اَعراب مسلم را آواره کند.«
در  آبان1۳۴۳  در  را  ایران  کاپیتوالسیون،  الیحۀ  تصویب  علیه   امام افشاگرى   
مسلِح  کماندوهاى  دوباره  1۳آبان1۳۴۳  سحرگاه  داد.  قرار  دوباره  قیامی  آستانۀ 
اعزامی از تهران، منزل امام خمینی در قم را محاصره کردند. باز هم وقت بازداشت، 
 امام حضرت  بود.   امام خمینی شبانۀ  نیایش  با  مصادف  قبل،  سال  همانند 
با  و  اعزام  تهران  مهرآباِد  فرودگاه  به  مستقیمًا  امنیتی،  نیروهاى  به همراه  و  بازداشت 
یک فروند هواپیماى نظامی که از قبل آماده شده بود، تحت الحفِظ مأموران امنیتی 

و نظامی به آنکارا پرواز کردند.
کشور در  امنیت  علیه  اقدام  به اتهام  را   امام تبعید  خبر  ک  ساوا روز،  آن  عصر   
روزنامه ها منتشر کرد. باوجود فضاى خفقان، موجی از اعتراض ها به صورت تظاهرات 
به  نامه ها  و  طومارها  ارسال  و  حوزه ها  دروس  طوالنی مدت  تعطیلی  تهران،  بازار  در 

سازمان هاى بین المللی و مراجع تقلید، جلوه گر شد.
با  شاه  رژیم  مدت،  این  در  کشید.  به درازا  ماه  یازده  ترکیه،  در   امام اقامت 
غیاب  در  و  شکست  درهم  را  ایران  در  مقاومت  بقایاى  بی سابقه اى،  شدِت عمِل 
امام خمینی به سرعت دست به اصالحات آمریکاپسند زد. اقامت اجبارى در ترکیه، 

فرصتی مغتنم براى امام بود تا تدوین کتاب بزرگ تحریرالوسیله را آغاز کنند.
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 تبعید امام خمینی از ترکیه به عراق 

از   حاج آقامصطفی آیت اهلل  فرزندشان  به همراه   امام حضرت  1۳مهرماه1۳۴۳ 
ترکیه به تبعیدگاه دوم، یعنی کشور عراق اعزام شدند. امام خمینی پس از ورود به 
بغداد، براى زیارت مرقد ائمۀ اطهار به شهرهاى کاظمین و سامرا و کربال شتافتند 

و یک هفته بعد به محل اصلی اقامت خود، یعنی نجف عزیمت کردند. 
دوران اقامِت طوالنی و سیزده سالۀ امام خمینی در نجف، در وضعیتی آغاز شد که 
هرچند در ظاهر فشارها و محدودیت هاى مستقیم در حّد محدودیت های موجود در ایران و 
ترکیه وجود نداشت؛ اما مخالفت ها و کارشکنی ها و زخِم زبان ها نه از جبهۀ دشمِن آشکار، 
بلکه از ناحیۀ روحانی نمایان و دنیاخواهاِن مخفی شده در لباس دین، آن چنان گسترده 
و آزاردهنده بود که امام با همۀ صبر و بردبارى معروفشان، بارها از سختی شرایط مبارزه 
در این سال  ها به تلخی تمام یاد کرده اند! ولی بازهم هیچ یک از این مصائب و دشواری ها 

نتوانست ایشان را از مسیرى که آگاهانه انتخاب کرده بودند، باز دارند.
امام خمینی سلسله  درس هاى خارج فقِه خود را با همۀ مخالفت ها و کارشکنی هاى 
عناصر مغرض، در آبان1۳۴۴ در مسجد شیخ انصارى در نجف آغاز کردند. تدریس 
امام تا زمان هجرتشان از عراق به پاریس ادامه داشت و حوزۀ درسی ایشان به عنوان 
یکی از برجسته  های حوزه هاى درسی نجف ازنظِر کیفیت و کمیِت شاگردان شناخته 
می شد. امام خمینی از بدو ورود به نجف، با ارسال نامه ها و پیک هایی به ایران، ارتباط 
خود را با مبارزین حفظ کردند و آنان را در هر مناسبتی به پایدارى در پیگیرى اهداف 
از تبعیدشان، باوجود  قیام 1۵خرداد فرامی خواندند. امام خمینی در تمام دوراِن پس 
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دشواری هاى پدیدآمده، هیچ گاه از مبارزه دست نکشیدند و با سخنرانی ها و پیام هاى خود 
امید به پیروزى را در دل ها زنده  نگه می داشتند. امام خمینی در گفت وگویی با نمایندۀ 
سازمان الفتح فلسطین، در 1۹مهر1۳۴۷ دیدگاه هاى خود را دربارۀ مسائل جهان اسالم و 
جهاد ملت فلسطین تشریح کردند و بر وجوِب اختصاِص بخشی از وجوه شرعِی زکات به 

مجاهدان فلسطینی فتوا دادند. 
اوایل سال 1۳۴۸ اختالفات بین رژیم شاه و حزب بعث عراق، بر سر مرز آبی دو کشور 
شدت گرفت. رژیم عراق جمع زیادى از ایرانیان مقیم این کشور را در بدترین وضعیت 
اخراج کرد. حزب بعث بسیار کوشید تا از دشمنی امام خمینی با رژیم ایران در آن 

اوضاع بهره گیرد.
۴ سال تدریس و تالش و روشنگرى امام خمینی توانسته بود تا حدودى فضاى 
را دگرگون کند. در سال 1۳۴۸ عالوه بر مبارزان بی شمار داخل کشور،  حوزۀ نجف 
مخاطبان زیادى در عراق و لبنان و دیگر بالد اسالمی، نهضت امام خمینی را الگوى 

خویش می دانستند. 

 امام خمینی و استمرار مبارزه در1350تا1356

نیمۀ دوم 1۳۵۰ اختالفات بین رژیم بعثی عراق و شاه باال گرفت و به اخراج و آواره شدن 
رئیس جمهور  به  تلگرافی  امام خمینی طی  انجامید.  مقیم عراق  ایرانیان  از  بسیارى 
عراق، به شدت اقدامات این رژیم را محکوم کردند. حضرت امام در اعتراض به اوضاع 
پیش آمده، تصمیم به خروج از عراق گرفتند؛ اما حکام بغداد با آگاهی از پیامدهاى هجرت 
امام در آن شرایط، اجازۀ خروج ندادند. در سال 1۳۵۴ سالگرد قیام 1۵خرداد، مدرسۀ 
فیضیۀ قم، بار دیگر شاهد قیام طالب انقالبی بود. فریادهاى درود بر خمینی و مرگ بر 
سلسلۀ پهلوى، به مدت دو روز ادامه داشت. پیش از این، سازمان هاى چریکی متالشی شده 

و شخصیت هاى مذهبی و سیاسی مبارز، گرفتار زندان هاى رژیم بودند.
شاه در ادامۀ سیاست هاى مذهب ستیز خود، در اسفند1۳۵۴ وقیحانه، تاریخ رسمی 
کشور را از مبدأ هجرت پیامبر اسالم به مبدأ سلطنت شاهان هخامنشی تغییر داد. 
امام خمینی در واکنشی سخت، فتوا به حرمت استفاده از تاریخ بی پایۀ شاهنشاهی 
دادند. تحریم استفاده از این مبدأ موهوم تاریخی، همانند تحریم حزب رستاخیز، از 
آورد؛  به بار  شاه  رژیم  براى  دیگر  افتضاحی  نیز  این  و  شد  استقبال  ایران  مردم  سوى 

ازاین رو رژیم در سال 1۳۵۷ ناچار به عقب نشینی و لغو تاریخ شاهنشاهی شد.

 اوج گیرى انقلاب اسلامى در 1356 و قیام مردم

امام خمینی که به دقت تحوالت جارى جهان و ایران را زیر نظر داشتند، از فرصت 
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به دست آمده نهایت بهره بردارى را کردند. آن بزرگوار در مرداد1۳۵۶ طی پیامی اعالم 
کردند: »اکنون به واسطۀ اوضاع داخلی و خارجی و انعکاس جنایات رژیم در مجامع و 
مطبوعات خارجی، فرصتی است که باید مجامع علمی و فرهنگی و رجال وطن خواه و 
ج و داخل و انجمن هاى اسالمی، در هر جایی، بی درنگ از آن استفاده  دانشجویان خار

کنند و بی پرده به پا خیزند.«
ُپرشکوهی  مراسم  و  1آبان1۳۵۶  در   خمینی حاج آقامصطفی  آیت اهلل  شهادت 
قیام  و  علمیه  حوزه هاى  دوبارۀ  خیزش  برای  آغازى  نقطۀ  شد،  برگزار  ایران  در  که 
این  شگفت،  به گونه اى  زمان،  همان  در   امام خمینی بود.  ایران  مذهبی  جامعۀ 
علیه  توهین آمیز  مقاله اى  ج  در با  شاه  رژیم  نامیدند.  الهی  خفیۀ  الطاف  از  را  واقعه 
این  به  اعتراض  گرفت.  انتقام  خود  خاِم  به خیال  اطالعات،  روزنامۀ  در   امام
انقالبی به  از طالب  مقاله، به قیام 1۹دى1۳۵۶ در قم منجر شد که طی آن جمعی 
نتوانست  باوجود دست زدن به کشتارهاى جمعی  ک و خون کشیده شدند. شاه  خا
دست زدن  یعنی  اوضاع،  آن  در  او  کند.  خاموش  را  افروخته شده  شعله هاى  این 
مسلحانۀ  جهاد  و  نظامی  بسیج  را  باقی مانده  راه  تنها  نظامی،  کودتاى  به   آمریکا 

عمومی دانست.

 هجرت امام خمینی از عراق به پاریس

 در دیدار وزراى خارجۀ ایران و عراق در نیویورک، تصمیم بر این شد که امام خمینی
بعثی  قواى  به وسیلۀ  نجف،  در   امام منزل  ۲مهر1۳۵۷  کنند.  اخراج  عراق  از  را 
محاصره شد. انعکاس این خبر با خشم گستردۀ مسلمانان در ایران و عراق و دیگر 
کشورها مواجه شد. دوازدهم مهر، امام خمینی نجف را به مقصد مرز کویت ترک 
کردند. دولت کویت با اشارۀ رژیم ایران، از ورود امام به این کشور جلوگیرى کرد. 
قبل از آن، صحبت از هجرت امام به لبنان یا سوریه بود؛ اما ایشان پس از مشورت 
پاریس  به  گرفتند  تصمیم   خمینی حاج سیداحمد  حجت االسالم  فرزندشان،  با 
هجرت کنند. در چهاردهم مهر وارد پاریس شدند و دو روز بعد در منزل یکی از ایرانیان 
رئیس جمهور  نظِر  الیزه  کاخ  مأمورین  شدند.  مستقر  پاریس  حومۀ  در  نوفل لوشاتو  در 
فرانسه را مبنی بر اجتناب از هرگونه فعالیت سیاسی به امام ابالغ کردند. ایشان نیز در 
واکنشی تند، تصریح کرده بودند که این گونه محدودیت ها خالف ادعاى دمکراسی 
است و اگر ناگزیر شوند تا از این فرودگاه به آن فرودگاه و از این کشور به آن کشور 

بروند، باز هم دست از هدف هایشان نخواهند کشید. 
از  پس  نیز  شاه  دادند.  تشکیل  را  انقالب  شوراى   1۳۵۷ دی ماه  در   امام خمینی
تشکیل شوراى سلطنت و گرفتن رأى اعتماد براى کابینۀ بختیار، در ۲۶ دی ماه از 
کشور فرار کرد. این خبر در شهر تهران و سپس دیگر شهرها پیچید و مردم در خیابان ها 

به جشن و پای کوبی پرداختند.
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 بازگشت امام خمینی به ایران، پس از 14سال تبعید

اوایل بهمن1۳۵۷ خبر تصمیم امام برای بازگشت به کشور منتشر شد. هرکه این را 
می شنید، اشک شوق فرومی ریخت؛ چراکه 1۴سال انتظار کشیده بودند. درعین حال، 
مردم و دوستاِن امام نگراِن جاِن ایشان بودند. هنوز دولِت دست نشاندۀ شاه، سِر 
پا و حکومت نظامی هم برقرار بود. با  وجود این، امام خمینی تصمیم خود را گرفته 
روزهای  این  در  می خواهند  که  بودند  گفته  ایران  مردم  به  پیام هایی  طی  و  بودند 

سرنوشت ساز و خطیر در کنار مردمشان باشند. 
پروازهاى  روى  به  را  کشور  فرودگاه هاى  هایزر،  ژنرال  هماهنگی  با  بختیار  دولت 
را  ملت  خواست  شد  ناگزیر  و  نیاورد  مقاومت  تاب  روز  چند  از  پس  اما  بست؛  خارجی 
بپذیرد. حضرت امام سرانجام بامداد 1۲بهمن1۳۵۷ پس از 1۴سال دورى از وطن، 
وارد کشور شدند. استقبال بی سابقۀ مردم ایران، چنان عظیم و انکارنشدنی بود که 
خبرگزاری هاى غربی نیز ناچار شدند به این امر اعتراف کنندو آن ها استقبال کنندگان 

را بین ۴تا۶ میلیون  نفر برآُورد کردند.
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 رحلت امام خمینی 

وصال یار؛ فراق یاران 
حضرت امام هدف ها و آرمان ها و هر آنچه را که می بایست ابالغ شود، گفته بودند 
و در عمل نیز تمام هستیِ خود را براى تحقق همان هدف ها به کار گرفته بودند. این 
بزرگ مرد، در آستانۀ نیمۀ خرداد1۳۶۸ خود را آمادۀ مالقات عزیزى می کردند که تمام 
عمر را براى جلب رضاى او صرف کرده و قامتشان جز در برابر او، در مقابل هیچ  قدرتی 
 امام عارفانۀ  سروده هاى  بود.  نکرده  گریه  او  براى  جز  چشمانشان  و  نشده  خم 
همه حاکی از درد فراق و بیان عطش در انتظار وصال محبوب بود. 1۳خرداد1۳۶۸ 
بود. اینک این لحظۀ شکوهمند براى امام و لحظۀ جان کاه و تحمل ناپذیر براى 
قلبی  و  آرام  دلی  نوشـته اند:»با  خود  وصیت نامۀ  در   امام می رسید.  فرا  پیروانشان 
برادران  و  خواهران  خدمت  از  خدا  فضل  به  امیدوار  ضمیرى  و  شاد  روحی  و  مطمئن 
مرخص و به سوى جایگاه ابدى سفر می کنم و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم 
و از خداى رحمن و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر 
با  و  بپذیرند  را در کوتاهی ها و قصور و تقصیرها  امیدوارم که عذرم  از ملت  و  بپذیرد 

قدرت و تصمیم و اراده به پیش بروند.«
شگفت آنکه در یکی از غزلیات امام خمینی که چند سال قبل از رحلت سروده اند، 

این چنین آمده است:

سال ها مى گذرد حادثه ها مى آید                   انتظار فرج از نیمۀ خرداد کشم
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که  ایستاد  کار  از  قلبی  بود.  وصال  لحظۀ  1۳خرداد1۳۶۸  شنبه   ۲۲:۲۰ ساعت 
که  مخفی   دوربین  به وسیلۀ  بود.  کرده  احیا  معنویت  و  خدا  نور  با  را  قلب  میلیون ها 
و  عمل  جریان  و  بیمارى  روزهاى  بودند،  کرده  نصب  بیمارستان  در  امام  دوستان 
از حاالت معنوى و آرامش  لحظۀ لقاى حق ضبط شده است. وقتی که گوشه هایی 
امام در این ایام از تلویزیون پخش شد، غوغایی در دل ها افکند که وصف آن جز 
دائمًا به ذکر خدا در حرکت بود.   با بودن در آن فضا ممکن نیست: لب های امام
در آخرین شب زندگی شان، درحالی که در سن ۸۷سالگی چند عمل جراحی سخت 
و طوالنی را تحمل کرده بودند و چند ِسرم به دست هاى مبارکشان وصل بود، نافلۀ 
شب می خواندند و قرآن تالوت می کردند. در ساعات آخر، طمأنینه و آرامشی ملکوتی 
داشتند و مرتبًا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اکرم را زمزمه می کردند و 

با چنین حالتی بود که روحشان به ملکوت اعال پرواز کرد.
خ داده بود: بغض ها   وقتی که خبر رحلت امام منتشر شد، گویی زلزله اى عظیم ر
 ترکید و سرتاسر ایران و همۀ کانون هایی که در جهان با نام و پیام امام خمینی
آشنا بودند، یکپارچه گریستند و بر سر و سینه زدند. هیچ قلم و بیانی قادر نیست ابعاد 

این حادثه و امواج احساسات کنترل نشدنی مردم در آن روزها را توصیف کند.
مردم ایران و مسلمانان انقالبی حق داشتند این چنین ضجه بزنند و صحنه هایی 
آنان  تاریخ نمونه اى ِبدین حجم و عظمت براى آن سراغ نداریم.  آورند که در  پدید 
کسی را از دست داده بودند که عزت پایمال شده شان را بازگردانده بود، دست شاهان 
ستمگر و دست  غارتگران آمریکایی و غربی را از سرزمینشان کوتاه کرده بود، اسالم 
را احیا کرده بود، مسلمین را عزت بخشیده بود، جمهورى اسالمی را برپا کرده بود، 
برابر صدها  در  بود، ده سال  ایستاده  مقابل همۀ قدرت هاى جهنمی و شیطانی دنیا 



20

ح کودتا و آشوب و فتنۀ داخلی و خارجی مقاومت کرده بود و  توطئۀ براندازى و طر
قرار داشت که  بود که در جبهۀ مقابلش دشمنی  فرماندهی کرده  را   ۸سال دفاعی 
آشکارا از سوى هر دو قدرت بزرگ شرق و غرب حمایت همه جانبه می شد. مردم، رهبر 

محبوب و مرجع دینی خود و منادى اسالم راستین را از دست داده بودند.
را در  را درک و هضم کنند، اگر حاالت مردم  کسانی که قادر نیستند این مفاهیم 
مشاهده   امام خمینی مطهر  پیکر  ک سپارى  خا و  تشییع  و  تودیع  مراسم  فیلم هاى 
احتماًل در تفسیر این واقعیت ها درمانده می شوند. شاید اگر خبر مرگ  کنند، 
و  بودند  نیاورده   تحمل  تاب  حادثه  این  سنگینِی  مقابل  در  که  تن  ده ها 
پیکرهایی  عکس ها  و  فیلم ها  در  و  بشنوند  را  بود  ایستاده  کار  از  قلبشان 
روى  بر  و  شدند  بی هوش  تأثر،  شدت  از  دیگرى  از  پس  یکی  که  ببینند  را 
دست ها در امواج جمعیت به سوى درمانگاه ها روانه می شدند، به درک این 
کرده اند،  تجربه  و  می شناسند  را  عشق  آنان که  اما  شوند.  نزدیک  مفاهیم 
مشکلی نخواهند داشت. حقیقتًا مردم ایران عاشق امام خمینی بودند 
و چه شعار زیبا و گویایی در سالگرد رحلتش انتخاب کرده بودند که: 

»عشق به خمینی، عشق به همۀ خوبی هاست.«
پس  و  شد  تشکیل  رهبری  خبرگاِن  مجلس  1۴خرداد1۳۶۸ 
آیت اهلل  حضرت  توسط   امام خمینی وصیت نامۀ  قرائت  از 
کشید،  طول  ساعت ونیم  دو  که  خامنه اى)مدظله العالی( 
 امام خمینی جانشین  تعیین  براى  نظر  تبادل  و  بحث 
ساعت،  چندین  از  پس  شد.  آغاز  اسالمی  انقالب  رهبر  و 
آیت اهلل خــــــامنه اى)مدظله العالی(،  حضــــــــرت  سرانجام 
 رئیس جمهور وقت که خود از شاگردان امام خمینی
و از چهره هاى درخشان انقالب اسالمی و یاوران قیام 
همۀ  در  امام،  نهضت  دوران  تمام  در  و  بودند  1۵خرداد 
کرده  جانبازى  انقالب  یاوران  دیگر  جمع  در  فرازونشیب ها 

بودند، به اتفاق آرا براى این رسالت خطیر برگزیده شدند.
در  تحِت حمایتشان  عوامل  و  غربی ها  که  بود  سال ها   
و  بودند  شده  مأیوس  امام  شکست دادن  از  کشور،  داخل 
وعدۀ زمان مرگ امام را می دادند؛ ولی هوشمندى ملت ایران 
و انتخاب سریع و شایستۀ خبرگان و حمایت فرزندان و پیروان 
رحلت  نه تنها  و  داد  باد  بر  را  انقالب  ضد  امیدهاى  همۀ   امام
 پایان راه ایشان نبود؛ بلکه در واقع عصر امام خمینی امام
در پهنه اى وسیع تر از گذشته آغاز شده بود. مگر اندیشه و خوبی 

و معنویت و حقیقت می میرد؟!
و  تهران  مردم  از  نفر  میلیون ها  1۵خرداد1۳۶۸  شب  و  روز 
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سوگوارانی که از شهرها و روستاها آمده بودند، در محل مصالى بزرگ تهران اجتماع 
کردند تا براى آخرین بار با پیکر مطهر مردى وداع کنند که با قیامش، قامت خمیدۀ 
و  خداخواهی  از  نهضتی  دنیا  در  و  استوار  ستم  سیاه  عصر  در  را  کرامت ها  و  ارزش ها 

بازگشت به فطرت انسانی را آغاز کرده بود.
بسیجی  همه چیز  نبود.  رسمی  مراسم  در  مرسوم  بی روح  تشریفات  از  اثرى  هیچ 
حلقۀ  در  و  بلندى  باالى  بر   امام سبزپوش  و  ک  پا پیکر  بود.  عاشقانه  و  مردمی  و 
میلیون ها نفر از جمعیت ماتم زده، چون نگینی می درخشید. هرکس به زبان خویش 
با امامش زمزمه می کرد و اشک می ریخت. سرتاسر اتوبان و راه هاى منتهی به مصال، 
مملو از جمیعت سیاه پوش بود. پرچم هاى عزا بر در و دیوار شهر آویخته شده بود و آواى 
قرآن از تمام مساجد و مراکز و ادارات و منازل به  گوش می رسید. شب که فرارسید، 
هزاران شمع به یاد مشعلی که امام افروخته بود، در بیابان مصال و تپه هاى اطراف 
آن روشن شد. خانواده هاى داغ دار گرداگرد شمع ها نشسته بودند و چشمانشان بر آن 

بلنداى نورانی دوخته شده بود که پیکر مطهر امام روی آن قرار گرفته بود.
فریاد »یا حسیِن« بسیجیان که احساس یتیمی می کردند و بر سر و سینه می زدند، 
در   امام خمینی دلنشین  صداى  دیگر  اینکه  باور  بود.  کرده  عاشورایی  را  فضا 
پیکر  کنار  در  را  شب  مردم  بود.  برده  را  طاقت ها  نمی شود،  شنیده  جماران  حسینیۀ 
امام به صبح رساندند و در نخستین ساعات بامداد 1۶خرداد، میلیون ها تن به امامت 
نماز  عزیزشان  رهبر  پیکر  بر  اشک بار  چشمانی  گلپایگانی با  آیت اهلل العظمی 

گذاردند.
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در  کشور  به   امام خمینی ورود  روز  در  مردم  حضور  حماسۀ  شکوه  و  جمعیت  انبوه 
از   امام پیکر  تشییع  مراسم  در  حماسه  این  گسترده تر  تکرار  و  1۲بهمن1۳۵۷ 
شگفتی هاى تاریخ است. خبرگزاری هاى رسمی جهانی، جمعیت استقبال کننده را در 
سال 1۳۵۷ تا ۶میلیون نفر و جمعیت حاضر در مراسم تشییع را تا ۹میلیون نفر تخمین 
زدند. این درحالی بود که طی دوران یازده سالۀ حکومت امام خمینی که به واسطۀ 
اتحاد کشورهای غربی و شرقی در دشمنی با انقالب و نیز تحمیل جنگ هشت ساله و 
صدها توطئۀ دیگر، مردم ایران سختی ها و مشکالت فراوانی را تحمل کرده و عزیزان 
بی شمارى را در این راه از دست داده بودند، انتظار می رفت به تدریج خسته و دلسرد 
 امام خمینی الهی  اما هرگز  چنین نشد. نسل پرورش یافته در مکتب  باشند؛  شده 
به این فرمودۀ امامشان ایمان کامل داشتند که:»در جهان، حجم تحمل زحمت ها 
و  مقصود  بزرگِی  حجم  مناسب  ومحرومیت ها  جان نثاری ها  و  فداکاری ها  و  رنج ها  و 

ارزشمندى و علو رتبۀ آن است.«
پس از آنکه مراسم تدفین به علت شدت احساسات عزاداران امکان ادامه نیافت، 
طی اطالعیه هاى مکرر از رادیو اعالم شد که مردم به خانه هایشان بازگردند، مراسم 
به بعد موکول شده است و زمان آن بعداً اعالم می شود. براى مسئوالن تردیدى نبود 
که هرچه زمان بگذرد، صدهاهزار تن از دیگر عالقه مندان امام که از شهرهاى دور 
راهی تهران شده اند نیز به جمعیت تشییع کننده افزوده خواهند شد؛ ازاین رو ناگزیر 
شد  انجام  به دشوارى  و  احساسات  همان  با  تدفین  مراسم  روز،  همان  بعدازظهر  در 
ِبدین سان  شد.  مخابره  جهان  سراسر  به  خبرنگاران  به وسیلۀ  آن  از  گوشه هایی  که 
امام خمینی نیز همچون حیاتشان منشأ بیدارى و نهضتی دوباره شد و راه  رحلت 
 و یاد این رهبر آزاده جاودانه ماند؛ چراکه حقیقت بودند و حقیقت همیشه زنده است 

و فناناپذیر.
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 زندگی امام به روایت امام

معظم له،  توضیحات  از  پس  که  است   امام خمینی زندگی  از  فرازهایی  زیر  متن 
فرزند گرامی ایشان حضرت حجت   االسالم والمسلمین حاج سیداحمد خمینی آن را 

نوشته اند؛ سپس حضرت امام آن را اصالح کرده اند:

بسمه تعالى
در  1۲۷۹شمسی  تولد   ،۲۷۴۴ شمارۀ  شناسنامۀ  به حسب 
خمین؛ اما در واقع ۲۰جمادى الثانی1۳۲۰ق، مطابق ]با[ اول 
]با[  مطابق  )1۸جمادى الثانی1۳۲۰  است.  مهر1۲۸1شمسی 

۳۰شهریور1۲۸1 صحیح است.(
خانم  مادر:  آقامصطفی؛  پدر:  مصطفوى؛  خانوادگی:  نام 
خوانسارى االصل  مجتهد  احمد  آقامیرزا  مرحوم  دختر  هاجر، 
و خمینی  المسکن. صدور در گلپایگان به وسیلۀ صفری نژاد، 

رئیس ادارۀ آمار ثبت گلپایگان.
]را[  تحصیل  مالابوالقاسم  مرحوم  مکتب خانۀ  در  خمین  در 
شروع ]کردم[ و نزد مرحوم آقاشیخ جعفر و مرحوم میرزامحمود 
در  سپس  گذراندم[؛  ]را  ابتدایی   درس هاى  العلماء(  )افتخار 
نزد مرحوم حاج میرزامحمدمهدى ]دایی[ مقدمات  خالل آن 
شروع  ]را[  منطق  خمینی،  نجفِی  آقاى  مرحوم  نزد  و  ]را[... 
]کردم[. ...نزد برادر خودشان حاج آقامرتضی ]نیز سیوطی و 
مقدارى  مطّول  در  مسلمًا  و  منطق  و[  عشر  حادى  باب  ح  شر
تحصیل  براى  1۳۳۹قمرى  سنۀ  که  ک  ارا در  گذراندم[.  ]را 
و  مطول  بروجردى،  آقاشیخ محمدعلی  مرحوم  نزد  رفتم، 
مرحوم  نزد  و  منطق  گلپایگانی،  آقاشیخ محمد  مرحوم  نزد 

ح لمعه ]را فراگرفتم[. آقاعباس اراکی، شر
آیت  اهلل  مرحوم  هجرت  به دنبال  قم،  به  هجرت  از  پس 
نزد  را  مطول  تتمۀ   1حاج شیخ عبدالکریم ]العظمی[ 
آقامیرزامحمدعلی و سطوح  مرحوم ادیب تهرانی، موسوم به 
را نزد مرحوم آقاى حاج سیدمحمدتقی خوانسارى مقدارى و 

1 . ظاهراً هجرت ایشان به قم، در رجب 1۳۴۰ مطابق با نوروز 1۳۰۰ بوده است.
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بیشتر]ش را[ نزد مرحوم آقامیرزاسیدعلی یثربی کاشانی تا آخر 
ج مرحوم آیت  اهلل  سطوح ]گذراندم[ و با ایشان به درس خار
عمدۀ  و  می رفتیم  حائرى  حاج شیخ عبدالکریم[  ]العظمی 
ج ]من[ نزد ایشان بوده است و فلسفه را ]نزد[  تحصیالت خار
مرحوم حاج سیدابوالحسن قزوینی و ریاضیات ]یعنی هیئت، 
حساب را هم[ نزد ایشان و مرحوم آقامیرزاعلی اکبر یزدى ]فرا 
گرفتم[ و عمدۀ استفاده در علوم معنوى و عرفانی ]من[ نزد 

مرحوم آقاى آقامیرزامحمدعلی شاه آبادى بوده است.
بحث  رفقا  از  عده  اى  با  حائرى  آقاى  مرحوم  فوت  از  پس 
آمدند.  قم  به   بروجردى آقاى  مرحوم  آنکه  تا  داشتیم، 
براى ترویج ایشان به درس ایشان رفتم و استفاده هم نمودم 
و از مدت ها قبل از آمدن آقاى بروجردى، عمدۀ اشتغال ]من 
معطوف[ به تدریس معقول و عرفان و سطوح عالیه اصول و 
فقه بود. پس از آمدن ایشان به تقاضاى آقایان، مثل مرحوم 

ج فقه مشغول شدم و از  آقاى مطهرى، به تدریس خار
علوم عقلیه بازماندم و این اشتغال در طول اقامت 

از  پس  و  بود  مستدام  نجف  اقامت  مدت  و  قم 
انتقال به پاریس از همه محروم ]شدم[ و به امور 

دیگر اشتغال داشتم که تاکنون ادامه دارد.
معروف  ثقفی  خدیجۀ  این جانب،  عیال  نام 

صبیۀ  1۲۹۲شمسی،  متولد  ایران،  قدس  به 
]است[.  طهرانی  ثقفِی  حاج میرزامحمد  آقاى  حضرت 

تاریخ ازدواج: 1۳۰۸.
 ۸ ازدواج،  این  حاصل  و  کردند  ازدواج   1۳۰۸ سال  در   امام خمینی

فرزند بود که ۳نفر از آن ها در دوران کودکی از دنیا رفتند: لطیفه و 
سعیده و سیدعلی. فرزند بزرگ امام آقامصطفی بودند که 

به شهادت رسیدند. بعد از ایشان، صاحب سه دختر به نام های 
امام  تنها پسر  فریده و صدیقه شدند. حاج احمدآقا هم  و  زهرا 

بودند که در زمان حیات ایشان زنده بودند.
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روزشمار برخى مبارزات و تبعیدهای امام خمینی 

1۶مهر1۳۴1:جلسۀ مهم امام خمینی با مراجع قم، دربارۀ انجمن هاى ایالتی و والیتی. 
ایالتی و والیتی، به دنبال مبارزات  لغو تصویب نامۀ ساختگی انجمن هاى  11آذر1۳۴1: 

پیگیر امام خمینی و صدور پیام آن بزرگوار دربارۀ ختم این غائله.
.۲بهمن1۳۴1:تحریم رفراندوم غیرقانونی و قالبی شاه، از سوى امام خمینی

۲فروردین1۳۴۲:فاجعۀ خونین مدرسۀ فیضیه به دست ُعّمال رژیم شاه .
1۵خرداد1۳۴۲: دستگیرى شبانۀ امام خمینی و قیام تاریخی ملت ایران در اعتراض به 

دستگیرى آن بزرگوار.
 ۴تیر1۳۴۲: انتقال امام خمینی از پادگان قصر به سلولی در عشرت آباد.

۲1فرودین1۳۴۳: سخنرانی تاریخی امام خمینی در مسجد اعظم قم، پس از آزادى از 
حبس.

 ۴آبان1۳۴۳: سخنرانی کوبندۀ امام خمینی به مناسبت طرح اسارت بار کاپیتوالسیون.
1۳آبان1۳۴۳: بازداشت و تبعید امام خمینی به ترکیه.
۲1آبان1۳۴۳: انتقال امام خمینی از آنکارا به بورساى 

ترکیه.
1۳مهر1۳۴۴: انتقال امام خمینی از ترکیه به بغداد.

1۶مهر1۳۴۴: حرکت امام خمینی از سامرا به کربال، 
بعد از تبعید به عراق.

در   امام خمینی استقرار  و  ورود  ۲۳مهر1۳۴۴: 
نجف، بعد از تبعید به عراق. 

حوزوى  درس هاى  شروع  ۲۳آبان1۳۴۴: 
امام خمینی در نجف، پس از تبعید به عراق.

 امام خمینی پیام  1۲اردیبهشت1۳۵۶: 
به مناسبت چهلم شهداى قم. 

 امام خمینی منزل  محاصرۀ  ۲مهر1۳۵۷: 
توسط نیروهاى بعثی عراق. 

به   عراق  از   امام خمینی هجرت  1۰مهر1۳۵۷: 
کویت.

به  عراق  از   امام خمینی هجرت  1۳مهر1۳۵۷: 
فرانسه. 

میهن  به   امام خمینی بازگشت  1۲بهمن1۳۵۷: 
اسالمی، پس از 1۵سال تبعید.
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1خلاصۀ وصیت نامۀ امام خمینی 

برترى ملت ایران در عصر حاضر
بهتر  حاضر،  عصر  در  آن  میلیونی  تودۀ  و  ایران  ملت  که  هستم  مدعی  جرئت  با  من 
امیرالمؤمنین  عهد  در  عراق  و  کوفه  ]ملت[  و   رسول اهلل عهد  در  حجاز  ملت   از 
در  که  حجاز  آن  از[  ]بهترند  می باشند.  حسین بن علی)صلوات اهلل و سالمه علیهما(  و 
عهد رسول اهلل مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه 
نمی رفتند که خداوند تعالی در سورۀ توبه با آیاتی آن ها را توبیخ فرموده و وعدۀ عذاب 
منبر  در  نقل،  به حسب  که  بستند  دروغ  ایشان  به  آن قدر  حجاز[  ]ملت  و  است  داده 
به آنان نفرین فرمودند و آن اهل عراق و کوفه که با امیرالمؤمنین آن قدر بدرفتارى 
کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن حضرت از آنان، در کتِب نقل و تاریخ 
و  شد  که  شد  آن   سیدالشهدا با  که  کوفه  و  عراق  مسلمانان  آن  و  است  معروف 
آنان که در شهادت ]ایشان[ دست آلوده نکردند: یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا 

آن جنایِت تاریخ واقع شد. 
اما امروز می بینیم که ملت ایران از قواى مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج 
با  مردِم پشت جبهه ها  و  در جبهه ها  قواى  از  و  داوطلبان  و  از عشایر  قواى مردمی  تا 
کمال شوق و اشتیاق چه فداکاری ها می کنند و چه حماسه ها می آفرینند و می بینیم 
که  می بینیم  و  می کنند  ارزنده]ای[  کمک هاى  چه  کشور  سراسر  محترم  مردم  که 
آنان با چهره هاى حماسه آفرین  بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان 
این ها  و  روبه رو می شوند  ما و شما  با  اطمینان بخش،  و  و گفتار و کردارى مشتاقانه 
حیات  و  اسالم  و  متعال  خداوند  به  است  آنان  سرشار  ایماِن  و  عالقه  و  عشق  از  همه 
محضر  در  نه  و  هستند   اکرم رسول  مبارک  محضر  در  نه  درصورتی که  جاویدان؛ 
این  و  است  غیب  به  اطمینان  و  ایمان  آنان  انگیزۀ  و  معصوم)صلوات اهلل علیه(  امام 
چنین  که  کند  افتخار  باید  اسالم  و  است  مختلف  ابعاد  در  پیروزى  و  موفقیت  رمز 
فرزندانی تربیت نموده و ما همه مفتخریم که در چنین عصرى و در پیشگاه چنین 

ملتی می باشیم.

توطئۀ جدایى دانشگاه و حوزه
و  دانشگاهیان  و  نکنند  غفلت  آینده  و  حاضر  نسل  که  است  آن  این جانب  توصیۀ 
با روحانیان و طالب علوم اسالمی، پیوند دوستی و  جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر 
تفاهم را محکم تر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه هاى دشمن غدار غافل نباشند 
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و به مجرِدآنکه فرد یا افرادى را دیدند که با گفتار و رفتار خود، درصدد است بذر نفاق 
بین آنان افکند، او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تأثیر نکرد، از او روگردان شوند و او 
را به انزوا کشانند و نگذارند توطئه ریشه دوانَد؛ ]چرا[که سرچشمه را به آسانی می توان 
گرفت و مخصوصًا اگر در اساتید کسی پیدا شد که می خواهد انحراف ایجاد کند، او را 
ارشاد ]کنند[ و اگر ]اصالح[ نشد، از خود و کالس خود، طرد]ش[ کنند و این توصیه 
بیشتر متوجه روحانیون و محصلین علوم دینی است و توطئه ها در دانشگاه ها از عمق 
باید مواظب  ویژه اى برخوردار است و هر قشر محترم که مغز متفکر جامعه هستند، 

توطئه ها باشند.

ضرورت تکیه بر متخصصان داخلى
من وصیت دلسوزانه و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار 
و  فعالیت  به  و نسل محروِم حاضر  یافته  دام ها نجات  این  از  بسیارى  از  چشمگیرى 
ابتکار برخاسته ]است[ و دیدیم که ]در[ بسیارى از کارخانه ها و وسایل پیشرفته، مثل 
راه انداختن  به  قادر  ایران  و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصین  هواپیماها 
دراز  شرق  یا  غرب  به سوى  را  دست ها]یمان[  همه  و  باشند  آن  امثال  و   کارخانه ها 
اثر محاصرۀ اقتصادى و  کرده بودیم که متخصصیِن آنان این ها را به راه اندازند، در 
جنگ تحمیلی، خوِد جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمت هاى 
ارزان تر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم، می توانیم!
با  شرق،  و  غرب  به  پیوسته  سیاست بازاِن  که  باشید  مراقب  و  بیدار  و  هشیار  باید 
ارادۀ  با  و  نِکشند  بین المللی  چپاولگران  این  به سوى  را  شما  شیطانی،  وسوسه هاى 
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مصمم و فعالیت و پشتکار، خود به رفع وابستگی ها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و 
عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروى کم ندارد و اگر خودِى خود را بیابد و یأس را از خود 
دور کند و چشمداشت به غیِر خود نداشته باشد، در درازمدت، قدرِت ]انجام[ همه کار 
و ساختن همه چیز را دارد و آنچه انسان هاى شبیه به اینان به آن رسیده اند، شما هم 
خواهید رسید، به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکای به نفس و قطع وابستگی به 
ج شدن از تحت  دیگران و تحمل سختی ها براى رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خار

سلطۀ َاجانب. 
آینده  و بر دولت ها و دست اندرکاران است، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى 
که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک هاى مادى و معنوى تشویق 
به کار نمایند و از ورود کاالهاى مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیرى نمایند و به آنچه 

دارند، بسازند تا خود، همه چیز بسازند.

توصیه به جوانان
از جوانان، دختران و پسران می خواهم که استقالل و آزادى و ارزش هاى انسانی را ولو 
با تحمل زحمت و رنج، فداى تجمالت و عشرت ها و بی بندوبارى ها و حضور در مراکز 
فحشا که ازطرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود، نکنند؛ ]چرا[که آنان 
چنانچه تجربه نشان داده ]است[، جز تباهِی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و 
و مصرفی نمودن  وابستگی کشیدنتان  و ننگ  استعمار  بند  به  و  چاپیدن ذخایر شما 
ملت و کشورتان، به چیز دیگر فکر نمی کنند و می خواهند با این وسایل و امثال آن 

شما را عقب مانده و به اصطالِح آنان نیمه وحشی نگه دارند.

وظیفۀ رسانه هاى جمعى در عصر حاضر
و  رئیس جمهور  و  آینده  و  حال  در  اسالمی  شوراى  مجلس  به  من  وصیت  اکنون 
رؤساى جمهور مابعد و به شوراى نگهبان و شوراى قضایی و دولت در هر زمان، آن 
از اسالم و مصالح  است که نگذارند این دستگاه هاى خبرى و مطبوعات و مجله ها 
کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادى به شکل غربِی آن که موجب تباهی 
تبلیغات و  و  ازنظر اسالم و عقل، محکوم است  و پسران می شود،  جوانان و دختران 
مصالح  و  عمومی  عفت  و  اسالم  برخالف  مجالِت  و  کتب  و  سخنرانی ها  و  مقاالت 
از  و  از آن ها واجب است  بر همۀ ما و همۀ مسلمانان جلوگیرى  و  کشور، حرام است 
ع، حرام و آنچه برخالف  آزادی هاى مخرب باید جلوگیرى شود و از آنچه در نظر شر
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به طور  است،  اسالمی  جمهورى  حیثیت  با  مخالف  و  اسالمی  کشور  و  ملت  مسیر 
حزب اللهی  جوانان  و  مردم  و  می باشند  مسئول  همه  نشود،  جلوگیرى  اگر  قاطع 
و  کنند  ع  رجو مربوطه  دستگاه هاى  به  نمودند،  مذکور  امور  از  یکی  به  برخورد  اگر 
تعالی  خداوند  هستند.  جلوگیرى  به  مکلف  خودشان  نمودند،  کوتاهی  آنان   اگر 

مددکار همه باشد.

مسلمانان باید خود به پا خیزند
وصیت من به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید 
و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرت هاى خارجی بیایند 
و براى شما استقالل و آزادى را تحفه بیاورند. ما و شماها الاقل در این صد سال اخیر 
سایر  و  اسالمی  کشورهاى  همۀ  به  جهان خوار  بزرگ  قدرت هاى  پاى  به تدریج  که 
ما  براى  صحیح  تاریخ  هاى  یا  کردیم  مشاهده  است،  شده  باز  کوچک  کشورهاى 
بازگو کردند که هیچ یک از ُدَول حاکم بر این کشورها در فکر آزادى و استقالل و رفاه 
ملت هاى خود نبوده و نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان، یا خود به ستمگرى و 
اختناِق ]سرکوب[ ملت خود پرداخته و هرچه کرده اند، براى منافع شخصی یا گروهی 
نموده یا براى رفاه قشر مرفه و باالنشین بوده ]است[ و طبقات مظلوِم کوخ]نشین[ و 
کپرنشین از همۀ مواهب زندگی، حتی مثل آب و نان و قوت الیموت محروم بوده و آن 
بدبختان را براى منافع قشر مرفه و عیاش به کار گرفته اند و یا آنکه ]این ُدَول حاکم[ 
دست نشاندگان قدرت هاى بزرگ بوده اند که براى وابسته کردن کشورها و ملت ها 
را بازارى براى  هرچه توان داشته اند، به کار گرفته و با حیله هاى مختلف، کشورها 
و  را عقب مانده  و ملت ها  نموده اند  تأمین  را  آنان  منافع  و  و غرب درست کرده  شرق 

مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکت اند. 
به  پا  جهان!  مسلمانان  و  اسالمی  کشورهاى  اى  و  جهان  مستضعفان  اى  شما  و 
عمال  و  ابرقدرت ها  تبلیغاتی  هیاهوى  از  و  بگیرید  دندان  و  چنگ  با  را  حق  و  خیزید 
و  شما  دشمنان  به  را  شما  دسترنج  که  ]را[  جنایتکار  حکام  و  نترسید  آنان  سرسپردۀ 
]دشمنان[ اسالم عزیز تسلیم می کنند، از کشور خود برانید و خود و طبقات خدمتگزار 
متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسالم مجتمع ]شوید[ 
و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوى یک دولت اسالمی 
با جمهورى هاى آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان 
را به جاى خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید 

رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.



32

توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »روح اهلل«

از دوازده سال دارند،  که بیش  افرادی  و  ح شده است  از متن موجود طر پرسش ها 
کنند. می توانند در مسابقه شرکت 

کنید: به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت 

کافى است به ترتیب،  کار،   1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکى 3000802222: برای این 
گزینه های صحیح سؤال ها به صورت یک عدد پنج رقمى از چپ به  نام مسابقه، شمارۀ 

راست و نام و نام خانوادگى خود را به سامانۀ پیامکى 3000802222 بفرستید؛ مثال:

ح اهلل 12432 حسن محمدزاده رو

2. مراجعه به بخش مسابقاِت پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانى:
www.razavi.aqr.ir  

3. پاسخ به پرسش ها در پاسخ نامه: پاسخ نامۀ تکمیل شده را می توانید در صندوق های 
پستی  صندوق  به  یا  بیندازید  زائر  راهنمای  کیوسک های  در  مستقر   مخصوِص 

3۵1–9173۵ ارسال کنید.

هزینۀ ارسال پاسخ نامه ازطریق قرارداد »پست جواب قبول« پرداخت شده است و برای 
کنید. کت و تمبر استفاده  ارسال پاسخ نامه، الزم نیست از پا

پیامک ها و پاسخ نامه های تکراری و ناقص حذف می شود.
آخرین مهلت شرکت در مسابقه، سه شنبه 1۵تیر1۳۹۶ است.

می شود.  انجام  روزانه  به صورت  و  کامل  و  صحیح  پاسخ های  بین  از  قرعه کشی   
گفته شده به اطالع برندگان می رسد. نتیجۀ آن هم ازطریق سامانۀ پیامکی 

آیات قرآن و اسامی متبرک است. شایسته است در حفظ حرمت آن  این متن حاوی 
بکوشیم.

کنید. گانه ای ارسال  تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامک جدا

تلفن: 32002۵۶9–0۵1
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پرسش ها

پرسش اول: ویژگی های برجستۀ قیام سراسرى روحانیان و ملت ایران در 1۵خرداد1۳۴۲ 
کدام اند؟

1. حضور بازاریان در صحنۀ مبارزات این قیام و واهمۀ شدید رژیم از حضور آنان 
2. اسالمی بودن انگیزه ها و شعارها و هدف هاى این قیام و پیشگامِی روحانیان در آن

3. رهبرِى واحد امام خمینی و اسالمی بودن انگیزه ها و شعارها و هدف هاى این قیام
۴. تأکید مستمر امام خمینی به حضور حداکثری مردم، به ویژه بازاریان در این مبارزه

از وضعیت  و نجات  رهایی  به  امید  نقطۀ  یگانه   امام خمینی نظر  در  پرسش دوم: 
ذلت بار، پس از شکست مشروطیت و به خصوص پس از روی کارآوردن رضاخان چه بود؟

1. روشن شدن ماهیت گروه های سیاسِی وابسته و لیبرال برای تودۀ مردم انقالبی، به ویژه 
جوانان

2. حضور نیروهای مذهبی، به ویژه نیروهای نظامِی مذهبی در صحنۀ مبارزه علیه رژیم
3. ازبین بردن نفوذ عناصر بهایی موجود در صدر مناصب کشور و به کارگماردن نیروهای 

ارزشی 
۴. بیدارى حوزه هاى علمیه و پیش از آن، تضمین حیات حوزه ها و ارتباط معنوى مردم با 

روحانیان

پرسش سوم: شرط حمایت هاى آمریکا از شاه، پشتیبانی شاه از رژیم صهیونیستی در 
توسعۀ مناسبات ایران و اسرائیل بود. کدام گزینه این شرط را تحقق می بخشید؟

1. تبعید امام خمینی به ترکیه و دورکردن ایشان از صحنۀ مبارزات
۲. نفوذ پیرواِن مسلِک استعمارى بهائیت در قواى سه گانۀ ایران
۳. مخالفت آشکار رژیم با طرح اصالح اساس ساختار حوزۀ علمیه

۴. هجرت دسته جمعی علما به نجف اشرف و خالی شدن حوزه ها
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دربارۀ   حکیم آیت اهلل العظمی  تلگراف  پاسخ  در   امام خمینی چهارم:  پرسش 
هجرت علما به نجف چه فرمودند؟

1. هجرت دسته جمعی علما و خالی کردن حوزۀ علمیۀ قم به مصلحت نیست
2. این کار براى حفظ جان علما و کیان حوزه های علمیه ضروری است

3. درصورت ضرورت، فقط تعداد محدودی از علما و روحانیان به نجف بروند
۴. هجرت برخی علما به نجف، باعث بدبینی مردم به روحانیان می شود

پرسش پنجم: امام خمینی در وصیت نامۀ خود، رمز موفقیت و پیروزی ملت ایران را 
چه دانسته اند؟

1. اینکه شجاعت و دلیری ذاتِی قوم آریایی  ها را دارند
۲. اینکه به رفاه و آسایِش بیشتر در آینده  امید دارند
۳. اینکه بر اتحاد حوزه و دانشگاه اهتمام می ورزند

۴. اینکه انگیزۀ آنان ایمان و اطمینان به غیب است
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