
 
 گانھ زندگاني امام خمیني  ادوار پنج

بارزات 1368خرداد 14روز  مدار م نوان پرچ بھ ع یران  خیر ا قرن ا یم  حوادث ن ، مصادف با رحلت بزرگ مردي است كھ در تاریخ 
سلطھ بر  یران در برا لت ا سربلندي م عزت و  ستقالل و  عاده ا باني ا شاھي و  یم ستم یھ رژ یش  مردم عل نان غرب كا و ھمپیما طلبي امری

 .   شناختھ شده است

 : این فرازھا عبارتند از . توان برشمرد فراز متمایز را مي 5،  در بررسي زندگاني امام خمیني

 ـ از تولد تا شروع مبارزه علني با رژیم شاه  1

نام )  س(ش در سالروز میالد حضرت فاطمھ زھرا 1281ھـ برابر با اول مھر  1320جمادي الثاني  20امام خمیني در  بھ  شھركي  در 
مد 300خمین واقع در  یا آ بھ دن حاني  خانواده رو ست داد 5وي در . كیلومتري جنوب تھران در یك  خود را از د پدر  مرحوم . ماھگي 

قال  47سید مصطفي موسوي، پدر ایشان، در مبارزه با ظلم خوانین خمین در سن  شرف انت سالگي بھ شھادت رسید و پیكرش بھ نجف ا
 . یافت و در آنجا بھ خاك سپرده شد 

، دارفاني را  اما این دو نیز در سنین نوجواني امام.  پرورش یافت» ھاجر«و نیز مادرش بانو »  صاحبھ« امام تحت نظر عمھ خود بانو 
 . وداع گفتند 

عرب امام خمیني تحصیالت ابتدایي و بخشي از معارف متداول روز وعلوم مقدماتي و سطح حوزه یات  طق  ھاي علمیھ از جملھ ادب ، من
در آن روز حوزه . ش بھ اراك آمد 1299و فقھ و اصول را نزد معلمین و علماي خمین گذرانید و براي ادامھ تحصیل علوم اسالمي در 

 . دار بود  اي چون حاج شیخ عبدالكریم حائري ریاست این حوزه را عھده علمیھ اراك اھمیت فراواني داشت وروحاني برجستھ

یران مي بھ ا عراق  مردم  سي  پي نھضت ضد انگلی ند و از  امام از سنین طلبگي از طریق تماس مداوم با علما و روحانیوني كھ در  آمد
عي  باط جم سایل ارت حوادث روز از طریق و طریق تماس با شخصیتھاي روحاني عصر مشروطیت و باالخره پیگیري دائمي اخبار و 

 . كرد تا در متن تحوالت سیاسي و اجتماعي ایران و جھان اسالم قرار گیرد  ھمواره تالش مي

ھا  1299امام از نادرترین روحانیون حوزه علمیھ قم بود كھ در  ضاخان  18ش در عین جواني و در حالي كھ تن تاي ر شت كود سال دا
جاب او در تمام طول دو دھھ حكومت رضاخان در برابر برنامھ. را محكوم كرد ین از  ھاي ضد اسالمي وي از قبیل كشف ح جدایي د  ،

ً موضعگیري مي ، اھانت بھ روحانیت وغیره ، رواج فرھنگ اروپایي در ایران سیاست سال . كرد ، علنا كھ دو  سرار وي  كتاب كشف اال
یران و در  ضاخان از ا فرار ر شان مي 1322پس از  ضاخاني ن ناق ر سالھاي اخت شان را در  ضع ای شد، موا شتھ  ھد ش نو ین در . د ا

قدامات رضاخان را  شرائطي بود كھ در حوزه علمیھ قم و در سایر مجامع مذھبي و اسالمي در ایران، كمتر كسي جرأت اعتراض بھ ا
شبھات و  20فجایع سلطنت » كشف االسرار«امام در .  داشت بھ  سالھ پھلوي را افشا كرد و با دفاع از اسالم و روحانیت بھ پاسخگویي 

ساخت شكیل آن را مطرح  براي ت یام  سالمي و ضرورت ق مت ا یده حكو بار ا ستین  در .  حمالت تبلیغاتي منحرفین پرداخت و براي نخ
لحن و .  اولین بیانیھ سیاسي امام كھ در آن علماي اسالم و جامعھ اسالمي بھ قیام عمومي دعوت شده بودند، صادر شد 1323اردیبھشت 

سفبار حوزه محتوي بیانیھ و مخاطب آن بھ روشني گواھي مي شرایط ا مام در آن  كھ ا گیزه وي  دھد  كھ ان شت، بل قالب ندا ظار ان ھا، انت
ً بھ صدا درآوردن زنگ خطر براي طالب جوان بود   . صرفا

طالب  مور  سایر ا شھریھ و  یت و  یم و ترب مر تعل ضباط در ا ظم وان جاد ن مي بروجردي، در ای یت هللا العظ یت آ امام در سالھاي مرجع
بھ .  حوزه علمیھ قم با ایشان ھمكاري نزدیك داشت سي كشور را  در آن اوقات امام سعي داشت تا مسائل حوزه و جامعھ و جریانات سیا

شان برساند حوزه، . اطالع ای ماي  عي از عل مام، جم شنھاد ا بھ پی مي طالب و  قاء عل حوزه و ارت مھ دروس  حول در برنا جاد ت براي ای
براي  بھ پاس این خدمات. كرد مسئول این كار شدند و خود امام نیز با آنھا ھمكاري مي ، آیت هللا بروجردي نیز احترام و اعتماد خاصي 

حوزه مي خود در اداره  شت امام قائل بود؛ تا جائي كھ در موارد زیادي ایشان را بھ نمایندگي تام االختیار  مام .  گما جردي ا یت هللا برو آ
براساس اسناد .  پرداخت ، با ایشان بھ مشورت و گفتگو مي گیري دانست و در بسیاري موارد ھنگام تصمیم مي»  چشم و چراغ حوزه«را 

حث در  یق و درس و ب صرفنظر از تحق خویش را  سعي  جردي  یت هللا برو مت آ مام در دوران زعا جود، ا خاطرات مو عات و  و اطال
یت و حوزه رشتھ تدار مرجع یت از اق صروف حما ھاي  ھاي مختلف، تدریس فلسفھ، عرفان و فقھ و اصول، ھمچنین تربیت شاگردان، م

ماعي و ارزیابي سي و اجت ھدفھاي  علمیھ از یكسو و انتقال اطالعات سیا مورد  قع در  بھ مو شدارھاي  سائل روز و ھ خویش از م ھاي 
با عناصر .  رژیم شاه و جلوگیري از نفوذ عناصر كج فھم و راحت طلب بھ داخل حوزه نموده است خویش را  او در ھمین حال ارتباط 

مذاكرات مجلس  هللا كاشاني ادامھ مي سیاسي موجھ در تھران و شخصیتھایي چون آیت ستمر  گیري م لھ پی لف از جم داد و از طرق مخت
 . رساند  ، تحوالت جاري را بھ دقت زیر نظر داشت و آنھا را بھ اطالع آیت هللا بروجردي مي شوراي ملي و نشریات معتبر وقت
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قم و  1340تا وفات آیت هللا بروجردي در  1320زندگي امام در سالھاي فرار رضاخان در  عمدتا در نقش فعال ایشان در حوزه علمیھ 
از آن . شود ھاي تماس حوزه با حوادث و مسائل سیاسي روز خالصھ مي در ارتباط نزدیك با مرجعیت تقلید و تقویت ھرچھ بیشتر رشتھ

ني  سالھاي بحرا حوادث  شتر ماھیت  چھ بی ھر  ساندن  مام در شنا ستھ ا شدن  1332تا  1328جملھ نقش برج لي  بھ م بوط  و مسائل مر
 .   صنعت نفت و علل ظھور و سقوط دولت دكتر محمد مصدق و انتقال این شناخت بھ حوزه علمیھ قم حائز اھمیت است

فروردین  ھم  كزي 1340وفات آیت هللا العظمي بروجردي در د گاه مر یھ  قم و تك یھ  حوزه علم ستة  صیت برج بھ شخ یني را  مام خم ، ا
سفید راه . طالب و مردم مسلمان ایران درآورد كاخ  بھ  ھا  كا دموكرات ھوري امری ست جم بات ریا چند ماه پیش از این ضایعھ، در انتخا

 . ھاي اقتصادي و سیاسي در كشور از سوي دولت امریكا تحت فشار قرار گرفتھ بود  یافتھ بودند و رژیم شاه براي انجام رفرم

كھ  شت و از »  اصالحات«شاه در زمان حیات آیت هللا بروجردي از یكسو تحت فشار امریكا براي انجام آنچھ  قرار دا بود  تھ  قب گرف ل
بود سوي دیگر مخالفت آیت هللا بروجردي با برنامھ یت هللا . ھاي بھ ظاھر اصالحیش، وي را در تنگنا قرار داده  لت آ با رح ین رو  از ا

 .   ھاي آنان از میان برداشتھ شده است كردند مانع داخلي در مسیر انجام نقشھ بروجردي، شاه و دولت او تصور مي

 ـ آغاز مبارزه تا تبعید  2

آغاز و بھ  1341دوره دوم زندگي امام یك مقطع دو سالھ است كھ از مخالفت سرسختانھ با تصویب الیحھ انجمنھاي ایالتي و والیتي در 
 . ختم شد  1343تبعید ایشان در 

قوع  بھ و جردي  مي برو یت هللا العظ پس از وفات آ كھ  موضوع انجمنھاي ایالتي و والیتي نخستین برخورد جدي امام با دولت علم بود 
بود.  پیوست شاه  یھ  مام عل بھ رھبري ا یت  سي روحان كت سیا حھ، در . این برخورد نقطھ آغاز حر ین الی ھر  16ا بھ تصویب  1341م

سید ھر . ھیئت دولت ر ند، در برگزاري  شده بود جراي آن  مامور ا لت و والیت  ھر ایا لتي در  ھاي دو كھ انجمن حھ  ین الی جب ا بھ مو
سالم«انتخابات واژه  بود»  ا شده  حذف  ندگان  خاب كن طور انت شوندگان و ھمین خاب  شرایط انت كھ . از  جاي آن  بھ  نیز  شدگان  خاب  انت

. این كار را انجام دھند »  كتاب آسماني«توانستند طبق این الیحھ با  بھ جاي آورند، از این پس مي»  قرآن«مراسم تحلیف و سوگند را با 

مھ  حذف كل مام،  كردن »  قرآن« ا جایگزین  سماني«و  تاب آ مھ»  ك مردم  را مقد ندگي  مرو ز كریم از قل قرآن  تدریجي  حذف  براي  اي 
با . ھاي ضد اسالمي رژیم شاه برشمرده بود اي براي برنامھ دانست و آن را زمینھ مسلمان ایران مي از این رو وي بالفاصلھ بھ مخالفت 

یك . رژیم پرداخت و خواستار لغو این الیحھ گردید ً و در  سال رسما مان  حھ در آذر ھ این مخالفت و حمایت مردم از امام سبب شد، الی
 ، لغو گردد  عقب نشیني آشكار از سوي دولت

یژه  كھ توطئھ»  انقالب سفید شاه«مبارزه امام با  بھ و گان،  بھ بیگان ساختن كشور  ستھ  كت و واب شاورزي ممل بردن ك ین  براي از ب اي 
سوب مي كھ . شد امریكا بود، از دیگر رویدادھاي دوره اول نھضت امام مح شي  ندوم فرمای یك رفرا پي  ئھ در  ین توط من  6ا 1341بھ

شد گذارده  جرا  بھ ا ید،  جھ گرد مردم موا فاق  بھ ات یب  قدام. برگزار شد و بھ دستور امام با تحریم اكثریت قر ین ا بھ ا مام  در واكنش  ، ا
سال  1342نوروز سال  مان  فروردین ھ قم در  یھ  حوزه علم شتار طالب  ساز ك نھ  را در كشور عزاي عمومي اعالم كردند و این زمی

شا  ، امام با نطق در پي این جنایت. گردید سم اف كا و صھیونی بھ امری یم را  ین رژ ستگي ا ند و واب ھاي خود رژیم را مورد حملھ قرار داد
 . خرداد انجامید  15و سپس كشتار  1342خرداد  14این افشاگري بھ بازداشت ایشان توسط رژیم شاه در نیمھ شب . نمودند

 . در این جنایت، صدھا نفر از مردم كھ معترض بھ بازداشت امام بودند، بھ ویژه در تھران و ورامین جان خود را از دست دادند 

ھر  سیون در م حھ كاپیتوال صویب الی شد 1343ت جھ  مام موا شدید ا عتراض  با ا كھ  بود  شاه  یم  ھاي رژ گر خیانت طي . نیز از دی مام  ا
 . یاد كردند »  سند بردگي ملت ایران«از این مصوبھ بھ عنوان )   ع(سخنراني در سالروز والدت حضرت فاطمھ زھرا

   گیري انقالب اسالمي ـ از تبعید تا شكل 3

سالمي در دي 1343سالھ است كھ از تبعید ایشان در آبان  13دوره سوم زندگي امام یك مقطع  قالب ا شروع ان تا  مھ  1356  آغاز و  ادا
یھ.  یافت ھر  انجام سخنراني و انتشار بیان حھ ننگین كاپیتوالسیون در م یھ الی مام عل سط حضرت ا مورد كاپیتوالسیون تو صل در  اي مف

شان در  و حمایت مردم از مبارزات امام 1343 شد 13، سبب بازداشت ای یھ  بھ ترك ید  سال و تبع مان  بان ھ سال . آ تا  ید  ین تبع 1357ا
یم .  ادامھ یافت یت رژ بھ ماھ سبت  ھان ن مردم ج مي  كار عمو شنگري اف شور، رو خارج از ك مام در  ضرت ا ھاي ح ین دوره فعالیت در ا

 . سازي براي انقالب و دعوت مردم ایران بھ قیام علیھ این رژیم بود  پھلوي و زمینھ

شدند 1344امام یكسال و یكماه در تركیھ بھ تبعید بھ سر بردند و سرانجام در مھر  قل  عراق منت ھاي . بھ  مامي فعالیت عراق ت شان در  ای
ً و با صراحت واكنش نشان مي رژیم شاه را بھ دقت پیگیري مي 1349امام در . دادند كردند و در برابر ھر اقدام خالف این رژیم سریعا
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شنھاي  1350و  گزاري ج یھ 2500بھ دفعات علیھ بر ند و بیان سخنراني كرد شاھي  ند سالھ شاھن شار داد عددي انت ستین .  ھاي مت تن نخ م
نھ و  1349، كھ در بھمن  سالھ 2500بیانیھ ایشان درباره جشنھاي  سال در مدی صادر شد، در شمارگان باال و در جریان مناسك حج آن 

كھ «: امام در این پیام فرمودند. مكھ انتشار یافت و ساواك علیرغم كنترل شدید حجاج، نتوانست از انتشار بیانیھ جلوگیري كند دنیا بداند 
لت  این جشنھا و عیاشي ھا مربوط بھ ملت شریف و مسلمان ایران نیست و دائر كنندگان و شركت كنندگان این جشنھا خائن بھ اسالم و م

 . »باشند  ایران مي

شورھاي 1352در مھر  سلمان از ك ، بدنبال وقوع جنگ چھارم اعراب و اسرائیل، امام با صراحت خواستار حمایت دولتھا و ملتھاي م
 . خواند » عفریت خونخوار«كرد،  اسالمي درگیر در جنگ شدند و رژیم شاه را كھ در این جنگ با صھیونیستھا ھمكاري مي

سالھاي  شاه در  ظامي  كالن ن یدھاي  فزایش بي 1354و  1353خر یژه در  ، ا بھ و بي،  شورھاي غر كا و ك بھ امری فت  صدور ن سابقھ 
، تقویت رابطھ شاه با رژیم صھیونیستي و یا جریاناتي مانند برگزاري جشن ھنر شیراز، تأسیس احزاب  شرایط تحریم نفتي دنیاي غرب
ھا  رستاخیز، ایران نوین و مردم بر آن مام در برا كھ ا بود  لھ مسایلي  شاھي از جم بھ شاھن ، تغییر تاریخ رسمي كشور از ھجري شمسي 

یھ. موضعگیري كردند و بھ روشنگري افكار عموم پرداختند مان ممكن  نوارھاي صوتي سخنان امام و بیان تاھترین ز شان در كو ھاي ای
 . گردید  شد و در سطح وسیعي پخش مي توسط دوستداران او بھ ایران انتقال داده مي

یھ  1353بدنبال انعقاد پیمان الجزایر در اسفند  غاتي دو طرف عل مالت تبلی شید و ح یان بخ عراق پا كھ بھ سردي و تیرگي روابط شاه با 
مد سفارتخانھ. یكدیگر قطع گردید، محدودیتي براي فعالیت مخالفان در دو كشور پیش آ تاح مجدد  با افت حدودیت  ین م ھاي دو كشور و  ا

نترل . سفر مقامات بلند پایھ طرفین بھ پایتختھاي یكدیگر فزوني یافت عراق تحت ك مام در  ضرت ا ھاي ح تدریج فعالیت بر این اساس بھ 
 . ، این كنترل را تشدید كرد  بیشتر دولت بعثي قرار گرفت و فشار شاه بر عراق براي متوقف ساختن مبارزات سیاسي امام

ھوري 1355سال  بھ ریاست جم كارتر  صالحات  با پیروزي مجدد دموكراتھا در امریكا و انتخاب  جام ا براي ان شاه  بر  شار  ً ف ، مجددا
مام  ، شھادت آیت در كشور از سوي شاه»  فضاي باز سیاسي«و اعالم . مورد نظر كاخ سفید آغاز شد  شد ا هللا مصطفي خمیني فرزند ار

نھ 1356در اول آبان  مام، زمی یھ ا عات عل مھ اطال سال در روزنا مان  ماه ھ ھاي الزم را  و در نھایت انتشار مقالھ توھین آمیز ھفدھم دی
 . براي آغاز انقالب اسالمي مردم ایران علیھ حكومت پھلوي بھ وجود آورد 
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طع  یك مق كھ از اوج 14دوره چھارم زندگي امام  ست  ھھ ا سالمي در دي  ما ضت ا قالب در  1356گیري نھ پیروزي ان تا  غاز و  22آ
 .   ادامھ یافت 1357بھمن 

قالب در  1356نھضت سراسري مردم ایران در دي  پیروزي ان تا  خود گرفت و  بھ  من  22شكل علني  فت 1357بھ مھ یا ین .  ادا در ا
 . ، نقش امام، ھدایت و فرماندھي مدبرانھ انقالب تا سقوط اركان نظام و درھم پیچیدن طومار نظام شاھنشاھي بود  دوره

ند بھ دنبال انتشار مقالھ توھین آمیز در روزنامھ اطالعات یم زد یھ رژ ظاھرات عل بھ ت خود دست  ین . ، مردم قم با تعطیل كسب و كار  ا
با . تظاھرات توسط مأموران شاه بھ خاك و خون كشیده شد شان  ستند و تظاھرات پا خا بھ  یز  مردم تبر قم،  شھر  شھیدان  لم  سپس در چھ

در چھلم شھداي تبریز، مردم شھرھاي دیگر وبھ ھمین ترتیب، بھ تدریج انقالب سراسر كشور . شھادت عده زیادي از آنان سركوب شد
شیني در .  را در برگرفت نھ عقب ن مردم را از ھرگو شتند و  بر عھده دا خود  نھ  مدیریت داھیا با  قالب را  ین ان ھبري ا امام از نجف ر

 . پرداخت  ھا مي شاه نیز در برابر انقالب، بھ تعویض پي در پي دولت. داشتند برابر رژیم برحذر مي

كرد عالم  نوع ا شرف مم جف ا شاه در ن یھ رژیم  مام را عل سلیم . با اوجگیري انقالب اسالمي ایران، دولت عراق فعالیتھاي ا مام ت ما ا ا
ترك  1357ایشان در مھر . خواستھ بعثیھا نشد و ناگزیر گردید براي ادامھ رھبري انقالب، عراق را ترك كند عراق را بھ سوي كویت 

كرد شد . گفتند اما دولت كویت از ورود وي بھ خاك این كشور جلوگیري  شتھ با یار دا تري در اخت ھاي آزاد كھ تریبون ین  یل ا بھ دل مام  ا
با . در حومھ پاریس، مبارزات خود را با رژیم شاھنشاھي ادامھ دادند» نوفل لوشاتو«عازم فرانسھ شدند و در روستاي  تدا  گرچھ در اب

 . ھا و توجھ مردم بھ ایشان فرانسھ را ناگزیر از پذیرش نمود  ھائي مواجھ شدند اما تلگراف محدودیت

شتند قات دا ً ھمھ روزه مال سھ . در طول سھ ماه و اندي امام در فرانسھ با ایرانیان مقیم فرانسھ و خبرنگاران خارجي تقریبا مام در فران ا
شریح مي شور ت یم آن ك یان مق مع ایران یران را در ج لت ا یھ م ند ابعاد مختلف انقالب اسالمي ایران و فجایع رژیم شاه عل طول . كرد در 

جھ  بي نتی سي،  بارزات سیا مھ م شان از ادا شتن ای باز دا براي  لوي  مت پھ ھاي حكو سي دولت شھاي سیا سھ، تال مدت اقامت امام در فران
 . ماند 
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 .   ادامھ یافت 1368آغاز و تا رحلت ایشان در  1357دوره پنجم زندگي امام از پیروزي انقالب در بھمن 

یران در دي  شاه از ا ستقبال  12شد، در  1357امام با اوجگیري انقالب اسالمي ایران كھ منجر بھ خروج  یان ا سال و در م ین  من ا بھ
كرد و  1357بھمن  22روز پس از ورود امام، در 10. میلیوني مردم وارد تھران شدند سقوط  مردم  آخرین دولت شاه در رویارویي با 

شد و  50سال نظام شاھنشاھي و  2500انقالب بھ پیروزي قطعي خود رسید با این پیروزي پرونده  سال حكومت پھلوي در ایران بستھ 
 . ، اجتماعي و اقتصادي ایران آغاز گردید  سرفصلي جدید از تاریخ حیات سیاسي

یم  ، امام خمیني در صحنھ داخلي، سیاست سازندگي و مقابلھ با آثار سیاسي پس از پیروزي انقالب ، فرھنگي و اجتماعي باقیمانده از رژ
ند حدت و . شاھنشاھي را دردستور كار قرار داد حس و سالمي، تقویت  حدت ا ھت و تالش در ج مھ  با ادا مراه  ین ھ ین دوره ھمچن در ا

مھ سرلوحھ برنا لل مسلمان  ستیزي در م سلطھ  قرار گرفت یكپارچگي در جھان اسالم و احیاي روحیھ  مام  پس از . ھاي ا ھھ اول  در د
چپ،  ھاي متفاوت دشمنان اسالم و انقالب را در داخل كشور شاھد بودیم پیروزي انقالب چھره ھاي  ، ترورھا، انفجارھا، ظھور گروھك

بس بھ ط ظامي  لھ ن سالمي راست و التقاطي طراحي كودتاھا، حم ھوري ا بر جم یل جنگ  یران ، تحم حریم اقتصادي ا كردن  ، ت كھ  ، بلو
 . ھایي از تاواني بود كھ ایران اسالمي براي استقالل و اتكاء بھ اسالم پرداخت كرد  نمونھ... ھاي ایران و  دارائي

متر از  طول ك مامي توطئھ 11امام در  بر ت شور را در برا ستقالل ك صالبت ا قدرت و  با  قالب، توانست  پیروزي ان پس از  ھا و  سال 
 . دشمنیھاي معاندین خارجي و عوامل داخلي شان حفظ كند 

ً طوالني دارفاني را وداع گفت  1368خرداد  13ایشان سرانجام در   . در پي یك بیماري نسبتا

ید ترین و حماسي را باید درخشان 1368تا خرداد  1342فاصلھ خرداد  یران نام در . ترین مقطع تاریخ حركتھاي اسالمي مردم مسلمان ا
یم  با نطق خود در مدرسھ فیضیھ قم مبارزه علني) ره(امام 1342سیزدھم خرداد  كا و رژ یھ امری خود را عل ، طوالني و سرنوشت ساز 

پاك  1368شاه آغاز كرد و در سیزدھم خرداد  با پرواز بھ سوي معبود، بارسنگین مبارزه علیھ امریكا و عمالش را بھ میلیونھا مسلمان 
 . و شھادت طلب در ایران و جھان واگذار كرد 

با  1342خرداد  15در  ند و  مایي زد ظاھرات و راھپی بھ ت میلیونھا انسان مسلمان بھ حمایت از حقانیت راه و روش و منطق امام دست 
خون ثار  شتند ن براز دا صادق آن ا مدار  ید و پرچ پرچم توح بھ  خود را  فاداري  مان و و سان  1368خرداد  15در . ، ای ھا ان نیز میلیون

ین راه مھ ا بھ ادا سبت  سوگند ن یم مسلمان، باز براي حمایت از حقانیت راه و روش و منطق امام و اداي  مایي عظ یك راھپی كر  ، در  ، پی
ند با او وداع نمود خرداد . مطھر امام را مشایعت كردند و  ین روي  خرداد  1342از ا خار  1368تا  عزت و افت ید دوران مجد و  را با

فردي و . دوباره اسالم در عصر جدید نامید كت  ماي حر ھي، راھن عارف ال شان در م توب ای ثار مك سیره و آ عم از  مام ا میراث عظیم ا
 . اجتماعي جوامع اسالمي خواھد بود 
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