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خالصه بیانات رهبر انقالب اسالمی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(1399
 به دلیل انتشار ويروس کرونا و مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( به شکلی متفاوت از سالهای قبل برگزار شد و آيت اهلل خامنه ای رهبر

انقالب اسالمی از طريق رسانه ملی بیانات خود را اظهار داشتند
 چگونگی برگزاری مراسم ارتحال امام مهم نیست اصل موضوع سخن گفتن از امام است. امام بزرگوار سالها پس از درگذشت ظاهری او در بین ما زنده

است و بايد زنده بماند و ما از حضور و معنويت و فکر و انگشت اشاره او بهره مند شويم
 امروز می خواهم درباره خصوصیت مهمی از خصوصیات امام بزرگوار بحث کنم، ايشان انسانی ذواالبعاد و دارای خصوصیات برجسته ای بودند، اما  

خصوصیتی که امروز درباره آن بحث می کنیم،  يعنی روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی مهمترين ويژگی ايشان است
 امام يک انسان تحول خواه و تحول آفرين بود؛ نقش ايشان صرفا نقش يک معلم و استاد نبود، نقش ايشان نقش يک فرمانده داخل میدان عملیات و رهبر  

واقعی بود
امام بزرگترين تحوالت را در زمان خود ايجاد کرد و در حوزه ها و عرصه های متعددی تحول ايجاد کردند  

 امام روحیه تحول را ايجاد کردند و میدانی وارد مسئله تحول شدند، نه فقط گفتاری و دستوری. از تحول آفرينی روحی در يک مجموعه ای از طالب
 جوان در قم تا تحول آفرينی وسیع در عموم ملت ايران. مسئله قم عبارت است از درس اخالق ايشان که ده ها سال پیش از شروع نهضت بجز درس فقه

 و اصول و معقول، درس و جلسه اخالق داشتند. نقل می کردند که ايشان وقتی هفته ای يک بار جلسه ای در مدرسه فیضیه داشتند، صحبت های ايشان
جلسه و دل ها را منقلب می کردند. اين را البته ما هم در درس فقه و اصول هم ديده بوديم
در درس فقه و اصول ايشان طلبه ها زار زار گريه می کردند. اين همان روش پیغمبران است

 آنچه مسلم است اين است که اين حرکت آفرينی و تحريک غريزه های معنوی از راه درس اخالق و تذکر و آماده کردن دل ها شیوه امام بزرگوار ما 
بود

 ايشان به معنای حقیقی کلمه در ملت ايران تحول به وجود آوردند. قبل از نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، اما حوزه کار آنها منتهی می شد به 
 حداکثر تعدادی دانشجو، بحث امام بحث يک گروه محدود و جمع محدود نبود، بلکه بحث ملت ايران بود. ملت مثل يک اقیانوس است، به طوفان

درآوردن يک اقیانوس کار هرکسی نیست. يک استخر را می توان مواج کرد، اما مواج کردن يک اقیانوس کار هر کسی نیست
 تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت ديگر اقدام امام بود. ملت ايران قبل از نهضت با مسائل اساسی خود سر و کاری نداشت و سرگرم مسائل شخصی 

خود بودند، اما ورود به میدان مطالبه آن هم مطالبه چیزهای بزرگ و مهم را امام ايجاد کردند و همین ملت خمود و تسلیم را تبديل به يک ملت
مطالبه گر کردند 

 تحول ديگر، تحول در نگاه مردم به خود و جامعه بود. ملت ايران به خود نگاه خودحقیرپندارانه داشت و اين نگاه که ملت ايران بتواند به ابرقدرت ها 
 فائق بیايد، مطلقا کسی تصور نمی کرد. نه تنها قدرت های خارجی، بلکه قدرت های داخلی را هم کسی تصور نمی کرد. امام اين احساس حقارت را به

احساس اعتماد به نفس و عزت تبديل کردند
 يک تحول ديگر، تحول در مطالبات اساسی مردم بود. اگر گروهی از مردم يک مطالبه ای از دستگاه آن زمان داشتند، مطالبات در سطح آسفالت کردن 

يک کوچه بود، اما امام مطالبه مردم را به استقالل، آزادی يا نه شرقی و نه غربی ارتقاء داد
تحول در نگاه به دين ديگر تحول امام بود. مردم در آن زمان دين را فقط برای احوال شخصی می دانستند، امام برای دين رسالت نظام سازی و 

تمدن سازی تعريف کرد و مردم نگاهشان به دين به کل متحول شد
 تحول در نگاه به آيند؛ در دورانی که نهضت آغاز شد با همه شعارهايی که برخی احزاب و گروه ها می دادند، در نگاه مردم آينده ای ديده نمی شد و 

مردم افق روشنی نداشتند، اما روحیه تحول امام منجر به ايجاد تمدن نوين اسالمی شد
 در يک حوزه تخصصی تر، تحول در مبانی معرفتی کاربردی به وجود آوردند که اين جزو مباحث تخصصی و حوزوی است. امام فقه را وارد عرصه نظام

 سازی کردند. فقه از اين مسائل دور بود، البته مسئله واليت فقیه هزار سال بین فقها وجود داشت اما چون امیدی برای تحقق آن وجود نداشت هرگز به
جزئیات آن پرداخته نمی شد اما امام اين موضوع را وارد بحث فقه کردند

مسئله مصلحت نظام که همان منافع عمومی است، اين را امام در فقه مطرح کردند 
 نمونه ديگری از تحول خواهی؛ پافشاری بر تعبد با نگاه نوگرايانه بود. در آن دوران روحانیونی بودند که عالم و دين شناس هم بودند، اما تحت تاثیر 

برخی شرايط در موضوع تعبد خیلی تکیه نمی کردند، اما امام در عین حالی که نگاه نو به مسائل فقهی داشتند، بر روی مسئله تعبد ايستادگی کردند
 حوزه ديگر از تحولی که ايشان به وجود آوردند، نگاه به جوانان بود. ايشان به فکر و عمل جوانان اعتماد کردند. مثال سپاه پاسداران که تشکیل شد ايشان 

 جوانان بیست و چند ساله را در رأس سپاه پاسداران پذيرفتند. در زمینه های ديگر هم همینطور ايشان اعتماد عجیبی به جوانان مقبول داشتند. البته در
 عین اينکه ظرفیت های غیرجوان را ايشان نفی نمی کردند. اينکه بعضی ها فکر می کنند جوانگرايی يعنی پیران را کال از صحنه خارج کنیم، امام اينگونه

 فکر نمی کردند. مثال همان زمان که بنده را به امامت جمعه تهران انتخاب کردند، همزمان آيت اهلل اشرفی يا آيت اهلل دستغیب را هم به امامت جمعه
منصوب کردند که سنین بااليی داشتند

 پس اينکه می گويیم امام به جوانان اعتماد می کردند و ما هم اين عقیده را داريم که بايد به جوانان اعتماد کرد اين به معنای اين است که اين يک 
ثروت برای کشور است و بايد از آن استفاده کنیم، معنای آن عدم استفاده از غیرجوان ها نیست

 تحول در نگاه به قدرت های جهانی و ابرقدرتها؛ آن زمان هیچکس فکر نمی کرد بر خالف اراده آمريکا بتوان کاری کرد. امام کاری کردند که خود 
 رؤسای جمهور آمريکا گفتند که خمینی ما را تحقیر کرد. امام و کارگزاران امام)ره( ابرقدرتها را شکست دادند. امام ثابت کردند که ابرقدرت ها ضربه

پذير و شکست پذيرند، ديديد که شوروی چگونه فروپاشید و وضعیت امروز آمريکا را هم که می بینید

 امام، امام تحول بود. بايد از امام درس بگیريم. هر جامعه زنده و پويايی احتیاج به تحول دارد. امروز ما نیاز به تحول داريم. بعد از ارتحال امام جامعه -
https://ir.sputniknews.com/
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سید روح اهلل موسوی خمینی
 سید روح اهلل موسوی خمینی )13۶8-1281ش( مشهور به امام خمینی از مراجع تقلید شیعه، رهبر انقالب اسالمی و بنیانگذار نظام جمهوری

اسالمی ايران است
 وی از سال 1341ش مبارزه علنی علیه نظام سلطنتی پهلوی در ايران را آغاز کرد. حکومت وقت دو بار او را بازداشت کرد و بار دوم به

 ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد. 13 سال در حوزه علمیه نجف به رهبری مبارزان انقالبی و نیز تدريس و تألیف در علوم حوزوی و دينی
 پرداخت. در 12 بهمن 1357ش با گسترش مبارزات مردم به ايران بازگشت و بعد از پیروزی انقالب در 22 بهمن 1357ش تا آخر عمر )14

خرداد 13۶8ش(، رهبر جمهوری اسالمی ايران بود
 نظريه واليت مطلقه فقیه که نظريه ای فقهی-سیاسی مبتنی بر باورهای تشیع است، مهمترين نظريه او است. وی تالش کرد حکومت جمهوری

 اسالمی و قانون اساسی آن را بر اساس همین نظريه شکل دهد. از نگاه امام خمینی حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه است. نگاه حکومتی
 او به فقه باعث شد تا وی ضمن تأکید بر حفظ چارچوب فقه سنتی، به نوآوری در اجتهاد معتقد شود. نظريه نقش زمان و مکان در اجتهاد و

برخی فتاوای تأثیرگذار او را می توان نتیجه همین نگاه دانست
 مسلمانان و به ويژه شیعیان جهان عالقه فراوانی به او داشتند. مراسم تشییع پیکر او با شرکت حدود ده میلیون نفر، پرجمعیت  ترين مراسم
 تشییع جهان شمرده می شود و هر ساله در سالروز درگذشت او، با حضور شخصیت های سیاسی و مذهبی مراسمی در آرامگاه او برگزار

می شود
 امام خمینی جز فقه و اصول در فلسفه اسالمی و عرفان نظری نیز صاحب نظر و دارای تألیفات است و جزو عالمان و استادان اخالق شمرده

می شود. در دوران تدريس در قم در مدرسه فیضیه جلسات درس اخالق برپا می کرد. در تمام عمر، زندگی ساده و زاهدانه ای داشت

زندگی نامه
 سید روح اهلل موسوی خمینی، 20 جمادی الثانی 1320ق برابر با 1 مهر 1281ش در خمین از توابع اراک در ايران به دنیا آمد. پدرش سید

 مصطفی موسوی از معاصران میرزای شیرازی و تحصیل کرده حوزه علمیه نجف بود. سید مصطفی که در خمین مرجع امور دينی مردم
 بود، پنج ماه بعد از والدت سید روح اهلل در مبارزه با حاکمان محلی به شهادت رسید و فرزندش سید روح اهلل خمینی، تا 15 سالگی تحت

سرپرستی مادرش هاجره آغاخانم و عمه اش صاحبه خانم قرار گرفت
همسر و فرزندان

 وی در اوايل بهمن سال 1308ش با خديجه ثقفی )1388-1292ش( ازدواج کرد. فرزندان ايشان عبارتند از: دو پسر به نام های مصطفی و
احمد و سه دختر به نام های زهرا، فريده و صديقه

درگذشت و تشییع
 امام خمینی در شامگاه 13 خرداد 13۶8ش در 87 سالگی بر اثر بیماری در بیمارستان قلب شهید رجايی تهران درگذشت.]نیازمند منبع[ در
 15 خرداد مراسمی با عنوان »وداع با پیکر امام خمینی« در مصالی تهران برگزار شد.سید محمدرضا گلپايگانی، از مراجع تقلید شیعه، نماز

 میت را بر پیکر او اقامه کرد و در 1۶ خرداد با حضور حدود 10 میلیون نفر، تشییع و در نزديکی قبرستان بهشت زهرا در ابتدای اتوبان
 تهران - قم جايی که امروزه به حرم امام خمینی معروف است، دفن شد. مراسم تشییع جنازه امام خمینی پرجمعیت  ترين تشییع جنازه در

تاريخ شمرده شده است
 به مناسبت درگذشت امام خمینی 14 خرداد در ايران تعطیل رسمی است و مراسم مختلفی برگزار می شود برنامه اصلی در کنار مرقد او با

حضور سران کشور و مردم برگزار می شود سخنران اصلی اين مراسم رهبر جمهوری اسالمی ايران است

زيست نامه علمی امام خمینی )ره(ق

 سید روح اهلل خمینی، تحصیالت اولیه حوزوی از جمله ادبیات عرب، منطق و فقه و اصول را نزد معلمان و علمای خمین )نظیر میرزا محمود افتخار العلماء،
 میرزا رضا نجفی خمینی، شیخ علی محمد بروجردی، شیخ محمد گلپايگانی، آقا عباس اراکی و بیش از همه، نزد برادر بزرگش سید مرتضی پسنديده(

فراگرفت
تحصیل در اراک و قم

 سید روح اهلل موسوی خمینی، در سال  1298ش عازم حوزه علمیه اراک شد و اندکی پس از هجرت شیخ عبدالکريم حائری در نوروز  1301 ش )رجب
1340ق(، به دنبال استاد خود و جمعی ديگر از شاگران به قم رفت

 وی در حوزه علمیه قم، عالوه بر مطالعه تتّمه مباحث کتاب مطّول )در علم معانی و بیان(، تکمیل دروس سطح و دروس خارج فقه و اصول فقه به ديگر
 رشته های علمی نیز پرداخت و از اين رو همزمان با فراگیری عروض و قوافی، رياضیات، هیئت و فلسفه، عالی ترين سطوح عرفان نظری و عملی را به مدت
 هفت سال نزد میرزا محمدعلی شاه آبادی فراگرفت.  سید روح اهلل خمینی، آموزش رسمی عرفان را نزد میرزا محمدعلی شاه آبادی از سال 1307ش آغاز
 کرد و اين آموزش تا سال 1314ش ادامه يافت.  وی در اين دوران، شرح فصوص الحکم قیصری و مصباح االنس فناری و منازل السائرين خواجه عبداهلَلّ

انصاری را از استادش میرزا محمدعلی شاه آبادی فراگرفت

 استاد اصلی سید روح اهلل خمینی در علم فقه و اصول، شیخ عبدالکريم حائری، زعیم حوزه علمیه قم و مرجع تقلید شیعیان بود  پس از درگذشت شیخ
 عبدالکريم حائری يزدی، با تالش امام خمینی و جمعی ديگر از مجتهدان حوزه علمیه قم، آيت اهلل بروجردی که تا آن زمان در بروجرد مشغول تدريس و

رسیدگی به امور دينی مردم بود، به عنوان زعیم حوزه علمیه، عازم قم شد و امام خمینی در اين زمان به عنوان يکی از مدرسان و مجتهدان صاحب رأی
در فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخالق شناخته می شد

 سید روح اهلل خمینی، از شیخ محمدرضا اصفهانی، شیخ عباس قمی، سید محسن امین عاملی و سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی اجازه روايت دريافت کرده
است

اساتید
عبدالکريم حائری يزدی مؤسس حوزه علمیه قم، میرزا محمدعلی اديب تهرانی، محمدرضا مسجدشاهی اصفهانی صاحب وقاية االذهان

سید محمدتقی خوانساری، سید ابوالحسن رفیعی قزوينی،سید علی يثربی کاشانی،محمدعلی شاه آبادی، میرزا علی اکبر حکمی يزدی

 مشهور است که میرزا جواد ملکی تبريزی از اساتید امام خمینی بوده است، اما سید علی خامنه ای از مراجع تقلید شیعه و رهبر جمهوری اسالمی ايران، از
 قول امام خمینی نقل کرده است که تنها دو جلسه در درس میرزا جواد ملکی تبريزی شرکت کرده و از اين که نتوانسته بیش از اين در درس وی شرکت

کند، افسوس خورده است
تدريس

 سید روح اهلل موسوی خمینی، در سال های طوالنی در حوزه علمیه قم به تدريس چندين دوره فقه، اصول، فلسفه و عرفان و اخالق اسالمی در مدرسه
 فیضیه، مسجد اعظم، مسجد محمديه، مدرسه حاج مالصادق، و مسجد سلماسی همت گماشت و در حوزه علمیه نجف نیز نزديک به سیزده سال در مسجد
 شیخ اعظم انصاری معارف اهل بیت و فقه را در عالی ترين سطوح تدريس نمود و در نجف برای نخستین بار مبانی نظری واليت فقیه را در چندين جلسه

تدريس نمود
 به گفته شاگردان امام خمینی، مجلس درس وی از معتبرترين کانون های درسی حوزه محسوب می شده و در برخی از دوره ها نزديک به 1200  نفر

شرکت می کرده اند که در میان آنان ده ها تن از مجتهدان مسّلم و شناخته شده حاضر بودند
کتاب ها

کشف اسرار ،تحرير الوسیله
شرح چهل حديث،واليت فقیه

جهاد اکبر،مناسک حج ،آداب الصالة،سر الصالة
تفسیر سوره حمد

طلب و اراده
شرح دعای سحر

کتاب البیع )5 جلد(ت
کتاب الطهاره )4 جلد(ت

استفتائات )3 جلد(ن
رساله توضیح المسائل

وصیت نامه سیاسی الهی
شرح حديث جنود عقل و جهل

صحیفه امام )صحیفه نور( 22 جلد
مصباح الهدايه الی الخالفة و الوالية

مناهج الوصول الی علم االصول )2 جلد(ی
تعلیقات علی شرح فصوص الحکم ومصباح االنس

انوار الهدايه فی التعلیقة علی الکفاية )2 جلد(ی
رسائل )شامل چند رساله در علم اصول مثل »الضرر و ال ضرار«، استصحاب، تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید، و تقیه(ی



 تا پیش از انقالب اسالمی، نظام حاکم بر ايران سلطنتی مشروطه بود که به دلیل سرپیچی های مداوم دو شاه پهلوی عمال به سلطنتی مطلقه
 تبديل شده بود. برنامه های نظام حاکم  گاه با مبانی دين اسالم و مذهب تشیع سازگار نبود. اين عامل باعث اعتراض متدينان و به ويژه

.علمای مذهبی به رژيم حاکم شده بود
نخستین حرکت

 اعتراض رسمی و آشکار امام خمینی به نظام سلطنتی با صدور بیانیه ای در سال 1341ش آغاز شد. پس از تصويب اليحه انجمن های ايالتی و
 واليتی، نخست در 1۶ مهر سال 1341ش جلسه ای با حضور امام خمینی و ساير مراجع قم تشکیل شد. که منجر به صدور اعالمیه هايی از سوی

علما و شخص امام خمینی گرديد
 در 11 آذر سال 1341ش تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی به دنبال مبارزات پیگیر امام خمینی لغو شد. ايشان، پیامی برای ختم اين

غائله صادر کرد

ادامه اعتراضات
ب2 بهمن 1341: تحريم رفراندوم غیر قانونی شاه موسوم به »انقالب سپید«از

سوی امام خمینی 
ب2 فروردين 1342: واقعه فیضیه به دست رژيم شاه

ب15 خرداد 1342: دستگیری شبانه امام خمینی و قیام مردم در اعتراض

به دستگیری ايشان 
ب4 تیر 1342: انتقال امام از پادگان قصر به سلولی در عشرت آباد

ب21 فروردين 1343: سخنرانی تاريخی امام خمینی در مسجد اعظم قم

پس از آزادی از حبس و حصر 
ب4 آبان 1343: سخنرانی کوبنده به مناسبت طرح کاپیتوالسیون

ب13 آبان 1343: بازداشت و تبعید به ترکیه

ب21 آبان 1343: انتقال از آنکارا به بورسای ترکیه

تبعید به نجف
در تاريخ 13 مهر سال 1344 امام خمینی از ترکیه به بغداد منتقل شد. در
تاريخ 1۶ مهر 1344 از سامرا به کربال رفت و در روز 23 مهر 1344 وارد 

 نجف شد و بعد از ديد و بازديد هايی که از سوی علما و مراجع نجف 
انجام شد در 23 آبان 1344 دروس  حوزه  خود را شروع کرد

ب12 ارديبهشت 135۶ پیام ايشان به مناسبت چهلم شهدای قم

ب2 مهر 1357 محاصره منزل امام توسط نیروهای بعثی عراق

ب10 مهر 1357 هجرت از عراق به سوی کويت

ب13 مهر 1357 هجرت از عراق به فرانسه

ب12 بهمن 1357 بازگشت به میهن اسالمی پس از 15 سال تبعید

وظیفه نفس زکیه
 بنابر آنچه از روایات و اخبار به دست می آید وظیفه

 نفس زکیه پیام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی این ظهور توسط صیحه

 آسامنی، ایشان به یارانشان می گوید مردم مکه مرا

 منی خواهند در حالیکه برای هدایت فرستاده شده ام،

 شایسته است شخصی همچون من این مطالب را برای

 ایشان بگوید تا برای آنها حجت متام شود. سپس یکی

 از یارانش را می طلبد و به ایشان می فرماید: نزد اهل مکه

 برو و به ایشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شام

 می گوید: ما اهل بیت رحمت و معدن رسالت و خالفت

 هستیم و از ذریه محمد)ص( و سالله پیامربانیم. ما مظلوم

 واقع شده ایم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره

 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شام چشم یاری داریم و از

 شام یاری می طلبیم. پس ما را یاری کنید. وقتی او رشوع

 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را رس

می برند

۶ 5

رهبری نظام جمهوری اسالمی در ايرانرهبری مبارزه با نظام پادشاهی پهلوی
 در سال 1357 هجری شمسی حرکت انقالبی مردم ايران به پیروزی رسید. امام خمینی در 12 بهمن همان سال به ايران بازگشت و در

 22 بهمن نظام سلطنتی رسما شکست خورد. چند ماه بعد در فروردين 1358 شمسی نظام جمهوری اسالمی به رفراندم گذاشته شد و
 مدتی بعد، قانون اساسی توسط خبرگان منتخب مردم نوشته و به رأی گذاشته شد. بر اساس اين قانون نیز امام خمینی به عنوان رهبر

جمهوری اسالمی معرفی شد. ايشان تا پايان عمر يعنی خرداد ماه 13۶8 رهبری اين نظام را بر عهده داشتند
 تثبیت نظام جمهوری اسالمی ايران، تدوين قانون اساسی، مقابله با درگیری های داخلی، فرماندهی جنگ در زمان حمله هشت ساله

عراق به ايران، پذيرش صلح با عراق، اصالح قانون اساسی،... مهم ترين کارهای او در طول اين ده سال به شمار می رود
روز قدس

 چند ماه بعد از پیروزی انقالب در ايران، در مرداد ماه سال 1358ه .ش که مصادف با ماه رمضان 1399ه.ق بود، امام خمینی آخرين
 جمعه ماه رمضان هر سال را به عنوان روز قدس اعالم کرد و از مسلمانان جهان خواست طی مراسمی همبستگی بین المللی خود را در

حمايت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعالم نمايند
 اين روز در تقويم رسمی ايران با نام روز جهانی قدس ثبت شده است. از آن پس همه ساله در آخرين جمعه ماه رمضان، در ايران و

کشورهای مختلف راهپیمايی برگزار می شود
نامه به گورباچف رهبر شوروی

 در اولین روز سال 1989 میالدی برابر با يازدهم دی ماه 13۶7ش، امام خمینی نامه ای برای میخائیل گورباچف، صدر هیأت رئیسه اتحاد
 جماهیر شوروی سابق ارسال کرد. اين نامه را هیئتی با عضويت آيت اهلل عبداهلل جوادی آملی و دکتر محمد جواد الريجانی و خانم

مرضیه حديدچی )دباغ( به گورباچف تحويل داد
 اين نامه در شرايطی خطاب به رهبر شوروی سابق نگاشته شده بود که تحلیلگران سیاسی نظاره گر تجديد نظر طلبی و آغاز تحوالت

 دنیای کمونیسم بودند. رهبر انقالب اسالمی با پیش بینی فروپاشی نظام شوروی سابق نوشته بودند: »از اين پس کمونیسم را بايد در
موزه های تاريخ سیاسی جهان جستجو کرد«ت

 همچنین در اين نامه ضمن نقد تفکر مادی و دعوت سران کمونیسم به معنويت و توجه به دين، توصیه شده بود که برای شناخت بهتر
حقايق دينی دانشمندانی را به قم بفرستند

برائت از مشرکین
 يکی از برنامه هايی که در سفر حج از سوی زائران و حج گزاران ايرانی انجام می شد مراسمی بود با عنوان برائت از مشرکین. اين برنامه

 عبارت بود از راهپیمايی و سخنرانی علیه آمريکا، رژيم صهیونیسم و برخی دولت های ديگری که علیه نظام جمهوری اسالمی ايران
فعالیت می کردند و همه ساله در روز 7 ذی الحجه در مکه انجام می شد

فتوای قتل سلمان رشدی
 در سال 1988م/ 13۶7 ش کتابی به نام آيات شیطانی منتشر شد که به اعتقاد اکثر مسلمانان حاوی توهین هايی به پیامبر اسالم )ص( بود.

 در 25 بهمن 13۶7ش امام خمینی طی فتوايی نويسنده آن کتاب را به علت توهین به پیامبر اسالم )ص(، مرتد دانسته و حکم اعدام او
 را صادر کرد.]24[ بعد از مدتی شايع شد که اگر نويسنده کتاب توبه کند حکم قتل او پس گرفته خواهد شد ولی آيت اهلل خمینی در

 پاسخ به استفتائی در همین زمینه تاکید کرد که سلمان رشدی )نويسنده کتاب( حتی اگر توبه کند و زاهد زمان هم بشود حکم او تغییر
نخواهد کرد

ايجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
 بنابر قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی نبايد با احکام شرع و قانون اساسی مخالف باشند.

 تشخیص اين سازگاری با شورای نگهبان است. تعارض های متعدد ديدگاه  مجلس و شورای نگهبان باعث شد که امام خمینی به فکر
 چاره ای برای اين معضل باشد. او نخست اعالم کرد که اگر دو سوم نمايندگان تصويب قانونی را الزم بدانند نظر آنان بر نظر شورای
 نگهبان مقدم است.]2۶[ پس از مدتی در بهمن ماه 13۶۶ش مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل داد. بر اساس اصل

 112 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، يکی از وظايف اين مجمع حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی است.
در نتیجه تصمیم گیری های اين مجمع، گاه ممکن است قوانینی تصويب شود که مخالف احکام اولیه شرع يا مخالف قانون اساسی باشد
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 قیام 15 خرداد )1342ش(، تجمع و راهپیمايی مردم برخی از شهرهای ايران در اعتراض به دستگیری امام خمینی از علما و استادان
حوزه علمیه قم بود. تظاهرات در قم، تهران و ورامین به خشونت کشیده شد و تعدادی از مردم کشته و مجروح شدند

 دستگیری آيت اهلل خمینی بخاطر سخنرانی او در مدرسه فیضیه علیه رفتارهای محمدرضا پهلوی شاه وقت ايران بود. در اين سخنرانی
 حکومت وقت به حکومت يزيد تشبیه شده بود. آيت اهلل خمینی، به دلیل کشته شدن جمعی از مردم، اين روز را برای همیشه عزای

عمومی اعالم کرد. 15 خرداد در تقويم جمهوری اسالمی ايران تعطیل رسمی است
زمینه ها

 درگذشت آيت اهلل سید حسین بروجردی تصويب اليحه انجمن های ايالتی و واليتی در دولت وقت که روحانیون بعضی از فقرات آن
 را مخالف با اسالم می دانستند  انقالب سفید و حمله ماموران حکومتی به مدرسه فیضیه در فروردين ماه 1342 حوادثی بودند که زمینه

ساز حوادث 15 خرداد 1342 شد
 روحانیون فرا رسیدن ايام محّرم آن سال را فرصتی برای تبلیغات علیه برنامه ها و سیاست های محمد رضا پهلوی دانستند. حکومت در ماه

 محّرم، خطاب به وعاظ و روحانیون اعالم و به آن ها الزام کرد که در سخنرانی ها از بیان سه مطلب خودداری کنند: اول؛ علیه شخص
 اول مملکت سخن نگويند؛ دوم؛ علیه اسرائیل مطلبی گفته نشود؛ سوم؛ مرتب به مردم نگويند که اسالم در خطر است. با شروع ايام

 عزاداری محّرم، وّعاظ و روحانیون به سخنرانی و وعظ پرداختند. آيت اهلل خمینی نیز در حین سخنرانی های پس از نماز، علیه هیأت
حاکمه و حکومت پهلوی، صحبت می کرد

 تاسوعا و عاشورای سال 1342 در شهرهای مختلف ايران به صحنه انتقاد علنی از حکومت پهلوی و عملکرد آن تبديل شد و روزهای
 يازدهم و دوازدهم محّرم نیز، در ادامه روزهای قبل به تظاهرات سیاسی مردم علیه حکومت پهلوی تبديل گرديد و شعارهايی
 به طرفداری از امام خمینی و علیه شاه و حکومتش سر داده شد. در روز يازدهم محّرم، دانشجويان دانشگاه تهران نیز به جمع

 تظاهرکنندگان پیوستند. حکومت در واکنش به اين رويداد ها و به منظور تهديد و پايان دادن به تظاهرات، در صدد دستگیری امام
خمینی و گروهی از روحانیون برآمد

سخنرانی و بازداشت امام خمینی
 سید روح اهلل خمینی در ساعت ۶:30 بعد از ظهر روز عاشورا سال 1383 ق. )13 خرداد 1342 ش.( با اعالم قبلی برای سخنرانی در

 مدرسه فیضیه قم حاضر شد و در سخنرانی خود به صراحت شاه وقت را مورد انتقاد قرار داد. در اين روز؛ نیروهای امنیتی و انتظامی
 حکومت پهلوی در حالت آماده باش کامل بودند و احتمال هرگونه خطر برای امام و سرکوب مردم انتظار می رفت. به گفته محمدعلی

گرامی، سید مصطفی خمینی به شدت نگران جان آيت اهلل خمینی بود
 آيت اهلل خمینی بر خالف روش رايج سخنرانان، ابتدا روضه خواند و بعد صحبت کرد. وی پس از شرح رخداد کربال، حمله مأمورين

حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه در دوم فروردين سال 1342 را، به واقعه کربال تشبیه کرد که با شیون و گريه حاضران توأم گرديد
 نیروهای حکومت پهلوی آيت اهلل خمینی را شبانه به تهران بردند سید حسن قمی و بهاءالدين محالتی دو روحانی ديگری بودند که

دستگیر و به تهران منتقل شدند
راهپیمايی های اعتراضی

صبح روز پانزدهم خرداد، مردم قم و برخی از شهر هااز دستگیری
آيت اهلل خمینی مطلع شده و دست به اعتراض دامنه داری زدند 
در تهران، دانشجويان دانشگاه تهران، کالس ها را تعطیل کردند و 
به تظاهرات مردم پیوستند. بارفروشان نیز از مرکز شهر به حرکت 

 درآمده و به تظاهرکنندگان ملحق شدند. تظاهرکنندگان که 
لحظه به لحظه به تعدادشان افزوده می شد، درصدد اشغال مراکز

مهم دولتی و حکومتی از قبیل کاخ مرمر، اداره راديو، اداره 
تسلیحات ارتش و غیره بودند. بازاريان نیز با تعطیلی بازار و تجّمع 
در مساجد و يا با پیوستن به تظاهرکنندگان، اعتراض صريح خود 

را اعالم کردند 
درگیری و کشتار مردم

 مأموران نظامی که در نقاط مرکزی و حساس شهرهای قم و تهران مستقر بودند به روی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. معترضین نیز
 با چوب و سنگ به دفاع از خود برخاستند. تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه يافت و تعدادی از مردم کشته و مجروح شدند.
 فجیع ترين حادثه، قتل عام دهقانان کفن پوش ورامینی بود که در پشتیبانی از امام خمینی راهی تهران شده بودند. مأموران نظامی در

]سر پل باقرآباد با آن ها روبرو شده و با سالح های سنگین آن ها را قتل عام کردند.]10

قیام 15 خرداد

8

آراء و انديشه ها

7

برخی از آراء و انديشه های امام خمینی چنین است
واليت مطلقه فقیه

  امام خمینی نخستین بار در نجف و در درس هايی که بعدها با نام حکومت اسالمی منتشر شده، نظريه واليت فقیه را مطرح کرد
 اساس اين نظريه آن است که در انديشه شیعی، حکومت بايد زير نظر يک مجتهد جامع الشرايط اداره شود. پس از پیروزی

 انقالب اسالمی ايران اين نظريه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران گنجانده شد و نظام جمهوری اسالمی بر اساس اين
نظريه بنیاد نهاده شد

 امام خمینی در سال های پايانی عمر خود نظريه واليت مطلقه فقیه را مطرح کرد و اختیارات حکومتی فقیه را معادل اختیارات
 پیامبر اسالم)ص( و امامان )ع( دانست. در اين نظريه فقیه می تواند احکام اولیه شرع را نیز بر اساس مصلحت نظام اسالمی به

طور موقت تعطیل کند
نقش زمان و مکان در اجتهاد

 امام خمینی در اسفند سال 13۶7ش پیامی برای حوزه های علمیه صادر کرد که به منشور روحانیت معروف شد. او در بخشی از
 اين پیام، اجتهاد مصطلح در حوزه های علمیه را برای اداره جامعه ناکافی دانست و تاکید کرد که زمان و مکان دو عنصر تعیین
 کننده در اجتهاد هستند. زمان و مکان باعث تغییر نگاه مجتهد به يک موضوع و در نتیجه تغییر حکم خواهند شد. او پیش تر نیز

در نامه ای که به منشور برادری معروف شد بر ناکافی بودن اجتهاد مصطلح در حوزه ها تصريح کرده بود
جواز بازی با شطرنج

 بازی با شطرنج از نظر بسیاری از فقیهان شیعه حرام شمرده می شود. امام خمینی در سال 13۶7ش در پاسخ به يک استفتاء
 نوشت: در صورتی که شطرنج به عنوان آالت قمار، شناخته نشود، بازی با آن بدون شر ط بندی، حرام نیست.اين فتوا که به

 نوعی جديد شمرده می شد، واکنش هايی در پی داشت. يکی از شاگردان آيت اهلل خمینی نامه ای اعتراض آمیز نوشت. امام
خمینی در پاسخ، بر فتوای خود تأکید و از نوع نگاه رايج فقیهان به ادله فقهی انتقاد کرد

آثار درباره امام خمینی
 به دلیل جايگاه خاص امام خمینی که بنیان گذار و رهبر جمهوری اسالمی ايران و يکی از بانفوذترين مراجع تقلید تاريخ

 شیعه بود، آثار علمی ، هنری و چندرسانه ای بسیار زيادی درباره او خلق شده است. به علت گستردگی و پراکندگی اين آثار
گزارشی جامع از آن ها وجود ندارد

کتاب ها
 کتاب های خاطرات مرتبط به امام خمینی بخشی از آثار منتشره درباره ايشان است. اين کتاب ها گاه به طور مستقیم به خاطرات

 مربوط به امام خمینی می پردازند و گاه در ضمن گزارش زندگی يک شاگردان و اطرافیان ايشان، خاطرات مشترک نیز نقل
 شده است. کتاب های پا به پای آفتاب، که در 8 جلد گردآوری شده است معروف ترين کتاب در اين زمینه است. امام به

 روايت دانشوران، پرتوی از خورشید، خاطرات سال های نجف در دو جلد،]3۶[و در سايه آفتاب نوشته محمدحسن رحیمیان  از
ديگر آثار در اين زمینه اند

 مجموعه اسناد مرتبط با فعالیت های سیاسی او در دوران مبارزه با نظام سلطنتی پهلوی در 22 جلد منتشر شده است منظومه
 فکری امام خمینی)ع(، که دربردارنده 24 مقاله از نويسندگان مختلف است. اين کتاب با هدف معرفی نظام مند بخش های

فکری و مبانی انديشه ايشان تألیف شده است
دايرة المعارف مصّور تاريخ زندگی امام خمینی، نويسنده: جعفر شیر علی نیا، سايان، تهران، 1393ش

مقاالت و پايان نامه ها
 مقاالت منتشر شده درباره زندگی يا انديشه های امام خمینی در جايی جمع آوری نشده است. همه ساله در سالگرد درگذشت

او در نیمه خرداد روزنامه ها و مجالت بخشی از فضای خود را به مقاله هايی با محوريت امام خمینی اختصاص می دهند
 در پايگاه اينترنتی پرتال امام خمینی چکیده بیش از 550 پايان نامه دانشگاهی که موضوع آن ها بررسی انديشه ها و زندگی امام

خمینی است، منتشر شده است
آثار چند رسانه ای

فیلم سینمايی فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی
مجموعه تلويزيونی صنوبر به کارگردانی مجتبی راعی

 مستند امام روح اهلل. ساخته شبکه تلويزيونی المنار لبنان. که به زبان عربی در ده قسمت به مرور زندگی امام خمینی پرداخته
است. اين اثر به فارسی دوبله و پخش شد



 پس از فرو نشستن درگیری ها، اسداهلل اعلم نخست وزير، در مصاحبه ای با روزنامه هرالد تريبون در روز 17 خرداد 42 تهديد کرد که امام
 و برخی ديگر از علما، محاکمه نظامی خواهند شد و ممکن است حکم اعدام آن ها صادر شود. شاه نیز دو روز بعد طی سخنرانی بیانات

 امام و تظاهرات مردم را؛ به تحريک و پول بیگانگان – جمال عبدالناصر- دانست زيرا جمال عبدالناصر در آن زمان به دلیل همکاری شاه
 و اسرائیل روابط خصمانه ای با شاه داشت. در اين راستا رسانه های حکومتی ادعا کردند که شخصی به نام عبدالقیس از بیروت با هواپیما
 وارد فرودگاه مهرآباد شده و در گمرک مهرآباد حدود يک میلیون تومان پول از او به دست آمده و اعتراف کرده است که ناصر اين

پول ها را برای افراد معینی در ايران فرستاده است
واکنش علما و روحانیون

 بخشی از واکنش علما به شکل ارسال تلگراف، صدور اعالمیه و فرستادن نامه صورت گرفت. تلگراف های زيادی از طرف علما از
 شهرستان های مختلف به تهران ارسال شد که برخی خطاب به مجامع حکومتی بوده است و ضمن انتقاد از حکومت، خواستار آزادی امام

 و ساير دستگیرشدگان شده بود )مانند تلگراف انتقادآمیز آيت اهلل سید محمود حسینی شاهرودی و آيت اهلل سید محمد هادی میالنی به
 شاه( و برخی ديگر به زندان قصر و نزد امام ارسال و برای ايشان آرزوی سالمتی شده بود )مانند تلگراف ۶1 روحانی قزوين و همچنین

 تلگراف 13 نفر از علمای خرم آباد، قم و شهر ری به امام(. البته ناگفته نماند که همزمان با تلگراف ها، اعالمیه هايی نیز از سوی علما و
 در انتقاد از دولت صادر شد که به عنوان نمونه، می توان به اعالمیه آيت اهلل محمدرضا گلپايگانی اشاره کرد که از دولت انتقاد کرده و

خواستار آزادی هرچه سريع تر سید روح اهلل خمینی و ساير دستگیرشدگان شده بود
مهاجرت علما به تهران

 علما و روحانیون از شهرستان های مختلف دست به مهاجرت زده و هنوز 35 روز از قیام 15 خرداد و دستگیری آيت اهلل خمینی نگذشته
 بود که گروهی از آن ها وارد تهران شدند. به دنبال اين اقدام علما، شاه تصمیم گرفت جلو مهاجرت را بگیرد و مانع ورود ديگر روحانیون

 به تهران شود. دولت به هواپیمای حامل سید محمد هادی میالنی، که عازم تهران بود، دستور بازگشت داد و بعضی از علما را مجبور به
 بازگشت به شهرهای خودشان کرد. اما ديری نگذشت که در اين سیاست تجديدنظر شد و مهاجرت علما ادامه يافت. با حضور مهاجران در
 تهران، آن ها دست به تشکیل جلسات متعددی زدند و آمادگی خود را برای مقابله با اقدامات حکومت اعالم کردند. جو عمومی نیز به نفع
 علما بود و مردم از آن ها حمايت می کردند. در نتیجه، شاه به ناچار عقب نشینی کرد و با اعالم عدم آسیب رسانی به آيت اهلل خمینی، اجازه
 داد که نماينده علما شخصًا با سید روح اهلل خمینی مالقات کند. بدين ترتیب، جو عمومی با آزادی موقت سید روح اهلل خمینی و يارانش

آرام گرديد و مهاجرت 14روزه علما با موفقیت پايان پذيرفت
آزادی امام خمینی

 در 15 فروردين 1343، پس از سالگرد واقعه فیضیه و پیش از ماه ذيحجه و محرم، آيت اهلل خمینی پیام آزادی خود را دريافت کرد و از
 قیطريه خارج شده و به منزل خود در قم منتقل شد. خبر آزادی او موجی از شادی آفريد و ديدارکنندگان را از قم و شهرهای ديگر، به

سمت منزل او روانه ساخت. دولت نیز آزادی امام خمینی را نتیجه عاليق مذهبی حکومت و احترام به مقامات روحانی تفسیر کرد

بزرگداشت 15 خرداد
 امام خمینی روز 15 خرداد را

چون عاشورا روز عزای عمومی
ملت مظلوم دانست و روز حماسه 

و تولد جديد اسالم و مسلمانان 
نامید. بعد از پیروزی انقالب در 

سال 1357ش اين روز در تقويم 
 رسمی ايران تعطیل اعالم شد 
و همه ساله مراسم هايی به اين

.مناسبت برگزار می شود 

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، امام خمینی)ره( در طول دوران حیات پربرکت خود آن چنان تأثیرات بزرگی را در اذهان
و افکار عمومی جهان به جای گذاشته که تا همیشه از ذهن تاريخ پاک نخواهد شد

 تأثیرات افکار و اقدامات خمینی کبیر)ره( تا آنجا پیش رفته است که حتی شخصیتهای برجسته جهان و آنانی که حتی شايد میانه خوبی با
انقالب اسالمی ايران ندارند، در مقابل عظمت و حیات طیبه امام راحل سر تعظیم فرود آورده و از او به نیکی ياد می کنند

آنچه در ادامه می خوانید گفتارهايی است که برخی سیاستمداران و چهره های مشهور جهان در مورد امام خمینی)ره( مطرح کرده اند

میخائیل گورباچف، رهبر شوروی کمونیستی
امام خمینی)ره(  فراتر از زمان می انديشید و در بعد مکان نمی گنجید. او توانست اثر بزرگی در تاريخ جهان به جای بگذارد

حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوريه
 دشمنان ملت عرب و ملل تحت ستم دنیا و حتی خود رژيم اشغالگر قدس بارها و بارها از انقالب اسالمی ايران که تحت لوای امام

 خمینی)ره( به پیروزی رسید به وحشت افتاده و بارها از اربابش يعنی آمريکا گله کرد که چرا نمی تواند جلوی نفوذ و تأثیر انقالب اسالمی
ايران را که منجر به پیروزی فلسطین می شود بگیرد

نلسون ماندال رئیس جمهور اسبق آفريقا
امام رهبری منحصربه فرد بود که توانست با دست خالی، انقالب اسالمی ايران را به پیروزی برساند

جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمريکا
آيت اهلل خمینی در کشورش به عنوان يک قهرمان بزرگ تلقی می شود

هنری کیسینجر، استراتژيست و مشاور يهودی االصل رئیس جمهور سابق آمريکا
 آيت اهلل خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه ريزی مواجه کرد، تصمیمات او آن چنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ريزی

 را از سیاستمداران و نظريه پردازان سیاسی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند، او با معیارهای ديگری،
 غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا، سخن می گفت و عمل می کرد، گويی از جايی ديگر الهام می گرفت، دشمنی آيت اهلل خمینی)ره( با

غرب، برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت

بن بال نخستین رئیس جمهور الجزاير
 ملل عرب بايد زنده شدن اسالم را در قرن بیستم مديون انقالب اسالمی ايران و امام خمینی)ره(  بدانند. اين انقالبی است که دنیای غرب

 را اجباراً دگرگون خواهد ساخت و بسیاری از رژيمهای موجود در جهان عرب دير يا زود سقوط خواهند کرد زيرا آوای نهضت امام
خمینی)ره( در دورافتاده ترين نقاط جهان اسالم به گوش می رسد

بی نظیر بوتو نخست وزير اسبق پاکستان
رهبرانی مانند امام خمینی يک بار در قرنها زاده می شوند

پاپ ژان پل دوم
درباره  آنچه آيت اهلل خمینی در کشورش و در  بخش وسیعی از جهان انجام داده با احترامی عظیم و تفکری عمیق بايد اظهارنظر کرد

يرواند آبراهامیان نويسنده آمريکايی کتاب ايران بین دو انقالب
 آيت اهلل خمینی را غالبًا يک روحانی سنتی توصیف کرده اند اما ايشان درواقع، نوآور بزرگی در ايران بودند، هم به لحاظ نظريه

 سیاسی شان و هم ازنظر استراتژی مردمی که وجهه مذهبی داشت. نقش تعیین کننده و محبوبیت وسیع ايشان را با دو عامل می توان
 توضیح داد؛ عامل اول شخصیت ايشان به خصوص زندگی ساده و سازش ناپذيری با طاغوت بود. در کشوری که بیشتر سیاستمداران زندگی

پرتجملی داشتند، او زندگی زاهدانه ای چون عارفان و صوفیان و عاری از آاليشهای مادی چون مردمان عادی داشت
 در محیطی که رهبران سیاسی، کارچاق کن، اهل ساخت وپاخت، و اعمال نفوذ شخصی و خانوادگی بودند، آيت اهلل خمینی مصّرانه از

 هرگونه سازشی، حتی آن گاه که ناگزير و الزم می نمود، سر پیچیدند؛ تأکید کردند که اگر فرزندان خود ايشان مستوجب مجازات باشند،
 خود اين کار را انجام می دهند؛ و همچون »مرد خدا«يی عمل کردند که نه به دنبال قدرت دنیوی بلکه مرجعیت روحانی بودند. همچنین

 در دهه ای رسوا از کردار سیاستمداران خودپسند، بی تفاوت، فاسد، نومید و بی ثبات، امام خمینی در عین صمیمیت، جسارت، تحرک،
 ثبات و بسیار مهم تر از همه، فسادناپذيری ظاهر شدند. کوتاه سخن ايشان رهبر انقالبی پرجاذبه ای بودند در زمانی که چنین رهبری بسیار

کمیاب و سخت موردنیاز بود
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گاه با خود می گویم : ما را چه شده است ؟!غ

چه شده که از دردانه خود دور افتاده ایم ؟! غ

چه شده که با آشنای خود نا آشناییم؟!غ

مگر نگارگر هستی نگاری زیبارو تر از تو آفریده که اینگونه مسخ دنیا گشته ایم؟!غ

چرا ظهور را به حضورت ترجیح داده ایم ؟!غ

آیا ارزش طلوع خورشید را درک نکرده ایم؟!غ

سوال ها و جواب هایم در هم آمیخته شده

دیگر منی دانم به چه شوق می خندم و به چه سوگ می گریم 

شاید باید خود را به باد روزگار بسپرم تا مرا هرجا که می خواهد بربد

اما نه ! اینبار نه !غ

من منتظرم ! منتظر طلوع خورشید !غ

منتظر نوای )) هل ِمن ناِصٍ یَنُصنِی (( !غ

منتظر اذان حجازی سحرگاه محرش !غ

کاش از خود بی خود می شدیم و در روح مقدست غرق می شدیم

کاش لحظه ای به حال پر دردت می نگریستیم و درد های بی ریشه خود را فراموش می کردیم

کاش مرگ را همراه تو به سخره بگیریم و شهادت را در رکاب تو برای تو ودر راه تو بیابیم

کاش آغوش بگشایی و ما را در بَرت بگیری که بسیار محتاج آغوش پدری دلسوز چون تو هستیم

ای پدر مهربان !ل

به ما بگو !ص

ما را چه شده است؟!ث

ادبيات مهدوي

نويسنده : مجيد دانش پژوه

 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پیش از آنکه منودی بیرونی باشد، یک

 تحّول سرتگ درونی استحاصل یک کیمیاگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقیتی در بیرون، الزمه اش موفقیت درونی است

 لذا عاشقان و منتظران راستین ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و رشکی پاک منوده و رساپا تسلیم حق اند

 آنان که به تزکیه خود همت نگامرده و ُحّب دنیا را از دل بیرون

نینداخته اند، بدون شک از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جریانی نجات بخش است که از باطِن هستی رسچشمه

 گرفته و آنگاه متامی ظاهر را در بر می گیرد و این چنین جهان غفلت

زده و ظلامنی را به نور حیات و آگاهی منّور می کند

چنین واقعه شکوهمندی برای سالکان حق یک فوز عظیم است

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

آقا جان سالم

 خیلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شام بنویسم اما دیدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شام هیچ غصه و غمی ندارد، با اعاملی که هیچ

 شباهتی به اعامل شام ندارد و سیرتی که هیچ سنخیتی با سیرت پاک شام

ندارد دل نوشته ای بنویسم چیزی جز خطا نخواهد بود

 اما چون میدانم بر اساس فرمایش خودتان خدا ما را از باقیامنده گِل شام

 خلق کرده است و به واسطه حضور شام به ما روزی می دهد جرات میکنم

و این چند خط را می نویسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای رسور من

میدانم که من خیلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به والله شام را دوست دارم، و آرزو دارم رشمنده شام امام زمانم نباشم

 آقاجان دست ما را بگیرید ؛ برایامن دعا کنید و از خدا بخواهید چون

 کوفیان نباشیم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند

 ای موال و صاحب ما به فریادمان برسید ما را دریابید همین لحظه و همین

ساعت در این امر تعجیل کنید

آمین یا رب العاملین
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گزيده ای از وصیت نامه امام خمینی )ره( خطاب به جوانان
 برادران و خواهران! شما اين اوراق را قبل از مرگ من نمي خوانید. پس ازمن می خوانید در آن وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به

 نفع خود و جلب نظرتان براي کسب مقام و قدرتي با قلبهاي جوان شما بازي کنم . من براي آنکه شما جوانان شايسته اي هستید عالقه دارم
 که جواني خود را در راه خداوند و اسالم عزيز و جمهوري اسالمي صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دريابید. واز خداوند غفور مي

 خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدايت کند و ازگذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوندهمین
را بخواهید، که او هادي و رحمان است

 اسالم و حکومت اسالمي پديده الهي است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به باالترين وجه تامین مي کند و
 قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بکشد وانسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبي است که

 برخالف مکتبهاي غیرتوحیدي ، در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سیاسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت
 دارد و از هیچ نکته ، ولو بسیارناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذارننموده است ؛ و موانع و

 مشکالت سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزدنموده و به رفع آنها کوشیده است . اينک که به توفیق و تايید خداوند، جمهوري اسالمي
با دست تواناي ملت متعهد پايه ريزي شده ، و آنچه در اين حکومت اسالمي مطرح است اسالم و احکام مترقي آن است

 بي ترديد رمز بقاي انقالب اسالمي همان رمز پیروزي است ؛ و رمزپیروزي را ملت مي داند و نسلهاي آينده در تاريخ خواهند خواند که دو
رکن اصلي آن : انگیزه الهي و مقصد عالي حکومت اسالمي ؛ و اجتماع ملت درسراسر کشور با وحدت کلمه براي همان انگیزه و مقصد

 اينجانب به همه نسلهاي حاضر و آينده وصیت مي کنم که اگر بخواهید اسالم و حکومت اهلل برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران
 خارج و داخل ازکشورتان قطع شود، اين انگیزه الهي را که خداوند تعالي در قرآن کريم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛

 و در مقابل اين انگیزه که رمز پیروزي وبقاي آن است ، فراموشي هدف و تفرقه و اختالف است . بي جهت نیست که بوقهاي تبلیغاتي در
 سراسر جهان و ولیده هاي بومي آنان تمام توان خود راصرف شايعه ها و دروغهاي تفرقه افکن نموده اند و میلیاردها دالر براي آن صرف

مي کنند ؛ و بعض از روحاني نماها نیز به آنان ملحقند
 از توطئه هاي مهمي که در قرن اخیر، خصوصا در دهه هاي معاصر، وبويژه پس از پیروزي انقالب آشکارا به چشم مي خورد، تبلیغات دامنه
 دار با ابعاد مختلف براي مايوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ايران از اسالم است .گاهي ناشیانه و با صراحت به اينکه احکام اسالم

 که 1400 سال قبل وضع شده است نمي تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند، يا آنکه اسالم يک دين ارتجاعي است و با هر نوآوري
 و مظاهر تمدن مخالف است ، و در عصر حاضرنمي شود کشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن کناره گیرند، و امثال اين تبلیغات ابلهانه و

 گاهي موذيانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداري از قداست اسالم که اسالم و ديگر اديان الهي سر و کار دارند با معنويات و تهذيب نفوس
 و تحذير ازمقامات دنیايي و دعوت به ترک دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خداي تعالي نزديک و از دنیا دور مي

 کند، و حکومت و سیاست وسررشته داري برخالف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوي است ، چه اينها تمام براي تعمیر دنیا است و آن
 مخالف مسلک انبیاي عظام است ! و مع االسف تبلیغ به وجه دوم در بعض از روحانیان و متدينان بیخبر از اسالم تاثیر گذاشته که حتي

 دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه يک گناه و فسق مي دانستند و شايدبعضي بدانند! و اين فاجعه بزرگي است که اسالم مبتالي به آن
بود

 گروه اول که بايد گفت از حکومت و قانون و سیاست يا اطالع ندارند ياغرضمندانه خود را به بي اطالعي مي زنند. زيرا اجراي قوانین
 بر معیار قسط وعدل و جلوگیري از ستمگري و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردي واجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع کجرويها، و

 آزادي بر معیار عقل و عدل و استقالل و خودکفايي و جلوگیري از استعمار و استثمار و استعباد، و حدود وقصاص و تعزيرات بر میزان عدل
 براي جلوگیري از فساد و تباهي يک جامعه ، و سیاست و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها ازاين قبیل ، چیزهايي
 نیست که با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي کهنه شود. اين دعوي به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلي و رياضي
 درقرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت ، عدالت اجتماعي بايد جاري شود و از ستمگري
 و چپاول و قتل بايدجلوگیري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه شده ! و ادعاي آنکه اسالم با نوآوردها مخالف است – همان

 سان که محمدرضا پهلوي مخلوع مي گفت که اينان مي خواهند با چهارپايان در اين عصر سفر کنند – يک اتهام ابلهانه بیش نیست . زيرا
 اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات وابتکارات و صنعتهاي پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسالم و
 هیچ مذهب توحیدي با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم وصنعت مورد تاکید اسالم و قرآن مجید است . و اگر مراد از تجدد و
 تمدن به آن معني است که بعضي روشنفکران حرفه اي مي گويند که آزادي در تمام منکرات و فحشا حتي همجنس بازي و از اين قبیل ،

تمام اديان آسماني و دانشمندان وعقال با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به تقلید کورکورانه آن را ترويج مي کنند
 و اما طايفه دوم که نقشه موذيانه دارند و اسالم را از حکومت و سیاست جدامي دانند. بايد به اين نادانان گفت که قرآن کريم و سنت

 رسول اهلل   صلي اهلل علیه و آله – آنقدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در ساير چیزها ندارند؛بلکه بسیار از احکام عبادي اسالم
 ، عبادي   سیاسي است که غفلت از آنها اين مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسالم “ص “ تشکیل حکومت داد مثل ساير حکومتهاي جهان
 لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعي . و خلفاي اول اسالمي حکومتهاي وسیع داشته اند و حکومت علي بن ابیطالب – علیه السالم – نیز با

 همان انگیزه ، به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاريخ است . و پس از آن بتدريج حکومت به اسم اسالم بوده ؛ و اکنون نیز مدعیان
حکومت اسالمي به پیروي از اسالم و رسول اکرم – صلي اهلل علیه و آله بسیارند

برهان الدين ربانی از رهبران جهادی افغانستان
 امام خمینی)ره( کاپیتالیسم و کمونیسم، را مردود خواند و راه نجات بشريت را تنها در پیروی از تعالیم واالی اسالم می دانست. او در برابر

مستکبران شرق و غرب، قوی و مقاوم ايستاد و با هر نوع فساد و توطئه پنجه نرم کرد، ايشان بزرگ مرد تاريخ معاصر جهان اسالم است

فرانسیسکو اسکو درو بداته رئیس فدراسیون جوامع اسالمی اسپانیا
 آيت اهلل خمینی عامل حیات دوباره اسالم و از بزرگ ترين شخصیت های قرن حاضر محسوب می شود، وی چهره جديدی از اسالم را ارائه

کرد و زندگی ايشان الگوی مناسبی برای همه مسلمانان است

رياج تاتاری رئیس جامعه مسلمانان اسپانیا
آيت اهلل خمینی عامل بیداری مسلمانان بود

میخايیل لمشف نويسنده روسی
 انديشه ايشان سراسر جهان اسالم را در بر گرفت و با آمريکا و رژيم صهیونیستی به عنوان معضالت گريبانگیر جهان اسالم به مبارزه برخاست و

ثابت کرد که انقالب اسالمی با انقالبهای مادی روسیه و فرانسه متفاوت است

سیدصدرالدين، متفکر و انديشمند معاصر الجزايری
امام خمینی)ره( مردی استثنايی بود. اين انسان هديه خداوند به مسلمین بود تا بتواند مسیرشان را در اسالم تصحیح کنند

پروفسور “پروولسی” ايتالیايی، استاد ايران شناسی در دانشگاه رم
 مهم ترين عملکرد آيت اهلل خمینی امکان پذير نمودن يک انقالب اسالمی بود، آن هم در کشوری که تمدن و فرهنگی قوی را در سابقه

 خود دارد. اين کار باعث شد تا مردم ايران فرهنگ واقعی و قديمی خود را که همان فرهنگ اسالمی بوده بشناسند و خود را متکی بر آن
 فرهنگ به جامعه جهانی بشناسانند، اين در حالی بود که تا قبل از انقالب اسالمی، تنها آوايی که از ايران بلند بود و معیار شناخت جهانیان از
 کشور ايران اعالم می شد، صدای غرب زدگی بود، بنابراين آيت اهلل خمینی آغازکننده انقالبی بود که باالخره فرهنگ اسالمی راستین ملت

ايران را آشکار ساخت

احمد جبرئیل، دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین
 بنیان گذار جمهوری اسالمی، اسالم را از انزوا نجات داد. ديدگاه مرتجعانه نسبت به اين دين مبین را که دشمنان در طول صدها سال ارائه

 کرده بودند، از میان برد و مقوله دين افیون ملت ها را منسوخ کرد و اسالم را در سطح بین المللی به عنوان يک نیاز انسانی در زمینه های
 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مادی و معنوی مطرح کرد. امام خمینی)ره( توانست جهان اسالم را از خواب بیدار کرده، به مسلمانان حیات

جديدی ببخشد

حولیان زاپاتا نويسنده کلمبیايی
 در قرن بیستم سه شخص در دنیا مطرح شدند و در تمامی مجامع سیاسی مورد توجه سیاستمداران قرار گرفتند؛ يکی از آنها گاندی بود،
 ديگری يحیی )رهبر مردم واتیکان( و سومین آنها حضرت امام خمینی)ره(  است. از بین اين سه رهبر تنها کسی که فرهنگ روحیات و

 سخنانش در بین مردم مؤثر واقع شد، امام خمینی بود. امام خمینی رهبر مسلمان و آزاده ای بود که توانست با قیامی، اسالم را در بستر کشور
پهناور ايران جای دهد و نیاز به اسالم را در دنیا احیا کند

دانیل پايپز رئیس انجمن سیاست خارجی آمريکا
 بايد اعتراف کنیم که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ما برای افکار دينی و مذهبی هیچ جايی باز نکرده بوديم ولی ازاين پس برای ما

 آمريکايی ها ضروری است که زمینه ای جهت مطالعه و تحقیق پیرامون مذهب فراهم آوريم و به طور خاص درزمینه انديشه و اعتقادات و
 خط مشی و هدف امام خمینی تحقیقاتی به عمل آوريم چراکه نمی توان از تأثیرات انديشه امام خمینی در جهان به راحتی گذشت و دنیای

غرب به دلیل نفوذ افکار امام خمینی بار ديگر اسالم را کشف کرده است و اين ما آمريکايی ها را با مشکل مواجه می کند

تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه
امام خمینی انقالب بزرگی را تحقق بخشید

ادريس جزايری رئیس سابق صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
امام خمینی را بايد تنها رهبر آزاده قرن بیستم و رهبر میلیونها مسلمان جهان نامید

راجیو گاندی پسر اينديرا گاندی رهبر فقید هند
آيت اهلل خمینی رهبر بزرگی بودند که باايمان و اعتقاد توانست انقالب اسالمی را به پیروزی برساند و رژيم شاهی را سرنگون سازد

محمد حسنین هیکل نويسنده مشهور مصری
امام خمینی مردی بزرگ بود که از دورانی ديگر آمده بود
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 و از همین قماش توطئه ها و شايد موذيانه تر، شايعه هاي وسیع در سطح کشور، و در شهرستانها بیشتر، بر اينکه جمهوري اسالمي هم کاري
 براي مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداکاري کردند که از رژيم ظالمانه طاغوت رهايي يابند، گرفتار يک رژيم بدتر

 شدند! مستکبران مستکبرتر ومستضعفان مستضعف تر شدند! زندانها پر از جوانان که امید آتیه کشور است مي باشد و شکنجه ها از رژيم سابق
 بدتر و غیرانسانیتر است ! هر روز عده اي رااعدام مي کنند به اسم اسالم ! و اي کاش اسم اسالم روي اين جمهوري نمي گذاشتند! اين

 زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است ! مردم در رنج و زحمت و گراني سرسام آور غوطه مي خورند و سردمداران دارند اين رژيم را
 به رژيمي کمونیستي هدايت مي کنند! اموال مردم مصادره مي شود و آزادي در هرچیز از ملت سلب شده ! و بسیاري ديگر از اين قبیل

 امور که با نقشه اجرا مي شود.و دلیل آنکه نقشه و توطئه در کار است آنکه هرچند روز يک امر در هر گوشه وکنار و در هر کوي و برزن سر
 زبانها مي افتد؛ در تاکسیها همین مطلب واحد و دراتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت مي شود؛ و يکي که قدري

 کهنه شد يکي ديگر معروف مي شود. و مع االسف بعض روحانیون که از حیله هاي شیطاني بیخبرند با تماس يکي – دو نفر از عوامل توطئه
 گمان مي کنندمطلب همان است . و اساس مساله آن است که بسیاري از آنان که اين مسائل رامي شنوند و باور مي کنند اطالع از وضع دنیا

 و انقالبهاي جهان و حوادث بعد ازانقالب و گرفتاريهاي عظیم اجتناب ناپذير آن ندارند – چنانچه اطالع صحیح ازتحوالتي که همه به سود
اسالم است ندارند  و چشم بسته و بیخبر امثال اين مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت يا عمد به آنان پیوسته اند

 اينجانب توصیه مي کنم که قبل از مطالعه وضعیت کنوني جهان و مقايسه بین انقالب اسالمي ايران با ساير انقالبات و قبل از آشنايي با وضعیت
 کشورها وملتهايي که در حال انقالب و پس از انقالبشان بر آنان چه مي گذشته است ، و قبل از توجه به گرفتاريهاي اين کشور طاغوتزده از
 ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول چپاولگريهايشان براي اين دولت به ارث گذاشته اند، ازوابستگیهاي عظیم خانمانسوز، تا
 اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشي و مغازه هاي مسکرات فروشي و ايجاد بي بندوباري در تمام شئون زندگي

 و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و دانشگاهها و اوضاع سینماها و عشرتکده ها و وضعیت جوانها و زنها و وضعیت روحانیون و
 متدينین و آزاديخواهان متعهد و بانوان عفیف ستمديده و مساجد در زمان طاغوت ورسیدگي به پرونده اعدام شدگان و محکومان به حبس
 و رسیدگي به زندانها و کیفیت عملکرد متصديان و رسیدگي به مال سرمايه داران و زمینخواران بزرگ ومحتکران و گرانفروشان و رسیدگي

 به دادگستريها و دادگاههاي انقالب و مقايسه با وضع سابق دادگستري و قضات و رسیدگي به حال نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و
 اعضاي دولت و استاندارها و ساير مامورين که در اين زمان آمده اند ومقايسه با زمان سابق و رسیدگي به عملکرد دولت و جهاد سازندگي

 درروستاهاي محروم از همه مواهب حتي آب آشامیدني و درمانگاه و مقايسه باطول رژيم سابق با در نظر گرفتن گرفتاري به جنگ تحمیلي
 و پیامدهاي آن ازقبیل آوارگان میلیوني و خانواده هاي شهدا و آسیب ديدگان در جنگ و آوارگان میلیوني افغانستان و عراق و با نظر به
 حصر اقتصادي و توطئه هاي پي در پي امريکا و وابستگان خارج و داخلش “اضافه کنید فقدان مبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضي

 شرع “ و هرج و مرجهايي که از طرف مخالفان اسالم ومنحرفان و حتي دوستان نادان در دست اجرا است و دهها مسائل ديگر، تقاضااين است
 که قبل از آشنايي به مسائل ، به اشکالتراشي و انتقاد کوبنده و فحاشي برنخیزيد؛ و به حال اين اسالم غريب که پس از صدها سال ستمگري

 قلدرها وجهل توده ها امروز طفلي تازه پا و ولیده اي است محفوف به دشمنهاي خارج وداخل ، رحم کنید. و شما اشکالتراشان به فکر
 بنشینید که آيا بهتر نیست به جاي سرکوبي به اصالح و کمک بکوشید؛ و به جاي طرفداري از منافقان و ستمگران و سرمايه داران و محتکران

 بي انصاف از خدا بیخبر، طرفدار مظلومان وستمديدگان و محرومان باشید؛ و به جاي گروههاي آشوبگر و تروريستهاي مفسد و طرفداري
غیرمستقیم از آنان ، توجهي به ترور شدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید؟

 اينجانب هیچ گاه نگفته و نمي گويم که امروز در اين جمهوري به اسالم بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود و اشخاصي از روي جهالت و
 عقده وبي انضباطي برخالف مقررات اسالم عمل نمي کنند؛ لکن عرض مي کنم که قوه مقننه و قضايیه و اجرايیه با زحمات جانفرسا کوشش

 در اسالمي کردن اين کشورمي کنند و ملت دهها میلیوني نیز طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر اين اقلیت اشکالتراش و کارشکن به
 کمک بشتابند، تحقق اين آمال آسانتر و سريعترخواهد بود. و اگر خداي نخواسته اينان به خود نیايند، چون توده میلیوني بیدارشده و متوجه

 مسائل است و در صحنه حاضر است ، آمال انساني – اسالمي به خواست خداوند متعال جامه عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان
واشکالتراشان در مقابل اين سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند

 نصیحت مشفقانه من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که ازراه اشتباه برگرديد؛ و با محرومین جامعه که با جان و دل به
 جمهوري اسالمي خدمت مي کنند متحد شويد؛ و براي ايران مستقل و آزاد فعالیت نمايید تا کشورو ملت از شر مخالفین نجات پیدا کند، و
 همه با هم به زندگي شرافتمندانه ادامه دهید. تا چه وقت و براي چه گوش به فرمان اشخاصي هستید که جز به نفع شخصي خود فکر نمي

 کنند و در آغوش و پناه ابرقدرتها با ملت خود در ستیزهستند و شما را فداي مقاصد شوم و قدرت طلبي خويش مي نمايند؟ شما در اين
 سالهاي پیروزي انقالب ديديد که ادعاهاي آنان با رفتار و عملشان مخالف است و ادعاها فقط براي فريب جوانان صاف دل است . و مي

 دانید که شما قدرتي درمقابل سیل خروشان ملت نداريد و کارهايتان جز به ضرر خودتان و تباهي عمرتان نتیجه اي ندارد. من تکلیف خود
 را که هدايت است ادا کردم . و امیداست به اين نصیحت که پس از مرگ من به شما مي رسد و شائبه قدرت طلبي درآن نیست گوش فرا

دهید و خود را از عذاب الیم الهي نجات دهید. خداوند منان شما را هدايت فرمايد و صراط مستقیم را به شما بنمايد
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معرفی کتاب : سه ديدار

در بخشی از کتاب سه ديدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد - جلد اول می خوانید

 هدف شما برای کوتاه  مدت خوب است که بنده به  عنوان يک طلبة کوچک جست وجوگر، به اين هدف اعتقاد دارم، اما روش تان را
 برای رسیدن به اين هدف، روشی درست نمی دانم. شما، با دقت و قدرت، به نقاط ضربه  پذير رضاخان ضربه نمی زنید؛ بلکه ضربه هايتان

 را غالبا به  سوی او و ديگران، بی هوا پرتاب می کنید. شما در سنگر مشروطیت ايستاده ايد. اما يکی از رهبران ما، سال ها پیش، از
مشروعیت سخن گفته است؛ و در اسالم، شرع مقدم بر شرط است

در بخشی از کتاب سه ديدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد - جلد دوم می خوانید
 می بخشید... من نیامده ام تا شما را اندرز بدهم، آمده ام تا شما را برحذر دارم. شما، حال، در مرکز  اين دايره هستید، و از درون ديدن

 همچون از برون ديدن نیست. ما که در بیرون ايستاده ايم، به کلی، طور ديگر می بینیم؛ همه طرف را می بینیم، و هر دو حريف را. هر
 چند حريف را؛ بیش از دو تا

 بله آقا... سیاست مدار شما هستید. من قصد مداخله در روش  سیاسی شما را ندارم. فقط محتاج موعظه هستم. زيرا بسیار مضطربم. زيرا از
بیرون  دايره می بینم، و دعا و راز و نیاز، اضطرابم را تسکین نمی دهد... البته به قدر کفايت

 

 کتاب »سه ديدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد«
 در جلد نخست خود با عنوان »رجعت به ريشه ها« داستان

 بلندی از زندگی امام خمینی )ره( را روايت می کند که در
 آن نويسنده کوشیده ابعاد مختلف شخصیت رهبر انقالب را

 در قالب يک داستان بلند مورد توجه قرار دهد. شرح وقايع
 دوران کودکی امام )ره( و شکل گیری شخصیت وی در دامن

پرمهر مادر و صاحبه خانم )عمه ايشان(، مرام و منش پدر
 امام )ره( و نحوه شهادت ايشان، حضور بنیانگذار کبیر انقالب 

 در کالس درس مدرس، بررسی شجره نامه اجداد، امام و
 شرحی از زندگی پدر بزرگ ايشان، مراحل آشنايی امام )ره(

 با دختر حاج آقا ثقفی تا ازدواج، موارد و عناوينی است که
نويسنده به شرح آنها پرداخته است

 ی»در میانه میدان« عنوان جلد دوم مجموعه »سه ديدار با مردی
 که از فراسوی باور ما می آمد« است که روايتی ديگر از

 زندگینامه امام خمینی )ره( در قالب داستان است. خاطراتی
 از پدر در زندان شاهی و شهادت وی در آنجا در ايام قبل

 از تولد امام ، استفاده از افکار و سخنان عمه »صاحبه خانم«،
 دوران مبارزه در جوانی، حضور با برادر جهت تحصیل علوم

 حوزوی در اصفهان، سال مصیبتی که “وبا” 8 تن ازنزديکترين
 بستگان »امام خمینی« را به کام مرگ کشاند، حکايت هايی
 از همسر امام )ره( که همیشه ياور و مشوق همسرش در راه

 مبارزات سیاسی بودند، خاطراتی از مبارزات رجال آن زمان
 و  از مهمترين موضوعاتی است که در اين کتاب مورد توجه

 نويسنده قرار گرفته است
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