
ــدن واليتشان بر سر راه  كمره اي ها،  واقع ش
لشگركشي ها و نيز زرخيزي و حاصل خيزي 
آن بوده است.[مرداي نيا:9] بنابراين زندگي 
مردمي كه در اين واليت زندگي مي كرده اند 
(مانند امام خميني) از اين وقايع متأثر بوده 

است.  

اجداد روح اهللا
جد اعالي امام خميني(ره) دين علي شاه 
ــته و در كشمير هندوستان زندگي  نام داش
مي كرده است. وي از علماي شيعه مذهب 
آن منطقه بوده و در آنجا به شهادت رسيده 
ــا: 149-147 (وي اصالتًا   ــت [مرادي ني اس
نيشابوري بوده است، كه به خاطر ناامني و 
هرج و مرج به كشمير مهاجرت كرده بود)
[رجبي: 95]. فرزند دين علي شاه به نام سيد 
ـ.. ق  احمد، در بين سال هاي 1240 تا 1250 ه
از كشمير راهي سفر عتبات عاليات مي شود. 
وي در مدت اقامت در عتبات با شخصي از 
اهالي خمين به نام يوسف خان فراهاني، از 
اعيان توابع خمين آشنا مي شود[ستوده: 17] 
ــف خان از سيد احمد دعوت مي كند  يوس
براي ارشاد اهالي خمين به اين شهر بيايد. 
سيداحمد نيز اين دعوت را مي پذيرد و در 
سال 1254 ه.ق (1217 ش) روانة خمين مي 

شود و در اين شهر مقيم مي گردد.
سيد احمد در سال 1275 ه. ق با دختر 
محمدحسين بيگ كه خواهر يوسف خان 
ــن ازدواج چهار  ــود، ازدواج مي كند. از اي ب
ــلطان  ــاي آغابانو خانم، س ــد به نام ه فرزن
ــيد مصطفي  ــم  و صاحب خانم و س خان
ــوند. متأسفانه طولي نمي كشد  متولد مي ش
كه سيد احمد در سال 1285 فوت مي كند 
ــوند. پيكر او را به  و فرزندانش يتيم مي ش
ــد و در آن جا به خاك  كربال انتقال مي دهن

مي سپارند. 

پدر امام خميني
ه. ق  ــال 1278  ــيدمصطفي در س س
(1241ش) به دنيا آمد. وي پس از فراگيري 
تحصالت اوليه در مكتب خانه هاي خمين و 
فراگيري مقدمات زبان عربي نزد معلمي به 
ــد، براي ادامة تحصيل به  نام آقا ميرزا احم
ــپس نجف اشرف رفت. وي  اصفهان و س
ــامرا كه حوزة درس  ــف و نيز در س در نج
ــالت خود  ــيرازي بود، تحصي ــرزاي ش مي
ــرد و در زمرة علما و مجتهدين  را دنبال ك
قرار گرفت(اروحاني: 36) آن گاه به خمين 
ــت و ادارة امور دينى و شرعي مردم  بازگش
ــده گرفت. او اجازة اجتهاد  منطقه را بر عه

زندگاني امام خميني (ره)
از تولد تا ورود به حوزة علمية قم (1281-1301)

ــهر خمين  ــام خميني(ره) ش زادگاه ام
ــت. اين شهر كه از شهرهاي قديم ايران  اس
ــتان مركزي قرار دارد.  است، امروزه در اس
ــاخت خمين را به پادشاهي به نام «هما»  س
ــاطيري كيانيان  ــلة اس دختر بهمن، از سلس
نسبت مي دهند. بر اين اساس نام اين شهر 
ــراب آن را خمايين  ــون» بوده كه اع «هماي
ــد. (مرادي نيا: 4) خمايين جزو  مي ناميده ان
ــره و تيمره جزو ايالت اصفهان  واليت تيم
بود. تيمره در قرن چهارم هجري به ديمره 
تغيير نام يافت و در قرن هفتنم تا نهم هجري 
ــام داد. (همان: 9-4) بايد به  به كمره تغير ن
ــد از ورود  ــاره كرد كه بع اين نكته نيز اش
مسلمانان به ايران، ابوموسي اشعري،  اهواز، 
ــره را فتح كرد. مذهب مردم  اصفهان و تيم
خمين از آغاز شيعة اثني عشري بوده است. 

[رجبي. 94]
ــره يك واليت  ــه كم در دورة قاجاري
ــرام: 80] كه با دو  ــمار مي رفت.[وره به ش
واليت گلپايگان و خوانسار، اين سه واليت، 
ــكيل مي دادند. تاريخ  ــات ثالثه را تش والي
ــا انقراض قاجاريه،  ــالم ت كمره از ورود اس
 شاهد تاراج ها،  خرابي ها و لشگركشي هايي 
بوده است. محمدجواد مرادي نيا با توجه به 
وقايع تاريخي معتقد است كه «گناه اصلي 

عبدالرضا آقايي
دبير تاريخـ  ازنا

اشاره
ــالمي ايران،  از سال هاي نوجواني تا  امام خميني،  (1368-1281) رهبر فقيد انقالب اس
ــاهد حوادث  ــالمي (1357) ش آغاز مبارزات عليه رژيم پهلوي (1341ش) و تا انقالب اس
بسياري بوده است كه خود در زمان هاي مختلفي از آن ها ياد كرده است. هدف اين مقاله نيز 

بررسي زندگي و حوادث مهم سياسي بيست سال نخست زندگي ايشان است. 

كليد واژه ها: امام خميني(ره)،  انقالب اسالمي،  زندگي نامه.
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ــه فخرالمجتهدين بود.  ــت و ملقب ب داش
(ستوده: 20)

ــيد مصطفي قبل از رفتن به نجف،  س
ــزرا احمد مجتهد  ــا هاجر خانم، دختر مي  ب
ــفر به  ــود، از اين رو در س ــرده ب ازدواج ك
ــرش را نيز همراه برد. حاصل  نجف،  همس
ازدواج او با هاجر خانم سه دختر و سه پسر 

بود.(روحاني: 37)
سيد مصطفي مردي ظلم ستيز و حامي 
محرومان بود. او درطول زندگي خود،  تالش 
ــياري براي جلوگيري از ظلم خوانين و  بس
ــبت به مردم محل انجام  مأموران دولتي نس
مي داد،  از جمله وقتي مشاهده كرد كه ظلم 
ــت، تصميم گرفت  ــده اس خوانين زياد ش
اين وضعيت را به اطالع والي عراق (اراك 
كنوني) كه شخصي به نام عضدالسلطان بود، 
 برساند و بدين منظور عازم آنجا شد. اما دو 
ــر از خوانين به نام هاي جعفرقلي خان و  نف
ــاير خوانين از  رضاقلي خان كه بيش از س
ــيدمصطفي واهمه داشتند، تصميم  اقدام س

گرفتند او را از سر راهشان بردارند.
ــن  ــة راه خمي ــن آن دو در ميان بنابراي
ــه كردند  ــيدمصطفي حمل ــه اراك،  به س ب
ــب وي او را به  ــليك گلوله اي به قل و با ش
شهادت رساندند (رجبي: 97-96). شهادت 
ــخ دوازدهم ذيقعده   ــيدمصطفي در تاري س
1320 ه. ق (1281ش) اتفاق افتاد. پيكر او 
ــرف منتقل كردند و در آنجا  را به نجف اش
به خاك سپردند (پسنديده: 25-23) جريان 
شهادت آقا مصطفي را خواهر و فرزندانش 
پيگيري كردند و در نهايت موجب دستگيري 
و قصاص قاتالن وي در سال 1321 ه.ق در 

ميدان توپخانه گرديد . (ستوده: 21-23) 
سيد روح اهللا در بيستم جمادي الثاني سال 
1320 ه. ق (اول مهر 1281ش) در خمين به 
دنيا آمد وي در زمان شهات پدر،  تنها چهار 
ماه و بيست و دو روز سن داشت. بنابراين 
ــتي عمه اش صاحبه خانم و  تحت سرپرس
مادرش هاجر خانم پرورش يافت. روح اهللا 
ــال نيز دايه اي به نام ننه خاور  به مدت 2 س

داشت، كه در پرستاري و نگهداري از ايشان 
ــي 37-38)  ــي ايفا كرد (روحان نقش مهم
در اين باره، محمدحسن رجبي مي نويسد: 
«روح اهللا از همان نخستين روزهاي تولد،  به 
دستور پدرش به دايه اي پرهيزگار به نام ننه 
ــد، تا كودك را شير دهد و  خاور سپرده ش
از او التزام مي گيرد تا زماني كه فرزندش را 
ــير مي دهد، از غذاي ديگري نخورد، در  ش
عوض غذاي ننه خاور تا زمان حيات خود 
(سيد مصطفي) و پس از شهادت وي تا 2 
سالگي عمر كودك ، از منزل او تأمين مي شد. 

(رجبي: 98)

از كودكي تا دهه دوم زندگي
ــن  ــي را در خمي روح اهللا دوران كودك
ــپس در مكتب خانة آخوند مال  گذراند. س
ــت. او براي  ــم به تحصيل پرداخ ابوالقاس
ــزد  ــي ن ــات و عرب ــري دروس ادبي فراگي
ــيخ جعفر رفت و بعد از آن پيش ميرزا  ش
ــا دروس ابتدايي را  ــار العلم محمود افتخ
ــات را نزد ميرزا  ــت. بعد از آن مقدم آموخ
مهدي- دايي خود- شروع كرد ، سپس نزد 
ــرا گرفت. در  ــا نجفي منطق را ف ميرزارض
ادامه درس هاي منطق، مطول و سيوطي را 
نزد آيت اهللا مرتضي پسنديده (برادرش) فرا 
گفت. (ستوده: 28 و پسنديده: 50) روح اهللا 
ــالگي عمه و مادرش را از  ــن 16 س در س
دست داد و از نعمت وجود آن دو بزرگوار 
نيز محروم گرديد. (انصاري:14). وي چند 
سال بعد  از مرگ مادر، در سال 1339 ه. ق 
ــراي ادامة تحصيل از خمين  (1300 ش) ب
ــلطان آباد (اراك كنوني)  به حوزة علمية س
رفت. در آن زمان اراك يكي از مراكز علمية 
ايران بود و آيت اهللا حائري يزدي- مؤسس 
حوزة علمية قم- در آنجا تدريس مي كرد. 
شهرت حوزة علمية اراك باعث شده بود تا 
طلبه هاي بسياري از شهرهاي مختلف ايران 
براي ادامة تحصيل به آن حوزه بروند و سيد 

روح اهللا نيز يكي از آنان بود. 
ــود در اين باره  ــي (ره) خ ــام خمين ام

مي نويسد: «سنة 1339 قمري براي تحصيل 
ــيخ محمدعلي  ــزد مرحوم آقا ش رفتم و ن
ــيخ  بروجردي، مطول،  و نزد مرحوم آقا ش
ــق و نزد مرحوم آقا  محمد گلپايگاني،  منط
ــرا گرفتم.  ــرح لمعه را ف ــاس اراكي، ش عب
ــن 19 سالگي  (خميني:8) آقا روح اله در س

وارد شهر اراك شد. 
حدود يك سال از ورود ايشان به اراك 
ــال 1340  ــته بود، كه در ماه رجب س گذش
ــيخ عبدالكريم  ه. ق (1301ش) آيت اهللا ش
حائري، به درخواست روحانيون قم به آن 
شهر مهاجرت و حوزة علميه قم را تأسيس 
كرد. حدود چهارماه بعد از مهاجرت آيت اهللا 
ــم رفت و در  ــري، آقا روح اهللا نيز به ق حائ
ــة دارلشفاء ساكن شد و  حجره ا ي از مدرس

به تحصيل مشغول گرديد.
ــال (1304 ش) كه انتخاب اسم  در س
فاميل (شهرت) براي ايرانيان اجباري شد، 
ــل مصطفوي، براي  ــراي آقا روح اهللا، فامي ب
مرتضي، فاميل پسنديده  و براي نورالدين، 
ــد. از آن پس نام  ــل هندي انتخاب ش فامي
ــنامه اي امام، سيد روح اهللا مصطفوي  شناس
شد. سيد روح اهللا،  در سن 25 سالگي ( 130 
ش) به مرحلة اجتهاد رسيد و دو سال بعد 
ــتين كتاب خود،  شرح دعاي سحر را  نخس
كه حاوي نكات عميق عرفاني،  فلسفي  و 
ــن 27 سالگي، به زبان  ــت، در س كالمي اس
ــال 1308 ش با  ــت.1 وي در س عربي نوش
ــالم ميرزا  خديجه ثقفي، دختر حجْهً االس
محمد ثقفي ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج 
ــيد مصطفي و سيد  ــر به نام هاي س دو پس
احمد و سه دختر به نام هاي صديقه، فريده 
و فهيمه بود. دو دختر نيز به نام هاي لطيفه و 
سعيده در كودكي فوت كردند.2 سيد روح اهللا 
در سال 1312 ش به زيارت خانة خدا رفت. 
ــه بعد،  آقا روح اهللا در بين طلبه ها به  از آن ب

حاج آقا روح اهللا معروف شد.
آقا روح اهللا از دوران كودكي و نوجواني، 
 تا ورود به حوزة علمية قم و تا زمان رحلت 
ــا حوادث  ــري (1315 ش) ب ــت اهللا حائ آي
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ــي زيادي  ــي و اجتماع سياس
ــدام در  ــد،  كه هر ك روبرو ش
ــتيز و  پرورش روحية ظلم س

انقالبي او مؤثر بود:
1. امام خميني،  زماني كه 
كودكي 4-5 ساله بود،  انقالب 
مشروطيت ايران در سال 1324 
ــه پيروزي  ه.ق (1285 ش) ب

رسيد.
ــال،  مظفرالدين  در اين س
ــته هاي  خواس ــه  ب ــاه  ش
مشروطه خواهان گردن نهاد و 
ــرداد 1285ش  فرمان  در 14 م
مشروطيت را صادر كرد. وي 

در همان سال درگذشت.
ــاه،  ــد از مظفرالدين ش بع
ــاه به  ــرش محمدعلي ش پس
پادشاهي رسيد. محمدعلي شاه 
از همان آغاز سلطنت خود با 
اصطكاك  ــروطه خواهان  مش
ــرد. او در 28 دي 1285  پيدا ك
ــذاري خود  ــن تاج گ ش جش
ــراف و  را برگزار كرد و از اش
نمايندگان دولت هاي خارجي 
ــركت در اين مراسم  براي ش
ــل آورد،  اما از  ــوت به عم دع
نمايندگان مجلس شوراي ملي 
دعوت نكرد. وى اساساً انساني 
ــود. ملت را بنده و  خودكامه ب
برده خود مي پنداشت و آنان را 

براي دخالت در امور كشور و مشورت در 
سياست اليق نمي دانست. (ملك زاده: 220) 
اوج مخالفت محمدعلي شاه با مشروطيت 
به توپ بستن مجلس اول شوراي ملي بود 
ــال 1287 ش با مشاوره  كه اين كار را در س
ــام داد.  ــي انج و فرماندهي لياخوف روس
مجلس به توپ بسته شد و به دنبال آن تمام 
خانه هاي مشروطه خواهان به غارت رفت  
ــتگيري مشروطه خواهان  و مأموران به دس
ــاره براي مدتي  ــد. بدين گونه دوب پرداختن

استبداد حاكم شد.
بعد از به توپ بستن مجلس،  شهرهاي 
ايران بويژه: تبريز، رشت و اصفهان،  در مقابل 
اقدامات محمدعلي شاه به مقاومت دست 
ــروع شد  زدند. مقاومت اصلي از تبريز ش
ــرزمين  و دو تن از مجاهدان نام آور آن س
ــتارخان و باقرخان،  بيش از نه  به نام هاي س
ماه در برابر سربازان اعزامي تهران مقاومت 
ــا و فتواهاي  ــد. تلگراف ها  و نامه ه كردن
ــاني و حمايت  آيت اهللا محمد كاظم خراس

ــي و آيت اهللا ميرزا  آيت اهللا عبداهللا مازندران
خليل تهراني، نقش مهمي در حمايت هاي 
ــروطه  ــان ديني از نهضت مش ديگر عالم

داشت. (مدني: 257)
ــپاهي از مردم اصفهان و  ــرانجام س س
ــالن راهي تهران  ــپاهي از گي بختياري و س
ــال 1288 ش تهران را فتح  ــدند و در س ش
ــدرت را  ــان ق ــروطه خواه ــد و مش كردن
ــن پيروزي  ــد. به دنبال اي ــت گرفتن به دس
ــاه به سفارت روسيه پناهنده محمدعلي ش
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ــوراي ملي بار ديگر كار   شد و مجلس ش
خود را از سر گرفت. اعدام شيخ فضل اهللا 
نوري وترور سيد عبداهللا بهبهاني از رهبران 
ــز از وقايع پس از  ــروطيت ني انقالب مش

مشروطه بود.
امام خميني در اين زمان كودكي 7-8 
ــد،  ــاله بود اما به تدريج كه بزرگ مي ش س
ــان انقالب  ــف در جري ــاي مختل از راه ه
ــد از آن قرار  ــوادث بع ــروطيت و ح مش
ــيد،   مي گرفت اخباري كه از تهران مي رس
ــفاهي داماد  ــاي ش ــل قول ه ــا و نق نامه ه
ــيد محمد كمره اي، روايات و  عمه اش، س
خاطرات ساير افراد فاميل كه جزو باسوادان 
و اعيان كمره بودند، همة  اينها او را به خود 

متوجه مي ساخت.
ــي خان صارم  ــر تق آقا روح اهللا با پس
ــروطه خواهان دو  ــي از مش همايون (يك
ــدان كوچك خان  ــة كمره) و با فرزن آتش
بهادر الملك (سردستة گروهي از سواران 
مشروطه خواه) آشنايي و تا حدودي رفاقت 
داشت. از سوي ديگر تعدادي از نزديكان 
وي از جمله دايي اش ميرزامهدي و شوهر 
عمه اش مالمحمد جواد در شمار مخالفان 
ــت و برخاست  ــروطه بودند كه نشس مش
ــان با هر گروهي دامنه آگاهي شان را  ايش

گسترش مي داد» (مرادي نيا: 75) 
ــوادث و اطالعات  ــن ح مجموعة اي
باعث شد كه امام خميني(ره) بعدها تحليل 
ــروطيت چنين ارائه  خود را از انقالب مش
دهد. «در جنبش مشروطيت همين علما در 
ــروطيت اساسش از  رأس بودند. اصل مش
نجف... و ايران به دست علما شروع شد... 
ــروطه محقق شد]  ليكن بعد از آن كه [مش
 دنباله اش گرفته نشد. مردم بي طرف بودند،  
ــي [رفت]  ــون هم رفتند و هركس روحاني
ــام خميني،  ج15:  ــراغ كار خودش.»(ام س
202) بنابراين امام علت شكست انقالب 
مشروطيت را،  كنار كشيدن و سرخوردگي 
ــري انقالب و به تبع آن  روحانيت از رهب
كنار كشيدن مردم از صحنة مبارزه مي داند.

ــي اول و پيامدهاي آن  2. جنگ جهان
نيز، از جمله حوادثي بود كه بر امام خميني 
ــت. به طوري كه اين دوران را  تأثير گذاش
تلخ ترين روزهاي زندگي امام ذكر كرده اند. 
(مرادي نيا: 81) ايران با اينكه در جنگ جهاني 
اول اعالم بي طرفي كرد، ليكن مورد تهاجم 
ــورهاي درگير جنگ جهاني اول واقع  كش
شد. در جنگ جهاني اول (1918-1914م) 
تعدادي از نمايندگان مجلس سوم شوراي 
ــي از تهران  ــخصيت هاي سياس ملي و ش
مهاجرت كردند. آنها نخست در قم كميتة 
ــكيل دادند سپس به اصفهان  دفاع ملي تش
و از اصفهان به كرمانشاه رفتند. مهاجرين 
بر سر راه خود مدتي نيز در خمين اقامت 
ــاله  كردند. امام خميني در اين زمان 14 س
ــخصيت هاي سياسي  بود و از نزديك با ش
و نمايندگان مجلس آشنا شد. محمدجواد 
مرادي نيا مي نويسد: «حضور بزرگاني چون 
آيت اهللا سيد محمد طباطبايي، آيت اهللا سيد 
ــن مدرس، عزالممالك اردالن، حاج  حس
ميرزا محمود دولت آبادي،  عارف قزويني،  
وحيدالملك شيباني و... در خمين،  فرصت 
خوبي براي آقا روح اهللا محسوب مي شد، تا 
از نزديك با كساني آشنا شود كه نامشان را 
از برادر بزرگش آقا مرتضي يا بزرگان فاميل 
ــنيده و يا در جرايد خوانده بود. هر چند  ش
اين آشنايي نمي توانست عميق باشد، اما در 
عين حال آثار طبيعي خود را بر فكر و ذهن 

آقا روح اهللا در پي داشت.» (مرادي نيا: 85)
در اين زمان سيد محمد كمره اي كه از 
ــد. وي  آزادي خواهان بود،  وارد خمين ش
ــنايي امام خميني(ره) با مسائل  نيز در آش
ــي نقش مهمي داشت. بدين ترتيب  سياس
ــي در معرض  ــان دورة جوان ــام از هم ام
ــي ايران  آخرين اخبار و رويدادهاي سياس

قرار گرفت. (بهشتي سرشت: 52)
3- يكي ديگر از حوادث دورة جواني 
امام خميني،  ورود قواي روسيه به واليت 
ــود. هدف روس ها برقراري ارتباط  كمره ب
ــرب و جلوگيري از نفوذ  با انگليس در غ

آلماني ها در ميان مردم بود. امام خميني(ره) 
در خمين نظاره گر ورود ارتش روسيه بود. 
ــان در اين باره مي گويد: «من كوچك  ايش
ــه مي رفتم و سربازهاي  بودم ليكن مدرس
شوروي را در همان مركزي كه ما داشتيم،  
ــن آن جا آن ها را مي ديدم و ما  درخمين، م
ــديم در جنگ  ــورد تاخت و تاز واقع ش م
جهاني اول....» (امام خميني، ج 12: 374) 
ــك اين گونه حوادث نقش مهمي در  بي ش

روحية بيگانه ستيزي امام داشت.
4. ظلم و ستم ياغيان و حكام محلي نيز 
نقش مهمي در پرورش روحية ظلم ستيزي 
ــت. در اين دوره عالوه بر حكام،  امام داش
 ياغيان محلي نيز دائماً به خمين و روستاهاي 
ــراف آن حمله مي كردند. «به طوري كه  اط
ــز خانه و بيوت  ــچ پناهگاهي ج مردم هي
ــتند و از همين رو خانة  ــاي نافذ نداش علم
اجدادي امام، همچون دژهاي مستحكم در 
ــرار، ايستادگي و مقاومت  مقابل هجوم اش

مي نمود.» (بهشتي سرشت: 49)
ــوادث آن دوران را  ــي ح ــام خمين ام
ــن از بچگي در  ــه نقل مي كند: «م اين گون
جنگ بودم... ما مورد هجوم ذلقي ها بوديم. 
ــوم رجبعلي ها بوديم و خودمان  مورد هج
ــن حالي كه  ــتيم و من در عي ــگ داش تفن
ــه بودم دور  ــايد بلوغم بود و بچ تقريباً ش
اين سنگرهايي كه بسته بودند در محل ها،  
و اين ها مي خواستند هجوم كنند و غارت 
ــنگرها راسركشي  كنند، آنجا مي رفتيم س

مي كرديم.» (امام خميني ج 11: 12-13) 
ــور،  5. يكي ديگر از حوادث مهم كش
ــي(ره) به حوزة  ــام خمين ــل از ورود ام قب
ــفند 1299  ــوم اس ــه قم،  كودتاي س علمي
ــيد  ش بود. دو چهرة اصلي اين كودتا، س
ــي) و  ــن طباطبايي (چهرة سياس ضياءالدي
ــرايط  رضاخان (چهرة نظامي) بودند. و ش
ــران زمينه را براي قدرت گرفتن  داخلي اي
ــوادث تلخ  ــاده كرده بود. ح ــان آم رضاخ
ــال هاي پس از مشروطيت و انحطاط و  س
ــرخوردگي مردم و  نافرجامي آن باعث س
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ــياري از رهبران سياسي و مذهبي ايران  بس
شده بود. بروز جنگ جهاني اول و مداخلة 
ــه با غارت  ــتردة بيگانگان در ايران ك گس
منابع ملي،  فقر اقتصادي،  قحطي، گرسنگي 
و ناامني هاي اجتماعي همراه بود،  بر دامنة 
ــتقالل ايرن،  اين مصيبت ها مي افزود و اس
ــمال و  ــا حضور قدرت هاي بيگانه در ش  ب

جنوب كشور،  تهديد مي شد.
ــاه و دولتمردان از  ــي احمدش بي كفايت
ــرپيچي حاكمان محلي از  ــو، و س يك س
فرمانبرداري از حكومت مركزي،  از سوي 
ديگر،  موجب شيوع آشوب و از ميان رفتن 
امنيت در جامعه گرديده بود. از اين رو،  در 
ميان خواسته هاي مردم نياز به امنيت يكي 
ــي و كامًال محسوس به  از مطالبات اساس
ــمار مي رفت. رضاخان كه قبًال موفق به  ش
ــورش داخلي شده بود،  ــركوب چند ش س
رفته رفته به عنوان عامل برقراري امنيت در 
كشور شناخته شد. البته حمايت انگليس و 
طرفداري جريان ها و حزب هاي سياسي از 
رضاخان اين باور را در ميان مردم تقويت 
ــود. از جمله اقدام هايي كه نفوذ  نيز كرده ب
ــردم افزايش داد،  ــان م ــان را در مي رضاخ
سركوب شيخ خزعل در خوزستان بود. اين 
موفقيت باعث شد كه تصويري قهرمانانه 
و حتي ضد انگليسي از رضاخان در اذهان 

مردم ايجاد شود. (نقيب زاده: 160-163)

يكي از محققين معتقد است كه: «هنگام 
وقوع كودتا،  از سوي علما و نخبگان مقاومتي 
صورت نگرفت و همگان در انتظار نتايج 
ــتي سرشت: 55) تنها  باقي ماندند.» (بهش
يك روحاني مبارز در برابر قدرت گرفتن 
ــن  ــان مقاومت كرد و آن سيدحس رضاخ
ــه در آن دوران  مدرس بود. امام خميني ك
ــي از خوادث و  ــاله بود،  درك عميق 20 س
ــان مي داد. امام در اين دوران  رويدادها نش
ــرزنش مي كرد كه  مردم و روحانيون را س

چرا مدرس را تنها گذاشته اند.
«باز در همان زمان، يكي از اشتباهات 
اين بود كه مردم،  يا آنهايي كه بايد مردم را 
آگاه كنند،  پشتيباني از مدرس نكردند... اگر 
پشتيباني كرده بودند،  مدرس مردي بود كه 
با منطق قوي و اطالعات خوب و شجاعت 
و همة اينها موصوف بود؛ و ممكن بود كه 
در همان وقت شر اين خانواده كنده بشود؛ 

و نشد» (امام خميني،  ج4: 269)
بنابراين دوران بيست سالة اول زندگي 
ــوم اسفند 1299  امام خميني با كودتاي س
ش به پايان رسيد. ديدن و تجربه كردن اين 
همه حوادث از نزديك آقا روح اهللا را چون 
ــرد و ديگر او بيم و  ــي آبديده مقاوم ك آهن
هراس از كسي و چيزي نداشت، پس بايد 
ــه قم مي رفت تا جهان بيني خود را كامل  ب

كند. (مرادي نيا: 141). 
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