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 خاطراتِ  خانه ی زندگان: همنشين بهار 

 
 

٢٢۶  
  زندگينامهء خمينی+ زندگينامه وآثار و تصاويِر خامنه ای 

  
  )به نقل از تارنماِی رسمیِ  خامنه ای ( 
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قلبى اش بر اين  نفر را مثل آقاى خامنه اى پيدا بکنيد که متعهد به اسالم باشد و خدمتگذار، و بناى يک« 

 ».طوالنى مى شناسم، باشد که به اين ملت خدمت کند، پيدا نمى کنـيد، ايشان را من سالهاى

  »   قدس سره«امام خمينى 

  ازميالد تا مدرسه

  
  

حاج سيد جواد  سيد على خامنه اى فرزند مرحوم حجت االسالم والمسلمين رهبر عاليقدر حضرت آيت اهللا
 قمرى در مشهد مقدس چشم به دنيا ١٣٥٨ صفر ٢٨ برابر با ١٣١٨ تيرماه ٢٤در روز حسينى خامنه اى، 

زندگى سيد جواد خامنه اى مانند بيشتر روحانيون و مدرّسان علوم . ايشان دومين پسر خانواده هستند. گشود
همسر و فرزندانش نيز معناى عميق قناعت و ساده زيستى را از او ياد گرفته بودند و . ، بسيار ساده بوددينى

 .با آن خو داشتند

  
چنين مى  بزرگوار در ضمن بيان نخستين خاطره هاى زندگى خود از وضع و حال زندگى خانواده شان رهبر
   : گويند

 
من يادم هست . زندگى ما به سختى مى گذشت... و گوشه گيراّما خيلى پارسا  پدرم روحانى معروفى بود،«

آن شام ... و مادرم با زحمت براى ما شام تهّيه مى کرد! اتفاق مى افتاد که در منزل ما شام نبود شب هايى
  ».هم نان و کشمش بود
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   : کنندخانواده سّيد جواد در آن زندگى مى کردند، رهبر انقالب چنين توصيف مى اّما خانه اى را که

 مترى در مّحله فقير ٧٠ ـ ٦٠چهارـ پنج سالگى من، يک خانه  منزل پدرى من که در آن متولد شده ام، تا« 
هنگامى که براى پدرم ميهمان ! اتاق داشت و يک زير زمين تاريک و خفه اى نشين مشهد بود که فقط يک

به زير  همه ما بايد) بود، ميهمان داشتمعموًال پدر بنا بر اين که روحانى و محل مراجعه مردم  و(مى آمد 
کوچکى را کنار اين منزل خريده  بعد عّده اى که به پدر ارادتى داشتند، زمين. زمين مى رفتيم تا مهمان برود

  » .به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شديم

 
 پاک و صميمي، اينگونه پرورش روحانى و روحانى پرور و رهبرانقالب از دوران کودکى در خانواده اى فقير اّما

. برادر بزرگش سيد محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را ياد بگيرند يافت و از چهار سالگى به همراه
دوران  ثبت نام کردند و اين دو» دارالتّعليم ديانتى«برادر را در مدرسه تازه تأسيس اسالمى  سپس، دو

 دندابتدايى را در آن مدرسه گذرانتحصيل 

  

 در حوزه علميه

   
  
   

   

   

   

سپس از مدرسه جديد وارد . و صرف و نحو را آغاز کرده بود» جامع المقدمات«ايشان از دوره دبيرستان، خواندن 
  . حوزه علميه شد و نزد پدر و ديگر اساتيد وقت ادبيات و مقدمات را خواند

  
 : گوينددرباره انگيزه ورود به حوزه علميه و انتخاب راه روحانيت مى

   
  . »امل و موجب اصلى در انتخاب اين راه نورانى روحانيت پدرم بودند و مادرم نيز عالقه مند و مشّوق بودند«

و » سليمان خان«را نزد مدّرسان مدرسه » مغنى«، »سيوطى«، »جامع المقدمات«ايشان کتب ادبى ار قبيل 
سپس . را نيز در همان دوره خواند» معالم« کتاب .خواند و پدرش نيز بر درس فرزندانش نظارت مى کرد» نّواب«
و رسائل » آقا ميرزا مدرس يزدى«را در محضر پدرش و مقدارى را نزد مرحوم » لمعه شرح«و » شرايع االسالم«
پدرش خواند و  مکاسب را در حضور مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى و بقيه دروس سطح فقه و اصول را نزد و

پدرش مرحوم . به اتمام رساند طور کم سابقه و شگفت انگيزى در پنچ سال و نيمدوره مقدمات و سطح را ب
رهبر بزرگوار انقالب، در زمينه . فرزند برومند داشت سيد جواد در تمام اين مراحل نقش مّهمى در پيشرفت اين

 بعدها نزد مرحوم و» مرحوم آيت اهللا ميرزا جواد آقا تهرانى«سبزوار را ابتدا از  منطق و فلسفه، کتاب منظومه
  .خواندند» رضا ايسى شيخ«



 

ای     خامنه تصاوير و وآثار خمينی+زندگينامه زندگينامهء

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

  اشرف در حوزه علميه نجف

 
مرحوم آيت اهللا  اهللا خامنه اى که از هيجده سالگى در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ آيت

 عاليات، عازم نجف اشرف شدند و با  به قصد زيارت عتبات١٣٣٦در سال . العظمى ميالنى شروع کرده بودند
نجف از جمله مرحوم سيد محسن حکيم، سيد  مشاهده و شرکت در درسهاى خارج مجتهدان بزرگ حوزه

يزدى، و ميرزا حسن بجنوردى، اوضاع درس و تدريس و  محمود شاهرودى، ميرزا باقر زنجانى، سيد يحيى
پس از مّد تى .  نکردولى پدر موافقت. ايشان را از قصد خود آگاه ساختند تحقيق آن حوزه علميه را پسنديدند و

  .باز گشتند ايشان به مشهد

 
 

  در حوزه علميه قم

 
 

تحصيالت عالى در فقه و اصول و فلسفه،   در حوزه علميه قم به١٣٤٣ تا ١٣٣٧آيت اهللا خامنه اى از سال 
اهللا العظمى بروجردى، امام خمينى، شيخ مرتضى حائرى  مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آيت

، از مکاتباتى که رهبر انقالب با پدرشان داشتند، متوّجه ١٣٤٣در سال . کردند ى وعلـّامه طباطبائى استفادهيزد
قم و  نابينا شده است، بسيار غمگين شدند و بين ماندن در» آب مرواريد«يک چشم پدر به علت  شدند که

آيت اهللا خامنه اى به اين  .ديد ماندندادامه تحصيل در حوزه عظيم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در تر
ايشان در اين مـورد . واز پدرشان مواظبت نمايند نتيجـه رسيدند که به خاطر خدا از قــم به مشهد هجرت کنند

  :مى گويند

 
اگر بنده . به هر حال به دنبال کار و وظيفه خود رفتم. توفيقات زيادى به ما داد به مشهد رفتم و خداى متعال«
بلکه به پدر و  است که به پدر،» نيکى«دگى توفيقى داشتم، اعتقادم اين است که ناشى از همان ّبرى زن در

بعضى از اساتيد و . سر اين دو راهى، راه درست را انتخاب کردند آيت اهللا خامنه اى بر .»مادر انجام داده ام
آينده  ا ترک کردند، اگر مى ماندند درخوردند که چرا ايشان به اين زودى حوزه علميه قم ر آشنايان افسوس مى

دست تقدير الهى براى ايشان  اّما آينده نشان داد که انتخاب ايشان درست بوده و!... چنين و چنان مى شدند
آيا کسى تّصور مى کرد که در آن روز جوان عالم . بود سر نوشتى ديگر و بهتر و واالتر از محاسبات آنان، رقم زده

 سال بعد، ٢٥خداوند و خدمت به پدر و مادرش از قم به مشهد مى رفت،   که براى رضاى ساله،٢٥پراستعداد 
 ايشان در مشهد از ادامه درس دست برنداشتند و جز ايام! واليت امر مسلمين خواهد رسيد؟ به مقام واالى

در محضر  1347 تعطيل يا مبازره و زندان و مسافرت، به طور رسمى تحصيالت فقهى و اصول خود را تا سال
 که در مشهد ماندگار شدند ١٣٤٣ازسال  همچنين. اساتيد بزرگ حوزه مشهد بويژه آيت اهللا ميالنى ادامه دادند

تدريس کتب فقه و اصول و معارف دينى به طلـّاب جوان و  در کنار تحصيل و مراقبت از پدر پير و بيمار، به
  .دانشجويان نيز مى پرداختند

 
 

  مبارزات سياسى

 
 

) ره(امام خمينى  از شاگردان فقهى، اصولى، سياسى و انقالبى«اهللا خامنه اى به گفته خويش آيت 
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را مجاهد بزرگ و شهيد راه  امـّا نخستين جرقـّه هاى سياسى و مبارزاتى و دشمنى با طاغوت» هستند
ه اى از هنگاميکه نّواب صفوى با عّد در ذهن ايشان زده است،» سيد مجتبى نّواب صفوى«اسالم شهيد 

سليمان خان، سخنرانى پر هيجان و بيدار کننده اى در   به مشهد رفته در مدرسه٣١فدائيان اسالم در سال 
احکام الهى، و فريب و نيرنگ شاه و انگليسى و دروغگويى آنان به ملـّت  موضوع احياى اسالم و حاکميت

تحت تأثير  مدرسه سليمان خان بودند، به شّدتآيت اهللا خامنه اى آن روز از طـّالب جوان . کردند ايران، ايراد
به وسيله  همان وقت جرقه هاى انگيزش انقالب اسالمى« :ايشان مى گويند. سخنان آتشين نّواب واقع شدند

  .»نّواب در دل ما روشن کرد نّواب صفوى در من به وجود آمده و هيچ شکى ندارم که اولين آتش را مرحوم
 

  )قدس سره (نهضت امام خمينى همراه با

   

   

   

   

   

   

  
که در قم حضورداشتند و حرکت انقالبى واعتراض آميز امام خمينى عليه  1341 آيت اهللا خامنه اى از سال

اسالمى و آمريکا پسند محمد رضا شاه پهلوى، آغاز شد، وارد ميدان مبارزات سياسى  سياستهاى ضد
مبارزه کردند  اوان و شکنجه ها و تعبيدها و زندان هاو شانزده سال تمام با وجود فراز و نشيب هاى فر شدند

) قدس سره(سوى امام خمينى   از١٣٨٣نخستين بار در محّرم سال . و در اين مسير ازهيچ خطرى نترسيدند
علماى خراسان در خصوص چگونگى برنامه هاى  مأموريت يافتند که پيام ايشان را به آيت اهللا ميالنى و

عليه سياست هاى آمريکايى شاه و اوضاع ايران و حوادث قم،  اه محّرم و افشاگرىتبليغاتى روحانيون در م
را انجام دادند و خود نيز براى تبليغ، عازم شهر بيرجند شدند و در راستاى پيام  ايشان اين مأموريت. برسانند

 خرداد ١٢«محّرم  ٩بدين خاطر در . خمينى، به تبليغ و افشاگرى عليه رژيم پهلوى و آمريکا پرداختند امام
نروند و تحت نظر باشند آزاد  دستگير و يک شب بازداشت شدند و فرداى آن به شرط اينکه منبر» ١٣٤٢
را از بيرجند به مشهد آورده، تحويل بازداشتگاه  خرداد، باز هم ايشان١٥با پيش آمدن حادثه خونين . شدند

   .ه و آزارها زندانى شدندترين شرايط و شکنج نظامى دادند و ده روز در آنجا با سخت

 
   

   دّومين بازداشت

 
 

  آيت اهللا خامنه اى با عّده اى از دوستانشان براساس برنامه حساب شده اى-١٣٨٣رمضان  - ١٣٤٢در بهمن 
ديدار با علما و طلـّاب  پس از دو ـ سه روز توقف در کرمان و سخنرانى و منبر و. به مقصد کرمان حرکت کردند

ايشان بويژه درايـّام ششم بهمن ـ  سخنرانى ها و افشاگرى هاى پرشور. هدان شدندآن شهر، عازم زا
در روزپانزدهم رمضان که مصادف با . استقبال مردم قرار گرفت سالگرد انتخابات و رفراندوم قلـّابى شاه ـ مورد

طانى و صراحت و شجاعت و شور انقالبى ايشان در افشاگرى سياستهاى شي بود،) ع(ميالد امام حسن 
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رهبر  .پهلوى، به اوج رسيد و ساواک شبانه ايشان را دستگير و با هواپيما روانه تهران کرد آمريکايى رژيم
انواع اهانت ها و شکنجه ها را  بزرگوار، حدود دو ماه ـ به صورت انفرادى ـ در زندان قزل قلعه زندانى شدند و

   .تحّمل کردند

 
 
  

   سّومين و چهارمين بازداشت

 
 

و انديشه اسالمى ايشان در مشهد و تهران با استقبال کم نظير جوانان پرشور و  هاى تفسير و حديثکالس
بدين  .همين فعاليت ها سبب عصبانيت ساواک شد و ايشان را مورد تعقيب قرار دادند. مواجه شد انقالبى

. ير و محبوس شدنددستگ ـ١٣٤٦ در تهران مخفيانه زندگى مى کردند و يک سال بعد ـ ١٣٤٥خاطر در سال 
عالمانه و مصلحانه بود که موجب شد آن  همين فعالّيت هاى علمى و برگزارى جلسات و تدريس و روشنگرى

   . نيز دستگير و زندانى گردند١٣٤٩سال  بزرگوار بار ديگر توسط ساواک جهّنمى پهلوى در

 
 

   پنجمين بازداشت

 
 

  :بازداشت خويش توسط ساواک مى نويسددرباره پنجمين » ظله مد«حضرت آيت اهللا خامنه اى 
حساسّيت و شّدت عمل دستگاههاى جارى رژيم . در ايران محسوس بود  زمينه حرکت مسلحانه٤٨از سال «

 که به قرائن دريافته بودند چنين جريانى نمى تواند با افرادى از قبيل من در ارتباط پيشين نيز نسبت به من،
خشونت آميز ساواک در  برخوردهاى. دًا و براى پنجمين بار به زندان افتادم مجّد٥٠سال . نباشد، افزايش يافت

مبارزه مسلـّحانه به کانون هاى تفـّکر  زندان آشکارا نشان مى داد که دستگاه از پيوستن جريان هاى
 بپذيرد که فعالّيـت هاى فکرى و تبليغاتى من در مشهد و تهران اسالمى به شّدت بيمناک است و نمى تواند

پس از آزادى، دايره درسهاى عمومى تفسير و کالسهاى مخفى . و به کنار است از آن جريان ها بيگانه
   .»گسترش بيشترى پيدا کرد... و ايدئولوژى

 
 

   بازداشت ششم

 
 

 امام«، » کرامت« درسهاى تفسير و ايدئولوژى آيت اهللا خامنه اى در سه مسجد ١٣٥٣ـ1350 در بين سالهاى
آگاه و  شد و هزاران نفر ازمردم مشتاق بويژه جوانان مشهد مقدس تشکيل مى» جعفرميرزا «و » حسن

اصيل اسالمى آشنا مى  روشنفکر و طلـّاب انقالبى و معتقد را به اين سه مرکز مى کشاند و با تفّکرات
حت بود و در جزوه هاى پلى کپى شده ت درس نهج البالغـه ايشان از شور و حال ديگـرى برخوردار. ساخت
طلـّاب جوان و انقالبى که درس حقيقت و . دست مى گشت تکثير و دست به» پرتوى از نهج البالغه«: عنوان

آموختند، با عزيمت به شهرهاى دور و نزديِک ايران، افکار مردم را با آن حقايق  مبارزه را از محضر ايشان مى
که در دى  اين فعاليـّت ها موجب شد. ختندآشنا و زمينه را براى انقالب بزرگ اسالمى آماده مى سا نورانى
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ايشان را دستگير و بسيارى   ساواک بى رحمانه به خانه آيت اهللا خامنه اى در مشهد هجوم برده،١٣٥٣ماه 
سخت ترين بازداشت ايشان بود و تا پاييز  اين ششمين و. از يادداشت ها و نوشته هايشان را ضبط کنند

در اين مدت در سلولى با سخت ترين شرايط نگه . بودند انى زندان در زندان کميته مشترک شهرب١٣٥٤
  فقط براى آنان«در اين بازداشت تحّمل کردند، به تعبير خودشان  سختى هايى که ايشان. داشته شدند

همان  پس از آزادى از زندان، به مشهد مقدس برگشتند و باز هم. »ديده اند، قابل فهم است که آن شرايط را
تشکيل کالسهاى سابق را به  البته ديگر امکان. تالش هاى علمى و تحقيقى و انقالبى ادامه داشتبرنامه و 

   .ايشان ندادند

 
 

   در تبعيد

 
 

، آيت اهللا خامنه اى را دستگير و براى مّدت سه سال به ايرانشهر 1356 رژيم جنايتکار پهلوى در اواخر سال
تبعيدگاه  ارزات عموم مردم مسلمان و انقالبى ايران، ايشان از با اوجگيرى مب١٣٥٧اواسط سال  در. تبعيد کرد

سفـّاک پهلوى قرار گرفتند  آزاد شده به مشهد مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارزات مردمى عليه رژيم
راه خدا و تحّمل آن همه سختى و تلخى، ثمره  و پس از پانزده سال مبارزه مردانه و مجاهدت و مقاومت در

پيروزى انقالب کبير اسالمى ايران و سقوط خفـّت بار حکومِت سراسر  ام و مقاومت و مبارزه؛ يعنىشيرين قي
   .پهلوى، و برقرارى حاکميت اسالم در اين سرزمين را ديدند ننگ و ظالمانه

 
 

   در آستانه پيروزى

 
 

 شوراى انقالب«پيروزى انقالب اسالمى، پيش از بازگشت امام خمينى از پاريس به تهران،  درآستانه
 با شرکت افراد و شخصيت هاى مبارزى همچون شهيد مطهرى، شهيد بهشتى، هاشمى» اسالمى

فرمان امام بزرگوار به  از سوى امام خمينى در ايران تشکيل گرديد، آيت اهللا خامنه اى نيز به... رفسنجانى و
غ گرديد و با دريافت پيام رهبر ايشان ابال به» ره«پيام امام توسط شهيد مطهرى . عضويت اين شورا درآمد

   .کبير انقالب، از مشهد به تهران آمدند

 
 

   پس از پيروزى

 
 

فعالّيت هاى ارزشمند  آيت اهللا خامنه اى پس از پيروزى انقالب اسالمى نيز همچنان پرشور و پرتالش به
ود و در زمان خود بى که همه در نوع خ اسالمى و در جهت نزديکتر شدن به اهداف انقالب اسالمى پرداختند

  :به ذکر رؤوس آنها مى پردازيم نظير و بسيار مّهم بودند که در اين مختصر فقط
شهيد بهشتى، : همکارى و همفکرى علماى مبارز و هم رزم خود با» حزب جمهورى اسالمى«٭ پايه گذارى 

  .١٣٥٧دراسفند ... و شهيد باهنر، هاشمى رفسنجانى
  .١٣٥٨ل ٭ معاونت وزارت دفاع در سا

  .١٣٥٨پاسداران انقالب اسالمى،  ٭ سرپرستى سپاه
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  .١٣٥٨٭ امام جمعه تهران، 
  .١٣٥٩در شوراى عالى دفاع ، » قّدس سّره«خميني ٭ نماينده امام

  .١٣٥٨شوراى اسالمى،  ٭ نماينده مردم تهران در مجلس
 با شروع جنگ تحميلى ١٣٥٩ مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال ٭ حضور فّعال و

هاى شيطانى و  عليه ايران و تجاوز ارتش متجاوز ّصدام به مرزهاى ايران؛ با تجهيزات و تحريکات قدرت عراق
  .بزرگ ازجمله آمريکا و شوروى سابق

  . در مسجد ابوذر تهران١٣٦٠منافقين در ششم تيرماه  ٭ ترور نافرجام ايشان توسط
شهادت محمد على رجايى دوّمين رئيس جمهور ايران، آيت اهللا خامنه اى در  ٭ رياست جمهورى؛ به دنبال

 به مقام) قدس سره(با کسب بيش از شانزده ميليون رأى مردمى و حکم تنفيذ امام خمينى  ١٣٦٠مهر ماه 
 بار به اين مقام و  براى دّومين١٣٦٨ تا ١٣٦٤همچنين از سال . رياست جمهورى ايران اسالمى برگزيده شدند

  .مسؤوليت انتخاب شدند
  .١٣٦٠٭ رياست شوراى انقالب فرهنگ، 

  .١٣٦٦٭ رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
  .1368 ٭ رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى،

رهبر کبيرانقالب امام خمينى  ، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت١٣٦٨٭ رهبرى و واليت اّمت، که از سال 
مسؤوليت عظيم انتخاب شدند، و چه انتخاب  ان رهبرى به اين مقام واال وتوسط مجلس خبرگ) قدس سره(

با شايستگى تمام توانستند اّمت مسلمان ايران، بلکه  مبارک و درستى بود که پس از رحلت امام راحل،
   .مسلمانان جهان را رهبرى نمايند

  

   

   آثار قلمى

 
   :بزرگوار انقالب هم نگاهى داشته باشيم در پايان اين مختصر، شايسته است به برخى آثار قلمى رهبر

 
 
  :تأليف و تحقيق ٭
 
  .ـ طرح کلى انديشه اسالمى در قرآن١
  ـ از ژرفاى نماز٢
  ـ گفتارى در باب صبر٣
  رجال ـ چهار کتاب اصلى علم٤
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  ـ واليت٥
  .مشهد ـ گزارش از سابقه تاريخى و اوضاع کنونى حوزه علميه٦
  )چاپ نشده(ـ زندگينامه ائمه تشيع ٧
  ـ پيشواى صادق٨
  تحّزب ـ وحدت و٩
  ـ هنر از ديدگاه آيت اهللا خامنه اى١٠
   ـ درست فهميدن دين١١

 »عليهم السالم«عنصر مبارزه در زندگى ائمه  -١٢
  فى عبوديت غير خداروح توحيد، ن -١٣
  ضرورت بازگشت به قرآن -١٤
  «عليه السالم«سيره امام سجاد  -١٥
  و واليتعهدى» عليه السالم«رضا  امام -١٦
  )معظم له تدوين شده از سخنان و پيامهاى(تهاجم فرهنگى  - -١٧
  ).چاپ شده است  جلد آن٩مجموعه پيامها و سخنان ايشان که تا کنون (ـ حديث واليت ١٨
  ...و

 
  :ترجمه ٭
 
  .، تأليف راضى آل ياسين) ع(ـ صلح امام حسن ١
قطب٢ قلمرو اسالم ، تأليف سيد آينده در   .ـ
  .نهضت آزادى هندوستان، تأليف عبدالمنعم نمرى نصرى ـ مسلمانان در٣
  .تأليف سيد قطب ـ ادعانامه عليه تمّدن غرب،٤
  ..و

   

.   

  تصاوير

   

31/ 06/ 83  

  اسالمي در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبر معظم انقالب
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29/ 06/ 83  

رهبر معظم انقالب اسالمي در جمع فرماندهان و مسووالن سپاه پاسداران انقالب  حضرت آيت اهللا خامنه اي
  سراسر کشور اسالمي

  

26/ 06/ 83  

  مراسم اختتاميه مسابقات بين المللي قرآن کريم رهبر معظم انقالب در

   

16/ 06/ 83  

  با رهبر معظم انقالب ديدار جمعي از محققين

  

09/ 06/ 83  

  ديدار با اساتيد و دانشجويان بسيجي رهبر فرزانه انقالب در
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21/ 05/ 83  

  رايزنان فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مقام معظم رهبري در جمع

  

17/ 05/ 83  

  با رهبر معظم انقالب) ع (اهل بيت  ديدار جمعي از مداحان

  

  ٨٣تير ماه 

  نماز جماعت-استان همدان سفر مقام معظم رهبري به
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  ٨٣تير ماه 

   بازديد از گلزار شهدا-استان همدان  معظم رهبري بهسفر مقام

  

  ٨٣تير ماه 

  سخنراني در جمع روحانيون-استان همدان بهسفر مقام معظم رهبري 

  

  ٨٣تير ماه 

   استقبال و سخنراني در جمع مردم-مداناستان ه سفر مقام معظم رهبري به



 

ای     خامنه تصاوير و وآثار خمينی+زندگينامه زندگينامهء

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

   

  ٨٣تير ماه 

  بازديد از نمايشگاه و مقبره ابوعلي سينا-اناستان همد سفر مقام معظم رهبري به

  

  ٨٣تير ماه 

  ديدار با بسيجيان-ن همداناستا سفر مقام معظم رهبري به

  ٨٣تير ماه 

  ديدار با جوانان و دانشگاهيان-استان همدان سفر مقام معظم رهبري به
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  ٨٣تير ماه 

   ديدار با خانواده شهدا-استان همدان سفر مقام معظم رهبري به

  

  ٨٣تير ماه 

  بازديد از نيروهاي نظامي-استان همدان سفر مقام معظم رهبري به

   

12/ 02/ 83  

  با معلمان وکارگران ديدار مقام معظم رهبري
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  والدت تا رحلتاز ) ره(امام خمينى 

   

 سپتامپر ٢٤(  هجرى شمسى ١٢٨١ شهريـور ٣٠ هجرى قمرى مطابق با ١٣٢٠در روز بيستم جمادى الثانى 
در شهرستان خمين از توابع استان مرآزى ايران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در )  ميالدى١٩٠٢

ح الـلـه المـوسـوى الخمينـى پـاى بـر خـاآدان طبيعت رو, خـانـدانـى از سالله زهـراى اطـهـر سالم اهللا عليها
  .نهاد 
. او وارث سجاياى آباء و اجدادى بـود آه نسل در نسل در آار هـدايـت مردم وآسب مـعارف الهى آـوشيـده انـد

پـدر بزرگـوار امام خمينـى مرحوم آيه الـله سيد مصطفى مـوسـوى از معاصريـن مرحـوم آيه الـلـه العظمـى 
پـس از آنكه ساليانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسالمـى را فـرا گرفته و به , )رض(ميرزاى شيـرازى 

در . درجه اجتهـاد نايل آمـده بـود بـه ايـران بازگشت و در خمـيـن ملجاء مردم و هادى آنان در امـور دينـى بـود
طاغوتيان و خوانين تحت حمايت عمال حكومت وقت ,  مـاه والدت روح الـلـه نمى گذشت٥حـالـيكه بيـش از 

با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در , نداى حق طلبـى پـدر را آه در برابر زورگـوئـيهايشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود
تهران .بستگان شهيـد بـراى اجراى حكـم الهى قصاص به . مـسير خمـيـن به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد

  رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزيدند تا قاتل قصاص گرديد) لحكـومه وقتدار ا(
وى دوران . بديـن ترتبيب امام خـميـنى از اوان آـودآى با رنج يـتـيـمىآشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گرديد

 خاندان علـم و تقـوا و از آه خـود از) بانـو هاجر(آـودآـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش 
همچنيـن نزد عمه مـكـرمه اش . بوده است) صاحب زبـده التصانيف ( نـوادگان مـرحـوم آيـه الـلـه خـوانسـارى 

 سالگى از نعمت وجـود آن دو عزيز ١٥آه بانـويى شجاع و حقجـو بـود سپرى آرد اما در سـن ) صاحبـه خانم (
  . نيز محـروم گـرديد 

  تحصيل دروس تكميلى وتدريس علوم اسالمى, مهجرت به قـ

 ١٣٠٠نـوروز ( اندآـى پـس از هجرت آيه اهللا العظمـى حاج شيخ عبد الكريـم حايرى يزدى ـ رحـمه اهللا عليه ـ 
امام خمينى نيز رهـسپار حـوزه علميه )  هجـرى قمـرى ١٣٤٠مـطابق بـا رجب المـرجب , هـجـرى شمسـى

آه مـى . ل تحصيالت تكميلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتيد حـوزه قـم طـى آردقـم گرديد و به سرعت مراح
نزد مرحوم آقا مـيـرزا محمـد علـى ) در علـم معانى و بيان ( تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحث آـتاب مطـول 

ر نزد مرحـوم آيه و بيشت, اديب تهرانـى و تكميل دروس سطح نزد مرحـوم آيه الـله سيد محمد تقـى خـوانسارى
الـله سـيـد عـلى يثربى آاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زعيـم حـوزه قـم آيـه الـله العظمى حاج شيخ 

  .عبدالكريـم حايرى يزدى ـ رضـوان الـلـه عليهـم نام برد 

  
ديـن حـوزه پـس از رحلت آيه اهللا العظمـى حـايـرى يزدى تالش امـام خمينـى به همراه جمعى ديگر از مجته

در . به عنـوان زعـيـم حـوزه عـلمـيـه عازم قـــم گـرديـد) رض(علميه قـم به نـتيچـه رسـيـد و آيه اهللا العظمـى
امام خمينـى به عـنـوان يـكـى از مـدرسيـن و مجتهديـن صـاحب راءى در فـقـه و اصـول و فلسفه و , اين زمان

م طى سالهاى طوالنى در حوزه علميه قـم به تدريـس چنديـن حضرت اما. عرفــان و اخالق شناخته مى شد 
مـدرسه , مسجـد محمـديه, مسجـد اعظم, فلسفه و عرفان و اخـالق اسـالمى در فيضيه, اصـول, دوره فقه

 سال در مسجـد ١٤همت گماشت و در حـوزه علميه نجف نيز قريب ... و , مسجد سلماسى, حـاج مالصـادق
معارف اهل بـيت و فـقـه را در عاليترين سطـوح تدريـس نمود و در نجف بـود آه ) ره (شيخ اعطـم انصــــارى

  . مبانـى نظرى حكـومت اسالمـى را در سلسله درسهاى واليت فـقيه بازگـو نمود.بـراى نخـستـيـن بار 

  

  امـام خمينـى در سنگـر مبـارزه و قيــام
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 بينـش اعـتـقـادى و تربـيت و محيط خانـوادگى و شرايط سـيـاسى و روحيه مبارزه و جهاد در راه خـدا ريـشـه در
مـبارزات ايـشان از آغاز نـوجـوانـى آغـاز و سـيـر . اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه است

ى تكاملى آن به مـوازات تكـامـل ابـعاد روحى و عـلمى ايـشان از يكـسـو و اوضاع و احـوال سياسـى و اجتماع
 ٤١ و ١٣٤٠ايـران و جـوامع اسـالمـى از سـوى ديگـر در اشكـال مخـتـلف ادامـه يـافـته است و در ســـال 

ماجراى انجمـنهاى ايالـتى و واليـتى فرصـتـى پـديـد آورد تا ايـشان در رهبـريت قـيام و روحـانيـت ايـفاى نقـش 
 با دو ويـژگـى برجستـه ١٣٤٢ خـرداد سال ١٥ ايـران در آنـد و بـديـن تـرتـيـب قـيـام سراسرى روحانيت و ملت

سرآغـازى شـد بر , و شعارها و هدفهـاى قيام, يعنى رهـبرى واحد امام خمـيـنى و اسالمـى بـودن انگـيـزه ها
فـصـل نـويـن مـبارزات مـلـت ايران آه بـعد ها تحت نام انقالب اسالمى در جهان شناخـتـه و معرفـى شـد امام 

  :  ساله بـوده چنين ياد مـى آند ١٢ـيـنـى خاطـره خـويـش از جنـگ بيـن المـلل اول را در حاليكه نـوجـوانى خم

مـن آـوچـك بـودم لكـن مـدرسـه مى رفـتـم و سربازهاى ... مـن هـر دو جـنـگ بـيـن المللـى را يادم هست 
 آنجا آنهـا را مى ديـدم و ما مـورد تاخت و تاز واقع مـن, شـوروى را در هـمان مرآزى آه ما داشـتـيـم در خـمـيـن

حضـرت امام در جايى ديگر با ياد آورى اسامى بـرخى از خوانيـن . مى شـديـم در جـنـگ بيـن المـلـل اول
مـن : واشـرار سـتمگر آه در پناه حكـومت مـرآـزى بـه غـارت اموال و نواميـس مردم مى پرداختند مى فـرمايد 

مـورد هـجـوم رجـبعلـيـهـا بــوديـم و خـودمان تفنگ , ما مـورد زلقـى هـا بـوديـم... در جـنـگ بـودم از بچگى 
دور ايـن سنگـرهايى آه , بـچـه بودم, داشتيـم و مـن در عيـن حالى آه تـقـريـبا شـايـد اوايـل بلوغم بود

آنجا مى رفـتـيــم سنگرها را ,  و غـارت آـنندبـسـتـه بـود نـد در مـحل ما و اينها مى خـواسـتند هجـوم آـنند
 شمسـى آه بنابر گـواهـى اسـناد و مدارك ١٢٩٩سرآشـى مى آرديـم آـودتاى رضا خان در سـوم اسفـند 

تاريخـى و غـير قابـل خـدشـه بـوسيله انگليـسها حـمايت سازمانـدهـى شـده بـود هـر چـنـد آـه بـه سلطنت 
تا حـدودى حكـومت مـلوك الطـوايـفـى خـوانيـن و اشـرار پـارآنـده را محمـدود سـاخت قاجاريه پايان بخشيد و 

اما درعـوض آنچـنـان ديكتاتـورى پديد آورد آه در سايـه آن هـزار فامـيـل بر سرنـوشـت مـلـت مظلـوم ايـران 
  .ديد حاآـم شدند ودودمان پهـلـوى به تنهايى عهـده دار نقـش سابق خوانين و اشرار گر

   
در چنينـى شرايطـى روحانيت ايران آه پـس از وقايع نهـضـت مشروطيت در تنگناى هجـوم بى وقـفـه دولتهـاى 
وقت و عـمال انگليسى از يكـسو و دشمـنيهاى غرب باختگان روشنفـكر مـآب از سـوى ديگر قـرار داشت براى 

آيه الـلـه العظمى حاج شيخ عـبدالـكريـم حايرى . اددفاع از اسـالم و حـفـظ موجـوديت خـويـش بـه تكاپـو افـت
بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراك به ايـن شهـر هجرت آرد واندآـى پـس از آن امـام خـميـنى آه با بـهـره 
گيرى از استعداد فـوق العاده خـويـش دروس مقـدماتى و سطـوح حـوزه علميه را در خـميـن و ارا ك با سـرعـت 

  .بود به قـم هجرت آـرد و عمال در تـحكيـم موقعيت حـوزه نـو تاسيـس قـم مـشارآـتى فعال داشتطى آرده 
زمان چندانـى نگذشت آه آن حضرت در اعداد فضالى برجـسته اين حـوزه در عرفـان و فلسفه و فقه و اصـول 

  .شنـاخته شـد

  
ـوزه علميه قـم را خطر انحالل تهـديد مى ح) ش - ه١٣١٥ بهمـن ١٠( پـس از رحلت آيـه اللـه العظمى حايرى 

مدت هشت سال سرپرستى حـوزه علمـيـه قـم را آيات . عـلماى مـتـعهـد به چاره جويى برخاستند. آرد
  :عـظـام 

  
رضوان الـلـه عليهـم ـ بر عهده -سيد صدر الديـن صدر و سيـد محـمـد تقـى خـوانسارى , سيد محمد حجت

. شرايط براى تحقق مرجعيت عظمى فراهـم گرديد, بـخصـوص پـس از سقوط رضاخاندر ايـن فاصله و . گرفتند
آيه اهللا العظمى بروجردى شخصيت علمى برجسته اى بـود آـه مـى تـوانست جانشين مناسبـى براى 

 ايـن پيشنهاد از سـوى شاگردان آيـه الـلـه حايرى و از جمله امام. مـرحوم حايرى و حفـظ آيان حـوزه بـاشـد
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شخص امام در دعـوت از آيـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذيرش . خـمـيـنـى به سرعت تعقيب شـد
  .مسئوليت خطـير زعامت حـوزه مجدانه تالش آرد

  
امام خمينـى آه با دقـت شـرايط سياسـى جامعه و وضعـيـت حـوزه ها را زير نظر داشت و اطـالعات خـويش را 

ـستمر آتب تاريخ معاصـر و مجالت و روزنـامـه هاى وقـت و رفـت و آمـد بـه تهـران و درك از طريق مطالـعه م
محضر بزرگانى همچون آيـه الـلـه مـدرس تكـميل مى آرد دريافـته بـود آه تـنها نقـطـه امـيـد بـه رهـايـى و 

آوردن رضا خان پديد نجات از شـرايط ذلت بارى آه پـس از شكست مشروطيت و بخصـوص پـس از روى آار 
بيدارى حوزه هاى عـلمـيـه و پيش از آن تضـميـن حيات حوزه ها و ارتبـاط معنـوى مـردم بـا , آمده است

  .روحـانيت مـى بـاشـد

  
 طرح اصالح اساس ساختار حـوزه علميه را با ١٣٢٨امام خمينى در تعقيب هدفهاى ارزشمند خويش در سال 

ايـن طرح از . پـيشـنهاد داد) ره(  حايـرى تهـيـه آرد و بـه آيـه الـلـه بـروجردى هـمـكارى آيـه الـلـه مـرتضـى
  .سوى شاگردان امام و طالب روشـن ضمير حـوزه مـورد اسـتقبال و حمايت قرار گرفت 

  
اليحه انجـمـنـهاى ايالتى و واليتى آـه به مـوجـب آن شـرط . اما رژيـم در محاسباتـش اشـتـبـاه آرده بـود

 مهـر ١٦سوگـند به قرآن آريـم و مرد بـودن انـتخاب آـنـنـدگان و آانديـداها تغيير مـى يافت در , مسـلمان بودن
آزادى انتخابات زنان پـوششـى براى مخفى .  ش به تصـويب آـابـيـنـه اميـر اسـد الـلـه علـم رسيـد- ه ١٣٤١

  .نگـه داشـتـن هـدفـهاى ديگر بـود

  
رط نخـست دقـيـقا بـه منظور قانـونـى آـردن حضـور عناصر بهايـى در مصـادر آـشـور انتخاب حذف و تغيير دو شـ

چـنانكه قـبـال نـيـز اشاره شد پـشتـيـبـانى شـاه از رژيـم صهـيـونيـستـى در تـوسعه مناسبات ايران . شـده بـود
مـسـلك استعـمـارى بهـائـيت در قـواى سه نـفـوذ پـيـروان . و اسرائـيل شرط حمايـتهاى آمـريـكـا از شـاه بـود

امام خمـيـنـى به هـمراه عـلماى بزرگ قـم و تهـران به محض . گانه ايران ايـن شرط را تحقق مـى بخشيد
  .انتشار خبر تصويب اليحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند 

واقعى رژيـم شـاه و گوشـزد آـردن رسالت خطير علما و حـوزه نقـش حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف 
تلگرافـهـا و نامـه هـا سرگـشـاده اعـتـراض آمـيز علما . هاى علمـيـه در ايـن شـرايـط بـسيـار مـوثـر وآارساز بـود

هـاى امام لحـن تلگرافـ. به شاه و اسـد الـلـه علـم مـوجى از حـمايـت را در اقـشار مخـتلف مردم برانگيخت
  :در يكـى از ايـن تلگرافها آمده بـود . خمـيـنـى به شاه و نخست وزير تند و هشـدار دهنده بود

  
اينجانب مجددا به شما نصيحت مى آنـم آه بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون اساسـى گردن نهيد واز 

ن و تخـلف از قانـون اساس بـترسيد عواقب وخـيـمـه تخلف از قـرآن و احـكام علماى ملت و زعماى مسلميـ
وعـمـدا و بـدون مـوجب مـمـلكت را به خطـر نـيـنـدازيد و اال علماى اسالم درباره شمـا از اظهار عقيـده 

  .خـوددارى نخـواهنـد آـرد 

  
ه از آنجهـت بديـن ترتـيـب ماجراى انجـمنهاى ايـالـتى و واليـتـى تجربـه اى پيروز و گرانقدر براى ملت ايران بـويژ

بـود آـه طى آن ويـژگـيـهـاى شخصيتـى را شناخـتـنـد آه از هر جهـت براى رهـبـرى امت اسالم شايسته 
. فـشـار آمريكـا بـراى انجـام اصالحـات مـورد نظر ادامـه يافت, باو جـود شكست شـاه در ماجـراى انجـمـنها. بـود

 اصالحات خويـش را بر شمرد و خـواستار رفـراندوم  هجـرى شمسى اصـول ششگانه١٣٤١شـاه در ديـماه 
  .امام خمينى بار ديگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جويى دوباره فراخواند . شد 
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در .  در اعـتراض به اقدامات رژيم تحريـم شد١٣٤٢با پيشنهاد امام خمينى عـيـد باسـتانـى نـوروز سـال 

 انـقـالب سـفـيـد شاه بـه انقـالب سـيـاه تعـبـيـر و هـمـسـويـى شـاه بـا اهـداف آمريكا اعالمـيه حضـرت امام از
شـاه در مـورد آمادگى جامـعـه ايـران بـراى انجام اصالحات آمـريكا , از سـوى ديگـر. و اسرائيل افـشا شده بود 

مخالـفت عـلما براى . الب سـفـيـد نهاده بـودبه مـقامات واشـنگـتـن اطـمـيـنان داده بـود و نام اصـالحات را انقـ
  .آمد  مىوى بسيار گران 

   

   

   

   

  
بى پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـى جنايات و هـمـپـيـمان بـا , امام خمـيـنى در اجـتماع مردم

د در روز دوازده فـرورديـن او در سـخـنـرانى خـو. اسـرائـيـل ياد مـى آـرد و مـردم را بـه قـيام فرا مـى خـوانـد
 شديـدا از سـكـوت عـلماى قـم و نجف و ديگر بالد اسالمى در مقابل جنايات تازه رژيـم انـتـقـاد آرد و ١٣٤٢

اعالمـيـه  ) ٤٢ فرورديـن ١٣( امـروز سكـوت هـمـراهى بـا دستگـاه جبـار است حضـرت امـام روز بعد : فـرمـود 
  .اه دوستى يعنى غارتگرى منـتـشر ساخت معروف خـود را تحت عنـوان ش

  
راز تاءثير شگـفت پـيـام امام و آـالم امـام در روان مخاطـبـيـنـش آه تا مرز جانـبازى پيـش مـى رفت را بايـد در 

  . صالبت راى و صـداقت بـى شـائبه اش بـا مـردم جستجـو آـرد , هـمـيـن اصـالت انـديشه
شـاه بر انجام . يـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـوميـن فيضيه خـونرنگ شد با تحريـم مراسـم عـ١٣٤٢سال 

اصـالحات مـورد نظـر آمـريكـا اصـرار مـى ورزيـد و امام خـمـيـنى بر آگاه آردن مردم و قـيـام آنـان در بـرابـر 
يـه اهللا العظمـى حكيـم از  آ١٣٤٢در چهـارده فرورديـن . دخـالتهاى آمـريكـا و خيـانـتهاى شاه پـافـشـارى داشـت

نجف طـى تلگـرافـهـايى بـه علما و مراجع ايران خـواستار آن شد آـه همگـى به طـور دسـتـه جمـعى به نجف 
  .اين پيشنهاد براى حفـظ جان عـلما و آيان حـوزه ها مطرح شده بود . هجرت آنند

  
آيـه الـلـه العـظـمى حكيـم را ارسال نمـوده و در آن پاسخ تلگـراف , حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ايـن تهـديـدها

  .تاآيـد آرده بـود آـه هـجـرت دسـتـه جمـعى علما و خالـى آـردن حـوزه علميه قـم به مصلحت نيست 

  
بـمناسـبـت چهـلـم فاجعـه فـيـضـيـه بـر همـراهـى عـلما و  ) ١٣٤٢ / ٢ / ١٢بـه تايخ ( امام خميـنـى در پيامـى

ران در رويارويـى سـران ممـالك اسالمـى و دول عربـى بـا اسـرائيل غاصب تـاآيد ورزيد وپيمانهاى شـاه مـلت اي
  .د و اسـرائيل را محكـوم آر
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