امام خمینی (ره):
باید حکومت چنان باشد که اگر رئیس جمهورش توی مردم آمد،دوره اش بکنند و با او
خوش و بش بکنند؛ نه اینکه اگر صداش درآید ،فرار کنند از دستش.
گاهنامه ی رویش انجمن اسالمی مستقل  /سال بیست و دوم
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سرتیتر :
از انقالب تا ظهور
افول پهلوی،فروغ خمینی
مصاحبه با مسئول دفتر
نهاد در دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان
مردی جاودان در قلب ها

خم ابرو

سرمقاله

این خم ابرو نشانه ایست برای یک عمر
مادری

از انقالب تا ظهور

علوم آزمایشگاهی 98

بهداشت عمومی۹۹

قاسم جدیدی

بسم الله الرحمن الرحیم
روح الله املوسوی الخمینی که امام و رهرب یک قیام شد .کلیشه
ای حرف زدن هامنقدر که ساده و بی دردرس است ،حوصله را رس
میربد و فکر را از شنیدن این حرف ها متنفر میکند .دیگر منیشود
از امام گفت .امامی که حرف زدن در مورد او از بس تکراری است،
یا کلیشه شده است و یا آنقدر دور از ذهن بیان شده که بیشرت
شبیه به افسانه است.
بگذارید به امام خمینی بگویم؛
مادر
مادر را در کنج حجره اش دیده ایم .حرف های تکان دهنده
جوانی مادر را در پیش آیت الله مدرس شنیده ایم .کمی هم در
مورد عمق کتاب هایی که نوشته است میدانیم .از شجاعت بی
مثال مادر و پایبندی به هدف واالی او حتی در بدترین رشایط،
بیشرت شنیده ایم .بعضی ها هم یادآور شده اند که مادر آن بخش
از دین را گفت که کمرت کسی به آن پرداخته بود .از حکومت دینی
و الهی میگفت که عامل معتقد به آن زیاد داشت اما کمرت کسی به
فکر احیای آن بود .مادر یک تنه و بی پروا از ایجاد حکومت دینی
میگفت که سایر علامی دین در مورد آن یا سکوت میکردند و یا
آن را به اینده موکول میکردند .البته بعضی از دین خواهانِ جدایی
دین از سیاست ،حکومت دینی را خارج از معارف دین میدیدند و
مادر را تکفیر و او را مرتد میدانستند .اینان حکومت و سیاست را
برای معاویه و مناز شب خواندن را از علی (ع) میخواستند.
لیکن مادر کوتاه نیامد .صفحه ی گرد و خاک گرفته کتاب معارف
دین را با متام توان متیز کرد .از روی آن برای بقیه خواند و برای
اجرای آن استخاره نکرد.
مادر حتی بعد شهادت فرزند خونی خود ،خم به ابرو منیاورد
و برای همه فرزندان لحظه ای از ادامه مسیر باز منی ایستد و
اینجاست که ایامن را معنی میبخشد.
مادر معنی ای دارد که سخت در کلمه ای دیگر جان میگیرد و
روح میبخشد.
مادر همه اش دلسوزی است
همه اش تالش است
همه اش چیزی است که او را امام میکند.
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زنده بودن هرمکتب و اندیشه ای به آن است که
توسط هرنسلی بازخوانی و از جهات مختلف به روز
شود و اال نه تنها تاریخ ساز نخواهد بود بلکه کم
کم فسیل میشود و به موزه تاریخ سپرده خواهدشد.
سالگرد حرضت امام بهانه ای است تا بعدی از اندیشه
ایشان از یک سو و تفسیرها از سیره و اندیشه وی
از سوی دیگر یادآوری و بازخوانی شود.در سال های
پس از رحلت امام،عالوه بر اندیشه ها و ابزارهای
وارداتی،از اندیشه امام نیز برای مبارزه با جمهوری
اسالمی بهره برده می شود.علت تاثیرگذاری باالی
اندیشه های امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی در
جهان اسالم و غرب تکیه رصف بر مبانی اسالم در
همه امور بود.ایشان برای کوچکرتین امورات زندگی
از خوردن و خوابیدن و کارهای شخصی گرفته تا
مسائل پیچیده مملکتی از کتاب و سنت الهام می
گرفت.ایشان با تکیه بر همین ویژگی توانست در
برابر دنیا بایستد و در سن ۸۰سالگی انقالب را به
پیروزی برساند.شخصیت امام خمینی(ره)مصداق بارز
الصالِ َح ِ
ات
آیه « َو َع َد اللَّ ُه ال َِّذي َن آ َم ُنوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا َّ
لَ َي ْستَ ْخلِ َف َّن ُهم ِف ْالَ ْر ِض ك ََم ْاستَ ْخل ََف ال َِّذي َن ِمن قَ ْبلِ ِه ْم
َ ...ولَ ُي َب ِّدلَ َّن ُهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم أَ ْم ًنا ...؛[]۲خداوند به
كساين كه از شام اميان آورده اند و اعامل صالح انجام
داده اند وعده ميدهد كه آنها را قطعا خليفه روي
زمني خواهد كرد ،هامنگونه كه پيشينيان را خالفت
روي زمني بخشيد ...و خوف و ترس آنها را به امنيت
و آرامش مبدل ميكند »....است و پیروزی انقالب
اسالمی تحقق عینی وعده خداوند در زمینه پیروزی
است.به وجود آمدن یک انقالب کارسخت و دشواری
بوده ولی از آن سخت تر و دشوار تر حفظ انقالب
است.علت استمرار مسیر انقالب اسالمی بعد از
ارتحال امام راحل،رهربی آیت الله العظمی خامنه

ای و ادامه راه،اندیشه ها و آرمان های بنیانگذار
جمهوری اسالمی است.اكـنون در مـرحله دوم از
انـقالب خود هستيم .در مرحله اول بت را شـكستيم
و خـانه ظـلم و اسـتبداد را ويران كرديم .اما در مرحله
سـازندگي چـطور؟ در مـرحله اول اگـر فـقط رهرب بود
و مردم حضور نداشتند و فقط يك قرش خايص بودند
كه مبارزه و سينه سپر مي كردند پـريوزي حـاصل
نـمي شد .آيـا در ايـن مرحله دوم انقالب كه بسيار
پيچيده تر و حساس تر و خطرناك تر است و نريوي
خييل بيشرت الزم دارد مـي توان بـدون حضور مردم
پريوزي به دست آورد؟ آيا در اين مرحله ما معتقد
و متوقع هستيم مثل بني ارسأيل كه به مويس (ع)
گفتند:
«فـاذهب إنـت و ربـك فقاتال انا ههنا قاعدون» به
رهرب خود خطاب كنيم كه اي امام! شام با چند نفر از
اطرافيان خود برويد و
بـسازيد و كـار را تـامم كنيد و مملكت را اصالح كنيد
و نظام عدل اسـالمي را بـنيان بـگذاريد و جـمهوري
اسالمي را مستقر كنيد و حق مردم را به آنها باز
گردانيد؟
ايـن هامن منطقي مي شود كه سالها داشتيم و پريوز
هم نشديم .صدها سال گوشه مساجد يا بعد از مناز
آهسته مي گفتيم خدا خودش ريشه ظلم را بـكند،
خـدا دشمنان آل پيغمرب (ص) و دشمنان مسلامنها را

هالك كـند ،اما وقتي كه دستامن را از آستني بريون
آورديم و همراه با دعـا اقـدام كـرديم و فـرياد زديـم
و كشته داديم و جهاد كرديم ،پريوز شديم.
حـاال هـم مـسئله هـمني اسـت .اگر ما باز هم متوقع
باشيم يك عده مـعدود ايـن كار را بكنند يا اينكه فكر
كنيم خدا خودش هامن طور كـه مـا را در آن موقع
پريوز كرد و نجات داد و كمك كرد ،حاال هم كـار را
درسـت مـي كند ،درست مني شود و حتي ممكن است
بدتر شود و خطر بزرگرتي در كمني ما باشد.
دشـمن با چهره ها و با توطئه هاي تازه هميشه
بيدار است .مگر دشمن فقط خاندان پهلوي است؟
آن سبو بشكست و آن پيامنه ريخت ،ما ديگر خطر
برگشت آن رژيم را نداريم؛ اما مجموعه دشمن جهاين
و آن حالت طـغـيان و اسـتثامر و خـودكامگی كـه
بـعيض گـروهها و دولـتها و قـدرتهايي كـه هميشه مي
خواهند خون مردم را مبكند ،چه در داخل و چه در
خارج ،به صورتهاي تازه اي تجيل مي كنند و از راههاي
تازه اي وارد مـي شوند .دشـمن بـا قـيافه هاي تـازه و
از جاي ديگر رخنه مـي كند .اگر اين مردم بودند كه
باعث پريوزي در مرحله اول انقالب شـدند ،ايـن مـردم
هـستند كـه بايد در اين مرحله سازندگي پريوز شـوند.
اگر فكر شود كه اين انقالب ما متويل دارد كه مي آيد
و كار را درست مي كند اشتباه است.
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مصاحبه

ازعلل قیام امام خمینی

مردی جاودان در قلب ها

گزیده ای از اوصاف شخصیت
امام

افول پهلوی،فروغ خمینی
درچهل و دومین شماره نشریه
رویش برآن شدیم که با مسئول
محمدحسین کشتکانی
نهاد نمایندگی ولی فقیه در
پزشکی۹۶
پس از وفات آیت الله بروجردی در سال  ،۱۳۴۰دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
پیرامون وضعیت دانشجویی و
شاه به صورت آزادانه تری به دنبال تقابل با
دین بود و عرصه را از مرجعیتی در حد گذشته فرهنگی صحبتی داشته باشیم.

خالی می دید.
با تصویب لوایح مختلف از جمله الیحه انجمن
های ایالتی و والیتی ،مشخص شد که شاه قصد
نابودی دین و روحانیت را دارد .از این رو برخی
از علام به مخالفت با این عوانل پرداختند .از
جمله اعالم عزای عمومی در فروردین  ۱۳۴۲به
مناسبت شهادت امام صادق(ع) بود که حمله
به مدرسه فیضیه و به خاک و خون کشیدن
طالب بی دفاع توسط ماموران شاهی را در پی
داشت .در  ۱۳خرداد امام در فیضیه سخرنانی
علیه شاه داشت و در پی آن دستگیر شد که
به قیام  ۱۵خرداد در برخی مناطق از جمله
تهران و قم و ورامین و  ...شد .تجمعات ۱۵
خرداد نیز به آشوب و رسکوب شدید توسط
شاه انجامید.همین حوادث ،زمینه ساز و جرقه
ی انقالب اسالمی را در پی داشت .فردی تنها
که پشتیبانش خدا و به دنبال آن مردم بودند
کاری را آغاز کرد که به بهمن  ۵۷رسید و به مثر
نشست.
کار عظیمی که هضم آن برای خیلی ها در
دنیا آسان نبود و یک گاو شیرده برای غرب به
دشمنی رسسخت برای آنها تبدیل شد.
برای آنان که فکر میکردند مانند بقیه انقالب
های دنیا  ،این انقالب هم دوام ندارد و با کودتا
و فریب رسان نظام یا حتی جنگ ،میتوانند
آنرا ساقط کنند .اما جمهویت و اسالمیت این
انقالب باعث ماندگاری آن شده و به آن جان
داده است.
حاکمیتی که هم اسالمی و هم مردمی باشد رمز
موفقیت امام بود .امامی که نه درود بر خمینی
و نه مرگ بر او ،تغییری در دلش ایجاد منیکرد.
فقط به دو چیز باور داشت،یکی باور به خدا و
دیگری باور به مردم  .دل به خدا داشت ،عزیز
شد و پشتوانه مردمی هم پیدا کرد تا کاری
عظیم به مثر بنشاند .امام این امت اسالمی را
میشناخت و میدانست که اگر فردی الیق ایشان
را رهربی کند  ،این امت در عرصه های زیادی
میدرخشد.
گاه فردی ناالیق مثل شاه سلطان حسین باعث
میشود که ایرانی محو شود و در الک خود فرو
رود و گاه نادر نامی می آید و با شجاعت از
هامن مردم قهرمانان میسازد و افتخار آفرین
میشود.
باور به خدا و همین امت بود که هشت سال
پر افتخار را در دفاع مقدس در مقابل دنیا به
منایش گذاشت .شهید فهمیده ها سخته شدند
و درخشیدند.
امام  ،به مردم کلمه ی میتوانیم آموخت تا از
وادادگی و منیتوانیمی که غرب به مردم آموخته
بود ،رهایی یابند.
ایران را از تسلیم محض مهلوی در مقابل
استکبار جهانی ،به استقالل رساند که بتوانیم
بگوییم دوران بزن و در رو متام شده ،بتوانیم
آمریکایی جامعت را که کسی منیتواند بگوید
باالی چشمتان ابروست  ،اسیر کنیم و به او
بفهامنیم اینجا خلیج فارس ایران است.
به ما توانسنت آموخت تا در عرصه های زیادی
پیرشفت کنیم.
آموخت که نقاط محروم را دریابیم و روی پای
خودمان بایستیم .فرهنگ را از غرب یا رشق
نگیریم و فرهنگ خودمان را اشاعه دهیم.
طبق راه امام عزیز که میتواینم به ما آموخت،
هامنگونه که توانستیم از زیر سلطه غرب و
استبداد شاه برون آییم  ،پس میتواینم و باید
بتوانیم از مشکالت کنونی اقتصاد هم پیروز
بیرون بیاییم .فقط باید باور داشته باشیم که
پیر جامران عزیز ،به ما جوانان باور داشت
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بهداشت عمومی۹۹

تیم انحمن اسالمی

📎

تربیت بکنیم که این ها معتقد به ارزش
لطفا خودتان را معرفی کنید؟ دور هم باشیم،یک مقدار این ارتباط
ها باشند،معتقد به انقالبی که این همه
بیشترباشد.متاسفانه با کرونا این اتفاق
بسم اهلل الرحمن الرحیم،بنده عباس
خون به پای آن داده شده،باشند،باور
بین دانشجوها افتاد که من احساسم
صادقی هستم،مسئول نهاد نمایندگی
این است که گریزان از مسئولین هستند داشته باشند که متاسفانه این امروزه
ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی
صورت نمی گیرد.در این مدت کرونا،این
و چون ۲سال تعطیل بوده،این یک
رفسنجان
کم کاری ما بوده است که در این
مقدار ارتباط را کمرنگ تر کرد.ما به
مدتی که دانشجو در دانشگاه حضور
دنبال همین هستیم که این ارتباط
علت تصمیم شما برای آمدن
نداشت،ما چقدر توانستیم با او در ارتباط
از دانشگاه ولی عصر رفسنجان به پررنگ شود.قطعا ما به دنبال ارتباط
باشیم،چقدر احوالش را گرفتیم،چقدر
با دانشجویان هستیم و نمی دانم که
داشنگاه علوم پزشکی چه بوده
توانستیم از این طریق خوراک فرهنگی
شما چقدر این را تایید میکنید.حضور
است؟
را برایش آماده کنیم؛در این زمینه کم
شیوه انتقال به این صورت بیشتر دست بنده هم در خوابگاه ها هم به صورت
کاری شده است.
محسوس و هم غیرمحسوس هست
خود ما نیست ،یعنی بعد از یک مدت
مقام های باالتر تصمیم بر این میگیرند که حضور به صورت غیر محسوس
باتوجه به مناسبت سالگرد
بیشتربوده است.
که یک جابه جایی صورت بگیرد کما
ارتحال امام خمینی ره چه
اینکه ماندن من اینجا ،ازهمین االن تا
اقداماتی در دانشگاه در
جلسه شورای فرهنگی در
یک مدت دیگر تغییر و تحوالتی دارد
که خالصه من به دانشگاه دیگری منتقل دانشگاه اخرین بار کی برگزارشده جهت تبیین مکتب امام ره به
دانشجویان انجام شده است؟
می شوم ،شخص دیگری با افکارنو،روحیه است؟شما به عنوان یکی از
در جلسه فرهنگی هم راجب همین
افرادی که مسئولیت سنگینی
ی جدید می آید که بتواند تغییر و
موضوع صحبت شد،راجب چندین کتاب
تحوالت را دنبال بکند .تصمیم شخصی درکار فرهنگی به دوش دارید
هم صحبت شده،مسابقاتی را چه در
آیا پیگیر این قضیه بوده اید
من نبوده ،تصمیم نهادکل بوده است.
سطح دانشجویی باشد،چه کارمندی
و آیا عدم اهمیت مسئوالن به
یا استادی،هم اندیشی اساتید،مراسم
در این مدت شش،هفت ساله کارفرهنگی مشکل سازنیست؟
جلسه هفته گذشته یکشنبه اول خرداد بزرگداشت با یک سخنران خوب در خور
که در نهاد دانشگاه ولی عصر
برگزارشد.قطعا کسی که اینجا می آید شان امام و تبیین دیدگاه حضرت امام
فعالیت داشتید،چه اقداماتی را
در بین دانشجویان،اساتید و کارمندان
دغدغه دارد،دغدغه فرهنگی دارد که
انجام داده اید؟
بتواند کارهای خیلی خوبی را که واقعا شود.یکی از کارهای ما،برگزاری کالس
دانشجوهای آن زمان که بعضی از آنها
های گام دوم انقالب برای اساتید است
روی دانشجو تاثیرگذار باشد.چندین
۱۲تا۱۵سال است که فارغ التحصیل
تصمیم را در هفته گذشته گرفتیم مثال که اساتید در کالس هایشان این ها را به
شده اند،من هنوز تقریبا با اغلب آنها
دانشجویان انتقال دهند.
یکی از مهمترین آن به خاطر دوری
درارتباطم،ماارتباط خیلی صمیمی
دانشجو خصوصا ورودی  ۱۴۰۰-۹۹که
داشتیم؛البته شرایط دانشجویان آن
چه مقدار از اندیشه های امام
مطلقا از شرایط دانشگاه اطالع ندارند،ما
زمان تا االن،نمی گویم خیلی زیاد اما
خمینی ره در واحدهای مختلف
یک مقدار متفاوت تر بود.واقعیتش این یک سری کارگاه های آموزشی داریم
دانشگاه اجرا میشود؟
می گذاریم،هفته آینده هم با همه
است که ما بعضی مواقع که دور هم
می نشستیم تا ساعت۱۲شب۱،شب هم نماینده های ورودی ۱۴۰۰-۹۹هم یک دربعضی از جاها یک مقدار مقیدتر
طول می کشید که خانواده ام هم شاکی سری جلسات را گذاشتیم اما در جهت هستند،نیروهای ما هنوز نیروهای خیلی
خوبی هستند و در بین جوان هایی که
فرهنگی اولین چیزی که به ذهن ما
بودند که چرا این وقت را برای خانواده
رسید که حتما انجام شود معرفت افزایی تازه سر کار می آیند این اندیشه ها یک
نمی گذارید،چرا همیشه آنجا هستید
فعالین فرهنگی است.چندین استاد هم مقدار کمرنگ است.
اما حقیقتا من کل دانشجویان را چه
دعوت کردیم،با همه تشکل ها و کانون
دانشجویان در دانشگاه ولی عصر،چه
حرف آخر:
ها هم صحبت کردیم که جلسات را
دانشجویان علوم پزشکی را واقعا مثل
فرزندان خودم می بینم.هرکاری که برای تشکیل دهند.بنده قبول ندارم که کسی واقعا ما یک توقعی را داریم که مشکل
فرزندان خودم می خواهم انجام دهم و در کارهای فرهنگی کم کاری می کند .های ما یک مقداردر این زمینه ها فعال
می دانم خوب است همان را عینا برای نه تنها دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان باشند.دانشجویان در تشکل ها یک مرتبه
بلکه همه دانشگاه ها اولویت آخری که از من درباره ی جو دانشگاه توضیح
دانشجویان خودم می خواهم.شاید این
نخواستند و نیامدند که یک برنامه ای را
قرار می گیرد بحث اولویت فرهنگی
روابط صمیمانه و دلی باعث شده که
ارائه دهند.حدود۲ماه از حضوری شدن
است،کارفرهنگی اگر بودجه ای اضافه
یک مقدار ما با داشنجویان در ارتباط
آمد به آن می دهند،دغدغه ای نیست .دانشگاه می گذرد ولذا ما این توقع را
باشیم.اقداماتی را هم در زمینه های
هرچیزی جای خودش را دارد،اگر قرار داریم که اگر یک جایی شما دانشجویان
فرهنگی،اردویی،سیاحتی،زیارتی انجام
این خمودگی را در من دیدید،وقتی شما
داده ایم که حتی اردوی کربال را با خود باشد دانشگاه یک بودجه فرهنگی را
بدهد،شفاف اعالم کند.این توقع ما سالها بیایید من حواسم را جمع می کنم کما
دانشجویان رفتیم.
اینکه همینکار را امروز انجام دادید.این
است که بخش فرهنگی مشخص کند
بهترین کاراست.وقتی شما از من مطالبه
که مثال انجمن اسالمی در این ۱سال
در دانشگاه علوم پزشکی
بکنید من قطعا مواظب یک سری کارها
آخرین حضورتان بین دانشجویان مبلغ مشخصی بودجه در اختیارش
است که بداند براساس این مبلغ برنامه و رفتار های خودم و تالش بیشتر برای
فرهنگی یاعامه چه زمانی بوده
انجام امور هستم.درهرصورت ما همه
ریزی بکند.این موارد را سالهاست که
است؟و آیا تصمیمی به دیدار
جوره درخدمت تشکل ها هستیم چون
ما می گوییم اما هنوز که هنوز است
بیشتر با دانشجویان در فضای
محقق نشده است،نه در دولت قبل و نه واقعا نهادرهبری به تنهایی نمی تواند.
خارج کالسی دارید؟
هفته گذشته(۱۰خرداد)جلسه بود.هفته در دولت جدید.متاسفانه در همه جای ما تمام بازوهای اجراییمان دانشجوها
هستند که ان شااهلل با همت شما بتوانیم
کشور ما مخصوصا در علوم پزشکی
گذشته تصویب کردیم برای همه گروه
کارهای خوب و ماندگار را در دانشگاه
ها مثال رادیولوژی،هوشبری،پزشکی و ...کارهای فرهنگی آخر کار قرار دارد و
انجام دهیم.
این واقعا درد است.درحالی که ما باید
به هرصورت یک برنامه ریزی شود که
یک پزشک،پرستار و یا دنداپزشکی را
یک روز ظهر بیرون برویم و ناهار را
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امام خميني (ره) شخصيتي هميشه پريوز بود ،
بايد رمز پريوزي او را کشف کرد راز پريوزي آيت
الله خميني (ره)در شخصيت و خمريه او بود که
هر شخصيت بزرگ بايد آن را دارا باشد .
بدون شک موفقيت امام خميني (ره) را بايد در
ويژگيهاي شخيص و شخصيتي ايشان از يک سو،
و مردم خوب و نجيب و غريمتند ايران اسالمي
از سويي ديگر دانست مهمرتين ويژگيهاي
فردي و رهربي امام به طور خالصه عبارتند از :
اخالص  ،اتکال به خداوند ،تالش پيگري  ،شجاعت
ومقاومت و مداومت در راه هدف  ،داشنت نظم
و برنامه  ،تواضع و فروتني  ،وظيفه مداري ،
مردم گرايي  ،خدامحوري  ،غريت ديني و ميل
 ،زمان شناس  ،اميان به راه  ،هدف و اميان به
مردم  ،طاقت زبان  ،رصاحت بيان  ،پيشتاز
بودن در عرصه گفتار و رفتار  ،سعه صدر ،
ساده زيستي و عدم تعلق به زخارف دنيا ،
برخورداري از شايستگي هاي علمي و عميل
 ،جامعيت در ابعاد مختلف ،تيز بيني و تيز
هويش  ،استقالل طلبي  ،آزاديخواهي و....
وجه متایز امام خمینی(ره) با سایر رهربان
سیاسی و مراجع تقلید را در فراتر رفنت از
دستگاه فقه سنتی ،پایبندی به نظام ارزشهای
مدرن ،الگو و چشم انداز عدالت محور،
قابلیتهای رهربی و تاثیرگذاری و توامنندی
رهربان فکری ،دینی سیاسی و فرهنگی همراه
بنیانگذار جمهوری اسالمی است.
امام مانند برخي نبود که تنها شعار ميل گرايي
داده ويل کارنامه شان پر از خدمت به اجانب و
خيانت به شکور است امام هر جا که احساس
مي کرد کشور يا ملت و يا عزت و افتخار
ميل در معرض خطر است سينه سپر کرده
وارد ميدان مي شدند لذا هنگامي که قرارداد
کاپيتوالسيون (به عنوان سند اسارت ملت) به
امضا مي رسد  ،اين امام بود که به تنهايي وارد
ميدان شده و با آن آيه اسرتجاع آن سخرناين
ماندگار و تاريخي را در آبان سال  43ايراد کرده
و به طور همزمان شاه و آمريکا را مورد رگبار
حمالت خود قرار مي دهند تا جايي که رژيم
ديگر نتوانست امام را تحمل کند و در نتیجه او
را به خارج از کشور تبعيد کرد .هنگامي که شاه
در شرياز رس قرب کوروش رفته و اعالم مي کند :
توبخواب و ما بيداريم  ،امام در ضمن سخرناين
در نجـــف اشـــرف مي فرمايد .... « :مسخره
را بنگريد ! بيدار براي چه؟ وطني که يک
گروهبان آمريکايي بايد به ارتشبد تو دستور
دهد  ،چه وطني و چه محافظتي از وطن ؟!»
امام با آنکه شاه و نظام شاهنشاهي را قبول
نداشتند اما از ذلت و زبوين شاه در برابر رئيس
جمهور آمريکا به شدت اظهار تأثر کرده مي
فرمايند  « :شاه بله قربان گو بود و من اين را
مکرر گفته ام و از بس متأثرم باز هم پيش شام
عرض مي کنم که من وقتي عکس شاه را پهلوي
جانسون ديدم که جانسون عينکش را برداشته و
از اين طرف دارد چشمهايش آن طور نگاه مي
کند و به او نگاه مني کند و او آن طرف ميز  ،او
رس جاي خودش ايستاده بود  ... ،مثل يک بچه
مکتبي که ايستاده پيش معلمي  .... ،من همچو
متأثر شدم که ما  ،در چه حايل هستيم که اين
اول شخص مملکت ما بااصطالح هست».
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