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درس شانزدهم 

زمينه ها و هدف های اصالحات 
آمريکايی در ايران

در اين درس، با هدف هاى اصالحات اجتماعى و اقتصادى موردنظر آمريكا در 
ايران و نيز اقداماتى كه دولت هاى شريف امامى و امينى براى زمينه سازى و اجراى اين 

سياست انجام دادند آشنا مى شويد.

تحول های بين المللی منطقه ای
کشورهای  برابر  در  کندی۱  جان. اف.  جمهوری  رياست  دوره ی  در  آمريکا  خارجی  سياست 
توسعه نيافته ی جهان سوم و خاورميانه، اجرای اصالحات از باال به پايين با هدف پيشگيری از انقالب های 
قهرآميز بود.۲ اين سياست با عنوان «اتحاد برای پيشرفت»۳ در کشورهايی که در معرض خطر کمونيسم 
يابد و در صورت  تغيير  کشورها  حاکم بر آن  استبدادی  ديکتاتوری و  نظام  بودند، اجرا می شد؛۴ بی آن که 
مقاومت مردم توسل به زور برای اجرای آن پيش بينی شده بود.۵ اجرای اين سياست درباره ی ايران از اهميت 
خاصی برخوردار بود؛ زيرا رژيم دست نشانده ی شاه وابسته و متحد آمريکا بود و به دليل همسايگی با اتحاد 

جماهير شوروی و موقعيت ممتاز جغرافيای سياسی، در وضعيتی حساس و تعيين کننده قرار داشت.۶
١ــ جان. اف. کندی   (John. F. Kenedy) در ۲۰ ژانويه ی ۱۹۶۱ م / ۱۳۳۹ ش. به عنوان سی و پنجمين رئيس جمهور آمريکا در 

کاخ سفيد بر مسند قدرت نشست.
٢ــ نظير انقالب هايی که در آمريکای التين، کوبا و ويتنام روی داده بود.
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٤ــ برای نخستين بار اين سياست در کشور ونزوئال در دوران رياست جمهوری «روموال بتانکورت» آزمايش شد. چون اجرای آن 
با مخالفت و تظاهرات گسترده مردم روبه رو شد، منجر به سرکوب و قتل جمع کثيری از مردم شهر کاراکاس شد. ن. ک: نجاتی، تاريخ سياسی 

بيست و پنج ساله ی ايران، بيل، شير و عقاب. 
ايران،  بيست و پنج  ساله ی  سياسی  تاريخ  نجاتی،  ۴۷۹؛  آمريکا، ص  متحده  ايران و اياالت  دوجانبه  روابط  مستند  تاريخ  ٥ــ آلن نان، 

ج   ۱، ص ۱۱۳.
٦ــ بيل، شير و عقاب، ج ۱، ص ۱۸۴.
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فساد  وضعيت  از  گزارش هايی۱  آمريکا،  خارجه ی  امور  وزارت  در  ايران  مسائل  کارشناسان 
سلسله  يک  وجود  می داد  نشان  که  کردند  تهيه  پهلوی  رژيم  سياسی  مخالفان  سرکوب  شاه و  حکومت 

اصالحات اقتصادی ــ اجتماعی در ايران ضروری است.۲
عالوه بر اين، صنايع و اقتصاد آمريکا و کشورهای غربی نيازمند بازارهای مصرف جديدی بود و 
کشورهای خاورميانه به علت ساختار اقتصادی مبتنی بر رژيم ارباب و رعيتی، امکان مصرف توليدات 

جديد را نداشتند.۳
به باور زمامداران آمريکا، اصالحات اقتصادی و اجتماعی می توانست ضمن جلوگيری از «انقالب 
سرخ» و کاهش خطر کمونيسم، زمينه ی ايجاد «انقالب سفيد» را فراهم آورد و از گسترش فعاليت های 

مردمی عليه حکومت های ديکتاتور و دست نشانده ی آمريکا جلوگيری کند.۴

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
منظور از انقالب سفيد، ماهيت و اهداف آن چيست؟ 

نخست وزيری شريف امامی
به  شريف امامی  منصوب کردن  با  شاه   ،۱۳۳۹ شهريور  در 
نخست وزيری و طرح شعارهايی مانند آزادی احزاب و فضای باز 
سياسی و اصالحات اقتصادی به استقبال از سياست های جديد 
دولت آمريکا رفت. انتخاب شريف امامی در واقع حاصل توافق 
شاه و انگلستان با استفاده از فرصت انتخابات رياست جمهوری 

آمريکا بود.۵
و  شاه  به  آمريکا  رئيس جمهوری  کندی  اين،  وجود  با 

١ــ اين گزارش ها در اواخر سال ۱۳۳۹ توسط جان. دبليو بولينک John. W. Bouling و اوايل سال ۱۳۴۰ توسط کوتيلريانک 
تهيه شد.

ـ     ۱۳۸. ٢ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۱۳۶ـ
٣ــ با گذشت ساليانی که از جنگ جهانی دوم سپری شده بود؛ صنايع و اقتصاد اروپا دوباره فعال گرديده و نياز به بازارهای مصرف 

احساس می شد. ن.ک: الهی، ديکتاتوری کارتل ها، ص ۵.
٤ــ گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه، ص ۱۷۲؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۱۳۳.

٥ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج٢، ص ٣٠٠ و ٣٠١.

شريف امامی
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شريف  امامی اعتماد نداشت و آن ها را برای اجرای برنامه هايش در ايران مناسب نديد. آمريکا، در اين 
زمان، برای هموارکردن سياست های خود در ايران، با برخی از رجال ايران ارتباط برقرار کرد و خواستار 
برکناری شريف امامی و روی کارآمدن علی امينی شد.۱ علی امينی در دوران تصدی سفارت ايران در 

آمريکا بيش از پيش به مقامات آمريکايی نزديک شده بود و با کندی ارتباط صميمانه ای داشت.۲

اصالحات دوره ی نخست وزيری علی امينی
با روی کارآمدن علی امينی، سياست های پيش بينی شده ی آمريکا، در ايران به اجرا گذاشته شد. 
افتادن  و  پهلوی  رژيم  سقوط  از  جلوگيری  برای  که  بود  اداری  فساد  با  مبارزه  سياست  اين  اول  قدم 
حکومت ايران به دست کمونيست ها، صورت می گرفت. اقدام دوم، «اصالحات اقتصادی» بود که برای 

تغيير زيرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
علی امينی در اولين قدم، دست به اقدامی جنجالی زد. او از شاه درخواست انحالل مجلس های 
شورای ملی و سنا را کرد، تا موانع سر راه انجام نقشه های خود را از ميان بردارد. به دنبال آن، جمعی زياد 
از سران حکومت از نظاميان عالی رتبه گرفته تا مقام های اقتصادی را دستگير کرد تا گناه مفاسد اقتصادی   و 
سياسی رژيم پهلوی را به گردن آنان بيندازد. علی امينی با اين اقدام می خواست از تعميق اعتراضات اجتماعی 
و مردمی عليه آمريکا جلوگيری کند.۳ البته او به دنبال جاه طلبی های شخصی خود نيز بود و می خواست 

مستقل از شاه، با آمريکا ارتباط برقرار کند. شاه از اين موضوع احساس نگرانی می کرد.۴
اقدام دوم امينی، اجرای قانون اصالحات ارضی بود. قانون «اصالحات ارضی» که در بهمن 
۱۳۴۰ در هيئت دولت به تصويب رسيده بود،   از منطقه ی آذربايجان شروع شد. با سرعت گرفتن روند 

اصالحات ارضی توسط علی امينی، شاه از ناحيه ی او احساس خطر کرد.

بيش تر بدانيد
کندی، رئيس جمهور آمريکا، از مشاوران خود خواسته بود که برای دادن کمک به ايران شرايط 
وام  واگذاری  شرط  داشت.  نياز  وام  اين  به  به   شدت  ايران  که  شرايطی  در  هم  آن  کنند.  تعيين  خاصی 

١ــ منصوری، قيام ۱۵ خرداد، ص ۳۳؛ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک. ص ۲۳.
٢ــ همان، ص ۷ــ۱۴ و ۲۰. هم  چنين ن.ک: امينی، خاطرات، ص ۷۴؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۵۱۹.

٣ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۸۵ ــ ۳۸۶؛ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک، ص ۲۴.
٤ــ هويدا، سقوط شاه، ص ۱۴۰.
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۳۵  ميليون دالری آمريکا پذيرش نخست وزيری علی امينی از سوی شاه بود.۱
آمريکا در دوران چهارده ماهه ی حکومت امينی، کمک های مالی که بالغ بر ۶۷ ميليون دالر بود، به 
ايران پرداخت کرد و اين حمايت ها را منوط به حسن اجرای اصالحات مورد عالقه اش کرد. امينی به دليل 
ارتباط نزديک با مقامات آمريکايی همواره مورد حسادت شاه قرار داشت. شاه بعدها با اعتراف به اين موضوع 
گفت: «بدتر از همه اين که موقع ديدارم از آمريکا هرجا می رسيدم، اول از همه حال و احوال نخست وزير را 
از من می پرسيدند و رفتارشان به صورتی بود که گويی اصًال من را به حساب نمی آوردند۲». با اين همه وقتی 
که امينی درگيری اش بر سر لزوم کاهش بودجه ی نظامی آغاز شد، نتوانست حمايت آمريکا را جلب کند. 

اين نخستين بار نبود که ايالت متحده ی آمريکا، در برابر نخست وزير، جانب شاه را گرفته بود.۳

محمد رضا شاه در فروردين ۱۳۴۱ به همراه اسدالله علم به آمريکا رفت و با کمک انگلستان توانست 
آمريکا را به برکناری امينی راضی کند و خود مجری اصالحات مورد نظر آمريکا در ايران شود.۴

۱ ــ هدف آمريکا از انجام اصالحات در کشورهای توسعه نيافته چه بود؟ اين اصالحات با چه 
عنوانی و در چه کشورهايی اجرا  شد؟ 

٢ــ چرا دولت آمريکا انجام اصالحات اقتصادی ـ اجتماعی در ايران را ضروری می دانست؟
۳ ــ آمريکا چه نقشی در برکناری شريف امامی و انتصاب علی امينی به نخست وزيری داشت؟ 

۴ ــ علی امينی در دوره ی نخست وزيری خود چه اقداماتی انجام داد؟ 

 ــ درباره ی کمک های آمريکا به ايران در دوره ی نخست وزيری علی امينی گزارشی تهيه کنيد.
١ــ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک، ص ٢٨ و ٢٩؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج٢، ص ٣٠٨.

٢ــ هويدا، سقوط شاه، ص ۱۴۰.
٣ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۸۶ و ۳۸۷.

٤ــ کاتم، ناسيوناليسم در ايران، ص ۴۳۲؛ امينی، خاطرات، ص ۲۰۵؛ بيل، شير و عقاب، ج ۲، ص  ۱۸۶ و ۱۹۶. 

انج از يکا آم هدف ۱

پرسش های نمونه

آم کمکهای دربارهی

انديشه و جست  و جو
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درس هفدهم 

زمينه های پيدايش نهضت روحانيت

در اين درس با چگونگى روى كار آمدن دولت اسد اهللا علم و اجراى اصالحات مورد نظر 
آمريكا در ايران از قبيل تصويب نامه ى انجمن هاى ايالتى و واليتى و انقالب سفيد آشنا 

مى شويد و مخالفت و مقاومت روحانيت و مردم در برابر اين اصالحات را مى خوانيد.

دولت اسدالله علم
با رحلت آيت الله بروجردی مرجع بزرگ تقليد شيعيان جهان در فروردين ماه ۱۳۴۰، شاه تصور 
کرد که زمينه برای جانشينی مرجع يا مراجع تقليد به جای آيت الله بروجردی وجود ندارد. از اين رو 

فرصت را برای اجرای اصالحات مورد نظر آمريکا مناسب ديد.۱

بيش تر بدانيد
برای تقويت مرجعيت و تمرکز آن، عده ای از مدرسان حوزه ی علميه ی قم تصميم به دعوت از 
آيت الله بروجردی برای مهاجرت به قم گرفتند. از ميان اين عده، سرشناس ترين آن ها آيت الله خمينی بود. 
به عقيده ی ايشان بازسازی حوزه ی علميه قم تحت زعامت مرجعيت مقتدر تنها عامل نجات تشيع ايران 
بود. آيت الله بروجردی که از شاگردان مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی، سيد محمد کاظم يزدی و 
جهانگيرخان قشقايی بود، عالوه بر تحول در حوزه ی علميه ی قم نقش بسيار مهمی در حفظ جامعه ی 
مسلمان ايران از آفت ها و بحران های سياسی و اجتماعی آن مقطع حساس ايفا کرد. بسياری از افرادی 

که در شکل گيری انقالب اسالمی نقش داشتند، از شاگردان ايشان بودند.۲

١ــ شاه تالش کرد تا پايگاه مرجعيت از قم به نجف انتقال يابد. از اين رو ضايعه ی درگذشت آيت الله بروجردی را به علمای نجف 
تسليت گفت. ن. ک: منصوری، تاريخ قيام ۱۵ خرداد به روايت اسناد، ج۱، ص ۲۴۰؛ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۳، ص ۳۱. 

٢ــ دوانی، مفاخر اسالم، ج۱۲، ص ۶۰۸؛ حقانی، تاريخ شفاهی انقالب اسالمی، تاريخ حوزه ی علميه ی قم، ص ۲۱۹؛ ريحان يزدی، 
آينه دانشوران، ص ۴۵۸.
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در تير ماه ۱۳۴۱، شاه، علی امينی را به بهانه ی اختالف بر سر بودجه ی نظامی۱ بر کنار و اسدالله 
علم را که يکی از نزديکان او بود، به نخست وزيری منصوب کرد.۲ او هم چنين تصميم گرفت که قانون 

انتخابات ايالتی و واليتی را در غياب مجلس شورای ملی تغيير دهد.۳

تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی
قانون انجمن های ايالتی و واليتی در اولين دوره ی 
مجلس شورای ملی به منظور تشکيل شوراهای استان و 
شهرستان به تصويب رسيده بود و تا زمان نخست وزيری 
اسدالله علم اين قانون بدون تغيير مانده بود. قانون مذکور 
در مهر ١٣٤١ توسط هيئت دولت تغيير کرد که براساس 
آن، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجيد از شرايط 

انتخاب شوندگان حذف شد.۴

بيش تر بدانيد
بر  عالوه  دنبال می کرد. او می خواست  متفاوتی را  اهداف  لوايح  اين  تصويب  پوشش  در  شاه 
سنجش ميزان حساسيت علما و توان مذهبی مردم، روحانيت و جريان مذهبی را که همواره سدی در برابر 
نفوذ سلطه ی بيگانگان در ايران به شمار می آمدند، در يک زورآزمايی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری 
در برابر آن ها نباشد. به همين منظور مطبوعات رسمی کشور با تيترهای درشت به انعکاس تصويب اين 

لوايح و اخبار مربوط به آن پرداختند.۵

١ــ عاقلی، نخست وزيران ايران، ص ۹۱۸ ــ ۹۲۰؛ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک، ص ۴۰ و ۴۱. 
٢ــ شاهدی، زندگانی سياسی خاندان علم، ص ۱۴۹ و ۱۵۰؛ يادداشت های علم، ج۱، ص ۳۴. 

٣ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۱۹۹؛ شاهدی، مردی برای تمام فصول، ص ۳۶۹ و ۳۷۰.
٤ــ روحانی، نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۱۴۹ ــ ۱۵۱؛ کوثر، ج۱، ص ۶. 

٥ــ منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ۱۴۹؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۲، ص ۱۷۵؛ کدی، ريشه های انقالب ايران، 
ص ۲۷۵ و ۲۷۶.
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اين تصويب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ايران را برانگيخت. امام خمينی علمای طراز اّول 
قم را به نشست ها و گفت  وگوهای متعدد برای لغو اين تصويب نامه فراخواند. وی با تشريح نقشه های 
استعمار و توطئه های آن ها مسئوليت  علما را در قبال صيانت از اسالم و استقالل کشور يادآور شد و 

مقرر شد با ارسال تلگرام هايی به شاه، لغو فوری تصويب نامه ی مذکور درخواست شود. 
مبارزه ی پی گير امام خمينی، مراجع تقليد و ديگر علما  سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشينی 
و اعالم لغو تصويب نامه کرد. شاه در اجرای سياست اسالم زدايی با شکست مواجه شد. اين حرکت 
به  ايران  ملت  سياسی  پيروزی  اولين  يافت،  شهرت  روحانيون  ماهه ی  دو  نهضت  به  که  علما  هماهنگ 

رهبری امام خمينی بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود.۱
برخی از علمای قم اين اقدام را کافی دانستند، اما امام خمينی با هوشياری به تشريح اهداف پشت 

پرده ی رژيم پهلوی پرداخت و ماهيت دخالت آمريکا و صهيونيسم را در امور مملکت افشا کرد. 
ابعاد و عمق مبارزات امام خمينی فراتر از لغو تصويب نامه بود. ايشان در اعالميه ها و سخنرانی بعدی 
خود اعالم خطر کرد که اسالم و استقالل مملکت و اقتصاد ايران در معرض توطئه ی صهيونيست هاست 
و تا رفع اين خطرها نبايد از پا نشست.۲ امام خمينی با دور انديشی قصد داشت با استفاده از فرصت به 
وجود آمده مبارزه ی دامنه داری را برای سرنگونی رژيم وابسته ی شاه و قطع سلطه ی آمريکا و اسرائيل 

و تشکيل حکومت مستقل و مردمی پايه ريزی کند. 

انقالب سفيد 
تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی مقدمه ی اجرای حرکتی در جهت خواست آمريکايی ها 
برای جلوگيری از نفوذ شوروی در ايران بود که بعدها از سوی شاه و دربار انقالب سفيد نام گرفت. بعد 
از لغو تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی، شاه در اثر فشار آمريکا، خود به ميدان آمد و اعالم 

کرد قصد دارد اصول شش گانه ی به اصطالح انقالب سفيد را به نظر خواهی بگذارد.
در اين هنگام امام خمينی با آگاهی از اهداف شاه و نتايج زيان بار سياست های مداخله جويانه ی 
آمريکا در ايران، مراجع و علمای قم را به شرکت در يک جلسه ی اضطراری فراخواند. در اين نشست 
پس از تبادل نظر تصميم گرفته شد، برای اطالع بيش تر در باره ی همه پرسی و اهداف آن از شاه توضيح 
١ــ کوثر، ج۱، ص ۶ ــ۱۰؛ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۳، ص ۸۷/ ۱۲۳ ــ۱۴۷, ۱۱۲ ــ ۱۱۵؛ روحانی، بررسی و تحليلی 

از نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۱۷۷ــ۱۹۱.
٢ــ روحانی، بررسی نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۲۰۵.
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بخواهند. آيت الله روح الله کمالوند به نمايندگی از سوی مراجع و علما به ديدار شاه رفت.۱ در اين ديدار، 
شاه به جای پاسخ به سؤاالت مراجع و علما، زبان به تهديد گشود.۲

بيش تر بدانيد
محمد رضا شاه در ديدار با آيت الله کمالوند اعالم کرد: «اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به 
آسمان برود، من بايد اين برنامه را اجرا کنم، زيرا اگر نکنم، از بين می روم». او ضمن شکايت از علمای 
باشند. کشورشان  شاه  دعاگوی  کشورها  ديگر  روحانيون  مانند  مخالفت،  جای  به  تا  خواست  ايران 
آيت الله کمالوند در پاسخ گفت: «علمای شيعه، در تاريخ هزار ساله ی خود، هيچ گاه مأمور حکومت ها 

نبوده اند و نخواهند بود».۳
به دنبال پاسخ شاه، امام  خمينی و علما دريافتند که شاه با حمايت آمريکا، به هر نحو ممکن مصمم به 
پيشبرد و اجرای اين برنامه است. امام خمينی طی سخنانی فرمودند:«اکنون طرف حساب علما شخص شاه 
است نه دولت؛ زيرا او در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته عقب نشينی او به قيمت 

سقوط و نابودی اش تمام خواهد شد. بايد توده ی ملت را از اهداف استعماری اين لوايح آگاه کنيم».۴

تحريم رفراندوم و قيام مردم 
با انتشار اعالميه ی امام خمينی و اعالميه های ديگر از سوی ساير علما و مراجع نظير آيت الله 
گلپايگانی، آيت الله مرعشی نجفی و آيت الله خوانساری نسبت به غير قانونی بودن رفراندوم (همه پرسی)، 
صدور  با  نيز  تهران  دانشگاه  دانشجويان  ريختند.  خيابان ها  به  شهرستان ها  ديگر  و  قم  و  تهران  مردم 

اعالميه ای اقدامات ضد اسالمی و غير قانونی رژيم را محکوم کردند.۵
کردند.  به پا  اعتراض آميز  تظاهرات  شهر  جنوبی  قسمت های  در  مردم  و  شد  تعطيل  تهران  بازار 
رژيم برای کنترل اوضاع، تهران را به اشغال نظامی درآورد و به سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران 

پرداخت و تعدادی از روحانيون را دستگير و روانه ی زندان کرد.۶
ايالتی و واليتی  انجمن های  نيز با اليحه ی  آزادی  روحانيون، نهضت  علما و  مخالفت  کنار  در 

١ــ آيت الله روح الله کمالوند از مدرسان توانای فقه، اصول و فلسفه ی حوزه علميه قم بود. 
٢ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۳، ص ۲۰۱؛ روحانی، بررسی نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۲۲۳؛ کوثر، ج۱، ص ۳۴.

٣ــ ن. ک: رجبی، زندگی نامه ی سياسی امام خمينی، ص ۲۶۳. 
٤ــ کوثر، ج۱، ص ۳۷  و ۳۸. 

٥ــ کريميان، جنبش دانشجويی در ايران، ص ۱۷۲ ــ۱۷۴؛ بيل، شير و عقاب، ج۱، ص ۲۳۲. 
٦ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۲۳۷؛ کوثر، ج۱، ص ۳۵ و ۳۶.
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صدور  با  و  قم  مراجع  با  ديدار  از  پس  مذهبی  سياسی  تشّکل  اين  کرد.  مخالفت  رفراندوم  برگزاری  و 
اعالميه ای، به دفاع از نهضت روحانيت برخاست۱ و مشی سياسی خود را از جبهه ی ملی متمايز کرد 
و به افشای ماهيت اصالحات شاه، کندی و انقالب سفيد پرداخت،۲ اما به زودی رهبران آن از جمله 
مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی دستگير شدند. آن ها تا پس از قيام ۱۵ خرداد در زندان باقی ماندند 

اما جبهه ی ملی تنها به شعار «اصالحات آری، ديکتاتوری نه» کفايت کرد. 
در روز چهارم بهمن ماه ۱۳۴۱، شاه به قم رفت تا با سخنرانی در اين شهر که کانون اصلی 
رهبری  به  قم  علمای  نيستند.  يکپارچه  شش گانه  اصول  با  مخالفت  در  علما  کند  ثابت  بود،  مخالفان 
امام خمينی استقبال از شاه و حضور در مراسم را تحريم کردند.۳       شهر قم يکپارچه تعطيل شد. شاه 
برخالف انتظارش با مشاهده ی اين حوادث طی نطقی که با عصبانيت تمام ايراد شد، به روحانيت و 

اسالم اهانت کرد.۴
در چنين شرايطی که انتخابات تحريم شده بود، شاه با اعمال فشار و خشونت، همه پرسی فرمايشی 
خود را در ۶ بهمن ۱۳۴۱ برپا کرد و در پی آن، رئيس جمهور آمريکا و ملکه ی انگليس اين رفراندوم 

را به شاه تبريک گفتند.۵
چند روز بعد، دولت علم تصويب نامه ی لغو شده ی انجمن های ايالتی و واليتی را به صورت ماده ی 
اصالحی قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و اين کار مورد اعتراض امام خمينی واقع شد، و آن را 

از نظر قانون اساسی و شرع بی اعتبار دانست.۶

١ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۱۸۴ ــ۱۸۶ و ۲۰۵.
٢ــ فارسی، زوايای تاريک، ص ۷۶.

٣ــ حتی توليت آستانه ی حضرت معصومه (ع) نيز از شرکت در اين مراسم خودداری کرده بود. 
٤ ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۳۲۳؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج۲، ص ۱۷.

٥ــ روزنامه اطالعات (۱۳۴۱/۱۱/۱)، ن. ک: بيل، شير و عقاب، ج۱، ص ۲۳۲؛ نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوين، ص ۲۰. راديو 
سفيد  انقالب  و  اصالحات  جريان  در  که  است  اين  توجه  جالب  پرداخت.  شاه  اقدامات  از  ستايش  به  نيز  «نووياگرينا»  هفتگی  مجله  و  مسکو 
دولت آمريکا و شوروی مواضع يکسانی در برابر نهضت مردم اتخاذ کردند. ن. ک: جواد منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ١٨١؛ 

عرفان منش، خاطرات ١٥ خرداد، ج    ٢، ص ٢.
٦ــ شاهدی، مردی برای تمام فصول، ص ۳۲۲. 
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۱ ــ در دوره ی نخست وزيری َعَلم چه تغييری در شرايط انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی 
ايجاد شد؟ 

٢ــ علت و نتيجه ی مخالفت امام خمينی و علما با تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی را 
توضيح دهيد.

۳ ــ امام خمينی (ره) و ديگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه (انقالب سفيد)، چه موضعی 
اتخاذ کردند؟ 

تهيه  مطلبی  روحانيون،  محدود کردن  و  اسالم زدايی  برای  پهلوی  رژيم  برنامه های  درباره ی   ــ 
کنيد. 

رژ برنامههای دربارهی ــ
انديشه و جست  و جو

نخست دورهی در ۱ــ
پرسش های نمونه
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درس هجدهم 

قيام ١٥ خرداد
در اين درس با چگونگى گسترش نهضت امام خمينى و قيام پانزده خرداد،تصويب 

اليحه ى كاپيتوالسيون و تبعيد حضرت امام خمينى آشنا خواهيد شد.

آمريکا،  سياست های  اجرای  برای  پهلوی،  رژيم  خوانديد  پيشين  درس  در  که  همان طور 
سياست های  اجرای  زيرا  شد،  مردم  و  علما  اعتراض  باعث  که  زد  سفيد  انقالب  رفراندوم  به  دست 
نيز  اسالم زدايی  به  منجر  اقتصادی،  بنياد های  نابودی  و  کشور  وابستگی  آمريکا،       عالوه   بر  گسترش 

می شد.

حمله به فيضيه
با نزديک شدن نوروز ۱۳۴۲، امام خمينی، در اعتراض به سياست های رژيم پهلوی، اعالم عزای 
عمومی کرد؛ ديگر مراجع و علما نيز، از او پيروی کردند. دوم فروردين ماه، در جريان برگزاری مراسم 
عزاداری شهادت حضرت امام صادق (ع)، نيروهای ساواک و کماندوهای «شاه»۱، در لباس غير نظامی 
به مدرسه ی فيضيه ی قم حمله کردند و عده ای از روحانيان را به شهادت رساندند و يا زخمی کردند.۲ 
آنان درهای حجره ها را شکستند و قرآن ها و کتاب ها را پاره کردند و به بيرون ريختند. حتی به مجروحان 

بستری شده ی اين ماجرا در بيمارستان قم نيز حمله بردند و آن ها را در بيمارستان، دستگير کردند.۳ 
همزمان با اين فاجعه، به مدرسه ی طالبيه ی تبريز نيز حمله شد و چند تن در اين حادثه مجروح و 

شهيد شدند.۴ هدف رژيم، از يورش به مدرسه ی فيضيه ايجاد ارعاب و وحشت بود.
١ــ لشگر ۱ گارد شاهنشاهی.

ـ     ۳۴۸. ٢ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی،  ج ۱، ص ۳۳۹ـ
٣ــ کوثر، ج ۱، ص ۵۰  ــ  ۵۲.

٤ــ کرباسچی، هفت هزار روز تاريخ، ج ۱، ص ۱۳۵.
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امام خمينی، طی اعالميه ای اظهار داشت: «ناراحت نشويد. مضطرب نگرديد. ترس و هراس 
را از خود دور کنيد. دستگاه حاکمه با ارتکاب اين جنايت، خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهيت 
چنگيزی خود را به خوبی نشان داد … ما پيروز شديم. ما از خدا خواستيم که اين دستگاه ماهيت خود 

را بروز دهد و خود را رسوا کند».۱
حادثه ی خونين فيضيه پيامدهای مختلفی داشت و برخالف انتظار رژيم مبارزه را جدی و آشکارتر 
کرد. روحانيون تهران، قم، مشهد، اصفهان، شيراز و برخی از ديگر شهرستان ها به منظور ابراز همدردی 
و پشتيبانی از حوزه ی علميه قم به مدت يک هفته دست به اعتصاب زدند و از رفتن به مساجد و اقامه ی 

نماز جماعت خودداری کردند.۲
امام خمينی در اعالميه ی معروف خود، شاه دوستی را با غارت گری، جنايت و تجاوز به احکام 
اسالم مساوی دانست و به نام ملت، نخست وزير را استيضاح کرد۳ و فرمودند: «من اکنون قلب خود 
را برای سرنيزه های مأمورين شما حاضر کرده ام». رهبری نهضت هم چنين اظهار حقايق را به هر قيمتی 

واجب و تقيه را حرام کرد.۴

قيام پانزده خرداد
در عصر عاشورای سال ۱۳۸۳ ق. مطابق با سيزدهم خرداد ۱۳۴۲، امام خمينی به مدرسه فيضيه 
قم رفت، تا درباره ی مسائل سياسی روز، به ايراد سخن بپردازد. گزارش مأمور ويژه ساواک که در 
محل حضور داشته، در اين باره، گستردگی اعتراض مردمی و حمايت از امام خمينی را به خوبی نشان 
می دهد وی می نويسد: «در تاريخ قم چنين جمعيتی ديده نشده است. خمينی را مثل امام وارد کردند و 

تمام جمعيت آن چنان صلوات فرستاد که تا دو کيلومتر صدای آن ها شنيده می شد  ».۵
يک روز پس از اين سخنرانی، در بامداد چهاردهم خرداد، امام خمينی در خانه ی خود دستگير و 
به تهران منتقل شد. همزمان، چند تن ديگر از علمای شهرستان ها نيز دستگير و زندانی شدند۶. با انعکاس 

١ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۳۵۸؛ کوثر، ج ۱، ص ۳۸.

٢ــ کوثر، ج ۱، ص ۶۳؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۳۸۷.
٣ــ استيضاح يعنی توضيح خواستن از دولت يا وزير در مورد يک واقعه.

٤ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۳۷۰ــ۳۷۴؛ کوثر، ج ۱، ص ۶۳.
٥ــ حسينيان، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران، ص ۴۶۶.

٦ــ همزمان با دستگيری امام خمينی، آيت الله قمی در مشهد و آيت الله محالتی را در شيراز دستگير کردند و در مدت کوتاهی ۵۳ نفر 
از علمای تهران و شهرستان ها نيز دستگير شدند. فراتی، تاريخ شفاهی انقالب اسالمی، ص ۱۳۱.
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خمينی،  م  ما ا دستگيری  خبر 
مـوجی  خـرداد  پـانـزدهم  در 
در  مردمی  اعتـراض  از  عظيم 
در  آن،  دنبـال  به  به  پا خاست.  قم 
شهرستان های ورامين۱،  تهران و 
شيراز۲،  کاشان،  قزوين،  مشهد، 
شهر  چند  و  اصفهان۴  و  تبريز۳ 
ديگر نيـز، تظاهرات اعتراض آميز 

به راه افتاد.
در  کرد.  صادر  را  مردم  بی رحمانه ی  کشتار  دستور  شاه،  فرمان  به  نخست وزير،  َعَلم،  اسدالله 
و  تانک ها  نظامی،  حکومت  اعالم  با  سبب  همين  به  بود.  گسترده  بسيار  تظاهرات  دامنه ی  قم  و  تهران 
مسلسل های سنگين به خيابان آمدند. در قم هواپيماهای نظامی بر فراز شهر به پرواز درآمدند.۵ حضور 
آيت الله  بودند.  خمينی  امام  آزادی  خواستار  مردم  بود.۶  چشم گير  قم  اعتراض آميز  تظاهرات  در  زنان 
مرعشی نجفی به ميان تظاهر کنندگان رفت و اعالم کرد:« نخواهيم گذاشت آسيبی به خمينی عزيزمان 
برسد».۷ با حرکت روحانيون به سمت حرم، درگيری و صدای رگبار مسلسل ها شدت يافت. مأموران 
با محاصره ی تظاهرکنندگان آن ها را مانند برگ پاييزی به زمين ريختند. تنها در يک کوچه تعداد ۳۲ نفر 

شهيد و مجروح شدند.۸ اجساد شهدا در کاميون های نظامی به مقصد نامعلومی حمل شد.۹
١ــ مردم پيشوای ورامين در حمايت از امام خمينی در حالی که کفن بر تن کرده بودند و با پای پياده به سوی تهران در حرکت بودند، 
قبل از رسيدن به تهران، مورد هجوم نظاميان قرار گرفتند و دسته جمعی به خاک و خون کشيده شدند و عده ای از آن ها به شهادت رسيدند و يک 

بار ديگر حادثه ی ۳۰ تير ۱۳۳۱ در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کشتزارهای ورامين تکرار شد.
٢ــ در حوادث خونين ۱۶ خرداد در شيراز تعداد زيادی شهيد و مجروح شدند که بيش ترين آن ها دانش آموزان و نوجوانان بودند. 

ن.  ک. عرفان منش، خاطرات ۱۵ خرداد در شيراز، ج ۲، ص ۲.
٣ــ ن. ک: باقری، خاطرات ۱۵ خرداد تبريز، ج ۲، ص ۱۰۳.

٤ــ اسناد انقالب اسالمی، ج ۳، ص ۸۴    ــ۸۶.
٥ ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر، ج ۲، ص ۴۵ و ۴۶؛ طاهری خرم آبادی، خاطرات.

٦ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۴۷۶.
٧ــ اسناد انقالب اسالمی، ج ۱، ص ۱۱۹.

٨  ــ کوچه نمازی. ن.ک: مدنی، تاريخ سياسی معاصر، ج ۱، ص ۴۶. 
٩ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۴۰۸.
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برگی از تاريخ

در تهران، بازار تعطيل شد. مردم به سوی خيابان ها سرازير شدند.۱ دانشجويان دانشگاه تهران 
با شنيدن خبر دستگيری امام خمينی بالفاصله کالس ها را تعطيل کردند و با شعار مرگ بر ديکتاتور، 
خواستار آزادی امام خمينی شدند که با نيروهای انتظامی مواجه شدند.۲ در جنوب شهر تهران دسته ای 
از تظاهرکنندگان به سمت ايستگاه راديو حرکت کردند. با ورود گارد شاهنشاهی، قتل عام صدها نفر از 
مردم آغاز شد۳. اسدالله علم، نخست وزير، درباره ی کشتار مردم در ۱۵ خرداد اعتراف می کند که شاه 
نه تنها دستور تيراندازی داد؛ بلکه از قتل عام مردم پشتيبانی کرد۴. شاه بعدها اعالم کرد که از بابت دستور 
تيراندازی در واقعه ی ۱۵ خرداد ابدًا متأسف نيست۵. نبود برنامه برای تظاهرات و خود جوش بودن حرکت 
اعتراض آميز مردم (بدون سازماندهی) باعث شد که دولت امکان سرکوب تظاهرکنندگان را بيابد. به گفته ی 
ارتشبد فردوست، يکی از نزديک ترين مشاوران امنيتی شاه، آن روز اگر تظاهرکنندگان، تظاهرات خود 

را ادامه می دادند، قطعًا شاه از کشور می گريخت۶.

فرازهايی از زندگانی امام خمينی رحمةالله عليه
روح الله موسوی خمينی در بيستم جمادی  الثانی ۱۳۲۰ ق. برابر با چهارشنبه اول مهر ۱۲۸۱  ش. 
همزمان با سالروز ميالد بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه (س) در خانواده ای از اهل علم و مبارزه در 
شهر خمين ديده به جهان گشود. او وارث سجايای پدرانش که نسل اندر نسل در کنار هدايت مردم به 

کسب معارف الهی کوشيده اند، بود.
درحالی که کمتر از ۵ ماه از والدت روح الله می گذشت، پدرش آيت الله سيد مصطفی موسوی۷ 
که در شهر خمين حامی مردم در برابر ظلم خوانين و حکام منطقه بود، در دفاع از مردم، مظلومانه  به 

شهادت رسيد.

١ــ باقری، خاطرات ۱۵ خرداد، ج ۴، ص ۲۵، ۹۷ و ۱۲۰؛ عراقی، ناگفته ها، ص ۱۸۴.
٢ــ منصوری، قيام ۱۵ خرداد، ص ۱۷۴.

 ،۱ ج  پهلوی،  سقوط  و  ظهور  فردوست،  ۴۸۶؛  و   ۴۸۵ ص   ،۱ ج  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ٣ــ 
ص  ۵۱۰       ــ۵۱۳.

٤ــ الينگ، مصاحبه با شاه، ص ۲۳۸.
٥ــ بالنشه، ايران، انقالب به نام خدا، ص ۵۶؛ فاالچی، مصاحبه با شاه ايران، ص ۱۶.

٦ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۵۱۴. متن کامل مذاکرات هيئت دولت طاغوت در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، اسناد 
فاش نشده ای از قيام ۱۵ خرداد، ص ۲۲ــ۳۱.

٧ــ آيت الله سيد مصطفی موسوی از معاصران مرحوم آيت الله ميرزای شيرازی بود. او پس از تحصيل در حوزه ی نجف و سامرا به 
درجه ی اجتهاد نايل آمد و به ايران بازگشت. او رهبری و اداره ی امور مردم خمين را برعهده گرفت.
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به اين ترتيب امام خمينی از اوان کودکی با رنج يتيمی آشنا و با مفهوم شهادت روبه رو شد. پس از 
شهادت پدرش دوران کودکی و نوجوانی را تحت سرپرستی مادر مؤمنه اش (بانو هاجر) که از خاندان علم  و 
تقوا بود و هم چنين عمه ی مکرمه اش (صاحبه خانم) که بانويی شجاع و حق جو بود، گذراند. دوران کودکی 
و نوجوانی روح الله همزمان با بحران های سياسی و اجتماعی بود و از همان زمان او با مسائل سياسی، دردها 
و رنج های مردم ايران آشنا شد. ديری نپاييد که روح الله در سن ۱۵ سالگی از نعمت وجود آن دو عزيز نيز 

محروم گرديد. وی در سال ۱۲۹۸ش. پس از فرا گرفتن علوم مقدماتی عازم حوزه ی علميه اراک شد. 
امام خمينی با بهره گيری از هوشی سرشار و استعدادی فوق العاده، رشته های مختلف علوم اسالمی 
استادان  نزد  سطح  عالی ترين  در  نيز  را  عرفان  و  فلسفه  اصول،  و  فقه  بر  عالوه  و  کرد  طی  به   سرعت  را 
برجسته ی آن زمان آموخت و در پی هجرت آيت الله العظمی شيخ عبدالکريم حايری يزدی در سال ۱۳۰۱  

ش. به قم و تشکيل مرکزيت حوزه های علميه، امام خمينی هم اندکی بعد مشتاقانه به قم مهاجرت کرد.
امام خمينی از سن ۲۷ سالگی به تأليف کتاب پرداخت. حاصل اين تالش، نگارش ده ها جلد 

کتاب در موضوعات مختلف فقه، اصول، تفسير، عرفان، اخالق، احکام و فلسفه است.
امام خمينی در کتاب کشف االسرار که در سال ۱۳۲۲ ش. منتشر شد، به انتقاد از سياست های 
استعماری و ضد اسالمی دوران ۲۰ ساله ی رضا شاه پرداخت و هم چنين برای اولين بار در اين کتاب به 

طرح مسئله ی «واليت فقيه» و تشکيل حکومت اسالمی تأکيد کرد.
نخستين بيانيه ی سياسی امام خمينی يک سال بعد (۱۳۲۳ ش) صادر شد. وی در اين بيانيه 
به طور آشکاری علمای اسالم و جامعه ی مسلمان را به قيام عمومی فرا خواند و زنگ خطر و بيدارباش 

را در برابر سياست های استعماری قدرت ها به صدا درآورد.
پس از ارتحال آيت الله العظمی بروجردی مرجعيت امام خمينی فراگير شد و مورد استقبال مردم 
ايران قرار گرفت. بسياری از علما ايشان را به عنوان مرجع اعلم معرفی کردند. اين درحالی بود که وی 
به شدت از مطرح شدن خويش به عنوان مرجع تقليد پرهيز داشت. امام خمينی در طول حيات پر  برکت 
خود شاگردان زيادی تربيت کرد که می توان به متفکرانی چون شهيد استاد مطهری، شهيد آيت الله بهشتی 

و آيت الله خامنه ای اشاره کرد.۱

پس از سرکوب و کشتار مردم در قيام ۱۵ خرداد، موج دستگيری ها و تبعيدها در سراسر کشور 
آغاز شد و ياران امام خمينی يکی پس از ديگری روانه ی زندان و تبعيدگاه شدند و جوانمردانی چون 
طيب حاج رضايی و حاج اسماعيل رضايی که پيشتاز تظاهرات مردم جنوب تهران، در ۱۵ خرداد بودند، 
پس از دستگيری و شکنجه های شديد تيرباران شدند۲. با خاموش کردن شعله های قيام ۱۵ خرداد و 
درهم شکستن قيام عشاير فارس و اعدام سران آن ها که به پشتيبانی از نهضت امام خمينی و روحانيت 
ج ١،  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ١٣ ــ٣٥؛  ص  بيداری،  حديث  انصاری،  ک:  ن.  بيش تر،  اطالع  جهت  ١ــ 

ص   ٢٠ــ٢٧؛ رجبی، زندگی نامه ی سياسی امام خمينی، ص ١ ــ١٠.
٢ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج ۳، ص ۵۲۷؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۲۹۷؛ کوثر،  ج ۱، ص ۹۷.
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برخاستند،۱ احساس موفقيت در انجام اصالحات مورد نظر آمريکا در محمد رضا شاه آشکارتر شد.

بيش تر بدانيد
مهاجرت علما به تهران و تالش برای آزادی امام خمينی

پس از دستگيری امام خمينی و عده ای از علمای تهران و شهرستان ها، روحانيون شهرهای 
مختلف ايران و نجف، کربال و کاظمين ضمن تعطيلی حوزه های علميه، با صدور اعالميه و تلگرام های 
شانزدهم  و  پانزدهم  روزهای  در  معترض  و  عزادار  مردم  کشتار  و  قتل عام  محکوم کردن  ضمن  متعدد 

خرداد ماه خواستار آزادی بی قيد و شرط امام خمينی و ساير روحانيون شدند.۲
اين اقدام که به طور سريع و گسترده انجام شد، بی نتيجه ماند. تهديدهای اسدالله علم نخست وزير 
که اعالم کرده بود، روحانيون دستگير شده از جمله امام خمينی را محاکمه ی صحرايی خواهد کرد،۳ بر 
نگرانی آن ها افزود؛ چون براساس شواهد، احتمال می رفت که رژيم پهلوی اقدام به اعدام رهبر   نهضت 
کند.۴  از اين رو در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۲ گروه زيادی از علمای برجسته ی سراسر کشور در اقدامی 
هماهنگ ــ هم چون مهاجرت صغری و کبری در نهضت مشروطه ــ به سوی تهران مهاجرت کردند تا 
حمايت و وفاداری خود را نسبت به امام خمينی اعالم کنند. رژيم اقدام به ممانعت از مهاجرت علما 
کرد و حتی هواپيمای آيت الله ميالنی را که از مشهد عازم تهران بود، در نيمه راه بازگرداند.۵    سرانجام 
تحصن و اعتصاب ۱۴ روزه ی علما و تالش آن ها موجب شد تا رژيم از محاکمه و تبعيد امام خمينی 
عقب نشينی کند و پس از مدتی، امام را از زندان آزاد و به خانه ای در داوديه و سپس قيطريه ی شميران 
منتقل کرده و تحت نظر مأموران امنيتی قرار داد. در طول مدت مهاجرت ۱۴ روزه علما، بازار تهران 

تعطيل بود.۶

١ــ عشاير ميهن دوست و غيرتمند فارس در حوادث مهم تاريخ سياسی معاصر ايران نقش مهمی در صيانت از استقالل کشور را بر عهده 
داشتند.در حوادث ۱۵ خرداد شيراز به حمايت از اين نهضت پرداختند. رژيم پهلوی که از پيوستن عشاير احساس خطر کرد، برای کنترل و خلع 
سالح آ ن ها، اقدام به سرکوب گسترده ی جنبش عشاير در منطقه ی جنوب کرد. حضور سرهنگ گراتيان يا تسويچ کارشناس برجسته ی سازمان سيا 
در جنگ های روستايی حکايت از اهميت عمليات جنوب دارد. به دستور شاه، سپهبد آريانا، با نهايت قساوت و بی رحمی به سرکوبی قيام عشاير 
پرداخت. او به بهانه ی انهدام مواضع عشاير که به کوه ها پناه برده بودند، با استفاده از هواپيماهای بمب افکن آمريکايی و آتش توپخانه، مناطق مسکونی 
عشاير و سياه چادرها را به  طور وحشيانه ای ويران ساخت. او وقتی که مقاومت عشاير را مشاهده کرد، در يک جنگ روانی آن ها را وادار به تسليم 
کرد و سران وطن پرست و مسلمان آن ها از جمله حبيب الله شهبازی را به جوخه اعدام سپرد. (ن. ک عرفان منش، خاطرات ۱۵ خرداد در شيراز، 

ج۱، ص ۴۷، ۸۴ ، ۹۳ و ۹۴ و ج ۲، ص ۲ ،۷۳ ، ۱۱۵ و ۱۶۷؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۵۵  ــ۵۱۰).
٢ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج ۳، ص ۴۰۵؛ اسناد انقالب اسالمی، ج ۱، ص ۱۲۲ــ۱۳۵. و ج ۲، ص ۷۹ــ۸۱.

٣ــ محاکمه صحرايی يعنی محاکمه فرد بدون حق انتخاب وکيل. در اين باره، ن.ک: کرباسچی، هفت هزار روز تاريخ ايران، ص ۱۵۱.
٤ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۵۵۹.

٥ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۲، ص ۴۶؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ص ۵۵۸ و ۵۵۹.
٦ــ مدنی، همان، ج ۲، ص ۵۴؛ کوثر، ج ۱، ص ۲۹.
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دست آوردهای قيام ۱۵ خرداد
قيام ۱۵ خرداد دارای ابعاد ضد استعماری و ضد استبدادی بود که توانست به طور فراگيری 
توده های مختلف مردم را در صحنه ی مبارزه عليه رژيم دست نشانده ی پهلوی بسيج کند و به دليل 
فرهنگ  بذر  نيست،  جدا  سياست  از  که  راستين  اسالم  از  حمايت  به  خمينی  امام  راسخ  اعتقاد 
مبارزه به عنوان يک تکليف الهی در جامعه کاشته شد که ثمرات آن در پيروزی انقالب اسالمی به 

بار نشست.
از ديگر پيامدهای قيام ۱۵ خرداد، افزايش رشد سياسی در ميان حوزه های علميه و روحانيت و 
گرايش بيش تر روشنفکران و دانشگاهيان به ارزش های اسالمی به   عنوان برافروزنده ی مشعل مبارزات 
سياسی بود و در جهانی که ليبراليسم غربی و مارکسيسم شرقی کارآيی خود را در رهايی کشورهای تحت 

ستم از سلطه ی استبداد و استعمار از دست داده بودند، پيوستگی دين و سياست ظهور کرد. 
طريق  از  شاه  رژيم  که  داد  نشان  غيردينی  و  دينی  مبارز  جريان های  به  هم چنين  خرداد   ۱۵ قيام 
مسالمت آميز و در چارچوب قانون اساسی اصالح ناپذير است و برای مبارزه با نظام استبدادی و وابسته 

راهی جز مبارزه ی مستمر وجود ندارد.
قيام ۱۵ خرداد نقطه ی عطف مهمی در جنبش های تاريخ معاصر ايران و جهان اسالم به شمار 
می رود که شکل جديدی از مبارزه را عـرضه و آزمـايش کرد و تجربـه ی گـران قدری بـود که توانست 
با رهبری امام خمينی مبارزه ی ملت ايران را تا دست يابی به پيروزی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ تداوم و 

ثمر بخشد.۱

دولت حسنعلی منصور 
با برکناری اسدالله َعَلم از نخست وزيری و روی کار آمدن حسنعلی منصور، نسل جديدی از 
و  موافق  انگلستان،  از  بيش  خود،  پيشينيان  برخالف  آن ها  گرفتند.  به دست  را  قدرت  سياستمداران، 
همسو با سياست های آمريکا بودند. دخالت آمريکا در روی کارآوردن منصور موجب نگرانی دولت مردان 
حامی سياست های انگليس در ايران شد.۲ منصور پس از دست يابی به قدرت، به تغييرهايی گسترده در 
عرصه ی مديران کشور دست زد. دولت منصور برای انجام سياست هايش نياز به آرامش داشت. شاه با 
١ــ جهت اطالع بيش تر ن. ک: الگار، انقالب اسالمی؛ بيل، شير و عقاب ، ج ۲، ص ۲۱۳؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی 

ايران، ج ۱، ص ۲۴۰؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۵۲۳ و ۵۲۴.
٢ــ حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواک، ج ۱، ص ۳۲۰؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۳۵۵ــ۳۶۱.
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هدف جلب رضايت امام خمينی و ترس از رويارويی با قيامی ديگر، در هفدهم فروردين ۱۳۴۳، ايشان 
را آزاد کرد. اما امام خمينی هم چنان بر استمرار مبارزه پافشاری کرد.۱

بازگشت کاپيتوالسيون
با افزايش حضور آمريکايی ها و مستشاران و نظاميان آن ها در ايران، دولت حسنعلی منصور، 
ضمن تقديم اليحه ای به مجلس شورا که قبًال در دولت علم تنظيم و تصويب شده بود، برای مستشاران 
و نظاميان آمريکايی و خدمتکاران آن ها، درخواست مصونيت قضايی کرد۲ (نظير حق استعماری که در 
معاهده ی ترکمانچای برای اولين بار برای روس ها قائل شده بودند و موجب تحقير ايرانيان شده بود که 
بعد از انقالب بلشويکی ملغی شد). در جلسه ی نيمه شب بيست و يکم مهر ۱۳۴۳، با تطميع و تهديد 

نمايندگان، بی سروصدا، اين اليحه تصويب شد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
کاپيتوالسيون، آمريکايی های مقيم ايران را از چه امتيازاتی برخوردار  اليحه ی 

می کرد؟

به دنبال تصويب اين اليحه، آمريکايی ها اعطای وام دويست ميليون دالری به ايران را برای خريد 
اسلحه به تصويب رساندند.

امام خمينی که از طريق يکی از کارمندان دبيرخانه ی مجلس در جريان تصويب اليحه ی کاپيتوالسيون 
قرارگرفته بود۳، طی يک سخنرانی بسيار مهّيج که به قول يکی از محققان آمريکايی «انقالبی ترين تقرير 

سياسی يکصد سال اخير ايران» بود، به شدت آمريکا و اسرائيل و شاه را مورد حمله قرار داد.۴
١ــ امام خمينی به محض آزادی از زندان به مناسبت صدور حکم محکوميِت آيت الله طالقانی و مهندس بازرگان اطالعيه ای صادر کرد 
که در آن عالوه بر درخواست آزادی آن دو، نسبت به اعمال خالف شرع هيئت حاکمه و خطر شناسايی اسرائيل و سلطه ی اين رژيم برشئونات 
کشور هشدار داد و در سخنرانی بعدی، عزم خود را بر ادامه ی نهضت اعالم و فرمودند: «اگر خمينی را دار بزنند، تفاهم نخواهد کرد.ملت با 
شما سازش نمی کند. من با تمام زورگويی ها مخالفم». ن. ک: کوثر، ج ۱،ص ۹۷ــ ۱۰۸؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، 

ج ۱، ص ۵۷۲ ــ۵۸۲.
٢ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۳۰۳؛ هوشنگ مهدوی، روابط خارجی، ج ۲، ص ۱۰۶.

٣ــ محالتی، خاطرات، ص ۸۶؛ عراقی، ناگفته ها ص ۲۰۷.
٤ــ بيل، شير و عقاب، ج ۲، ص ۱۹۶.
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بيش تر بدانيد
روزی  چند  داشت: «اين  اظهار  کاپيتوالسيون  اليحه ی  تصويب  با  مخالفت  در  خمينی  امام 
که مسائل اخير ايران را شنيده ام، خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است   … عزت 
ما پايکوب شد، عظمت ايران از بين رفت. عظمت ارتش ايران را پايکوب کردند. قانونی در مجلس 
بردند… اگر يک خادم آمريکايی، اگر يک آشپز آمريکايی مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، 
زير پا منکوب کند، پليس ايران حق ندارد جلوی او را بگيرد! دادگاه های ايران حق ندارند محاکمه کنند، 

بازپرسی کنند، بايد برود آمريکا! آن جا در آمريکا ارباب ها تکليف را معين کنند…»۱

دستگيری و تبعيد امام خمينی
به دنبال اعتراض شديد وتند امام   خمينی 
با  رژيم  کاپيتوالسيون،  اليحه ی  تصويب  به 
برقراری حکومت نظامی در تهران و قم، در 
نيمه  شب سيزدهم آبان ماه ١٣٤٣، امام   خمينی 
به  و  دستگير  مسکونی اش  خانه ی  در  را 
فرودگاه مهر آباد تهران منتقل و به ترکيه تبعيد 
کرد.۲ تبعيد امام  خمينی عالوه بر واکنش مردم 
ايران که با تظاهرات و اعتصابات همراه بود، 
دارای بازتاب جهانی و واکنش شخصيت های 
خارج  ايرانی  دانشجويان  و  سياسی  و  علمی 
امام  تبعيد  از  پس  مدتی  بود.۳  کشور  از 
از  يکی  خفقان،  فضای  تحميل  و  خمينی 
به نام  اسالمی  مؤتلفه ی  هيئت های  اعضای 
جرم  به  را  حسنعلی  منصور  محمد   بخارايی، 

خيانت به کشور، در جلوی مجلس شورای ملی، ترور کرد که البته بعدًا دستگير شد و به همراه ۳ نفر 

ـ    ١٧٨. ـ  ١ــ کوثر، ج ١، ص ١٦٩  
٢ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی ؛ ج ۱، ص ۷۴۰؛ فردوست می نويسد: «تبعيد امام خمينی به دستور مستقيم 

آمريکا صورت گرفت». ن. ک. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۵۱۶.
٣ــ ن. ک. روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۲، ص ۱۷ــ۴۲ و ص ۶۱ــ۸۱.

امام خمينی (ره) در دوران تبعيد در ترکيه. در اين دوران حکومت 
ترکيه استفاده از لباس روحانيت را برای امام ممنوع کرده بود.
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اميرعباس  منصور،  حسنعلی  از  پس  رسيدند.  شهادت  به  شدند و  تيرباران  گروه  آن  اعضای  از  ديگر 
هويدا به نخست وزيری منصوب شد.

۱ــ حمله به مدرسه ی فيضيه قم و مدرسه ی طالبيه ی تبريز چه پيامدهايی به دنبال داشت؟
۲ــ دستگيری امام خمينی در خرداد ۱۳۴۲ چه واکنشی در جامعه ايجاد کرد؟

۳ــ قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ چه دستاوردهايی داشت؟
۴ــ اليحه ی کاپيتوالسيون چگونه به تصويب رسيد و مفاد آن چه بود؟

۱ــ درباره ی کشتار مردم به وسيله ی مأموران حکومت پهلوی در پانزدهم خرداد ۴۲ مطلبی تهيه 
کنيد.

۲ــ تبعيد امام خمينی واکنش هايی در ميان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت. در مورد اين 
واکنش ها مطلبی تهيه کنيد.

د کشتا ی ا د ۱

انديشه و جست  و جو

ف مدرسهی به حمله ۱ــ
پرسش های نمونه
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درس نوزدهم 

تحوالت ايران پس از تبعيد امام خمينی

جمله  از  امام،  تبعيد  از  پس  ايران  اجتماعى  سياسى  تحوالت  با  درس  اين  در 
آشنا  ملت  مبارزات  و  ايران  در  آمريكا  بيش تر  نفوذ  هويدا،  نخست وزيرى  سال هاى 

مى شويد.

نخست وزيری هويدا
روی کارآمدن اميرعباس هويدا در بهمن ماه ۱۳۴۳ آغاز دوران تحکيم ديکتاتوری محمد رضا شاه 
بود. راز دوام نخست وزيری هويدا که به مدت سيزده سال طول کشيد، اين بود که وی مطيع محض 

اوامر شاه بود.
عالوه بر اين، دوران رقابت های ديرينه و سنتی قدرت های بزرگ به ويژه انگلستان و آمريکا جای 
خود را به تعامل و همکاری برای تقسيم نفت، ذخاير و ثروت های ايران و منطقه ی خاورميانه داده بود. 
با قدرت گرفتن جمهوری خواهان در آمريکا و روی کارآمدن ريچارد نيکسون، آمريکا نقش ژاندارمی 

خاورميانه را به حکومت پهلوی واگذار کرد.

خريدهای تسليحاتی سنگين رژيم پهلوی و پيامدهای آن
محمد رضا شاه که قدرتش را بر پايه های ديوان ساالری دولتی، دربار و ارتش استوار ساخته بود،۱ 
به پيروی از پدرش رضا شاه، به طور غيرمعقولی، به خريد تسليحات نظامی روی آورد. به گونه ای که از 
سال ۱۹۷۴م  / ١٣٥٣ ش   به بعد، شاه اولين مشتری سالح های جنگی آمريکا در دنيا بود. سهم ايران در 
مخارج نظامی نسبت به توليد ناخالص ملی۲ به طور متوسط سه برابر بيش تر از آمريکا و يا اتحاد جماهير 

١ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ٣٩٨ و ٣٩٩.
توليد  سال  يک  طول  در  ملت  يک  اعضای  که  نهايی  خدمات  و  کاالها  کليه  پول  ارزش  از  است  عبارت  ملی  ناخالص  توليد  ٢ــ 

کرده اند.
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شوروی و شش برابر بيش تر از کشورهای فرانسه و انگلستان بود.۱ شاه به طور متوسط، ساليانه بيش از 
۳۰ درصد از بودجه ی دولت را صرف هزينه های نظامی می کرد. خريد سالح های نظامی در چارچوب 

سياست رقابت تسليحاتی آمريکا و شوروی با فروش نفت تأمين می شد. 
همزمان با افزايش خريد تسليحات نظامی ايران از آمريکا و وابستگی فزاينده ی نظامی کشور، بر 
ميزان حضور مستشاران آمريکايی نيز افزوده می شد؛ به گونه ای که بيش ترين تعداد مستشاران آمريکايی 
در يک کشور خارجی در ايران حضور داشتند و اين تعداد بالغ بر ۹۰ هزار نفر تا اواخر حکومت شاه 

بود.
سوئی  تأثير  کشاورزی  و  اقتصادی  و  عمرانی  بخش های  بر  نظامی  بودجه ی  سرسام آور  افزايش 
داشت، کشاورزی و اقتصاد ايران نيز به تدريج به سمت وابستگی پيش رفت. فرآيند اين وابستگی به سود 
آمريکا بود؛ زيرا درآمد حاصل از نفت صرف واردات کاالهايی می شد که پيش از اصالحات آمريکايی 
و انقالب به اصطالح سفيد، کشاورزان و صنعت گران ايرانی قادر به توليد آن ها بودند؛ بنابراين دالرهای 

نفتی، بار ديگر به مبدأ اوليه ی خود يعنی کشورهای غربی به ويژه آمريکا باز می گشت۲. 
شرکت های  در  سرمايه گذاری  و  سهام  خريد  به  را  نفتی  درآمدهای  از  توجه  قابل  بخشی  شاه 

ورشکسته ی اروپايی۳ و آمريکايی۴ و دادن وام به کشورهای وابسته به بلوک غرب۵، اختصاص داد.

گسترش فساد اقتصادی در ارکان حکومت پهلوی 
فساد و دخالت های بی رويه ی خاندان سلطنت در اقتصاد، باعث نابه هنجاری های مختلفی شد. 
اعضای خانواده ی پهلوی، از طريق درآمد حاصل از فروش زمين های تصرف شده در دوره ی رضاشاه 
و برداشتن مستقيم بالغ بر دو ميليارد دالر از درآمدهای نفتی، هم چنين درآمدهای ناشی از داير کردن 
١ــ فاروقی، ايران بر ضد شاه، ص ۱۱۹. به گفته ی تئودور سورنسون (Theodor Sornson) يکی از مقامات آمريکا، شاه بر پشتيبانی 
آمريکا از ارتِش گران   قيمتی اصرار می ورزيد که برای امنيت داخلی بسيار بزرگ و برای يک جنگ تمام عيار بی فايده بود. ارتش شاه شبيه 
مرد افسانه ای است که اين قدر سنگين وزن است که هيچ کار سبکی را نمی تواند انجام دهد و اين قدر سبک است که قادر به هيچ کار سنگينی 

نيست. لطيفيان، ارتش و انقالب اسالمی، ص ۱۳۳. 
٢ــ فاروقی، ايران بر ضد شاه، ص ۱۳۵؛ فوران، مقاومت شکننده، ص ۴۶۵. 

٣ــ کروپ آلمان، اوريديف و سوفيديف فرانسه و هيلمن انگلستان. 
٤ــ نظير شرکت استوديوبيکر که اخيرًا اتومبيل های رامبلر را توليد می کرد.

٥ــ نظير کمک به رژيم محمد زيادباره رئيس جمهور سومالی و اهدای چندين فروند هواپيمای هرکولس به رژيم هايله سالسی پادشاه اتيوپی 
و کمک به کشورهای ديگری نظير مصر. در يک مورد شاه، ۹۰ فروند هواپيما را که از آلمان خريداری شده بود، به همراه مقادير زيادی کمک های 

ـ  ۵۵. بالعوض از جمله يکصد ميليون دالر به کشور پاکستان (که از متحدين آمريکا بود) هديه کرد. ن.ک: طوفانيان، خاطرات، ص ۵۱    ـ
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در  نامشروع  مشارکت  و  خارجی  معامله های  داللی  مخدر،  مواد  قاچاق  فساد،  مکان های  و  قمارخانه 
سهام صدها شرکت خصوصی و دولتی، سود کالنی می بردند. در رأس آن ها، شخص محمدرضا شاه و 
برادران و خواهرانش قرار داشتند و همه ی ارکان حکومت، اعم از نيروهای امنيتی و نظامی و اداری، 
در خدمت افزايش اين ثروت های بادآورده بودند. به طوری که ناظران غربی، سرمايه ی خارج شده از 
کشور توسط شخص محمدرضا شاه را، بالغ بر بيست ميليارد دالر تخمين زده اند. همين امر، سبب 

احساس جدايی شديدی بين حکومت و مردم شده بود.۱

استمرار مبارزه پس از تبعيد امام خمينی
«من برای دفاع از وطنم تبعيد شدم». اين اولين سخن امام خمينی هنگام تبعيد به ترکيه با افسر 

مأمور در درون هواپيما بود.۲
امام خمينی در تاريخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۴ از ترکيه به نجف اشرف تبعيد شد.۳ در نجف، استقبال 
کم نظير و باشکوهی از امام خمينی به عمل آمد.۴ شاه با تبعيد امام خمينی می خواست رهبری نهضت را 
از ايران دور نگاه دارد تا شعله های بيداری را در ايران خاموش کند. به همين منظور ساواک تالش های 
زيادی کرد تا ارتباط امام خمينی را با مردم و ياران او قطع کند. حتی از چاپ و توزيع رساله ی امام خمينی 
به شدت جلوگيری کرد و دارنده ی آن را شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می کرد.۵ کوشش رژيم شاه 
برای دور کردن امام خمينی از ايران و فراموش شدن نام و راه ايشان، نتايج معکوسی به دنبال داشت؛ 

روز به روز پيوند رهبری با مردم عميق تر و بر عظمت و محبوبيت وی افزوده شد.
زدنی اش۶  مثال  ساده زيستی  نيز  و  هوشمندانه  شجاعانه،  مواضع  با  تبعيد  دوران  در  امام خمينی 

١ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب؛ ص ۴۰۰. 
٢ــ رجبی، زندگی نامه ی سياسی امام خمينی، ص ۲۷۶.

٣ــ امام خمينی در زمانی که در ترکيه اقامت داشتند، اقدام به نوشتن کتاب تحريرالوسيله کردند. وی در اين کتاب با طرح مسائل سياسی 
و اجتماعی اسالم در کنار مسائل عبادی، در جهت بی اثر ساختن انديشه ی استعماری تفکيک دين از سياست گام ارزنده ای برداشت. روحانی، 

بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۳، ص ۱۲ــ۱۳.
٤ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۲، ص ۱۱۷ــ۱۲۱.

و   ۱۸۴ ص   ،۲ ج  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ص ۳۴۰  ؛   ،۵ ج  ايران،  روحانيون  نهضت  دوانی،  ن.ک.  ٥ــ 
.۲۶۹

٦ــ خبرنگار روزنامه لوموند محل سکونت امام خمينی را چنين توصيف می کند: «مسکن محقر آيت الله خمينی همانند مسکن فقيرترين 
افراد نجف است». مجله ی نور علم، شماره ۳۱، ص ۱۱۲. درباره ی ساده زيستی امام خمينی ن.ک. پا به پای آفتاب، ج ۲، ص ۲۷۷، ج ۳، 

ص ۲۱۳، ج ۴، ص ۲۰۶.
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همه ی محدوديت ها و تنگناها را تحمل کرد۱ و هم چون ستاره ای در ظلمت شب درخشيد. او در اعماق 
دل مردم ايران و مبارزان مسلمان در کشورهای اسالمی و آزادی خواهان جهان جای گرفت.

متمايزی  و  بی بديل  شخصيت  وی  از  بود،  شده  جمع  يک جا  امام  در  که  ويژگی هايی  و  صفات 
ساخته بود.۲

امام خمينی در دوران تبعيد پيوسته مردم را به استقامت۳ دعوت می کرد و به آنان اميد می بخشيد.۴ 
ايشان با تحليل های روشنگرانه درباره ی مسائل ايران و حوادث خاورميانه به ويژه جنگ اعراب و اسرائيل۵ 
و سلطه ی همه جانبه ی آمريکا در ايران و پيامدهای فرهنگی و سياسی ناشی از آن (که عظمت و استقالل 

ايران را مخدوش می کرد)،۶ به روشنگری می پرداخت. 
امام خمينی نيز کوشيد ميان روحانيون و دانشگاهيان در مبارزه عليه شاه وحدت ايجاد کند. وی خطاب 
به روحانيون می فرمودند: «شما دانشگاهيان را از خودتان دور نکنيد؛ زيرا مقّدرات ايران فردا به دست آن ها 
است».۷ امام خمينی برای حفظ پايه های دين و استقالل ايران پيوند و احترام متقابل ميان طبقات روحانی 
و دانشگاهی را ضروری می دانستند۸ و به جوانان روشن فکر دانشگاه ها تأکيد می کردند که اختالف افکنی 
ميان دين و سياست و روحانی و دانشجو از حربه های استعمار است تا آن ها را نسبت به هم بدبين کنند و 

درنتيجه، وحدت فکری و عملی ميان اين دو طبقه از ميان برود و راه برای مقاصد شوم آن ها باز شود.۹
امام خمينی، ضمن تبيين نظريه ی حکومت اسالمی که پيش از اين در کتاب کشف االسرار به طرح 
آن پرداخته بودند، به ضرورت تشکيل حکومت اسالمی بر پايه ی ماهيت سياسی و اجتماعی دين مبين 
زندگانی  از  ويژه  سرگذشت های  ۴۲۰  ــ  ۴۱۹؛   ,۴۱۰  ,۴۰۵ ص   ،۲ ج  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ن.ک.  ١ــ 

ـ     ۹۸.  امام   خمينی، ج ۱، ص ۹۱ـ
٢ــ آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوی، ص ۴۶۵. اوليويه وارن، شير و خورشيد، ص ۷۰؛ فوران، مقاومت شکننده، ص ۵۴۶.

مهّيای  حق  کلمه ی  اعتالی  برای  و  کنيد  مجّهز  را  خود  است  «الزم  فرمود:  مبارزه  در  استقامت  و  صبر  درباره ی  امام خمينی  ٣ــ 
ناماليمات و سختی ها شويد تا موجب سرافرازی مّلت مسلمان ايران فراهم شود». صحيفه ی نور، ج ۲، ص ۵۹.

٤ــ امام خمينی درسال ۱۳۴۶ فرمود: «من به شماها اطمينان پيروزی می دهم؛ اطمينان غلبه ی حق بر باطل». صحيفه ی نور، ج ۲، 
ص ۱۳۵.

٥ــ برای نمونه ن.ک: صحيفه ی نور، ج ۱، ص ۳۰۰ و ۳۸۴، ج ۲، ص ۴۳۸، ج ۳، ص ۳۴۵ به گفته ی يکی از محّققان، مسئله ی اساسی 
برای امام خمينی ديکتاتوری شاه، سرسپردگی او به اياالت متحده و روابط حسنه اش با اسرائيل بود: کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۲۷۲.

٦ــ ن.ک: صحيفه نور، ج ۱۱، ص ۷۲، ۱۱۱ــ۱۱۳، ج ۳، ص ۲۱۰ و ۲۶۷.
٧ــ صحيفه نور، ج ۳، ص ۲۴۹. هم چنين ج ۲، ص ۸۷.

٨ــ صحيفه نور، ج ۲، ص ۲۵۵ و ج ۳، ص ۳۲۶.
٩ــ همان، ج ۲، ص ۱۴۲.
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اسالم اهتمام ورزيدند.۱
رهبری سياسی امام خمينی به عنوان مرجع تقليد، انديشه ی جدايی دين از سياست را که ساليان 
طوالنی توسط رژيم پهلوی تبليغ و ترويج می شد، کم رنگ کرد و فصل نوينی در انديشه ی سياسی و 

فکری جامعه ايران گشود.۲

بيش تر بدانيد
مبارزات روحانيت و نقش آن ها در بسيج توده های مردم

مبارزه ی مردم ايران در زمانی که رهبری نهضت در تبعيد به سر می برد، با مجاهدت روحانيت 
ايران استمرار يافت و انديشه ها، آرمان ها و مواضع سياسی امام خمينی به مردم منتقل شد.۳

در شهرهای مختلف ايران يک يا چند روحانی برجسته به عنوان نمايندگان امام خمينی حضور 
داشتند که عالوه بر انجام امور دينی و شرعی، رابطه ی ميان مردم را با نهضت امام خمينی به طور مستمر 
نهادی  به عنوان  سال  هزار  از  بيش  تاريخی  پيشينه ی  با  شيعه  روحانيت  سازمان  می داشتند.  نگاه  زنده 
مستقل و مردمی در سراسر کشور و حتی در ميان عشاير و روستاهای دورافتاده گسترده بود؛۴ بنابراين 
اعالميه ها، نوارها و پيام های امام خمينی با وجود فضای اختناق و کنترل های شديد نيروهای امنيتی و 
ساواک در سراسر کشور دست به دست منتقل می شد. اين اقدام نقش مؤثری در بيداری و افزايش 

آگاهی سياسی مردم ايران داشت.۵
امام خمينی وظيفه ی اصلی روحانيت را بيدار ساختن توده های مردم اعالم کرد و بيداری ملت 

را مايه ی اميد دانست.۶

ـ    ۸ و ۴۸ــ۵۴. ١ــ ن.ک. امام خمينی، واليت فقيه، ص ۷ـ
ـ    ۵۰۸؛  ٢ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: کوثر، ج ۱، ص ۲۸۶؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۲، ص ۴۹۴ـ
صحيفه نور، ج ۴، ص ۲۳؛ حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۶۰۴  ــ۶۳۱؛ دهشيری، درآمدی بر نظريه سياسی 

امام خمينی، ص ۵۱ به بعد.
٣ــ حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۶۳۵.

٤ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۵۶۷.
٥ــ به گفته ی آخرين سفير آمريکا در ايران؛ نه تنها رژيم شاه، بلکه ناظران خارجی از نفوذ و قدرت گسترده ی روحانيت در ميان طبقات 

مختلف مردم درک و ارزيابی درستی نداشتند. سوليوان، مأموريت در ايران، ص ۶۶ و ۱۱۸.
٦ــ صحيفه ی نور، ج ۳، ص ۱۰۱. به عنوان مثال در ماه رمضان ۱۳۴۳ عده ای از روحانيون تهران برای روشنگری مردم در اقدامی 
هماهنگ تصميم گرفتند هر شب در مسجد جامع تهران عليه احيای کاپيتوالسيون، سلطه ی سياسی و اقتصادی آمريکا، نفوذ اسرائيل در ايران 
و تبعيد غيرقانونی امام خمينی سخنرانی کنند. آن ها قرار گذاشتند که به محض دستگير شدن يک نفر، ديگری سخنرانی کند. مأموران ساواک 
اقدام به دستگيری سخنرانان کردند اّما باز نفر بعدی باالی منبر می رفت اين موضوع تا بيست شب ادامه يافت. سرانجام ساواک و قوای انتظامی 
به مسجد جامع يورش بردند و پس از ضرب و شتم مردم با بستن دِر مسجد، اين برنامه را تعطيل کردند. تمامی روحانيون دستگير شده، محکوم به 

زندان بين يک تا دو سال شدند. روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۷۹۲ــ۷۹۷.
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بيش تر بدانيد
استمرار مبارزه با تحمل سختی ها، شکنجه ها و زندان ها و تبعيد و اعدام همراه بود. در اين ميان 
تعداد زيادی از روحانيون دستگير، زندانی و تبعيد شدند۱ و عده ای نيز در هجوم مأموران سرکوبگر رژيم 
پهلوی و يا در زير شکنجه های هولناک و قرون وسطايی ساواک به شهادت رسيدند که از ميان آن ها 

می توان به آيت الله سيدمحمد رضا سعيدی، آيت الله حسين غفاری و سيد علی اندرزگو اشاره کرد.۲

نقش مراجع تقليد در مبارزات مردم مسلمان ايران تأثيرگذار و مهم بود. موضع گيری آن ها در 
قبال حوادث سياسی بسيار تعيين کننده بود. در اين باره می توان به مجاهدت های آيت الله گلپايگانی، 
آيت الله نجفی مرعشی در قم و آيت الله خوانساری در تهران، آيت الله ميالنی، سيدعلی بهبهانی و محالتی 
در مشهد، اهواز و شيراز اشاره کرد. عالوه بر آن تشّکل های روحانی مانند جامعه ی روحانيت مبارز 
تهران، جامعه ی مدرسين۳ و مدارس حوزه های علميه ی قم، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز و … 
نظير مدرسه ی فيضيه نقش مهمی در گسترش انديشه های انقالب و تربيت طالب جوان و بسيج توده های 
مردمی برعهده داشتند. مهم ترين مراکز و کانون های بيداری و مبارزاتی در دوران انقالب، مساجد و 

حسينيه ها بودند؛ جايی که تجمع ها و حرکت های انقالبی و پرشور در آن شکل گرفت.

١ــ از شمار دستگير و تبعيدشدگان روحانی آمار دقيقی در دست نيست اّما براساس گزارش بولتن های نوبه ای ساواک، از فعالّيت های 
رقابت  سال  چهارده  حسينيان،  شدند.  تبعيد  و  دستگير  روحانيون  از  نفر   ۱۴۷۵ تعداد   ،۱۳۵۶ تا   ۱۳۵۰ سال های  فاصله ی  در  روحانيون 

ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۳ــ۶۶۲.
٢ــ جهت اطالع بيش تر: ن.ک: ياران امام به روايت اسناد ساواک، شهيد آيت الله حاج شيخ حسين غفاری، ص ۱۱ و ۱۶؛ شهيد 

آيت الله محمدرضا سعيدی، ص ۳ــ۹ شهيد سيدعلی اندرزگو، ص ۱ــ۳.
٣ــ «جامعه ی روحانيت مبارز تهران» و جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه قم مهم ترين تشکل های روحانيت و حوزه در طول تاريخ 

انقالب اسالمی از زمان شکل گيری آن تا کنون بوده است.

سيدعلی اندرزگو آيت الله غفاری آيت الله سعيدی
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جشن های دوهزار و پانصدساله ی شاهنشاهی
کرد.  بيش تری  اقتدار  و  امنيت  احساس  آمريکا    با  نظامی  و  سياسی  پيوندهای  گسترش  با  شاه 
افزايش قدرت ساواک، ارتش و پليس و سرکوب مخالفان، همراه با ايجاد اختناق شديد، اين احساس 
برگزاری جشن  چندسالی از  همين سبب، شاه که هنوز  تفاخر همراه کرد. به  اقتدار را با نوعی حس 
تاج گذاری اش در سال ۱۳۴۶ نگذشته بود، به پيشنهاد اسرائيلی ها به فکر برگزاری جشن های دوهزار و 
پانصدساله ی شاهنشاهی افتاد.۱ جشن های دو   هزار    و  پانصد     ساله نمايی از رؤياهای بلندپروازانه  شاه بود.۲ 
او در مقايسه با بسياری از شخصيت های مطرح جهان از وجهه ی مردمی برخوردار نبود و برای کسب 
اعتبار کاذب اميدوار بود که با پيوند دادن حکومت خود به کورش، پادشاه بزرگ هخامنشی، بتواند 
مشروعيت و محبوبيتی برای خود کسب کند.۳ عالوه بر اين شاه تالش می کرد تا بخشی هايی از تاريخ 
ايران را ناديده بگيرد.۴ اين بخش ها شامل چند هزار سال تمدن تاريخ ايران باستان قبل از هخامنشيان 

مانند تمدن ايالمی ها و مادها و هزاروچهارصد سال تمدن ايران اسالمی بود.

مبارزات دانشجويی
جنبش دانشجويی در دهه های ١٣٤٠ و ١٣٥٠ خواهان آرمان هايی مانند عدالت اجتماعی، آزادی 
استواری  پيوند  دين  و  روحانيت  با  خرداد   ۱۵ از  پس  جنبش  اين  بود.  کشور  پيشرفت  و  استقالل  و 

برقرار کرد.
ساير  در  بود،  گرفته  شکل  تهران  دانشگاه  در  اين  از  پيش  که  دانشجويان  اسالمی  انجمن های 
هويت  و  مذهبی  انديشه های  از  دفاع  هدف  با  دانشجويی  تشکل  اين  يافت.  توسعه  ايران  دانشگاه های 
دينی و حفظ ارتباط با روحانيون محور فعاليت های خود را بر موضوعات فرهنگی و مقابله با افکار 
مارکسيستی و الحادی و مخالفت با ايده ی جدايی دين از سياست متمرکز ساخت.۵ گرايش محمدرضاشاه 
به فرهنگ غرب باعث تضعيف هويت ملی (ايرانی و اسالمی) و ايجاد پديده ی ازخودبيگانگی فرهنگی 

هلمز  ص   ۸    ــ    ۱۵؛  ج۲،  و  ۷ــ۴۲  ص  ج۱،  ساواک،  اسناد  روايت  به  شاهنشاهی،  دوهزاروپانصدساله ی  جشن های  اهريمن،  بزم  ١ــ 
سينتيا، خاطرات همسر سفير، ترجمه اسماعيل زند، ص ۷۹.

٢ــ زونيس، شکست شاهانه، ص ۹۹.
٣ــ هاليدی، ديکتاتوری و توسعه سرمايه داری درايران، ص ۶۶ و ۶۷.

٤ــ شوکراس، آخرين سفر شاه، ص ۴۳ و ۴۴ و ۶۱ــ۶۴؛ بيل، شير و عقاب ، ج۱، ص ۲۹۶ و ۲۹۷.
٥ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: کريميان، جنبش دانشجويی، ص ۱۷۷ــ۱۸۰ و ۲۱۶ و ۲۱۷.
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در جامعه شد.۱ در اين زمان انديشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی، در برابر مسخ فرهنگ 
و ارزش های جامعه ی ايرانی برای احيای هويت دينی و بازگشت به خويشتن تالش های فرهنگی 
گسترده ای کرده اند که در اين باره می توان به نقش شخصيت هايی چون عالمه طباطبايی، شهيد مطهری، 
دکتر بهشتی، آيت الله خامنه ای، آيت الله طالقانی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله مکارم شيرازی، 
دکتر باهنر، مهندس بازرگان، جالل آل احمد، دکتر شريعتی، دکتر مفتح، عالمه جعفری و عالمه امينی 

(صاحب الغدير) اشاره کرد.

راهبردهای مبارزه با رژيم پهلوی
با افزايش اختناق، مبارزه ی سياسی برای سقوط رژيم پهلوی، شدت يافت. همزمان با اين امر، 
ساواک، شهربانی و ژاندارمری نيز، برای مقابله با اين فعاليت ها بسيج شدند و زير نظر و هدايت آمريکا 

و انگليس و با همکاری اسرائيل، «کميته ی مشترک ضدخراب کاری» به راه افتاد.۲
مخالفان رژيم پهلوی، در اين زمان، سه گروه بودند: گروه اول، مسلمانان انقالبی که با اعتقاد 
شرعی  تکليف  و  اسالمی  وظيفه ی  يک  عنوان  به  مبارزه،  به  و  می کردند  مبارزه  خمينی  امام  رهبری  به 
می نگريستند. از ديدگاه امام خمينی، بهترين راه مبارزه با شاه، افزايش آگاهی عمومی و بسيج همگانی 

مردم برای مبارزه ای فراگير بود.
گروه دوم، چپ گرايان بودند. اين طيف، با تأثير پذيرفتن از انديشه های مارکسيستی، راه رهايی را، 
در پيروی از نظريه های مارکسيستی می ديدند. از ديدگاه اغلب اينان، «تنها راه رهايی، جنگ مسلحانه» 
بود. تعليم و تربيت چريک و به راه انداختن جنگ چريکی عليه حکومت پهلوی، از جمله اصلی ترين 

روش های آنان برای مبارزه بود.
گروه سوم، ملی گرايان بودند. اغلب آن ها اعتقادی به تغيير رژيم سلطنتی پهلوی نداشتند و معتقد 

بودند بايد اصل سلطنت را پذيرفت ولی در جهت کاهش خودکامگی شاه تالش کرد.۳
١ــ ن.ک: کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۳۰۴.

٢ــ سوليوان، «مأموريت در ايران»؛ ص ٨٠.
٣ــ سنجابی، مصاحبه با راديو بی.بی.سی.، «انقالب ايران به روايت بی.بی.سی.»، ص ۲۹۵.

در آستانه ی پيروزی انقالب اسالمی جبهه ی ملی هم چنان اميدوار بود با سياست گام به گام و انجام اصالحاتی در محدوده ی قانون اساسی 
نظام سلطنتی مشروطه را حفظ کند، اما با تشديد مبارزات ضداستبدادی به رهبری امام خمينی که مبانی مشروعيت رژيم پهلوی و غيرقانونی بودن 
آن را نشانه گرفته بود، موضع جبهه ی ملی و ساير نيروهايی که خواستار قانون اساسی مشروطيت بودند، در برابر مواضع قاطعانه ی امام خمينی 

کامًال تغييرکرد. ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۱۷۷.
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برگی از تاريخ

در اواسط دهه ی ۱۳۵۰ ش، هر سه جريان به موازات يکديگر فعاليت می کردند اما رشد و گسترش 
جريان اسالم انقالبی سريع تر و ريشه دار تر   بود.

غالمرضا تختی (۱۳۰۹ــ۱۳۴۷ ش)

غالمرضا تختی درسال ۱۳۰۹ در محله ی 
«خانی آباد» تهران، در خانواده ای محروم به دنيا 
آمد. عالقه به ورزش، به ويژه رشته ی کشتی، از 
دوران کودکی در او وجود داشت. همين عالقه 
و استعداد زياد باعث شد بسيار زود به قهرمانی 

کشور برسد.
مسابقه های  طول  در  تختی  غالمرضا 
نقره  مدال  پنج  و  طال  مدال  چهار  خود  ورزشی 
گرفت. تختی با نزديک شدن به آيت الله طالقانی 
مخالفت خود را با رژيم حاکم ايران نشان داد. 
محبوبيت فوق العاده ی او در جامعه و مخالفتش 
با نظام حاکم، رژيم پهلوی را نگران کرد. جسد 

او را در محل هتل آتالنتيک يافتند. دستگاه تبليغاتی رژيم پهلوی اعالم کرد که او خودکشی کرد ولی 
باور عمومی اين بود که او به دست عوامل ساواک کشته شده است.

شديدترين برخوردها ميان مبارزان و نيروهای امنيتی، از سال های ۱۳۵۰ به بعد صورت گرفت. 
ساواک دست به وحشيانه ترين شيوه های شکنجه و دستگيری مبارزان زد و اعدام مبارزان به صورت 

امری روزمره درآمده بود و بسياری از انقالبيون زير شکنجه های ساواک به شهادت رسيدند.
زندانی و تبعيد کردن روحانيان، دانشمندان، استادان دانشگاه، سخنوران و نويسندگان، اثر تبليغی 

منفی شديدی برای رژيم پهلوی داشت.
در همين زمان «سازمان عفو بين المللی» اعالم کرد که ايران به لحاظ عده ی زندانيان سياسی، در 

جهان مقام سوم را دارد.۱

١ــ کرباسچی، «هفت هزار روز»، ص ۷۴۵.
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بيش تر بدانيد
راهبرد امام خمينی و روحانيت در مبارزه برای ساقط کردن رژيم مستبد و وابسته ی پهلوی 
نکرد  مسلحانه حمايت  مبارزه ی  بيدارگری بود.۱ امام خمينی از مشی  مبارزه ی فرهنگی و  مبتنی بر 
اّما در شرايط سخت مبارزاتی و تشديد سرکوب ها پس از ۱۵ خرداد و تبعيد امام  خمينی، برخی از 
گروه های  برخالف  گروه ها  اين  هرچند  آوردند.۲  روی  مسلحانه  مبارزه ی  مشی  به  مسلمان  گروه های 
مارکسيستی قائل به اصالت مبارزه ی مسلحانه نبودند و به راهکارهای فرهنگی در کنار ساير زمينه ها 

توجه داشتند.۳
در اين زمينه می توان به جمعيت هيئت های مؤتلفه ی اسالمی و حزب ملل اسالمی اشاره کرد. 
عالوه بر آن ها گروه های کوچک ديگری مانند حزب الله، ابوذر، الفجر، منصورون، مهدويون، موحدين، 
توحيدی صف، فالح و سازمان توحيدی مجاهدين خلق که بيش تر در دهه ی پنجاه شکل گرفتند، اقدام 

به مبارزه مسلحانه کردند.۴

١ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج ۱، ص ۲۴۵.
٢ــ آن ها بر اين باور بودند که اگر در برابر خشونت رژيم با نرمش برخورد شود، رژيم گستاخ تر می شود. ن.ک: همان، ج۱، ص ۲۴۱؛ 
مشی مسلحانه قبل از آن که انتخابی از سوی نيروهای مذهبی باشد، بر آن ها تحميل شد. ن.ک: حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک 

شيعه در ايران، ص ۸۷۴.
٣ــ  هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج۱، ص ۲۳۹.

ـ  ۵۳۶؛ حسينيان، چهارده سال  ـ سياسی ايران، ص ۳۲۱ و ۵۱۷ـ  ٤ ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبیـ 
رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۸۰۸ ــ ۸۷۰.
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ــ خريد سالح و تجهيزات نظامی از آمريکا چه تأثيری بر اقتصاد ايران داشت؟ 
هزينه  زمينه هايی  چه  در   ۱۳۵۶ تا    ۱۳۵۲ سال های  در  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  ٢ــ 

می شد؟
٣ــ امام خمينی در دوران تبعيد چه فعاليت هايی در پيش گرفت؟

٤ــ انگيزه ی شاه از برگزاری جشن های دوهزاروپانصد ساله ی شاهنشاهی چه بود؟
٥ ــ انجمن های اسالمی دانشجويان با چه اهدافی تشکيل شد و محور فعاليت آن چه بود؟

گروه  هر  مبارزه ی  شيوه ی  و  می دادند  تشکيل  گروه هايی  چه  را  پهلوی  حکومت  مخالفان  ۶ــ 
چگونه بود؟

ــ درباره زندگی و شخصيت هويدا، مقاله ای تهيه کنيد.


