اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺳﯿﺪ روح ﷲ ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺪ روح ﷲ ﻣﻮﺳﻮی ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖﷲ ﺧ ﻤﯿﻨﯽ و در ﻣﯿﺎن طﺮفداراﻧﺶ ﺑﻪ »اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ« ،اوﻟﯿﻦ
رھﺒﺮ و اوﻟﯿﻦ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟ ﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .او از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧اﯾﺮان را رھﺒﺮی ﮐﺮد و در ﭘﯽ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آن ،ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻧﻘﻼب ،ﻧﻈﺎم ﺟ ﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋ ﻤﺮش رھﺒﺮ
اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪ .از او ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﻞ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺧﻼق ،ﻓﻘﻪ ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺷﻌﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آنھﺎ را
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟ ﻤﺎﻟﯽ
 - ٢زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ
 - ٣ﭘﺪر اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ
 - ٣.١وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﭘﺪر
 - ٣.٢ﺷﮫﺎدت ﭘﺪر
 - ٣.٣ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ
 - ۴ﺗﺤﺼﯿﻼت
 - ۵ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻗﻢ
 - ۶ﻣﺒﺎرزه و ﻗﯿﺎم
 - ٧ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد
 - ٨ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق
 - ٩اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ و اﺳﺘ ﻤﺮار ﻣﺒﺎرزه
 - ١٠اوجﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ١٣۵۶
 - ١١ھﺠﺮت اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ
 - ١٢ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
 - ١٣رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ
 - ١۴اﺳﺘﺎدان
 - ١۵ﺷﺎﮔﺮدان
 - ١۶ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
 - ١٧ﺧﺎطﺮاﺗﯽ از اﻣﺎم
 - ١٧.١ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 - ١٧.٢ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ
 - ١٧.٣ﺗﺒﺴﻢ ھ ﻤﯿﺸﮕﯽ
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ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم در ﺧ ﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﮔﺎم ﻧﮫﺎد .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ در زادﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺧ ﻤﯿﻦ ،ﺑﻪ درس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘّﺪﻣﺎت
ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎل  ١٣٣٩ق ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ اراک ھﺠﺮت ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ ،اﻣﺎم ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎم در ﻓﻘﻪ از آﯾﺖ ﷲ ﺣﺎﺋﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵۵ق ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ھﺌﯿﺖ ،ﻧﺠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء در دروس ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .وی در ﻋﺮﻓﺎن و ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﺮﻓﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺻﺪراﻟ ﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ از ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎه آﺑﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی طﻮﻻﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﺮﻓﺎن و اﺧﻼق ﭘﺮداﺧﺖ .وی در ﺳﺎل  ١٣۴٢ش در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎم در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و در ﺳﺎل  ١٣۵٧ش اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮھ ﻤﻨﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ .اﻣﺎم ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺧﺮداد  ١٣۶٨ش وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ
در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟ ﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ١٣٢٠ھﺠﺮی ﻗ ﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ٣٠ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٢٨١ھﺠﺮی ﺷ ﻤﺴﯽ ) ٢۴ﺳﭙﺘﺎﻣﭙﺮ  ١٩٠٢ﻣﯿﻼدی( در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧ ﻤﯿﻦ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان در ﺧﺎﻧﻮادهای اھﻞ ﻋﻠﻢ و ھﺠﺮت و ﺟﮫﺎد و در ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ از ﺳﻼﻟﻪ زھﺮای اطﮫﺮ ﺳﻼمﷲﻋﻠﯿﮫﺎ ،روح ﷲ اﻟ ﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨ ﻤﯿﻨﯽ ﭘﺎی ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺪان طﺒﯿﻌﺖ ﻧﮫﺎد.
ﻣﻮﻟﻮد اﯾﻦ روز ،ھﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد؛ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻓﻠﮥ ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .ﭘﺪرش ،ﻧﺎم »روح ﷲ« را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﻣﺎدر ﻣﺤﺘﺮﻣﻪاش» ،ھﺎﺟﺮ
اﺣ ﻤﺪی« ﺑﻮ د[١] .
او وارث ﺳﺠﺎﯾﺎی آﺑﺎء و اﺟﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ در ﮐﺎر ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم وﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎرف اﻟﮫﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ .ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ ﷲ ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻣﻮﺳﻮی از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی )رض( ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﺟﻪ
اﺟﺘﮫﺎد ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪاﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺧ ﻤﯿﻦ ﻣﻠﺠﺎَ ﻣﺮدم و ھﺎدی آﻧﺎن دراﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﺎه از وﻻدت روح ﷲ ﻧ ﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ،طﺎﻏﻮﺗﯿﺎن و

ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺣ ﻤﺎﯾﺖ ﻋ ﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﻧﺪای ﺣﻖ طﻠﺒﯽ ﭘﺪر را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زورﮔﻮﺋﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺧ ﻤﯿﻦ
ﺑﻪ اراک وی را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻟﮫﯽ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﮫﺮان )دار اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ وﻗﺖ( رھﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﺮار ورزﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﺒﯿﺐ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ از اوان ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ ﯾﺘﯿ ﻤﯽ آﺷﻨﺎ و ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﺷﮫﺎدت روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .وی دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدر ﻣﻮﻣﻨﻪ اش
)ﺑﺎﻧﻮ ھﺎﺟﺮ( ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮا و از ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ ﷲ ﺧﻮاﻧﺴﺎری )ﺻﺎﺣﺐ زﺑﺪه اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﻋ ﻤﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ اش )ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﺎﻧﻢ(
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺷﺠﺎع و ﺣﻖ ﺟﻮ ﺑﻮد ﺳﭙﺮی ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺳﻦ  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻧﻌ ﻤﺖ وﺟﻮد آن دو ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

← وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﭘﺪر
ﭘﺪرش ،ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع و ﻣﺸﮫﻮر در ﺧ ﻤﯿﻦ و روﺳﺘﺎھﺎی اطﺮاﻓﺶ ﺑﻮد .او ﻧﺰد ﻣﺮدم ،ﻋﺎﻟ ﻤﯽ ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮد و ﻧﻔﻮذ ﮐﻠ ﻤﻪ داﺷﺖ .در روزﮔﺎر اﯾﺸﺎن ،ﺧﺎنھﺎ
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ھ ﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺪر
"روح ﷲ" ،ھ ﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ظﻠﻢھﺎ و ﺳﺘﻢھﺎی ﺧﺎنھﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .ﻗﻠﺪرھﺎ و ﮔﺮدنﮐﻠﻔﺖھﺎ ھ ﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا "ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ" را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ" .ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ" ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ از ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺿﻌﯿﻒ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ زﺑﺎن ،ﻗﻠﻢ و ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺮار و ﺑﺪﮐﺎران ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و از آﻧﺎن ﻧ ﻤﯽھﺮاﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ" ،ﺳﯿﺪ روح ﷲ" ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮھﺎﯾﺶ،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺪر را ﺑﻪ ارث ﺑﺮ ده ﺑﻮ د[٢] .

← ﺷﮫﺎدت ﭘﺪر
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ "ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ" در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎنھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧ ﻤﯿﻦ ،ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﻮﻟﺪ "روح ﷲ" ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﺷﻠﯿﮏ
ﮔﻠﻮﻟﻪای در ﮐﻮره راه ﮐﻮھﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﯿﺎن ﺧ ﻤﯿﻦ و اراک ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻣﺮدی ﺳﺮﻓﺮاز ،ﺑﺮ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد .ﻣﺰدوران ﺧﺎنھﺎ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ و ﻧﺎﺟﻮانﻣﺮداﻧﻪ ،وی را ھﺪف
ﻗﺮار دادﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت آن ﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎرز را ھ ﻤﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ" ،روح ﷲ" ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﺎه ﻧﺪاﺷﺖ [٣] .ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت ﭘﺪر اﻣﺎم ،در ﺷﮫﺮھﺎی اطﺮاف ﭘﯿﭽﯿﺪ و ھ ﻤﻪء ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و
ﺑﯽﭘﻨﺎھﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد .ﻋﻠ ﻤﺎی ﺷﮫﺮھﺎ ،ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﺎﮐﻢ اراک ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ،ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ اراک ﻧﯿﺰ ،ﺣﮑﻢ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ را ﺑﺮای دﺳﺖﮔﯿﺮی او ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺄﻣﻮران ﺣﺎﮐﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ،ﻗﺎﺗﻞ را در ﻗﻠﻌﻪای
ﻗﺪﯾ ﻤﯽ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧ ﻤﯽﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،ﺳﺮاﻧ ﺠﺎم ،ﻣﺄﻣﻮران او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮ دﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎ دﻧﺪ[۴] .

← ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ
ﻋﻠ ﻤﺎ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ "ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ" را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ،ﺗ ﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﺷﮫﯿﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ را از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ و ارﺑﺎﺑﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
ﺗﻼشھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ھﻮا داران و ﺧﺎﻧﻮا دۀ آن ﺷﮫﯿﺪ ،ﺛ ﻤﺮ دا د و ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺻﺎ در ﺷﺪ .او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺪان ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ دار آوﯾ ﺨﺘﻨﺪ[۵] .
"ﺳﯿﺪ روح ﷲ" ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺧﺎطﺮهای از ﭘﺪر ،ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮد او را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،آوازۀ ﺑﺰرﮔﯽھﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺖھﺎی ﭘﺪرش از زﺑﺎن اطﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻮد .او
ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﺳﯿ ﻤﺎی ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ﺻﺪای ﮔﺮم و ﻧﮕﺎه ﻧﻮازﺷﮕﺮ ﭘﺪر را در ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺗﺤﺼﯿﻼت
او آرامآرام ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺳﯿﺪ .طﺒﻖ رﺳﻢ آن زﻣﺎن ،وی را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .او در  ٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﭘﺮداﺧﺖ .در ﮐﻨﺎر ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ را ھﻢ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﯾﻌﻨﯽ "آﯾﺖ ﷲ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه" ،ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ او ﺑﻮد.
او ﺗﺎ  ١٩ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺧ ﻤﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اراک رﻓﺖ .او طﻠﺒﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺳﻮاد ،ﭘﺮﺗﻼش و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ ،ھ ﻤﻪ را ﻣﺠﺬوب و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ او ﮐﺮده ﺑﻮد.
"ﺳﯿﺪ روح ﷲ" در اراک ﺑﺎ اﺳﺘﺎدی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم "آﯾﺖ ﷲ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی" آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .آن اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ دﻋﻮت ﻋﻠ ﻤﺎی ﻗﻢ ،ﺑﻪ آن دﯾﺎر رﻓﺖ و
در آنﺟﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد [٧] [۶] .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ھﻢ ،ھ ﻤﺮاه ﻋﺪهای از طﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان ﺑﻪ ﻗﻢ ھﺠﺮت
ﮐﺮ دﻧﺪ ﺗﺎ ھﻢ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎرﮔﺎه "ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ" »ﺳﻼمﷲﻋﻠﯿﮫﺎ« ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻢ از وﺟﻮ د اﺳﺘﺎ د ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ[٨] .
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل "آﻗﺎ روح ﷲ" ،ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارش رﺷﺪ ﮐﺮد و از ﺧﺮﻣﻦ داﻧﺶ او ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﺪ .ھﻮش ﺳﺮﺷﺎر ،ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺠﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽاش ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮب ھ ﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وی اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ وﻟﯽ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧ ﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ داﯾﺮۀ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وی ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازهای ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎور ﻧ ﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،رھﺒﺮی ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،رژﯾﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﮫﻠﻮی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻧﮫﺎد.

ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻗﻢ
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ھﺠﺮت آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﯾﺮی ﯾﺰدی رﺣ ﻤﻪ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ )ﻧﻮروز  ١٣٠٠ھﺠﺮی ﺷ ﻤﺴﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺟﺐ اﻟ ﻤﺮﺟﺐ  ١٣۴٠ھﺠﺮی
ﻗ ﻤﺮی( اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ رھﺴﭙﺎر ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑ ﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی را ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻗﻢ طﯽ ﮐﺮد .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺘ ﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﻮل )در ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن( ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤ ﻤﺪ ﻋﻠﯽ ادﯾﺐ ﺗﮫﺮاﻧﯽ و ﺗﮑ ﻤﯿﻞ دروس ﺳﻄﺢ ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ ﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤ ﻤﺪ ﺗﻘﯽ
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ ﷲ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺜﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و دروس ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻧﺰد زﻋﯿﻢ ﺣﻮزه ﻗﻢ آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﯾﺮی ﯾﺰدی
رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺣﺎﯾﺮی ﯾﺰدی ﺗﻼشاﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه ﺟ ﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ )رض( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﻋﯿﻢ ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻋﺎزم ﻗﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ رای در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن و اﺧﻼق
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی طﻮﻻﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﯿﻀﯿﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ
اﻋﻈﻢ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤ ﻤﺪﯾﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎج ﻣﻼﺻﺎدق ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠ ﻤﺎﺳﯽ و ...ھ ﻤﺖ ﮔ ﻤﺎﺷﺖ و در ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﯾﺐ  ١۴ﺳﺎل در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری
رﺣ ﻤﺔﷲﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎرف اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﻓﻘﻪ را در ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺪرﯾﺲ ﻧ ﻤﻮد و در ﻧﺠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﻠﺴﻠﻪ
درﺳﮫﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧ ﻤﻮد.

ﻣﺒﺎرزه و ﻗﯿﺎم
روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا رﯾﺸﻪ در ﺑﯿﻨﺶ اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ طﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ آن ﺣﻀﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزات اﯾﺸﺎن از آﻏﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻏﺎز و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد روﺣﯽ و ﻋﻠ ﻤﯽاﯾﺸﺎن از ﯾﮑﺴﻮ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ۴١و ١٣۴٠ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺠ ﻤﻨﮫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﺗﺎاﯾﺸﺎن در رھﺒﺮﯾﺖ ﻗﯿﺎم و

روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﺎم ﺳﺮاﺳﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻠﺖاﯾﺮان در  ١۵ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ رھﺒﺮی واﺣﺪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ و ھﺪﻓﮫﺎی ﻗﯿﺎم ،ﺳﺮآﻏﺎزی ﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺧﺎطﺮه ﺧﻮﯾﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟ ﻤﻠﻞ اول را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :ﻣﻦ ھﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟ ﻤﻠﻠﯽ را ﯾﺎدم ھﺴﺖ...
ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم ﻟﮑﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺳﺮﺑﺎزھﺎی ﺷﻮروی را در ھ ﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ در ﺧ ﻤﯿﻦ ،ﻣﻦ آﻧﺠﺎ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم و ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟ ﻤﻠﻞ اول .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﺎد آوری اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﯿﻦ واﺷﺮار ﺳﺘ ﻤﮕﺮ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻏﺎرت اﻣﻮال و
ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ  :ﻣﻦ از ﺑﭽﮕﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدم ...ﻣﺎ ﻣﻮرد زﻟﻘﯽ ھﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻮرد ھﺠﻮم رﺟﺒﻌﻠﯿﮫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻔﻨﮓ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻦ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺎﯾﺪ اواﯾﻞ ﺑﻠﻮﻏﻢ ﺑﻮد ،ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ،دوراﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺎ و اﯾﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﺠﻮم ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ
ﺳﻨﮕﺮھﺎ را ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎ ﺧﺎن در ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ١٢٩٩ﺷ ﻤﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻮاھﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ
ﺣ ﻤﺎﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻦ واﺷﺮار ﭘﺎرﮐﻨﺪه را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ
درﻋﻮض آﻧﭽﻨﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن ھﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮماﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ ودودﻣﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﮫﺪه دار ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮاﻧﯿﻦ و اﺷﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ھﺠﻮم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ دوﻟﺘﮫﺎی وﻗﺖ و ﻋ ﻤﺎل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و دﺷ ﻤﻨﯽھﺎی ﻏﺮب
ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺂب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎد .آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﯾﺮی ﺑﻪ
دﻋﻮت ﻋﻠ ﻤﺎی وﻗﺖ ﻗﻢ از اراک ﺑﻪاﯾﻦ ﺷﮫﺮ ھﺠﺮت ﮐﺮد واﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آناﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮﯾﺶ دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﻄﻮح
ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ را در ﺧ ﻤﯿﻦ و ارا ک ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ طﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻢ ھﺠﺮت ﮐﺮد و ﻋ ﻤﻼ در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻗﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ.
زﻣﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت در اﻋﺪاد ﻓﻀﻼی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺣﺎﯾﺮی ) ١٠ﺑﮫ ﻤﻦ  ١٣١۵ه-ش( ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ را ﺧﻄﺮ اﻧﺤﻼل ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠ ﻤﺎی ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺪت
ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ را آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤ ﻤﺪ ﺣﺠﺖ ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر و ﺳﯿﺪ ﻣﺤ ﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری -رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺧﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻈ ﻤﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠ ﻤﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﯾﺮی و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد از ﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮدان آﯾﻪ ﷲ ﺣﺎﯾﺮی و از ﺟ ﻤﻠﻪ اﻣﺎم
ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪ .ﺷﺨﺺ اﻣﺎم در دﻋﻮت از آﯾﻪ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻗﻢ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ زﻋﺎﻣﺖ ﺣﻮزه ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزهھﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و اطﻼﻋﺎت ﺧﻮﯾﺶ را از طﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘ ﻤﺮ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺠﻼت و
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی وﻗﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و درک ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ھ ﻤﭽﻮن آﯾﻪ ﷲ ﻣﺪرس ﺗﮑ ﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رھﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت از ﺷﺮاﯾﻂ
ذﻟﺖ ﺑﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آوردن رﺿﺎ ﺧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺪاری ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠ ﻤﯿﻪ و ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻀ ﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺣﻮزهھﺎ
و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺮدم ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ھﺪﻓﮫﺎی ارزﺷ ﻤﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎل  ١٣٢٨طﺮح اﺻﻼح اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ را ﺑﺎ ھ ﻤﮑﺎری آﯾﻪ ﷲ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﯾﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﯾﻪ
ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد .اﯾﻦ طﺮح از ﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم و طﻼب روﺷﻦ ﺿ ﻤﯿﺮ ﺣﻮزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣ ﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ رژﯾﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻻﯾﺤﻪ اﻧﺠ ﻤﻨﮫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺮط ﻣﺴﻠ ﻤﺎن ﺑﻮدن ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﺮد ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ در  ١۶ﻣﮫﺮ  ١٣۴١ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻣﯿﺮ اﺳﺪ ﷲ ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪ .آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻧﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ھﺪﻓﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﺣﺬف و ﺗﻐﯿﯿﺮ دو ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﮫﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺎدر ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺎه از
رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮط ﺣ ﻤﺎﯾﺘﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﺎه ﺑﻮد .ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﻠﮏ اﺳﺘﻌ ﻤﺎری ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ در ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﺮاناﯾﻦ
ﺷﺮط را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه ﻋﻠ ﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھ ﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ زدﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اھﺪاف واﻗﻌﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﻋﻠ ﻤﺎ و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠ ﻤﯿﻪ دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ وﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮد.
ﺗﻠﮕﺮاﻓﮫﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﻋﻠ ﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه و اﺳﺪﷲ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﯽ از ﺣ ﻤﺎﯾﺖ را در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻟﺤﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﮫﺎی اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺷﺎه و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﻨﺪ و ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﮫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد :
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اطﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدن ﻧﮫﯿﺪ واز ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿ ﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺮآن و اﺣﮑﺎم ﻋﻠ ﻤﺎی ﻣﻠﺖ و زﻋ ﻤﺎی
ﻣﺴﻠ ﻤﯿﻦ و ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ وﻋ ﻤﺪا و ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ و اﻻ ﻋﻠ ﻤﺎی اﺳﻼم درﺑﺎره ﺷ ﻤﺎ از اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮدداری ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺠ ﻤﻨﮫﺎیاﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﭘﯿﺮوز و ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه از آن ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ طﯽ آن وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﺮای رھﺒﺮی اﻣﺖ اﺳﻼم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎو ﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺎه در ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺠ ﻤﻨﮫﺎ ،ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺎه در
دﯾ ﻤﺎه  ١٣۴١اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷ ﻤﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﺪ .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠ ﻤﺎی ﻗﻢ را ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ دوﺑﺎره
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮروز ﺳﺎل  ١٣۴٢در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رژﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪ .در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎه
ﺗﻌﺒﯿﺮ و ھ ﻤﺴﻮﯾﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ اھﺪاف آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎه در ﻣﻮرد آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
واﺷﻨﮕﺘﻦ اط ﻤﯿﻨﺎن داده ﺑﻮد و ﻧﺎم اﺻﻼﺣﺎت را اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠ ﻤﺎ ﺑﺮای وی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻣﯽآﻣﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در اﺟﺘ ﻤﺎع ﻣﺮدم ،ﺑﯽ ﭘﺮوا از ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ھﻢ ﭘﯿ ﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .او در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در روز دوازده ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۴٢ﺷﺪﯾﺪا از ﺳﮑﻮت ﻋﻠ ﻤﺎی ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎزه رژﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد  :اﻣﺮوز
ﺳﮑﻮت ھ ﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺒﺎر اﺳﺖ ﺣﻀﺮتاﻣﺎم روز ﺑﻌﺪ ) ١٣ﻓﺮوردﯾﻦ  (۴٢اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه دوﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
راز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم و ﮐﻼماﻣﺎم در روان ﻣﺨﺎطﺒﯿﻨﺶ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ھ ﻤﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺻﻼﺑﺖ رای و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ اش
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺧﻮﻧﺮﻧﮓ ﺷﺪ .ﺷﺎه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﯾﺪ و اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ آﮔﺎه
ﮐﺮدن ﻣﺮدم و ﻗﯿﺎم آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺎﻟﺘﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮫﺎی ﺷﺎه ﭘﺎﻓﺸﺎری داﺷﺖ .در ﭼﮫﺎرده ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۴٢آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺣﮑﯿﻢ از ﻧﺠﻒ طﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻓﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻠ ﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ ھ ﻤﮕﯽ ﺑﻪ طﻮر دﺳﺘﻪ ﺟ ﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ھﺠﺮت ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻋﻠ ﻤﺎ و ﮐﯿﺎن ﺣﻮزهھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﮕﺮاف آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽﺣﮑﯿﻢ را ارﺳﺎل ﻧ ﻤﻮده و در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺠﺮت دﺳﺘﻪ ﺟ ﻤﻌﯽ ﻋﻠ ﻤﺎ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن
ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﭘﯿﺎﻣﯽ )ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺦ  (١٣۴٢ /٢ /١٢ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮫﻠﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺑﺮ ھ ﻤﺮاھﯽ ﻋﻠ ﻤﺎ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﺮان ﻣ ﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ و دول ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ وﭘﯿ ﻤﺎﻧﮫﺎی ﺷﺎه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم  ١٣۴٢ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺧﺮداد ﺑﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ازاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋ ﻤﻞ آورد.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮرای  ١٣ﺧﺮداد ﺳﺎل ١٣۴٢ﺷ ﻤﺴﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻧﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد ﺑﻮد اﯾﺮاد ﮐﺮد.
در ھ ﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد  :آﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ای آﻗﺎی ﺷﺎه! ای ﺟﻨﺎب ﺷﺎه! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدار از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،آﻗﺎ اﻏﻔﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ را .ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﯾﮏ روز اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮوی ،ھ ﻤﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ...اﮔﺮ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ دﺳﺘﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﻮان ،در اطﺮاﻓﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ....ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ ...رﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺎه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ ...ﻣﮕﺮ ﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ؟ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻗﯿﺎم را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﺟ ﻤﻊ زﯾﺎدی از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ١۴ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻧﯿ ﻤﻪ ﺷﺐ
)ﺳﺤﺮﮔﺎه ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد  (۴٢ﺻﺪھﺎ ﮐ ﻤﺎﻧﺪوی اﻋﺰاﻣﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧ ﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ و
ﺳﺮاﺳﯿ ﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮده و در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻓﺴﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﺮوب آﻧﺮوز ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧ ﻤﻮدﻧﺪ .ﺻﺒﺤﮕﺎه ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﺷﯿﺮاز ودﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ رﺳﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻢ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺪﯾﻢ ھ ﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺎه ،ﺗﯿ ﻤﺴﺎر ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﺖ در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ھ ﻤﮑﺎری زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم و ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮاﺳﯿ ﻤﮕﯽ ﺷﺎه و درﺑﺎر واﻣﺮای ارﺗﺶ وﺳﺎواک دراﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎه و ژﻧﺮالھﺎﯾﺶ دﯾﻮاﻧﻪ
وار ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ،ﭘﺲ از  ١٩روز ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ در ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮت آﺑﺎد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮ ﻧﮫﻀﺖ و ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در روز  ١۵ﺧﺮداد  ،۴٢ﻗﯿﺎم ظﺎھﺮا ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﺣﺒﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ،ﺑﺎ
ﺷﮫﺎﻣﺖ و اﻋﻼماﯾﻨﮑﻪ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐ ﻤﻪ دراﯾﺮان و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ آﻧﺮا ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ .در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ١٣۴٣ﺑﺪون اطﻼع
ﻗﺒﻠﯽ ،اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ آزاد و ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اطﻼع ﻣﺮدم ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮫﺮ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺟﺸﻨﮫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ و
ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﯿﺎم ١۵ﺧﺮداد در ﺳﺎل  ١٣۴٣ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻋﺰای ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در  ۴آﺑﺎن  ١٣۴٣ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد و درآن ﻧﻮﺷﺖ  :دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎریای ﮐﻪ ﻣﻠﺖاﯾﺮان و ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠ ﻤﯿﻦ دارﻧﺪ از اﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ ،از
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،ﻣﻠﻞ اﺳﻼم از اﺟﺎﻧﺐ ﻋ ﻤﻮﻣﺎ و از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ...آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ھﻮاداران آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻗﺪرت ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻢ را آواره ﮐﻨﺪ .اﻓﺸﺎﮔﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ،اﯾﺮان را در آﺑﺎن ﺳﺎل  ۴٣در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎﻣﯽ دوﺑﺎره ﻗﺮار داد.
ﺳﺤﺮﮔﺎه  ١٣آﺑﺎن  ١٣۴٣دوﺑﺎره ﮐ ﻤﺎﻧﺪوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻋﺰاﻣﯽ از ﺗﮫﺮان ،ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ وﻗﺖ ﺑﺎز داﺷﺖ ،ھ ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه ﻧﯿﺮوھﺎیاﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿ ﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮫﺮآﺑﺎد ﺗﮫﺮان اﻋﺰام و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ھﻮاﭘﯿ ﻤﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻔﻆ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦاﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا ﭘﺮواز ﮐﺮد .ﻋﺼﺮ آﻧﺮوز ﺳﺎواک ﺧﺒﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪاﻣﺎم را ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر!
در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻈﺎھﺮات در ﺑﺎزار ﺗﮫﺮان ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دروس ﺣﻮزهھﺎ و ارﺳﺎل طﻮﻣﺎرھﺎ و ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟ ﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﻣﺎم در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎزده ﻣﺎه ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﺪت ﻋ ﻤﻞ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در اﯾﺮان در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و در ﻏﯿﺎب اﻣﺎم
ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺴﻨﺪ زد .اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎرﯾﺪر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺮایاﻣﺎم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق
روز  ١٣ﻣﮫﺮﻣﺎه  ١٣۴٣ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﯾﻪ ﷲ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه دوم ،ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﺴﻼم ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺎظ ﻤﯿﻦ ،ﺳﺎﻣﺮا و ﮐﺮﺑﻼ ﺷﺘﺎﻓﺖ وﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺠﻒ ﻋﺰﯾ ﻤﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻐﺪاد ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ اﺋ ﻤﻪ اطﮫﺎر ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
دوران اﻗﺎﻣﺖ  ١٣ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺠﻒ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ظﺎھﺮ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﺪاﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯿﮫﺎ و زﺧﻢ زﺑﺎﻧﮫﺎ ﻧﻪ از ﺟﺒﮫﻪ دﺷ ﻤﻦ روﯾﺎروی ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧ ﻤﺎﯾﺎن و دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه در ﻟﺒﺎس دﯾﻦ آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده و
آزاردھﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ھ ﻤﻪ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﺎرھﺎ از ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه دراﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺗ ﻤﺎم ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ھﯿﭽﯿﮏ ازاﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ و
دﺷﻮاریھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ آﮔﺎھﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎز دارد.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ درﺳﮫﺎی ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ھ ﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯿﮫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺮض در آﺑﺎن  ١٣۴۴در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری رﺣ ﻤﺔﷲﻋﻠﯿﻪ ﻧﺠﻒ آﻏﺎز
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ھﺠﺮت از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺣﻮزه درﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎی درﺳﯽ ﻧﺠﻒ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐ ﻤﯿﺖ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ از ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﭘﯿﮏھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﻧ ﻤﻮده و آﻧﺎن را در ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در ﭘﯿﮕﯿﺮی
اھﺪاف ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﺗ ﻤﺎم دوران ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دﺷﻮارﯾﮫﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ھﯿﭽﮕﺎه دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﺸﯿﺪ ،وﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﮫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی را در
دﻟﮫﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧ ﻤﺎﻧﯿﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در  ١٩ﻣﮫﺮ  ١٣۴٧دﯾﺪﮔﺎھﮫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﺟﮫﺎد ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮد و در ھ ﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯽ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻓﺘﻮا داد.
اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٣۴٨اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮز آﺑﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﺟ ﻤﻊ زﯾﺎدی ازاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺮاج ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از دﺷ ﻤﻨﯽ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢاﯾﺮان در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮد.
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﻼش و روﺷﻨﮕﺮی اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد .اﯾﻨﮏ در ﺳﺎل  ١٣۴٨ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﯿﺸ ﻤﺎر
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ زﯾﺎدی در ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ را اﻟﮕﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺒﺎرزه
ﻧﯿ ﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ١٣۵٠اﺧﺘﻼﻓﺎت رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺧﺮاج و آواره ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺮاق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ طﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟ ﻤﮫﻮر ﻋﺮاق ﺷﺪﯾﺪا اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧ ﻤﻮد .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻋﺮاق ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺣﮑﺎم ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ
آﮔﺎھﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ھﺠﺮتاﻣﺎم در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﻧﺪادﻧﺪ ﺳﺎل  ١٣۵۴در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﻗﯿﺎم طﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد.
ﻓﺮﯾﺎدھﺎی درود ﺑﺮ ﺧ ﻤﯿﻨﯽ وﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز اداﻣﻪ داﺷﺖ ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه وﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪاﻧﮫﺎی رژﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎه در اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﻣﺬھﺐ ﺳﺘﯿﺰ ﺧﻮد در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۵۴وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳ ﻤﯽ ﮐﺸﻮر را از ﻣﺒﺪا ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺒﺪا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎھﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در واﮐﻨﺸﯽ ﺳﺨﺖ ،ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ داد .ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ ﻣﺒﺪا ﻣﻮھﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھ ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ و ھﺮ دو ﻣﻮرد اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺷﺪه و رژﯾﻢ در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻟﻐﻮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺷﺪ.

اوجﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ١٣۵۶
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری ﺟﮫﺎن واﯾﺮان را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری را ﮐﺮد .او در ﻣﺮداد  ١٣۵۶طﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد
 :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﻌﮑﺎس ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠ ﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و رﺟﺎل وطﻨﺨﻮاه
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج و داﺧﻞ و اﻧﺠ ﻤﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ درﻧﮓ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺷﮫﺎدت آﯾﻪ ﷲ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در اول آﺑﺎن  ١٣۵۶و ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ ﺷﮑﻮھﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﺧﯿﺰش دوﺑﺎره ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠ ﻤﯿﻪ و ﻗﯿﺎم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ھ ﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﮕﻔﺖاﯾﻦ واﻗﻌﻪ را از اﻟﻄﺎف ﺧﻔﯿﻪ اﻟﮫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ درج ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﺎم در روزﻧﺎﻣﻪ اطﻼﻋﺎت اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﺘﺮاض ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺎم  ١٩دی ﻣﺎه ﻗﻢ در ﺳﺎل  ۵۶ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ طﯽ آن ﺟ ﻤﻌﯽ از طﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺟ ﻤﻌﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻌﻠﻪھﺎی اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻄﺎﻣﯽ و ﺟﮫﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺎﻗﯿ ﻤﺎﻧﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ زدن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

ھﺠﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ
در دﯾﺪار وزرای ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ از ﻋﺮاق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .روز دوم ﻣﮫﺮ  ١٣۵٧ﻣﻨﺰلاﻣﺎم در ﻧﺠﻒ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮای ﺑﻌﺜﯽ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن در اﯾﺮان ،ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
روز  ١٢ﻣﮫﺮ؛ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﻧﺠﻒ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮز ﮐﻮﯾﺖ ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .دوﻟﺖ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره رژﯾﻢاﯾﺮان از وروداﻣﺎم ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻗﺒﻼ ﺻﺤﺒﺖ از ھﺠﺮت اﻣﺎم
ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮداﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن )ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣ ﻤﺪ ﺧ ﻤﯿﻨﯽ( ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﺑﻪ ھﺠﺮت ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺮﻓﺖ .در روز  ١۴ﻣﮫﺮ اﯾﺸﺎن
وارد ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪﻧﺪ.
و دو روز ﺑﻌﺪ در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ )ﺣﻮﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺟ ﻤﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺸﯽ ﺗﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪاﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎ ﺧﻼف ادﻋﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ازاﯾﻦ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻓﺮودﮔﺎه و ازاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮود ﺑﺎز دﺳﺖ از ھﺪﻓﮫﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در دﯾ ﻤﺎه  ۵٧ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را ﺗﮑﺸﯿﻞ داد .ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺧﺬ رای اﻋﺘ ﻤﺎد ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر در روز  ٢۶دﯾ ﻤﺎه از ﮐﺸﻮر
ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺧﺒﺮ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ﺳﭙﺲ اﯾﺮان ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

اواﯾﻞ ﺑﮫ ﻤﻦ  ۵٧ﺧﺒﺮ ﺗﺼ ﻤﯿﻢ اﻣﺎم در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ اﺷﮏ ﺷﻮق ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﻣﺮدم  ١۴ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدم و دوﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻧﮕﺮان ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻨﻮز دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺎه ﺳﺮ ﭘﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼ ﻤﯿﻢ
ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و طﯽ ﭘﯿﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دراﯾﻦ روزھﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﺧﻄﯿﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎ ھ ﻤﺎھﻨﮕﯽ ژﻧﺮال
ھﺎﯾﺰر ﻓﺮودﮔﺎھﮫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روی ﭘﺮوازھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎورد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻣﺪاد  ١٢ﺑﮫ ﻤﻦ  ١٣۵٧ﭘﺲ از  ١۴ﺳﺎل دوری از
وطﻦ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮدماﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﻋﻈﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻋﺘﺮاف ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﻦ را  ۴ﺗﺎ ۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ.

رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ھﺪﻓﮫﺎ و آرﻣﺎﻧﮫﺎ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻋ ﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺗ ﻤﺎم ھﺴﺘﯿﺶ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھ ﻤﺎن ھﺪﻓﮫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿ ﻤﻪ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣۶٨ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺰﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗ ﻤﺎم ﻋ ﻤﺮش را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎی او ﺻﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻗﺎﻣﺘﺶ ﺟﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ او؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﭻ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﻢ ﻧﺸﺪه؛ و ﭼﺸ ﻤﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮای او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮودهھﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اش ھ ﻤﻪ ﺣﺎﮐﯽ از درد ﻓﺮاق و ﺑﯿﺎن ﻋﻄﺶ ﻟﺤﻈﻪ وﺻﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد .و اﯾﻨﮏاﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﻮھ ﻤﻨﺪ ﺑﺮای او؛ و ﺟﺎﻧﮑﺎه و ﺗﺤ ﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺶ؛ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .او ﺧﻮد در وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ اش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :ﺑﺎ دﻟﯽ آرام و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻄ ﻤﺌﻦ و روﺣﯽ
ﺷﺎد و ﺿ ﻤﯿﺮی اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺮﺧﺺ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﺪی ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﺷ ﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮم دارم و از ﺧﺪای
رﺣ ﻤﻦ و رﺣﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻋﺬرم را در ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺧﺪﻣﺖ و ﻗﺼﻮر و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮد و از ﻣﻠﺖاﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻋﺬرم را در ﮐﻮﺗﺎھﯽھﺎ و ﻗﺼﻮر و ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﺗﺼ ﻤﯿﻢ و اراده ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻏﺰﻟﯿﺎﺗﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از رﺣﻠﺖ ﺳﺮوده اﺳﺖ :
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج از ﻧﯿ ﻤﻪ ﺧﺮداد ﮐﺸﻢ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﺣﺎدﺛﻪھﺎ ﻣﯽآﯾﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  ٢٢ /٢٠ﺑﻌﺪاز ظﮫﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۶٨ﻟﺤﻈﻪ وﺻﺎل ﺑﻮد .ﻗﻠﺒﯽ از ﮐﺎر اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺣﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎناﻣﺎم در ﺑﯿ ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد روزھﺎی ﺑﯿ ﻤﺎری و ﺟﺮﯾﺎن ﻋ ﻤﻞ و ﻟﺤﻈﻪ ﻟﻘﺎی ﺣﻖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮی و آراﻣﺶ اﻣﺎم دراﯾﻦاﯾﺎم از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ در دﻟﮫﺎ ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ وﺻﻒ آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻮدن در آن ﻓﻀﺎ ﻣ ﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺒﮫﺎ داﺋ ﻤﺎ
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ زﻧﺪﮔﯽ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻋ ﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ و طﻮﻻﻧﯽ در ﺳﻦ  ٨٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤ ﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮم ﺑﻪ دﺳﺘﮫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺶ
وﺻﻞ ﺑﻮد ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ؛ ط ﻤﺎﻧﯿﻨﻪ و آراﻣﺸﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ داﺷﺖ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪوﺳﻠ ّﻢ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺶ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﺮواز ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺣﻠﺖاﻣﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﮔﻮﯾﯽ زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻈﯿﻢ
رخ داده اﺳﺖ؛ ﺑﻐﻀﮫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان و ھ ﻤﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم و ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ زدﻧﺪ .ھﯿﭻ
ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﺑﻌﺎد ﺣﺎدﺛﻪ را و اﻣﻮاج اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدم را در آن روزھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدماﯾﺮان و ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ؛ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧ ﻤﻮﻧﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺠﻢ و ﻋﻈ ﻤﺖ ﺑﺮای آن ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﺎن
ﮐﺴﯽ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰت ﭘﺎﯾ ﻤﺎل ﺷﺪه ﺷﺎن را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد؛ دﺳﺖ ﺷﺎھﺎن ﺳﺘ ﻤﮕﺮ ودﺳﺘﮫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﺳﻼم را اﺣﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻣﺴﻠ ﻤﯿﻦ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﺟ ﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ رو در روی ھ ﻤﻪ ﻗﺪرﺗﮫﺎی ﺟﮫﻨ ﻤﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ده ﺳﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪھﺎ ﺗﻮطﺌﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی و طﺮح ﮐﻮدﺗﺎ و آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و  ٨ﺳﺎل دﻓﺎﻋﯽ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ دﺷ ﻤﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا از ﺳﻮی ھﺮ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺣ ﻤﺎﯾﺖ ھ ﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮدم؛ رھﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد و
ﻣﻨﺎدی اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ھﻀﻢاﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺮدم را در ﻓﯿﻠ ﻤﮫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﺗﺸﯿﯿﻊ و ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﮫﺮ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ دھﮫﺎ ﺗﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎب ﺗﺤ ﻤﻞ ﻧﯿﺎورده و ﻗﻠﺒﺸﺎن از ﮐﺎر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﭘﯿﮑﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی از ﺷﺪت ﺗﺎﺛﺮ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪه؛ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮫﺎ دراﻣﻮاج ﺟ ﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی درﻣﺎﻧﮕﺎھﮫﺎ رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ را در ﻓﯿﻠ ﻤﮫﺎ و ﻋﮑﺴﮫﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﮫﺎ
درﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻋﺸﻖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﺎﺷﻖ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎ و ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟﮕﺮد
رﺣﻠﺘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ھ ﻤﻪ ﺧﻮﺑﯿﮫﺎﺳﺖ.
روز ﭼﮫﺎردھﻢ ﺧﺮداد ١٣۶٨؛ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪاﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت آﯾﻪ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ طﻮل
ﮐﺸﯿﺪ؛ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ و رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﺮت آﯾﻪ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای )رﺋﯿﺲ
ﺟ ﻤﮫﻮر وﻗﺖ( ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺳﻼمﷲﻋﻠﯿﻪ و از ﭼﮫﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و از ﯾﺎوران ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد ﺑﻮد و در ﺗ ﻤﺎم دوران ﻧﮫﻀﺖاﻣﺎم
درھ ﻤﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﮫﺎ در ﺟ ﻤﻊ دﯾﮕﺮ ﯾﺎوران اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺑﺮایاﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯿﮫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ
ﺣ ﻤﺎﯾﺘﺸﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺖ دادن اﻣﺎم ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻋﺪه زﻣﺎن ﻣﺮگاﻣﺎم را ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﻣﺎ ھﻮﺷ ﻤﻨﺪی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺣ ﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﯿﺮواناﻣﺎم ھ ﻤﻪ اﻣﯿﺪھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ ﺑﺎد دادﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﺣﻠﺖاﻣﺎم ﭘﺎﯾﺎن راه
او ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ در ﭘﮫﻨﻪای وﺳﯿﻌﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮد؟ روز و ﺷﺐ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد
 ۶٨ﻣﯿﻠﻮﻧﮫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان و ﺳﻮﮔﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﻼی ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮان اﺟﺘ ﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﮫﺮ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻣﺶ ﻗﺎﻣﺖ ﺧ ﻤﯿﺪه ارزﺷﮫﺎ و ﮐﺮاﻣﺘﮫﺎ را در ﻋﺼﺮ ﺳﯿﺎه ﺳﺘﻢ اﺳﺘﻮار ﮐﺮده و در دﻧﯿﺎ ﻧﮫﻀﺘﯽ از ﺧﺪا ﺧﻮاھﯽ و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد؛
وداع ﮐﻨﻨﺪ.
ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﯽ روح ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳ ﻤﯽ ﻧﺒﻮد .ھ ﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ وﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎک و ﺳﺒﺰ ﭘﻮشاﻣﺎم ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪی و در ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺟ ﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﺗﻢ زده ﭼﻮن ﻧﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺶ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد و اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ .ﺳﺮﺗﺎﺳﺮاﺗﻮﺑﺎن و راھﮫﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ
ﺑﻪ ﻣﺼﻠﯽ ﻣ ﻤﻠﻮ از ﺟ ﻤﯿﻌﺖ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﻮد.
ﭘﺮﭼ ﻤﮫﺎی ﻋﺰا ﺑﺮ در و دﯾﻮرا ﺷﮫﺮ آوﯾﺨﺘﻪ و آوای ﻗﺮآن از ﺗ ﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ و ادارات و ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﺷﺐ ﮐﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ھﺰاران ﺷ ﻤﻊ ﺑﯿﺎد ﻣﺸﻌﻠﯽ
ﮐﻪاﻣﺎم اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺼﻠﯽ و ﺗﭙﻪ ھﺎی اطﺮاف آن روﺷﻦ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی داﻏﺪار ﮔﺮداﮔﺮد ﺷ ﻤﻌﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭼﺸ ﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﻧﻮراﻧﯽ دوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮﯾﺎد ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﯾﺘﯿ ﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﻓﻀﺎ را ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎور اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪای دﻟﻨﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ را در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟ ﻤﺎران ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ؛ طﺎﻗﺘﮫﺎ را ﺑﺮده ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺷﺐ را در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮑﺮاﻣﺎم ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد؛ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ ﺗﻦ
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﯾﻪ ﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﺣ ﻤﺔﷲﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﭼﺸ ﻤﺎﻧﯽ اﺷﮑﺒﺎر ﺑﺮﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم ﻧ ﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ.
اﻧﺒﻮھﯽ ﺟ ﻤﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻮه ﺣ ﻤﺎﺳﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در روز ورود اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در  ١٢ﺑﮫ ﻤﻦ  ١٣۵٧و ﺗﮑﺮار ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﯾﻦ ﺣ ﻤﺎﺳﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم؛
از ﺷﮕﻔﺘﯿﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎی رﺳ ﻤﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺟ ﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه را در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﺟ ﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ را ﺗﺎ ٩
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨ ﻤﯿﻦ زدﻧﺪ واﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ طﯽ دوران  ١١ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﺤﺎد ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ در دﺷ ﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و
ﺗﺤ ﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ  ٨ﺳﺎﻟﻪ و ﺻﺪھﺎ ﺗﻮطﺌﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﺎن؛ ﻣﺮدماﯾﺮان ﺳﺨﺘﯿﮫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺤ ﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯽ ﺷ ﻤﺎری را دراﯾﻦ راه از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و
طﺒﻌﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺴﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﺎ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﻧﺴﻞ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﻟﮫﯽ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎماﯾ ﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ
داﺷﺖ ﮐﻪ  :در ﺟﮫﺎن ﺣﺠﻢ ﺗﺤ ﻤﻞ زﺣ ﻤﺘﮫﺎ و رﻧﺠﮫﺎ و ﻓﺪاﮐﺎرﯾﮫﺎ و ﺟﺎن ﻧﺜﺎرﯾﮫﺎ وﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﮫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ارزﺷ ﻤﻨﺪی وﻋﻠﻮ رﺗﺒﻪ آن اﺳﺖ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺰاداراناﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ؛ طﯽ اطﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻣﮑﺮر از رادﯾﻮ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه و زﻣﺎن آن ﺑﻌﺪا اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﮕﺬرد ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺗﻦ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮاﻣﺎم ﮐﻪ از ﺷﮫﺮھﺎی دور راھﯽ
ﺗﮫﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟ ﻤﻌﯿﺖ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰوده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺑﻌﺪازظﮫﺮ ھ ﻤﺎن روز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺑﺎ ھ ﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺑﻪ دﺷﻮاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھ ﻤﭽﻮن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻣﻨﺸﺎَ ﺑﯿﺪاری و ﻧﮫﻀﺘﯽ دوﺑﺎره ﺷﺪ و راه
و ﯾﺎدش ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ھ ﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.

اﺳﺘﺎدان
آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤ ﻤﻮد اﻓﺘﺨﺎر اﻟﻌﻠ ﻤﺎء
ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﺧ ﻤﯿﻨﯽ
آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤ ﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی

آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤ ﻤﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
آﻗﺎ ﻋﺒﺎس اراﮐﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤ ﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺜﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی ﺣﮑ ﻤﯽ ﯾﺰدی
ﻣﺤ ﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺴﺠﺪﺷﺎھﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی
آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی
و....

ﺷﺎﮔﺮدان
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲاﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
آﯾﺖ ﷲ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی
آﯾﺖ ﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ
آﯾﺖ ﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
آﯾﺖ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
آﯾﺖ ﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی
آﯾﺖ ﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ
و دﯾﮕﺮان.

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ
ﭼﮫﻞ ﺣﺪﯾﺚ
طﻠﺐ و اراده
رﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽ ﺷﺮح ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ و ﻣﺼﺒﺎح اﻻﻧﺲ
ﻣﺼﺒﺎح اﻟﮫﺪاﯾﻪ اﻟﯽ اﻟﺨﻼﻓﻪ و اﻟﻮﻻﯾﻪ
ﺳ ﺮ اﻟ ﺼﻼ ه
ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار
اﻧﻮار اﻟﮫﺪاﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل
رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ اﻟﻄﻠﺐ و اﻻراده
ﮐﺘﺎب اﻟﻄﮫﺎره
ﻣﮑﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻣﻪ
ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و ...

ﺧﺎطﺮاﺗﯽ از اﻣﺎم
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ھ ﻤﮥ اﺑﻌﺎد وﺟﻮد "اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ" »ﻗﺪس ﺳﺮه ﺷﺮﯾﻒ« در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روز ﻣﯿﻼد ﺑﺎﻧﻮی آﻓﺘﺎب و ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺎطﺮاﺗﯽ از آن اﻧﺴﺎن واﻻﻣﻘﺎم ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

← ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )رﺣ ﻤﺔﷲﻋﻠﯿﻪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ظﮫﺮھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادۀ اﻣﺎم ،ﻧﻮهھﺎ ،دﺧﺘﺮھﺎ و ﻋﺮوس اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و دور ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ﮔﺮم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ رھﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ آن ھ ﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ،ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣ ﻤﮑﻦ
ﻣﯽﻧ ﻤﻮ د«[٩] .

← ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮهھﺎی اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺴﯿﺢ" از ﺟﺒﮫﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪرﺑﺰرگ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺷﮫﯿﺪ ﻧﺸﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺎ را ﯾﮏ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟!« ][١٠

← ﺗﺒﺴﻢ ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮهھﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻌ ﻤﻮﻻ ً اوﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻣﺎم ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻗﺒﻞ از ﻧ ﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺒﺎر و ﮔﺎھﯽ ھﻢ
ﺻﺒﺢھﺎ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ .وﻗﺘﯽ وارد اﺗﺎق اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪم ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم اﻣﺎم ﺳﺮاﭘﺎ ﻏﺮق در ﺷﺎدی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ آﻗﺎ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎم در ھﻨﮕﺎم دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ھ ﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋ ﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن
دﯾﺪه ﻧ ﻤﯽﺷﺪ[١١] .

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﺣ ﺎﺋﺮی ،ﻋﻠ ﯽ و ھﻤﮑ ﺎران ،روز ﺷﻤ ﺎر ﻗﻤﺮی ،ص ،١٧٠او ل ،ﻣﺮ ﮐﺰ ﭘﮋوھ ﺶھ ﺎی ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺻ ﺪا و ﺳﯿﻤ ﺎ ١٣٨١ ،ش .
 ↑ .٢ﻓﺮ دی ،اﻣﯿﺮﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ص ،١٣ ١١ﭼ ﮫ ﺎرم ،ﺗ ﮫﺮان ،وزار ت آﻣﻮز ﺷ ﯽ و ﭘﺮور ﺷ ﯽ ١٣٨٠ ،ش .
 ↑ .٣ﻓﺮ دی ،اﻣﯿﺮﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ص ،٧ﭼ ﮫ ﺎرم ،ﺗ ﮫﺮان ،وزار ت آﻣﻮز ﺷ ﯽ و ﭘﺮور ﺷ ﯽ ١٣٨٠ ،ش .

 ↑ .۴ﻓﺮ دی ،اﻣﯿﺮﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ص ،١٣ﭼ ﮫ ﺎرم ،ﺗ ﮫﺮان ،وزار ت آﻣﻮز ﺷ ﯽ و ﭘﺮور ﺷ ﯽ ١٣٨٠ ،ش .
 ↑ .۵ﻓﺮ دی ،اﻣﯿﺮﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ص ،١۴ﭼ ﮫ ﺎرم ،ﺗ ﮫﺮان ،وزار ت آﻣﻮز ﺷ ﯽ و ﭘﺮور ﺷ ﯽ ١٣٨٠ ،ش .
 ↑ .۶ﮔﺮﺟ ﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘ ﺎ ﺳﻢ ،ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ و ﻓﻘ ﮫ ﺎ ،ص ،٢٨٩دوم ،ﺗ ﮫﺮان ،ﺳﻤﺖ ١٣٧٧ ،ش .
 ↑ .٧ﻓﺮ دی ،اﻣﯿﺮﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ص ،١۶ﭼ ﮫ ﺎرم ،ﺗ ﮫﺮان ،وزار ت آﻣﻮز ﺷ ﯽ و ﭘﺮور ﺷ ﯽ ١٣٨٠ ،ش .
 ↑ .٨ﺣ ﺎﺋﺮی ،ﻋﻠ ﯽ و ھﻤﮑ ﺎران ،روز ﺷﻤ ﺎر ﺷﻤ ﺴ ﯽ ،ص ،٢١۶ﻣﺮ ﮐﺰ ﭘﮋوھ ﺶھ ﺎی ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺻ ﺪا و ﺳﯿﻤ ﺎ ،او ل ١٣٨٢ ،ش .
 ↑ .٩ﻟﻘﻤ ﺎﻧ ﯽ ،اﺣﻤ ﺪ ،ﺧﻨ ﺪ ه ،ﺷﻮﺧ ﯽ ،ﺷ ﺎ دﻣ ﺎﻧ ﯽ ،ص ،۶۴او ل ،ﺳ ﺎﺑﻘﻮن ١٣٨٠ ،ش .
 ↑ .١٠رﺟ ﺎﯾ ﯽ ،ﻏ ﻼمﻋﻠ ﯽ ،ﺑﺮ دا ﺷﺖھ ﺎﯾ ﯽ از ﺳﯿﺮ ۀ اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﻪ ( ،ج ،١ص ،٣۵ﭘﻨﺠﻢ ١٣٨۴ ،ش .
 ↑ .١١ﻟﻘﻤ ﺎﻧ ﯽ ،اﺣﻤ ﺪ ،ﺧﻨ ﺪ ه ،ﺷﻮﺧ ﯽ ،ﺷ ﺎ دﻣ ﺎﻧ ﯽ ،ص ،۶٩او ل ،ﺳ ﺎﺑﻘﻮن ١٣٨٠ ،ش .

ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻢ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی.
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﻪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﻣﺎم ﺧ ﻤﯿﻨﯽ«.
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