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معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه  مدیریت انتشارات  خــرداد ماه 1400

تاریخ تولد: 30 شهریور 1281 شمسی
رحلت: 14 خرداد 1368 )86 سالگی(

محل تولد: خمین از توابع استان مرکزى
فرزند: آیت اهلل سیدمصطفی مصطفوى
همسر: خدیجه ثقفی )1292–1388(

فرزندان: س��یدمصطفی، سیده زهرا، س��یده صدیقه، سیده فریده، سیداحمد)حاصل 
ازدواج حضرت امام 3 پسر و 5 دختر بود که سه تن از فرزندان امام در دوران کودکی 

از دنیا رفتند(
پدر ایش��ان سیدمصطفی موسوى فرزند عالمه سیداحمد موسوى در 29 بهمن 1241 
ه.ش در شهرستان خمین به دنیا آمد و در اسفند 1281 در راه خمین به اراک مورد سوء 
قصد اشرار قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله در چهل سالگی به شهادت رسید. هاجر 
خانم مادر امام خمینی، زنی از خاندان علم و تقوا و فرزند آیت اهلل میرزا احمد خوانسارى 
است. امام خمینی پنجمین ماه عمر خود را با درد یتیمی آغاز کردند و از آن پس مادر 
و عمه بزرگوارش��ان، تربیت ایش��ان را عهده دار بودند. امام در سن 2۷ سالگی ازدواج 

کردند. همسر ایشان، دختر حاج میرزا محمدثقفی از روحانیون تهران بود.
ایش��ان تحصیالت ابتدایی و مقدماتی را در مکتب محلی در خمین گذراندند. جوانی 
امام)ره( را می توان از زمان مهاجرت او به حوزه علمیه اراک براى تحصیالت تکمیلی 
تا 40 س��الگی ایشان دانست. ایشان پس از تحصیالت مقدماتی خود در خمین، براى 
تکمیل تحصیالت خود راهی اراک ش��دند و یکس��ال بعد به دنبال مهاجرت آیت اهلل 
عبدالکریم حائرى یزدى براى تأس��یس حوزه علمیه قم، امام)ره( نیز راهی این ش��هر 
شدند و در حوزه علمیه به تحصیل فقه، فلسفه اسالمی و عرفان پرداختند و در 1313 

خورشیدى به درجه اجتهاد رسیدند.

حضرت امام خمینی)ره( ازکم نظیرترین و ممتازترین ش��خصیت هاى 
تاریخ بش��ریت است که با اندیشه هاى بلند الهی و تالش هاى صادقانه 
خویش مس��یر تاریخ را دگرگون کرده و سرمنشأ تحوالت عظیمی در 
ایران و جهان گردید. او نمونه انس��ان کامل و ش��خصیتی جامع است 
که یکی از اصیلترین انقالب هاى تاریخ را به پیروزى رس��اند و نظامی 
بی بدیل را پایه ریزى و رهبرى نمود. با تکیه بر عنصر آگاهی، استقامت 
و شجاعت تزلزلی آشکار در ارکان و مبانی مکاتب الحادى و تمدن هاى 
مادى غرب و ش��رق بوجود آورد و کنگره هاى کفر و شرکت و نفاق را 
با انحطاط و تباهی روبرو س��اخت همانگونه که امام موسی کاظم علیه 
السالم می فرماید: َرُجٌل ِمْن أَْهِل ُقَمّ َیْدُعو الَنّاَس إِلَی الَْحِقّ َیْجَتِمُع َمَعُه 
َیاُح الَْعَواِصُف َو اَل َیَمُلّوَن ِمَن الَْحَرِب َو اَل  َقْوٌم َکُزبَِر الَْحِدیِد اَل ُتِزلُُّهُم الِرّ
ُلوَن َو الْعاِقَبُة لِلُْمَتِّقین؛ مردى از اهل قم مردم  َیْجُبُن��وَن َو َعلَی اهلَلِهّ َیَتَوَکّ
را به س��وى حق دعوت می کند و قومی گرداگرد او جمع می ش��وند به 
صالب��ت پاره هاى فوالد، تندبادها آنان را به  لرزه درنمی آورد و از جنگ 
خسته نمی شوند و ترس به خود راه نمی دهند و بر خدا توکل می کنند و 

سرانجام، پیروزى از آن متقین است. )بحاراالنوار، ج5۷، ص 216(
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پیش بینی قیام امام خمینی)ره(روح هللا موسوی خمینی

حضرت امام خمینی)ره( در س��ال 1322 با نگارش 
کتاب کش��ف اس��رار فجایع س��لطنت بیست ساله 
پهلوى را افش��ا کرد و با دفاع از اس��الم و روحانیت 
به پاسخگویی به ش��بهات و هجمه  هاى منحرفین 
پرداخت و در همین کتاب ایدۀ حکومت اس��المی و 
ضرورت قیام براى تشکیل آن را مطرح ساخت. در 
15 اردیبهشت ماه 1323 و در اوضاع آشفته و فضاى 
آزادى نسبی پس از رضاخان پهلوى، امام در پیامی 
به مل��ت، از قیام براى خدا صحبت کرده اند و آن را 
تنها راه اصالح دو جهان نامیده اند. در همین سال در 
پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزارساله، به رضاخان 
هم تاختند و در آن ایده حکومت اسالمی و ضرورت 

قیام براى تشکیل آن را مطرح ساختند.
پ��س از آن ماج��راى الیحه انجمن ه��اى ایالتی و 

والیتی در تیر ماه 1341 را می توان اولین رویارویی 
جدى امام با حکومت در نظر گرفت. فعالیت سیاسی 
امام علیه حکومت پهلوى در زمان مطرح شدن طرح 
انقالب سفید در دى ماه 1341 به اوج خود رسید. او 
که با بیانیه هاى مختلف سعی در تحریم همه پرسی 
این طرح از س��وى مردم داشت، بعد از تصویب آن، 

نوروز سال 1342 را عزاى عمومی اعالم کرد.
بام��داد 15 خرداد 1342، امام دس��تگیر و به زندان 
قصر تهران انتقال داده  ش��د. انتشار خبر دستگیرى 
امام، اعتراضاتی را در شهرهاى مختلف برانگیخت 
که به قیام 15 خرداد 1342 منجر ش��د. س��خنرانی 
تند امام علیه حکوم��ت در مهر ماه 1343 و در پی 
تصویب الیحه کاپیتوالس��یون، منجر به دستگیرى 
مجدد او در 13 آبان ماه آن س��ال و این بار تبعید او 

به ترکیه شد. در 14 شهریور 1344، امام از ترکیه به 
عراق و شهر نجف انتقال داده  شد. در دوران تبعید، 
امام هم چنان با ارسال بیانیه هاى مختلف نسبت به 
مسائل کشور اظهارنظر می کرد و به فعالیت سیاسی 
خود ادامه می داد. حض��رت امام در 14 مهر 135۷، 
وادار به ترک عراق و اقامت در پاریس شد. در دوران 
کوتاه اقامت در نوفل لوش��اتو نیز، ام��ام - با آزادى 
بیشترى - هم چنان به هدایت مردم در قالب ارسال 
اعالمی��ه و بیانیه به طرق مختلف ادامه می داد. او از 
همان جا اقدام به تشکیل دولت موقت انقالب کرد، و 
پس از خروج محمدرضا پهلوى در 26 دى آن سال 
از کش��ور و فراهم شدن ش��رایط، در روز 12 بهمن 
135۷ به کش��ور بازگشت و با تسلیم شدن ارتش در 

روز 22 بهمن، انقالب اسالمی به پیروزى رسید.

حیات سیاسی و اجتماعی حضرت امام )ره(

سالروز رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی را تسلیت می گوییم
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روزشمار زندگی امام خمینی)ره(

کتاب روزش��مار زندگی ام��ام خمینی)ره( 
شامل هفت بخش است. بخش اول کتاب 
به روزش��مار زندگی امام از تولد تا س��ال 
1340، بخش دوم ب��ه حوادث مهم ایران 
در همین سالها یعنی از سال 1340-1281 
اختصاص دارد. بخش س��وم نیز روزشمار 
زندگ��ی امام از تبعید ت��ا هجرت و بخش 
چهارم به گزیده حوادث مهم ایران از سال 
1340-135۷ می پ��ردازد. بخش پنجم به 
روزشمار زندگی امام از اقامت در پاریس تا 
22 بهمن 135۷، بخش شش��م به حوادث 
مهم ایران از اقامت در پاریس تا 22 بهمن 
135۷ و بخش هفتم به روزشمار زندگی امام از پیروزى انقالب تا رحلت پرداخته است. 
این کتاب به صورت اجمالی نشانگر تمامی مواضع و فعالیت ها و مبارزات حضرت امام 
در مراحل مختلف تاریخ ایران و به نوعی بیانگر سیر تحوالت فکرى و مواضع سیاسی، 

فقهی، اجتماعی و اقتصادى ایشان است.

سیر تألیفی امام از مسائل عقلی آغاز گردیده و در زمینه اخالقیات، 
فق��ه و اص��ول ادام��ه یافته اس��ت. در حدود 2۷ س��الگی کتاب 
مصباح الهدایه را به رش��ته تحری��ر درآوردند که بعضی از علماى 
بزرگ معاصر بر آن حاشیه زده اند. در 29 سالگی شرحی بر دعاى 
ماه رمضان نگاش��تند و بعد آن کتاب اربعین حدیث. عالوه بر آن 
21 عنوان کتاب دیگر نگارش کرده اند که برخی از آن ها عبارتند 
از: اس��رارالصلوه کشف اسرار، ش��رح حدیث جنود عقل و جهل، 
آداب الصلوه، تحریرالوسیله، توضیح المسائل، حکومت اسالمی یا 

والیت فقیه، مبارزه با نفس یا جهاد اکبر.

آثار و تألیفات امام خمینی)ره(معرفی کتاب

چهاردهم خردادماه س��ال 1368 در غیاب ش��بکه هاى اطالع رس��انی پیش رفته کنونی رادیو 
سراس��رى ایران از صبح س��اعت 6 برنامه هاى عادى خود را قطع کرد و قرائت قرآن پخش 
می شد تا ساعت هفت صبح مجرى صدا و سیما با بغض اعالم کرد: »پیشواى شیعیان جهان 
به ملکوت اعلی پیوست« که بالفاصله خبر اول رسانه هاى جهان شد. در 16 خرداد پیکر مطهر 
امام با حضور گسترده مردم تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در وب سایت گینس 
از مراسم تشییع پیکر پاک امام خمینی)ره( به عنوان بیشترین تعداد شرکت کننده نام برده شده 
است. به نوشته  گینس، 10 میلیون و 200 هزار نفر که حدود یک ششم کل جمعیت ایران بود 
در مراس��م تشییع شرکت کردند و این مراس��م به عنوان بزرگترین و شلوغ ترین تشییع جنازه 
ثبت ش��ده اس��ت. در کتاب رکوردهاى گینس سال 2012 میالدى، نام امام خمینی)ره( دو بار 
به عنوان رهبرى محبوب، ثبت شده است. کتاب رکوردهاى گینس که هر ساله نسخه تازه اى 
از آن منتش��ر می شود در س��ال 2012، نام امام)ره( را در بخش پرجمعیت ترین و باشکوه ترین 

استقبال ها و نیز گسترده ترین تشیع جنازه هاى مردمی در طول تاریخ، ثبت کرده بود.

بزرگترین تشییع جنازه قرن

حضرت آی��ت اهلل  امام خامنه اى)مدظل��ه العالی( از 
برجسته ترین ش��اگردان و مریدان و پیروان مکتب 
امام)ره( درب��اره ویژگی هاى ش��خصیتی و فردى 
حضرت ام��ام، چنین فرموده اند: »م��ا مس بودیم 
او م��ا را طال کرد، او کیمیا بود، او اکس��یر بود. ما 
زندگی معمولی اى داشتیم، او خمودگی ها را تبدیل 

به  تحرک و تپش کرد و انسان ساخت«. 
برخ��ی از ویژگی هاى ش��خصیتی و صفات فردى 
حض��رت ام��ام)ره( از دیدگاه مق��ام معظم رهبرى 

عبارتند از: 
  1. انس با قرآن کریم؛

  2. توجه به اهمیت اخالق و تهذیب نفس؛
  3. مداومت بر نماز و ذکر تا آخرین لحظات عمر؛

  4. مؤانس��ت و مداومت بر ادعیه خصوصاً دعاى 
کمیل و مناجات شعبانیه؛

  5. صراح��ت و ش��جاعت در اع��الم مواضع و 
اجتناب از مالحظه کارى و رودربایستی؛

  6. رعایت س��ادگی در عین توجه به آراس��تگی 
ظاهرى؛

  ۷. نظم و انضباط، رعایت دقیق برنامه ها و نظم 
امور روزمره؛

  8. التزام به ورزش روزانه؛
  9. تدّین و تقوا از دوران جوانی؛

  10. آزاداندیشی و اعتقاد به اجتهاد مستمر و پویا 
با التزام به مبانی و روش فقه سنتی؛

  11. اعتق��اد راس��خ و عملی به پیروزى خون بر 

شمشمیر؛بیست ویژگی شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(
  12. اعتماد و اعتقاد حقیقی و صادقانه به مردم؛

  13. اص��رار و پافش��ارى در اع��الم و پیگیرى 
آرمان ها؛

  14. اقدام و عمل بر اساس تکلیف و وظیفه؛
  15. حضور به موقع در تمامی صحنه ها و با توجه 

به حکم و تکلیف زمان؛
  16. رؤیت دست قدرت و هدایت الهی در امور؛

  1۷. ایس��تادگی بر موضع حق حتی در شرایط 
محدودیت؛

  18. اعتقاد به معیار حقانیت در صورت مخالفت 
دشمنان اسالم و انقالب؛

  19. صراحت و قاطعیت؛
  20. ع��دم ترس از ش��کوه ظاه��رى و مادى و 

اقتدار و امپراتورى هاى مجهز استکبار.




