سالروز وهضت سىاد آمىزی به فرمان امام خميىی

ط٘اد آٍ٘سی تٔ ت٘فیق فزٍاُ اٍاً خَیْی (رٓ) اس یل حزمت ٍحذٗد فزْٕگی ،تٔ ّٖضتی فزاگیز تثذیو ػذ ٗ اس آُ پض در ػَار ٍقذص
تزیِ آرٍاّٖای اّقالب اطالٍی در آٍذ.
تٔ حتٌ ،چْیِ آرٍاُ ٍقذطی ،ػایظتگی آُ را دارد مٔ در مْار ٌٍٖ تزیِ إذاف ٗ تزّأٍ ٕای ٍعدشٓ قزُ ،یعْی اّقالب ػنَْٕ٘ذ
اطالٍی تْؼیْذ ٗ ططزی طالیی در مارّأٍ ّٖضت اطالٍی در خٖاُ ٍعاؿز تاػذ.
ّیاس تٔ ت٘ؿیٔ ٗ ت٘خیٔ ّیظت؛ سیزا َٕگاُ ٍی داّْذ مٔ آٍ٘ختِ تْٖا دطتاٗیش اّظاُ در طزاػیة ّؼْاختِ ٗ ّذاّظتِ اطت .اٍا َٕتی
تيْذ ٍی خ٘إذ ٗ ت٘فیقی ٍذاً.
در دیِ ٗ آییْی مٔ تعيیٌ ٗ تعيٌ ،عثادت اطت ،خظتد٘ی داّغ ،فزیضٔ ٗ عاىٌ ارخَْذتزیِ مض در ٍیاُ ٍزدً اطتٍ ،حزٍٗیت اس
خ٘اّذُ ٗ ّ٘ػتِ ،تخؼ٘دّی ّیظت.
اٗىیِ مئَ ٗ ّخظتیِ فزٍاُ آخزیِ متاب آطَاّی ،اٍز تٔ خ٘اّذُ اطت .چْیِ متاتی ٗ چْاُ آییْیٍ ،ظيَاّی را مٔ ّخ٘اّذ ٗ ّْ٘یظذ،
طزسّغ ٍی مْذ.
آٍ٘ساّذُ ،تٖایی ت٘د مٔ پیاٍثز گزاٍی اطالً حضزت ٍحَذ (ؽ) تزای آسادی اطیزاُ خْگ تذر ٍقزر فزٍ٘د ٗ ،آٍ٘ختِْٕ ،زی اطت
مٔ َٕٔ ت٘اّایی ٕا ٗ ْٕزی ٕای دگز ،اس آُ ٍی خ٘ػذ ٗ طز تزٍی آٗرد .راطت اطت مٔ اس داّایی ٍی خیشد ٗ داّظتِ ،ت٘اّظتِ ٍی
آفزیْذ.
تؼنیو ّٖضت ٍقذص ط٘ادآٍ٘سی ،اقتضای رٗذ ٗ ٍزاً اّقالب اطالٍی ت٘د ٗ اگز چْیِ ّث٘د ،خای ٕشار ػگفتی ٗ تاطف ت٘د .تٔ یَِ
فزٍاُ اٍاً خَیْی (رٓ) پایٔ ٗ اطاص ّٖضتی گذاردٓ ػذ مٔ در ٕز گاً ،طاغ٘تی را ػنظت ٗ در ٕز ٍزحئ ت٘فیقی تٔ چْگ آٗرد.
ٕز طزسٍیْی مٔ تٔ تـزف ایِ قیاً طت٘دّی ،در ٍی آیذ ،تز تاً آُ پزچٌ فخز ٗ تزاسّذگی افزاػتٔ ٍی ػ٘د ٗ چزاغ طعادت ٗ
تاىْذگی افزٗختٔ تز ٍی گزدد.
رٕثزاُ ٗ م٘ػْذگاُ ایِ ّٖضت را طپاص ٍی گ٘ییٌ ٗ ت٘فیق تیؼتز آّاُ را اس خذاّٗذ خ٘اطتاریٌ .تٔ خا ٗ ػایظتٔ اطت مٔ ٕذف ٕا ٗ
رطاىت ٗاالی ّٖضت ط٘ادآٍ٘سی ٍ٘رد ت٘خٔ ٗ دقت قزار گیزد.
ایِ ٕذف ٕا در پیاً تاریخی اٍاً اٍت مٔ رٗس ٕفتٌ دی ٍآ طاه  1358تٔ ایِ ٍْاطثت ؿادر فزٍ٘دّذ ،تیِ ػذٓ اطت.

مته پيام امام به ایه شرح است:
بسم اهلل الرحمه الرحيم
ُ * ٗ اىقيٌ ٗ ٍایظطزُٗ (قزآُ مزیٌ(
ٍيت ػزیف ایزاُ! ػَا ٍی داّیذ مٔ در رژیٌ گذػتٔ آّچٔ مٔ تز ٍيت ٍثارس ایزاُ طایٔ افنْذٓ ت٘د ،عالٗٓ تز دینتات٘ری ٗ
ظيٌ ،تثيیغات تی ٍحت٘ی ٗ ٕیچ را َٕٔ چیش خي٘ٓ دادُ ت٘دٍ ،يتی مٔ در َٕٔ اتعاد اس ح٘ایح اٗىیٔ ٍحزًٗ ت٘د ٗاَّ٘د ٍی
ػذ مٔ در اٗج تزقی اطت .اس خَئ ح٘ایح اٗىیٔ تزای ٕز ٍيت مٔ در ردیف تٖذاػت ٗ ٍظنِ ،تينٔ ٍَٖتز اس آّٖا اطت،
آٍ٘سع تزای َٕگاُ اطت.
ٍع االطف مؼ٘ر ٍا ٗارث ٍيتی اطت مٔ اس ایِ ّعَت تشرگ در رژیٌ طاتق ٍحزًٗ ٗ امثز افزاد مؼ٘ر ٍا اس ّ٘ػتِ ٗ
خ٘اّذُ تزخ٘دار ّیظتْذ ،چٔ رطذ تٔ آٍ٘سع عاىیٍ .ایٔ تظی خديت اطت مٔ در مؼ٘ری مٔ ٍٖذ عيٌ ٗ ادب ت٘دٓ ٗ در
طایٔ اطالً سّذگی ٍی مْذ مٔ طية عيٌ را فزیضٔ داّظتٔ اطت ،اس ّ٘ػتِ ٗ خ٘اّذُ ٍحزًٗ تاػذٍ .ا تایذ در تزّأٍ دراس
ٍذت ،فزْٕگ ٗاتظتٔ مؼ٘رٍاُ را تٔ فزْٕگ ٍظتقو ٗ خ٘دمفا تثذیو مْیٌ ٗ امُْ٘ تذُٗ اس دطت دادُ ٗقت ٗ تذُٗ
تؼزیفات خظتٔ مْْذٓ تزای ٍثارسٓ تا تیظ٘ادی تط٘ر ضزتتی ٗ تظیح عٍَ٘ی قیاً مْیٌ تا اّؼاء اهلل در آیْذٓ ّشدیلٕ ،ز مض
ّ٘ػتِ ٗ خ٘اّذُ اتتذایی را آٍ٘ختٔ تاػذ .تزای ایِ اٍز السً اطت تَاً تیظ٘اداُ تزای یادگیزی ٗ تَاً خ٘إزاُ ٗ تزادراُ
تا ط٘اد تزای یاد دادُ تپاخیشیذ ٗ ٗسارت آٍ٘سع ٗ پزٗرع تا تَاً اٍناّات تپا خیشد ٗ اس قزطاص تاسی ٗ تؼزیفات اداری
تپزٕیشد ٗ تزادراُ ٗ خ٘إزاُ ایَاّی تزای رفع ایِ ّقیـٔ دردآٗر تظیح ػ٘یذ ٗ ریؼٔ ایِ ّقؾ را اس تِ تزمْیذ .
تعيیٌ ٗ تعيٌ عثادتی اطت مٔ خذاّٗذ تثارك ٗ تعاىی ٍا را تز آُ دع٘ت فزٍ٘دٓ اطت .ائَٔ خَاعات ػٖزطتاّٖا ٗ رٗطتإا
ٍزدً را دع٘ت َّایْذ ٗ در ٍظاخذ ٗ تنایا ،تا ط٘اداُ ّ٘ػتِ ٗ خ٘اّذُ را تٔ خ٘إزاُ ٗ تزادراُ خ٘د یاد دْٕذ ٗ ٍْتظز
اقذاٍات دٗىت ّثاػْذ ٗ در ٍْاسه ػخـی ،اعضای تا ط٘اد خاّ٘ادٓ اعضای تیظ٘اد را تعيیٌ مْْذ ٗ تیظ٘اداُ اس ایِ اٍز
طزپیچی ّنْْذ.
ٍِ اس ٍيت عشیش اٍیذ دارً مٔ تا َٕت ٗاالی خ٘د ،تذُٗ ف٘ت ٗقت ،ایزاُ را تٔ ؿ٘رت ٍذرطٔ ای درآٗرّذ ٗ در ٕز ػة
ٗ رٗس در اٗقات تیناری ،ینی دٗ طاعت را ؿزف ایِ عَو ػزیف َّایْذ .
تپا خیشیذ مٔ خذاّٗذ ٍتعاه تا ػَا اطت .اس خذاّٗذ تعاىی طعادت ٗ طالٍت ٗ رفآ ٍيت ػزیف را خ٘اطتارً .
ٗ اىظالً عيینٌ ٗ رحَت اهلل ٗ تزماتٔ
رٗذ ا… ٍ٘ط٘ی اىخَیْی
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