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درس شانزدهم 

زمینه ها و هدف های اصالحات 
آمریکایی در ایران

در این درس، با هدف های اصالحات اجتماعی و اقتصادی موردنظر آمریکا در 
ایران و نیز اقداماتی که دولت های شریف امامی و امینی برای زمینه سازی و اجرای این 

سیاست انجام دادند آشنا می شوید.

تحّول های بین المللی منطقه ای
سیاست خارجی آمریکا در دورهٔ ریاست جمهوری جان. اف. کندی1 در برابر کشورهای توسعه نیافتٔه 
جهان سوم و خاورمیانه، اجرای اصالحات از باال به پایین با هدف پیشگیری از انقالب های قهرآمیز بود.2 
این سیاست با عنوان »اتحاد برای پیشرفت«3 در کشورهایی که در معرض خطر کمونیسم بودند، اجرا 
می شد؛4 بی آنکه نظام دیکتاتوری و استبدادی حاکم بر آن کشورها تغییر یابد و در صورت مقاومت مردم توسل 
به زور برای اجرای آن پیش بینی شده بود.5 اجرای این سیاست دربارٔه ایران از اهمیت خاّصی برخوردار 
بود؛ زیرا رژیم دست نشاندٔه شاه وابسته و مّتحد آمریکا بود و به دلیل همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی و 

موقعیت ممتاز جغرافیای سیاسی، در وضعیتی حساس و تعیین کننده قرار داشت.6

1. جان. اف. کندی   )John. F. Kenedy( در 20 ژانویٔه 1961 م / 1339 ش. به عنوان سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در 
کاخ سفید بر مسند قدرت نشست.

2. نظیر انقالب هایی که در آمریکای التین، کوبا و ویتنام روی داده بود.
3. Alliance for Progress

4. برای نخستین بار این سیاست در کشور ونزوئال در دوران ریاست جمهوری »روموال بتانکورت« آزمایش شد. چون اجرای آن با 
مخالفت و تظاهرات گسترده مردم روبه رو شد، منجر به سرکوب و قتل جمع کثیری از مردم شهر کاراکاس شد. ن. ک: نجاتی، تاریخ سیاسی 

بیست و پنج سالهٔ ایران، ج1، ص 133؛ بیل، شیر و عقاب، ج1، صص 21٦ و 21٧.
5. نجاتی، تاریخ بیست و پنج سالهٔ ایران، ج1، ص 113.

٦. بیل، همان، ج 1، ص 215.



144

کارشناسان مسائل ایران در وزارت امور خارجٔه آمریکا، گزارش هایی1 از وضعیت فساد حکومت 
شاه و سرکوب مخالفان سیاسی رژیم پهلوی تهیه کردند که نشان می داد وجود یک سلسله اصالحات 

اقتصادی ــ اجتماعی در ایران ضروری است.2
عالوه بر این، صنایع و اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی نیازمند بازارهای مصرف جدیدی بود و 
کشورهای خاورمیانه به علّت ساختار اقتصادی مبتنی بر رژیم ارباب و رعیتی، امکان مصرف تولیدات 

جدید را نداشتند.3
به باور زمامداران آمریکا، اصالحات اقتصادی و اجتماعی می توانست ضمن جلوگیری از »انقالب 
سرخ« و کاهش خطر کمونیسم، زمینٔه ایجاد »انقالب سفید« را فراهم آورد و از گسترش فعالیت های 

مردمی علیه حکومت های دیکتاتور و دست نشاندٔه آمریکا جلوگیری کند.4

فکر کنید و پاسخ دهید :
منظور از انقالب سفید، ماهیت و اهداف آن چیست؟ 

نخست وزیری شریف امامی
در شهریور 1339، شاه با منصوب کردن شریف امامی به 
نخست وزیری و طرح شعارهایی مانند آزادی احزاب و فضای باز 
سیاسی و اصالحات اقتصادی به استقبال از سیاست های جدید 
دولت آمریکا رفت. انتخاب شریف امامی در واقع حاصل توافق 
شاه و انگلستان با استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا بود.5
و  شاه  به  آمریکا  رئیس جمهوری  کندی  با وجود این، 

1. این گزارش ها در اواخر سال 1339 توسط جان. دبلیو بولینک John. W. Bouling و اوایل سال 1340 توسط کوتیلریانک 
تهیه شد.

ـ     138. 2. نجاتی، تاریخ بیست و پنج سالهٔ ایران، ج 1، صص 136ـ
3. با گذشت سالیانی که از جنگ جهانی دوم سپری شده بود؛ صنایع و اقتصاد اروپا دوباره فّعال گردیده و نیاز به بازارهای مصرف 

احساس می شد. ن.ک: الهی، دیکتاتوری کارتل ها، ص 5.
4. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ص 172؛ نجاتی، تاریخ بیست و پنج سالهٔ ایران، ج 1، ص 133.

5. فردوست، همان، ج2، صص 3٠٠ و 3٠1.

شریف امامی
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شریف  امامی اعتماد نداشت و آنها را برای اجرای برنامه هایش در ایران مناسب ندید. آمریکا، در این 
زمان، برای هموارکردن سیاست های خود در ایران، با برخی از رجال ایران ارتباط برقرار کرد و خواستار 
برکناری شریف امامی و روی کارآمدن علی امینی شد.1 علی امینی در دوران تصدی سفارت ایران در 

آمریکا بیش از پیش به مقامات آمریکایی نزدیک شده بود و با کندی ارتباط صمیمانه ای داشت.2

اصالحات دورۀ نخست وزیری علی امینی
با روی کارآمدن علی امینی، سیاست های پیش بینی شدهٔ آمریکا، در ایران به اجرا گذاشته شد. قدم 
اول این سیاست مبارزه با فساد اداری بود که برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و افتادن حکومت 
ایران به دست کمونیست ها، صورت می گرفت. اقدام دوم، »اصالحات اقتصادی« بود که برای تغییر 

زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
علی امینی در اولین قدم، دست به اقدامی جنجالی زد. او از شاه درخواست انحالل مجلس های 
شورای ملّی و سنا را کرد، تا موانع سر راه انجام نقشه های خود را از میان بردارد. به دنبال آن، جمعی زیاد 
از سران حکومت از نظامیان عالی رتبه گرفته تا مقام های اقتصادی را دستگیر کرد تا گناه مفاسد اقتصادی   و 
تعمیق اعتراضات  از  اقدام می خواست  این  با  امینی  بیندازد. علی  آنان  به گردن  سیاسی رژیم پهلوی را 
نیز بود و  به دنبال جاه طلبی های شخصی خود  او  البته  اجتماعی و مردمی علیه آمریکا جلوگیری کند.3 

می خواست مستقل از شاه، با آمریکا ارتباط برقرار کند. شاه از این موضوع احساس نگرانی می کرد.4
اقدام دوم امینی، اجرای قانون اصالحات ارضی بود. قانون »اصالحات ارضی« که در بهمن 
1340 در هیئت دولت به تصویب رسیده بود،   از منطقٔه آذربایجان شروع شد. با سرعت گرفتن روند 

اصالحات ارضی توّسط علی امینی، شاه از ناحیٔه او احساس خطر کرد.

بیشتر بدانید
ایران  به  کمک  دادن  برای  که  بود  مشاوران خود خواسته  از  آمریکا،  رئیس جمهور  کندی، 
شرایط خاّصی تعیین کنند. آن هم در شرایطی که ایران به   شّدت به این وام نیاز داشت. شرط واگذاری 

1. منصوری، قیام 15 خرداد، ص 37؛ رجال عصر پهلوی، علی امینی به روایت اسناد ساواک، ج1، صص 21ــ2٩.
2. همان، صص 1٧ــ 21؛ آبراهامیان، همان، ص 519.

3. رجال عصر پهلوی، علی امینی به روایت اسناد ساواک، ج 1، صص 2٩ و 3٠.
4. هویدا، سقوط شاه، ص 140.
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وام 35  میلیون دالری آمریکا پذیرش نخست وزیری علی امینی از سوی شاه بود.1
آمریکا در دوران چهارده ماهٔه حکومت امینی، کمک های مالی که بالغ بر 67 میلیون دالر بود، به 
ایران پرداخت کرد و این حمایت ها را منوط به حسن اجرای اصالحات مورد عالقه اش کرد. امینی به 
دلیل ارتباط نزدیک با مقامات آمریکایی همواره مورد حسادت شاه قرار داشت. شاه بعدها با اعتراف به 
این موضوع گفت: »بدتر از همه این که موقع دیدارم از آمریکا هرجا می رسیدم، اّول از همه حال و احوال 
نخست وزیر را از من می پرسیدند و رفتارشان به صورتی بود که گویی اصالً من را به حساب نمی آوردند2«. 
با این همه وقتی که امینی درگیری اش بر سر لزوم کاهش بودجٔه نظامی آغاز شد، نتوانست حمایت آمریکا 
را جلب کند. این نخستین بار نبود که ایالت متحدهٔ آمریکا، در برابر نخست وزیر، جانب شاه را گرفته بود.3

انگلستان  با کمک  آمریکا رفت و  به  َعلَم  به همراه اسداللّه  محّمد رضا شاه در فروردین 1341 
توانست آمریکا را به برکناری امینی راضی کند و خود مجری اصالحات مورد نظر آمریکا در ایران شود.4

1 . هدف آمریکا از انجام اصالحات در کشورهای توسعه نیافته چه بود؟ این اصالحات با چه 
عنوانی و در چه کشورهایی اجرا  شد؟ 

2. چرا دولت آمریکا انجام اصالحات اقتصادی ـ اجتماعی در ایران را ضروری می دانست؟
3 . آمریکا چه نقشی در برکناری شریف امامی و انتصاب علی امینی به نخست وزیری داشت؟ 

4. علی امینی در دورٔه نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد؟ 

 ــ دربارٔه کمک های آمریکا به ایران در دورٔه نخست وزیری علی امینی گزارشی تهیه کنید.

1. رجال عصر پهلوی، علی امینی به روایت اسناد ساواک، ج1، صص 2٨ و 2٩؛ فردوست، همان، ج2، ص 3٠٨.
2. هویدا، همان، ص 140.

3. آبراهامیان، همان، ص 521.
4. امینی، خاطرات، صص 2٠4 ــ2٠٧. 

پرسش های نمونه

اندیشه و جست  و جو
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درس هفدهم 

پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسالمی

اصالحات  اجرای  و  علم  اسد اهلل  دولت  آمدن  کار  روی  چگونگی  با  درس  این  در 
مورد نظر آمریکا در ایران از قبیل تصویب نامة انجمن های ایالتی و والیتی و انقالب سفید 

آشنا می شوید و مخالفت و مقاومت روحانیت و مردم در برابر این اصالحات را می خوانید.

دولت اسدالّله علم
با رحلت آیت اللّه بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340، شاه تصّور 
کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آیت اللّه بروجردی وجود ندارد. از این رو 

فرصت را برای اجرای اصالحات مورد نظر آمریکا مناسب دید.1

بیشتر بدانید
برای تقویت مرجعیت و تمرکز آن، عّده ای از مدرسان حوزهٔ علمیٔه قم تصمیم به دعوت از آیت اللّه 
بروجردی برای مهاجرت به قم گرفتند. از میان این عّده، سرشناس ترین آنها آیت اللّه خمینی بود. به عقیدٔه 
ایشان بازسازی حوزهٔ علمیه قم تحت زعامت مرجعیت مقتدر تنها عامل نجات تشّیع ایران بود. آیت اللّه 
بروجردی که از شاگردان مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی، سّید محّمد کاظم یزدی و جهانگیرخان 
قشقایی بود. در دورٔه زعامت و مرجعیت تامٔه وی، حوزٔه علمیه قم از جریان بیداری اسالمی باز نماند 
و همچون دانشگاه بر آن تأثیر گذاشت و از آن تأثیر پذیرفت و نقش بسیار مهّمی در حفظ جامعٔه مسلمان 
ایران از آفت ها و بحران های سیاسی و اجتماعی آن مقطع حّساس ایفا کرد. بسیاری از افرادی که در 

شکل گیری انقالب اسالمی نقش داشتند، از شاگردان ایشان بودند.2

1. شاه تالش کرد تا پایگاه مرجعیت از قم به نجف انتقال یابد. از این رو ضایعٔه درگذشت آیت اللّه بروجردی را به علمای نجف تسلیت 
گفت. )ن.ک: منصوری، تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد، ج1، ص 240؛ دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج3، ص 31(. 

و  قم، صص ٩1ــ1٠4  علمیٔه  تاریخ حوزٔه  اسالمی،  انقالب  تاریخ شفاهی  کرباسچی،  اسالم، ج12، ص 608؛  مفاخر  دوانی،   .2
144ــ21٠؛ ریحان یزدی، آینهٔ دانشوران، صص 4٧4ــ4٨5.
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در تیر ماه 1341، شاه، علی امینی را به بهانٔه اختالف بر سر بودجٔه نظامی1 بر کنار و اسداللّه 
علم را که یکی از نزدیکان او بود، به نخست وزیری منصوب کرد.2 او همچنین تصمیم گرفت که قانون 

انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی را در غیاب مجلس شورای ملّی تغییر دهد.3

تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی
قانون انجمن های ایالتی و والیتی در اولین دورٔه 
مجلس شورای ملّی به منظور تشکیل شوراهای استان و 
شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری 
اسداللّه علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور 
در مهر 1341 توّسط هیئت دولت تغییر کرد که براساس 
آن، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط 

انتخاب شوندگان حذف شد.4

بیشتر بدانید
شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. او می خواست عالوه بر 
سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را که همواره سدی در برابر 
نفوذ سلطٔه بیگانگان در ایران به شمار می آمدند، در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری 
در برابر آنها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این 

لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند.

این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. امام خمینی علمای طراز اّول 

ـ 920؛ رجال عصر پهلوی، علی امینی به روایت اسناد ساواک، ج1، صص 40 و 41.  1. عاقلی، نخست وزیران ایران، صص 918ـ 
2. یادداشت های َعَلم، ج1، ص 34. 

3. شاهدی، مردی برای تمام فصول، صص 369 و 370.
4. مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص 3٧5. 
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قم را به نشست ها و گفت  وگوهای متعّدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه های 
استعمار و توطئه های آنها مسئولیت  علما را در قبال صیانت از اسالم و استقالل کشور یادآور شد و 

مقرر شد با ارسال تلگرام هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامٔه مذکور درخواست شود. 
مبارزٔه پی گیر امام خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما  سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشینی 
و اعالم لغو تصویب نامه کرد. شاه در اجرای سیاست اسالم زدایی با شکست مواجه شد. این حرکت 
هماهنگ علما که به نهضت دو ماهٔه روحانیون شهرت یافت، اّولین پیروزی سیاسی ملّت ایران به رهبری 

امام خمینی بعد از کودتای 28 مرداد بود.1
برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اّما امام خمینی با هوشیاری به تشریح اهداف 

پشت پردهٔ رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. 
و  اعالمیه ها  در  ایشان  بود.  تصویب نامه  لغو  از  فراتر  امام خمینی  مبارزات  عمق  و  ابعاد 
سخنرانی بعدی خود اعالم خطر کرد که اسالم و استقالل مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئٔه 
صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست.2 امام خمینی با دور اندیشی قصد داشت با 
استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزٔه دامنه داری را برای سرنگونی رژیم وابستٔه شاه و قطع سلطٔه 

آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند. 

انقالب سفید 
تصویب نامٔه انجمن های ایالتی و والیتی مقدمٔه اجرای حرکتی در جهت خواست آمریکایی ها 
برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بود که بعدها از سوی شاه و دربار انقالب سفید نام گرفت. 
بعد از لغو تصویب نامٔه انجمن های ایالتی و والیتی، شاه در اثر فشار آمریکا، خود به میدان آمد و اعالم 

کرد قصد دارد اصول شش گانٔه به اصطالح انقالب سفید را به نظر خواهی بگذارد.
در این هنگام امام خمینی با آگاهی از اهداف شاه و نتایج زیان بار سیاست های مداخله جویانٔه آمریکا 
در ایران، مراجع و علمای قم را به شرکت در یک جلسٔه اضطراری فراخواند. در این نشست پس از 
تبادل نظر تصمیم گرفته شد، برای اطالع بیشتر در بارٔه همه پرسی و اهداف آن از شاه توضیح بخواهند. 
آیت اللّه روح اللّه کمالوند به نمایندگی از سوی مراجع و علما به دیدار شاه رفت.3 در این دیدار، شاه 

1. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، صص 177ــ191.
2. روحانی، همان، صص 45٦ــ 4٦٠.

3. آیت اللّه روح اللّه کمالوند از مدرسان توانای فقه، اصول و فلسفٔه حوزه علمیٔه قم بود. 
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به جای پاسخ به سؤاالت مراجع و علما، زبان به تهدید گشود.1

بیشتر بدانید
محّمد رضا شاه در دیدار با آیت اللّه کمالوند اعالم کرد: »اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به 
آسمان برود، من باید این برنامه را اجرا کنم، زیرا اگر نکنم، از بین می روم«. او ضمن شکایت از علمای 
باشند. کشورشان  شاه  دعاگوی  کشورها  دیگر  روحانیون  مانند  مخالفت،  جای  به  تا  خواست  ایران 
آیت اللّه کمالوند در پاسخ گفت: »علمای شیعه، در تاریخ هزار سالٔه خود، هیچ گاه مأمور حکومت ها 

نبوده اند و نخواهند بود«.2
به هر نحو ممکن  با حمایت آمریکا،  به دنبال پاسخ شاه، امام  خمینی و علما دریافتند که شاه 
مصمم به پیشبرد و اجرای این برنامه است. امام خمینی طی سخنانی فرمودند:»اکنون طرف حساب 
علما شخص شاه است نه دولت؛ زیرا او در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته 
عقب نشینی او به قیمت سقوط و نابودی اش تمام خواهد شد. باید تودٔه ملت را از اهداف استعماری 

این لوایح آگاه کنیم«.3

تحریم رفراندوم و قیام مردم 
آیت اللّه  نظیر  از سوی سایر علما و مراجع  امام خمینی و اعالمیه های دیگر  انتشار اعالمیٔه  با 
گلپایگانی، آیت اللّه مرعشی نجفی و آیت اللّه خوانساری نسبت به غیر قانونی بودن رفراندوم )همه پرسی(، 
با صدور  نیز  تهران  دانشگاه  دانشجویان  ریختند.  به خیابان ها  دیگر شهرستان ها  و  قم  و  تهران  مردم 

اعالمیه ای اقدامات ضد اسالمی و غیر قانونی رژیم را محکوم کردند.4
بازار تهران تعطیل شد و مردم در قسمت های جنوبی شهر تظاهرات اعتراض آمیز به پا کردند. 
رژیم برای کنترل اوضاع، تهران را به اشغال نظامی درآورد و به سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران 

پرداخت و تعدادی از روحانیون را دستگیر و روانٔه زندان کرد.5

1. دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج3، صص 2٠1ــ2٠3.
2. ن. ک: رجبی، زندگی نامٔه سیاسی امام خمینی، ج1، ص 242.

3. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج1، صص 37  و 38. 
4. کریمیان، جنبش دانشجویی در ایران، ص 3٠2؛ بیل، همان، ج1، ص 241. 

5. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص 238.
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بیشتر بدانید
ایالتی و والیتی  انجمن های  با الیحٔه  نیز  آزادی  در کنار مخالفت علما و روحانیون، نهضت 
با مراجع قم و با صدور  و برگزاری رفراندوم مخالفت کرد. این تشّکل سیاسی مذهبی پس از دیدار 
اعالمیه ای، به دفاع از نهضت روحانیت برخاست1 و مشی سیاسی خود را از جبهٔه ملّی متمایز کرد 
و به افشای ماهیت اصالحات شاه، کندی و انقالب سفید پرداخت،2 اّما به زودی رهبران آن از جمله 
مهندس بازرگان و آیت اللّه طالقانی دستگیر شدند. آنها تا پس از قیام 15 خرداد در زندان باقی ماندند 

اّما جبهٔه ملّی تنها به شعار »اصالحات آری، دیکتاتوری نه« کفایت کرد. 

در روز چهارم بهمن ماه 1341، شاه به قم رفت تا با سخنرانی در این شهر که کانون اصلی 
به رهبری  قم  نیستند. علمای  یکپارچه  با اصول شش گانه  ثابت کند علما در مخالفت  بود،  مخالفان 
امام خمینی استقبال از شاه و حضور در مراسم را تحریم کردند.3       شهر قم یکپارچه تعطیل شد. شاه 
برخالف انتظارش با مشاهدٔه این حوادث طّی نطقی که با عصبانیت تمام ایراد شد، به روحانیت و اسالم 

اهانت کرد.4
در چنین شرایطی که انتخابات تحریم شده بود، شاه با اعمال فشار و خشونت، همه پرسی فرمایشی 
خود را در 6 بهمن 1341 برپا کرد و در پی آن، رئیس جمهور آمریکا و ملکٔه انگلیس این رفراندوم را 

به شاه تبریک گفتند.5
چند روز بعد، دولت علم تصویب نامٔه لغو شدٔه انجمن های ایالتی و والیتی را به صورت مادٔه 
اصالحی قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و این کار مورد اعتراض امام خمینی واقع شد، و آن را 

از نظر قانون اساسی و شرع بی اعتبار دانست.

1. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، صص 184 ــ186.
2. فارسی، زوایای تاریک، ص 75.

3. حتی تولیت آستانٔه حضرت معصومه )س( نیز از شرکت در این مراسم خودداری کرده بود. 
4. فردوست، همان، ج 2، ص 323؛ مدنی، همان، ج2، ص 17.

5. روزنامه اطالعات )1341/11/1(، ن.ک: بیل، همان، ج1، ص 232؛ نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ص 20؛ رادیو مسکو 
و مجله هفتگی »نوویاگرینا« نیز به ستایش از اقدامات شاه پرداخت. جالب توجه این است که در جریان اصالحات و انقالب سفید دولت آمریکا 
و شوروی مواضع یکسانی در برابر نهضت مردم اتخاذ کردند. ن.ک: جواد منصوری، سیر تکوینی انقالب اسالمی، ص 1٨1؛ عرفان منش، 

خاطرات 15 خرداد، ج    2، ص 2؛ روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، صص 2٧٠ــ 2٧2.
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ایالتی و والیتی  انجمن های  انتخابات  تغییری در شرایط  َعلَم چه  1 . در دورٔه نخست وزیری 
ایجاد شد؟ 

را  والیتی  و  ایالتی  انجمن های  تصویب نامٔه  با  علما  و  امام خمینی  مخالفت  نتیجٔه  و  علت   .2
توضیح دهید.

3 . امام خمینی )ره( و دیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه )انقالب سفید(، چه موضعی 
اتخاذ کردند؟ 

 ــ دربارٔه برنامه های رژیم پهلوی برای اسالم زدایی و محدود کردن روحانیون، مطلبی تهّیه کنید.
 

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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درس هجدهم 

قیام ١٥ خرداد

در این درس با چگونگی گسترش نهضت امام خمینی و قیام پانزده خرداد،تصویب 

الیحة کاپیتوالسیون و تبعید حضرت امام خمینی آشنا خواهید شد.

آمریکا،  سیاست های  اجرای  برای  پهلوی،  رژیم  خواندید  پیشین  درس  در  که  همان طور 
سیاست های  اجرای  زیرا  شد،  مردم  و  علما  اعتراض  باعث  که  زد  سفید  انقالب  رفراندوم  به  دست 
آمریکا،       عالوه   بر  گسترش وابستگی کشور و نابودی بنیاد های اقتصادی، منجر به اسالم زدایی نیز می شد.

حمله به فیضیه
با نزدیک شدن نوروز 1342، امام خمینی، در اعتراض به سیاست های رژیم پهلوی، اعالم عزای 
عمومی کرد؛ دیگر مراجع و علما نیز، از او پیروی کردند. دوم فروردین ماه، در جریان برگزاری مراسم 
عزاداری شهادت حضرت امام صادق )ع(، نیروهای ساواک و کماندوهای »شاه«1، در لباس غیر نظامی 
به مدرسٔه فیضیٔه قم حمله کردند و عده ای از روحانیان را به شهادت رساندند و یا زخمی کردند.2 آنان 
درهای حجره ها را شکستند و قرآن ها و کتاب ها را پاره کردند و به بیرون ریختند. حّتی به مجروحان 

بستری شدهٔ این ماجرا در بیمارستان قم نیز حمله بردند و آنها را در بیمارستان، دستگیر کردند.
هم زمان با این فاجعه، به مدرسٔه طالبیٔه تبریز نیز حمله شد و چند تن در این حادثه مجروح و شهید 

شدند.3 هدف رژیم، از یورش به مدرسٔه فیضیه ایجاد ارعاب و وحشت بود.
امام خمینی، طی اعالمیه ای اظهار داشت: »ناراحت نشوید. مضطرب نگردید. ترس و هراس 
را از خود دور کنید. دستگاه حاکمه با ارتکاب این جنایت، خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهیت 

1. لشگر 1 گارد شاهنشاهی.
ـ     348. 2. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، صص 339ـ

3. کرباسچی، هفت هزار روز تاریخ…، ج 1، ص 134.
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چنگیزی خود را به خوبی نشان داد … ما پیروز شدیم. ما از خدا خواستیم که این دستگاه ماهیت خود 
را بروز دهد و خود را رسوا کند«.1

حادثٔه خونین فیضیه پیامدهای مختلفی داشت و برخالف انتظار رژیم مبارزه را جّدی و آشکارتر 
کرد. روحانیون تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز و برخی از دیگر شهرستان ها به منظور ابراز همدردی 
و پشتیبانی از حوزهٔ علمیه قم به مدت یک هفته دست به اعتصاب زدند و از رفتن به مساجد و اقامٔه نماز 

جماعت خودداری کردند.2
به احکام  با غارتگری، جنایت و تجاوز  امام خمینی در اعالمیٔه معروف خود، شاه دوستی را 
اسالم مساوی دانست و به نام ملّت، نخست وزیر را استیضاح کرد3 و فرمودند: »من اکنون قلب خود 
را برای سرنیزه های مأمورین شما حاضر کرده ام«. رهبری نهضت همچنین اظهار حقایق را به هر قیمتی 

واجب و تقّیه را حرام کرد.4

قیام پانزده خرداد
در عصر عاشورای سال 1383 ق. مطابق با سیزدهم خرداد 1342، امام خمینی به مدرسٔه فیضیه 
قم رفت، تا دربارهٔ مسائل سیاسی روز، به ایراد سخن بپردازد. گزارش مأمور ویژه ساواک که در محل 
حضور داشته، در این باره، گستردگی اعتراض مردمی و حمایت از امام خمینی را به خوبی نشان می دهد 
وی می نویسد: »در تاریخ قم چنین جمعیتی دیده نشده است. خمینی را مثل امام وارد کردند و تمام 

جمعیت آن چنان صلوات فرستاد که تا دو کیلومتر صدای آنها شنیده می شد  «.5
یک روز پس از این سخنرانی، در بامداد چهاردهم خرداد، امام خمینی در خانٔه خود دستگیر و به 
تهران منتقل شد. همزمان، چند تن دیگر از علمای شهرستان ها نیز دستگیر و زندانی شدند6. با انعکاس 
خبر دستگیری امام خمینی، در پانزدهم خرداد موجی عظیم از اعتراض مردمی در قم به  پا خاست. به دنبال 

1. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج 1، ص 58.
2. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج 1، ص 63؛ روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج 1، ص 387.

3. استیضاح یعنی توضیح خواستن از دولت یا وزیر در مورد یک واقعه.
4. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج 1، ص 63.

5. حسینیان، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران، ص 466.
٦. هم زمان با دستگیری امام خمینی، آیت الّله قمی در مشهد و آیت الّله محاّلتی را در شیراز دستگیر کردند و در مّدت کوتاهی 53 نفر 

از علمای تهران و شهرستان ها نیز دستگیر شدند. )فراتی، تاریخ شفاهی انقالب اسالمی، ص 130(.
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شهرستان های  و  تهران  در  آن، 
ورامین1، مشهد، قزوین، کاشان، 
و   4 اصفهان و   3 تبریز  ،2 شیراز
تظاهرات  نیـز،  دیگر  شهر  چند 

اعتراض آمیز به راه افتاد.
اسداللّه َعلَم، نخست وزیر، 
کشتار  دستور  شاه،  فرمان  به 
بی رحمانٔه مردم را صادر کرد. در 
تهران و قم دامنٔه تظاهرات بسیار 

گسترده بود. به همین سبب با اعالم حکومت نظامی، تانک ها و مسلسل های سنگین به خیابان آمدند. 
در قم هواپیماهای نظامی بر فراز شهر به پرواز درآمدند.5 حضور زنان در تظاهرات اعتراض آمیز قم 
چشم گیر بود.6 مردم خواستار آزادی امام خمینی بودند. آیت اللّه مرعشی نجفی به میان تظاهر کنندگان 
رفت و اعالم کرد: » نخواهیم گذاشت آسیبی به خمینی عزیزمان برسد«.7 با حرکت روحانیون به سمت 
حرم، درگیری و صدای رگبار مسلسل ها شدت یافت. مأموران با محاصرٔه تظاهرکنندگان آنها را مانند 
برگ پاییزی به زمین ریختند. تنها در یک کوچه تعداد 32 نفر شهید و مجروح شدند.8 اجساد شهدا در 

کامیون های نظامی به مقصد نامعلومی حمل شد.9

1. مردم پیشوای ورامین در حمایت از امام خمینی در حالی که کفن بر تن کرده بودند و با پای پیاده به سوی تهران در حرکت بودند، 
قبل از رسیدن به تهران، مورد هجوم نظامیان قرار گرفتند و دسته جمعی به خاک و خون کشیده شدند و عّده ای از آنها به شهادت رسیدند و یک 

بار دیگر حادثٔه 30 تیر 1331 در 15 خرداد 1342 در کشتزارهای ورامین تکرار شد.
2. در حوادث خونین 16 خرداد در شیراز تعداد زیادی شهید و مجروح شدند که بیشترین آنها دانش آموزان و نوجوانان بودند. 

ـ ٩4. ن.  ک: عرفان منش، خاطرات 15 خرداد در شیراز، ج 1، صص 5٦ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٨٩  ـ
ـ ٨٦  و  11٨. 3. ن.ک: باقری، خاطرات 15 خرداد تبریز، صص ٧ ، 1٩ ، 2٠ ، 41 ، ٨4  ـ

4. اسناد انقالب اسالمی، ج 3، صص 84    ــ86.
5 . مدنی، تاریخ سیاسی معاصر، ج 2، صص 45 و 46.

٦. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص 476.
٧. اسناد انقالب اسالمی، ج 1، ص 119.

٨  . کوچٔه نمازی. )ن.ک: مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، ص 46(. 
٩. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص480.
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برگی از تاریخ

در تهران، بازار تعطیل شد. مردم به سوی خیابان ها سرازیر شدند.1 دانشجویان دانشگاه تهران 
با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی بالفاصله کالس ها را تعطیل کردند و با شعار مرگ بر دیکتاتور، 
خواستار آزادی امام خمینی شدند که با نیروهای انتظامی مواجه شدند.2 در جنوب شهر تهران دسته ای 
از تظاهرکنندگان به سمت ایستگاه رادیو حرکت کردند. با ورود گارد شاهنشاهی، قتل عام صدها نفر از 
مردم آغاز شد3. اسداللّه علم، نخست وزیر، دربارٔه کشتار مردم در 15 خرداد اعتراف می کند که شاه 
نه تنها دستور تیراندازی داد؛ بلکه از قتل عام مردم پشتیبانی کرد4. شاه بعدها اعالم کرد که از بابت دستور 
تیراندازی در واقعٔه 15 خرداد ابدًا متأسف نیست5. نبود برنامه برای تظاهرات و خود جوش بودن حرکت 
اعتراض آمیز مردم )بدون سازماندهی( باعث شد که دولت امکان سرکوب تظاهرکنندگان را بیابد. به گفتٔه 
ارتشبد فردوست، یکی از نزدیک ترین مشاوران امنیتی شاه، آن روز اگر تظاهرکنندگان، تظاهرات خود 

را ادامه می دادند، قطعاً شاه از کشور می گریخت6.

فرازهایی از زندگانی امام خمینی رحمةالّله علیه
روح اللّه موسوی خمینی در بیستم جمادی  الثانی 1320 ق. برابر با چهارشنبه اول مهر 1281  ش. 
هم زمان با سالروز میالد بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه )س( در خانواده ای از اهل علم و مبارزه در 
شهر خمین دیده به جهان گشود. او وارث سجایای پدرانش که نسل اندر نسل در کنار هدایت مردم به 

کسب معارف الهی کوشیده اند، بود.
درحالی که کمتر از 5 ماه از والدت روح اللّه می گذشت، پدرش آیت اللّه سّید مصطفی موسوی7 
که در شهر خمین حامی مردم در برابر ظلم خوانین و حکام منطقه بود، در دفاع از مردم، مظلومانه  به 

شهادت رسید.

ـ 1٠4 ، 1٠٨؛ عراقی، ناگفته ها، صص 1٨3 و 1٨4. ـ 5٩ ، 1٠2 ـ ـ 4٠ ، 54  ـ 1. باقری، خاطرات 15 خرداد، صص 1٠ ، 1٨ ، 25 ، 3٨ ـ
2. منصوری، قیام 15 خرداد، ص 175.

3. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، صص 485 و 486؛ فردوست، همان، ج 1، صص  510       ــ513.
4. الینگ، مصاحبه با شاه، ص 238.

5. بالنشه، ایران، انقالب به نام خدا، ص 56؛ فاالچی، مصاحبه با شاه ایران، ص 16.
٦. فردوست، همان، ج 1، ص 514. متن کامل مذاکرات هیئت دولت طاغوت در 15 خرداد 1342، اسناد فاش نشده ای از قیام 

15 خرداد، صص 22ــ 38.
٧. آیت اللّه سّید مصطفی موسوی از معاصران مرحوم آیت اللّه میرزای شیرازی بود. او پس از تحصیل در حوزٔه نجف و سامرا به 

درجٔه اجتهاد نایل آمد و به ایران بازگشت. او رهبری و ادارهٔ امور مردم خمین را برعهده گرفت.
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به این ترتیب امام خمینی از اوان کودکی با رنج یتیمی 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 همچنین عمٔه مکرمه اش )صاحبه خانم( که بانویی شجاع و حق جو بود، گذراند. دوران کودکی 
و نوجوانی روح اللّه همزمان با بحران های سیاسی و اجتماعی بود و از همان زمان او با مسائل سیاسی، دردها 
و رنج های مردم ایران آشنا شد. دیری نپایید که روح اللّه در سن 15 سالگی از نعمت وجود آن دو عزیز 
نیز محروم گردید. وی در سال 1298ش. پس از فرا گرفتن علوم مقّدماتی عازم حوزٔه علمیه اراک شد. 

فوق العاده، رشته های مختلف علوم  استعدادی  و  از هوشی سرشار  بهره گیری  با  امام خمینی 
اسالمی را به   سرعت طی کرد و عالوه بر فقه و اصول، فلسفه و عرفان را نیز در عالی ترین سطح نزد 
استادان برجستٔه آن زمان آموخت و در پی هجرت آیت اللّه العظمی شیخ عبدالکریم حایری یزدی در سال 
1301  ش به قم و تشکیل مرکزیت حوزه های علمیه، امام خمینی هم اندکی بعد مشتاقانه به قم مهاجرت کرد.
امام خمینی از سن 27 سالگی به تألیف کتاب پرداخت. حاصل این تالش، نگارش ده ها جلد 

کتاب در موضوعات مختلف فقه، اصول، تفسیر، عرفان، اخالق، احکام و فلسفه است.
امام خمینی در کتاب کشف االسرار که در سال 1322 ش. منتشر شد، به انتقاد از سیاست های 
استعماری و ضّد اسالمی دوران 20 سالٔه رضا شاه پرداخت و همچنین برای اّولین بار در این کتاب به 

طرح مسئلٔه »والیت فقیه« و تشکیل حکومت اسالمی تأکید کرد.
نخستین بیانیٔه سیاسی امام خمینی یک سال بعد )1323 ش( صادر شد. وی در این بیانیه به طور 
آشکاری علمای اسالم و جامعٔه مسلمان را به قیام عمومی فرا خواند و زنگ خطر و بیدارباش را در 

برابر سیاست های استعماری قدرت ها به صدا درآورد.
پس از ارتحال آیت اللّه العظمی بروجردی مرجعیت امام خمینی فراگیر شد و مورد استقبال مردم 
ایران قرار گرفت. بسیاری از علما ایشان را به عنوان مرجع اعلم معرفی کردند. این درحالی بود که وی 
به شّدت از مطرح شدن خویش به عنوان مرجع تقلید پرهیز داشت. امام خمینی در طول حیات پر  برکت 
آیت اللّه  استاد مطّهری، شهید  متفکرانی چون شهید  به  که می توان  تربیت کرد  زیادی  خود شاگردان 

بهشتی و آیت اللّه خامنه ای اشاره کرد.1

پس از سرکوب و کشتار مردم در قیام 15 خرداد، موج دستگیری ها و تبعیدها در سراسر کشور 
آغاز شد و یاران امام خمینی یکی پس از دیگری روانٔه زندان و تبعیدگاه شدند و جوانمردانی چون 
طّیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی که پیشتاز تظاهرات مردم جنوب تهران، در 15 خرداد بودند، 
پس از دستگیری و شکنجه های شدید تیرباران شدند2. با خاموش کردن شعله های قیام 15 خرداد و 

امام خمینی، ج1،  سیاسی  زندگی نامهٔ  بیـداری، صص 13 ــ35؛ رجبـی،  انصاری، حـدیث  بیشتر، ن. ک:  1. جهت اطالع 
ـ 130 ، 15٨ ، 15٩ ، 1٦٩ ، 1٧٦ ، 2٦5 ، 2٧5 ، 2٨٧ ــ34٠. صص ٩3 ـ

2. دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج4 ،  صص 24٨ــ 254؛ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالهٔ ایران، ج 1، ص 297.
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درهم شکستن قیام عشایر فارس و اعدام سران آنها که به پشتیبانی از نهضت امام خمینی و روحانیت 
برخاستند،1 احساس موفقیت در انجام اصالحات مورد نظر آمریکا در محّمد رضا شاه آشکارتر شد.

بیشتر بدانید
مهاجرت علما به تهران و تالش برای آزادی امام خمینی

پس از دستگیری امام خمینی و عده ای از علمای تهران و شهرستان ها، روحانیون شهرهای 
مختلف ایران و نجف، کربال و کاظمین ضمن تعطیلی حوزه های علمیه، با صدور اعالمیه و تلگرام های 
و شانزدهم  پانزدهم  معترض در روزهای  و  مردم عزادار  و کشتار  قتل عام  متعدد ضمن محکوم کردن 

خرداد ماه خواستار آزادی بی قید و شرط امام خمینی و سایر روحانیون شدند.2
این اقدام که به طور سریع و گسترده انجام شد، بی نتیجه ماند. تهدیدهای اسداللّه َعلَم نخست وزیر 
که اعالم کرده بود، روحانیون دستگیر شده از جمله امام خمینی را محاکمٔه صحرایی خواهد کرد،3 بر 
نگرانی آنها افزود؛ چون براساس شواهد، احتمال می رفت که رژیم پهلوی اقدام به اعدام رهبر   نهضت 
کند.4  از این رو در تاریخ 17 خرداد 1342 گروه زیادی از علمای برجستٔه سراسر کشور در اقدامی 
هماهنگ ــ همچون مهاجرت صغری و کبری در نهضت مشروطه ــ به سوی تهران مهاجرت کردند تا 
حمایت و وفاداری خود را نسبت به امام خمینی اعالم کنند. رژیم اقدام به ممانعت از مهاجرت علما کرد 
و حتی هواپیمای آیت اللّه میالنی را که از مشهد عازم تهران بود، در نیمه راه بازگرداند.5    سرانجام تحّصن 
و اعتصاب 14 روزٔه علما و تالش آنها موجب شد تا رژیم از محاکمه و تبعید امام خمینی عقب نشینی 
کند و پس از مّدتی، امام را از زندان آزاد و به خانه ای در داودیه و سپس قیطریٔه شمیران منتقل کرده و 

تحت نظر مأموران امنیتی قرار داد. در طول مّدت مهاجرت 14 روزه علما، بازار تهران تعطیل بود.6

بر  را  از استقالل کشور  نقش مهّمی در صیانت  ایران  تاریخ سیاسی معاصر  مهّم  فارس در حوادث  و غیرتمند  میهن دوست  1. عشایر 
عهده داشتند.در حوادث 15 خرداد شیراز به حمایت از این نهضت پرداختند. رژیم پهلوی که از پیوستن عشایر احساس خطر کرد، برای کنترل 
و خلع سالح آ نها، اقدام به سرکوب گستردٔه جنبش عشایر در منطقٔه جنوب کرد. حضور سرهنگ گراتیان یا تسویچ کارشناس برجستٔه سازمان سیا 
در جنگ های روستایی حکایت از اهمیت عملیات جنوب دارد. به دستور شاه، سپهبد آریانا، با نهایت قساوت و بی رحمی به سرکوبی قیام عشایر 
پرداخت. او به بهانٔه انهدام مواضع عشایر که به کوه ها پناه برده بودند، با استفاده از هواپیماهای بمب افکن آمریکایی و آتش توپخانه، مناطق مسکونی 
عشایر و سیاه چادرها را به  طور وحشیانه ای ویران ساخت. او وقتی که مقاومت عشایر را مشاهده کرد، در یک جنگ روانی آنها را وادار به تسلیم 
کرد و سران وطن پرست و مسلمان آنها از جمله حبیب اللّه شهبازی را به جوخه اعدام سپرد. )ن. ک عرفان منش، خاطرات 15 خرداد در شیراز، 

ج1، ص 54 و ج2، صص 2 و 115.
2. دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج 3، ص 405؛ اسناد انقالب اسالمی، ج 1، صص 122ــ135. و ج 2، صص 79ــ81.

3. محاکمه صحرایی یعنی محاکمه فرد بدون حق انتخاب وکیل. در این باره، ن.ک: کرباسچی، هفت هزار روز تاریخ ایران، ص 151.
4. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج 1، ص 559.

5. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص 559.
٦. مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، ص 54.
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دستاوردهای قیام 15 خرداد
قیام 15 خرداد دارای ابعاد ضّد استعماری و ضّد استبدادی بود که توانست به طور فراگیری 
توده های مختلف مردم را در صحنٔه مبارزه علیه رژیم دست نشاندٔه پهلوی بسیج کند و به دلیل اعتقاد 
راسخ امام خمینی به حمایت از اسالم راستین که از سیاست جدا نیست، بذر فرهنگ مبارزه به عنوان 

یک تکلیف الهی در جامعه کاشته شد که ثمرات آن در پیروزی انقالب اسالمی به بار نشست.
از دیگر پیامدهای قیام 15 خرداد، افزایش رشد سیاسی در میان حوزه های علمیه و روحانیت 
و گرایش بیشتر روشنفکران و دانشگاهیان به ارزش های اسالمی به   عنوان برافروزندٔه مشعل مبارزات 
سیاسی بود و در جهانی که لیبرالیسم غربی و مارکسیسم شرقی کارایی خود را در رهایی کشورهای 

تحت   ستم از سلطٔه استبداد و استعمار از دست داده بودند، پیوستگی دین و سیاست ظهور کرد. 
قیام 15 خرداد همچنین به جریان های مبارز دینی و غیردینی نشان داد که رژیم شاه از طریق 
مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی اصالح ناپذیر است و برای مبارزه با نظام استبدادی و وابسته 

راهی جز مبارزٔه مستمر وجود ندارد.
قیام 15 خرداد نقطٔه عطف مهّمی در جنبش های تاریخ معاصر ایران و جهان اسالم به شمار 
می رود که شکل جدیدی از مبارزه را عـرضه و آزمـایش کرد و تجربـٔه گـران قدری بـود که توانست 
با رهبری امام خمینی مبارزٔه ملّت ایران را تا دستیابی به پیروزی در 22 بهمن ماه 1357 تداوم و ثمر 

بخشد.1

دولت حسنعلی منصور 
با برکناری اسداللّه َعلَم از نخست وزیری و روی کار آمدن حسنعلی منصور، نسل جدیدی از 
سیاست مداران، قدرت را به دست گرفتند. آنها برخالف پیشینیان خود، بیش از انگلستان، موافق و 
همسو با سیاست های آمریکا بودند. دخالت آمریکا در روی کارآوردن منصور موجب نگرانی دولتمردان 
حامی سیاست های انگلیس در ایران شد.2 منصور پس از دستیابی به قدرت، به تغییرهایی گسترده در 
عرصٔه مدیران کشور دست زد. دولت منصور برای انجام سیاست هایش نیاز به آرامش داشت. شاه با 
هدف جلب رضایت امام خمینی و ترس از رویارویی با قیامی دیگر، در هفدهم فروردین 1343، ایشان 
1. جهت اطالع بیشتر ن. ک: الگار، انقالب اسالمی؛ بیل، همان ، ج 2، ص 213؛ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالهٔ ایران، ج 1، 

ص 240؛ آبراهامیان، همان، صص 523 و 524.
2. حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج 1، صص 353ــ355؛ فردوست، همان، ج 2، صص 355ــ361.
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را آزاد کرد. اّما امام خمینی همچنان بر استمرار مبارزه پافشاری کرد.1

بازگشت کاپیتوالسیون
با افزایش حضور آمریکایی ها و مستشاران و نظامیان آنها در ایران، دولت حسنعلی منصور، 
ضمن تقدیم الیحه ای به مجلس شورا که قبالً در دولت علم تنظیم و تصویب شده بود، برای مستشاران 
و نظامیان آمریکایی و خدمتکاران آنها، درخواست مصونیت قضایی کرد2 )نظیر حّق استعماری که در 
معاهدهٔ ترکمانچای برای اولین بار برای روس ها قائل شده بودند و موجب تحقیر ایرانیان شده بود که بعد 
از انقالب بلشویکی ملغی شد(. در جلسٔه نیمه شب بیست و یکم مهر 1343، با تطمیع و تهدید نمایندگان، 

بی سروصدا، این الیحه تصویب شد.

فکر کنید و پاسخ دهید :
برخوردار  امتیازاتی  چه  از  را  ایران  مقیم  آمریکایی های  کاپیتوالسیون،  الیحٔه 

می کرد؟

به دنبال تصویب این الیحه، آمریکایی ها اعطای وام دویست میلیون دالری به ایران را برای خرید 
اسلحه به تصویب رساندند.

امام خمینی که از طریق یکی از کارمندان دبیرخانٔه مجلس در جریان تصویب الیحٔه کاپیتوالسیون 
قرارگرفته بود3، طی یک سخنرانی بسیار مهّیج که به قول یکی از محققان آمریکایی »یکی از مهم ترین 

بیانات سیاسی در ایران در این قرن« بود، به شّدت آمریکا و اسرائیل و شاه را مورد حمله قرار داد.4

1. امام خمینی در اولین سخنرانی خود بعد از آزادی از زندان، به صدور حکم محکومیِت آیت اللّه طالقانی و مهندس بازرگان اشاره کرد 
و نسبت به اعمال خالف شرع هیئت حاکمه و خطر سلطٔه اسرائیل بر شئونات کشور هشدار داد و عزم خود را بر ادامٔه نهضت اعالم و فرمودند: 

»خمینی را اگر دار بزنند، تفاهم نخواهد کرد.«. ن. ک: کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج 1،ص 104.
2. نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالهٔ ایران، ج 1، ص 303؛ هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی، ج 2، ص 106.

3. محالتی، خاطرات، صص ٦3 و ٦4؛ عراقی، همان، ص 207.
4. بیل، همان، ج 1، ص 25٨.
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بیشتر بدانید
امام خمینی در مخالفت با تصویب الیحٔه کاپیتوالسیون اظهار داشت: »این چند روزی که 
مسائل اخیر ایران را شنیده ام، خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است   … عزت ما 
پای کوب شد، عظمت ایران از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پای کوب کردند. قانونی در مجلس 
بردند… اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، 
زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند، 

بازپرسی کنند، باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند…«1

دستگیری و تبعید امام خمینی
به دنبال اعتراض شدید وتند امام   خمینی 
بـا  رژیم  کاپیتـوالسیون،  الیحـٔه  تصویب  بـه 
برقراری حکومت نظامی در تهران و قم، در نیمه  
شب سیزدهم آبان ماه 1343، امام   خمینی را در 
خانٔه مسکونی اش دستگیر و به فرودگاه مهر آباد 
تبعید  کرد.2  تبعید  ترکیه  به  و  منتقل  تهران 
با  ایران که  امام  خمینی عالوه بر واکنش مردم 
تظاهرات و اعتصابات همراه بود، دارای بازتاب 
جهانی و واکنش شخصیت های علمی و سیاسی 
بود.3  کشور  از  خارج  ایرانی  دانشجویان  و 
مدتی پس از تبعید امام خمینی و تحمیل فضای 
مؤتلفٔه  هیئت های  اعضای  از  یکی  خفقان، 
اسالمی به نام محمد   بخارایی، حسنعلی  منصور 
را به جرم خیانت به کشور، در جلوی مجلس 

شورای ملّی، ترور کرد که البته بعدًا دستگیر شد و به همراه 3 نفر دیگر از اعضای آن گروه تیرباران 

ـ    1٧٨. ـ  1. کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی، ج 1، صص 1٦٩  
2. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی؛ صص ٧4٠ و 741؛ فردوست می نویسد: »تبعید امام خمینی به دستور مستقیم 

آمریکا صورت گرفت«. ن. ک. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 516.
3. ن. ک. روحانی، نهضت امام خمینی، ج 2، صص 1٩، ٦3ــ٨٠.

امام خمینی )ره( در دوران تبعید در ترکیه. در این دوران، حکومت 
ترکیه استفاده از لباس روحانیت را برای امام ممنوع کرده بود.
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شدند و به شهادت رسیدند. پس از حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا به نخست وزیری منصوب شد.

آثار و نتایج نهضت بیدارگری اسالمی به رهبری امام خمینی )ره(
1. ورود جّدی اسالم سیاسی به روند بیداری اسالمی و عرصٔه مبارزه با دیکتاتوری و استعمار 

خارجی؛
2. ورود آشکار مرجعیت شیعه به عرصٔه مبارزه با استبداد داخلی و وابستگی رژیم پهلوی به 

آمریکا و اسرائیل
3. پیوند بیش از پیش حوزویان و دانشگاهیان و مخالفت صریح و عملی هر دو گروه با اقدامات 

دین ستیزانٔه رژیم پهلوی؛
4. طرح اندیشٔه حکومت اسالمی بر پایٔه نظریٔه والیت فقیه؛

5. بازسازی کارکرد مسجد و منبر و تبدیل آنها به کانون های بیداری اسالمی.

1. حمله به مدرسٔه فیضیه قم و مدرسٔه طالبیٔه تبریز چه پیامدهایی به دنبال داشت؟
2. دستگیری امام خمینی در خرداد 1342 چه واکنشی در جامعه ایجاد کرد؟

3. قیام 15 خرداد 1342 چه دستاوردهایی داشت؟
4. الیحٔه کاپیتوالسیون چگونه به تصویب رسید و مفاّد آن چه بود؟

5. سه مورد از آثار و نتایج نهضت بیدارگری اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( را بنویسید.

1. دربارٔه کشتار مردم به وسیلٔه مأموران حکومت پهلوی در پانزدهم خرداد 42 مطلبی تهّیه کنید.
2. تبعید امام خمینی واکنش هایی در میان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت. در مورد این 

واکنش ها مطلبی تهّیه کنید.

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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درس نوزدهم 

تحوالت ایران پس از تبعید امام خمینی

در این درس مهم ترین تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در فاصلهٔ 

مورد  پهلوی  رژیم  با  ایران  و ملت  امام خمینی  مبارزۀ  تداوم  و  تا ١٣٥٦ ش   ١٣٤٣

بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 

 
اوضاع سیاسی ایران در فاصلۀ ١٣٤٣ تا ١٣٥٦ش

سیاست داخلی: در این سال ها امیرعباس هویدا نخست وزیر بود. دوران نخست وزیری او که 
سیزده سال طول کشید، اوج استبداد و دیکتاتوری محّمدرضا شاه در ایران است. نخست وزیر، وزیران، 
نمایندگان مجلس شورای ملّی و مجلس سنا و حتی مقامات پایین تر از آن، براساس میل و خواست شاه 
عزل و نصب و یا انتخاب می شدند. شاه در تمام امور و شئون کشور دخالت می کرد و دولت و دو مجلس  
مجری فرامین او بودند. محمدرضا شاه حتی حزب های فرمایشی و دولت ساخته را تعطیل و نظام تک 

حزبی برقرار کرد و همٔه مردم ایران را مکلّف ساخت که در حزب شاه، یعنی حزب رستاخیز عضویت یابند. 
در سال های مذکور شاه با تبلیغات وسیع، اصالحات موسوم به انقالب سفید را به اجرا گذاشت. 
تمام رسانه ها و ابزارهای تبلیغی رژیم مأموریت داشتند از برنامه های انقالب سفید تعریف و تمجید کنند. 
در عرصٔه فرهنگی، رژیم برنامه های گسترده ای را به قصد تضعیف ارزش های دینی و ملی و ترویج 
فرهنگ غربی تدارک دید. شاه جشن های تاج گذاری و جشن های ٢٥٠٠ ساله را به همین منظور و 
با نوعی حس تفاخر برگزار کرد. این جشن ها رؤیاهای بلند پروازانٔه شاه بود. او در مقایسه با بسیاری 
از شخصیت های مطرح جهان فاقد مقبولیت مردمی بود و برای کسب اعتبار کاذب، درصدد برآمد، 
حکومت و شخصیت خود را به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی پیوند زند و از این طریق محبوبیت و 
مشروعیتی کسب کند. او با این کار، چندین هزار سال تمدن ایران باستان قبل از هخامنشیان و نیز هزار  و 
چهارصد سال از تمدن ایران اسالمی را نادیده گرفت. تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی 

نیز در همین راستا بود. نتیجٔه این اقدام ها، تخریب و تضعیف مؤلفه های هویت ملی بود. 
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حکومت شاه در فاصلٔه 1343 تا 135٦ش، سیاست فشار بر منتقدان و سرکوب مخالفان را 
شدت بخشید. نیروهای ساواک، شهربانی و ژاندارمری برای مقابله با مردم بسیج شدند؛ برای هماهنگی 
مطلوب در میان نیروهای سرکوبگر، کمیتٔه مشترک ضدخرابکاری شکل گرفت. دستگیری، حبس، تبعید 

و ممنوع المنبر کردن، کمترین اقدام نیروهای امنیتی رژیم در برابر منتقدان و مخالفان بود. 
شدیدترین برخورد با مخالفان در فاصلٔه سال های 135٠ تا 1355 ش صورت گرفت. در این 
سال ها ساواک وحشیانه ترین شیوه های شکنجه را علیه مبارزان به کار برد؛ جمع زیادی در زیر شکنجه 

شهید شدند و برخی دیگر تیرباران شدند. 
زندانی و تبعید کردن روحانیان، دانشمندان، فرهنگیان، استادان دانشگاه و نویسندگان پیامدهای 
منفی بسیاری برای رژیم داشت. براساس اعالم سازمان عفو بین المللی، ایران در سال های مذکور از 

نظر تعداد زندانیان سیاسی، مقام سوم را در جهان داشت.1
سیـاست  خـارجی:  سیـاست 
خـارجی حکـومت پهلـوی در فـاصلـٔه 
1343 تـا 135٦ش، همچون سال هـای 
پیش از آن و حتی بیشتر از آن تحت تأثیر 
منافع و اغراض قدرت های بزرگ جهان 

و به خصوص آمریکا قرار داشت. 
در ایـن سـال هـا سلطـٔه سیـاسی، 
نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران افزایش 
یافت. با انتخاب ریچارد نیکسون از حزب 
جمهوری خـواه بـه ریـاست جـمهـوری 
آمریکا، این کشور نقش ژاندارمی منطقٔه 

خلیج فـارس را به شاه واگذار کرد. پشتیبانی آمریکا بر غرور و استبـداد محّمدرضا شاه در داخل ایران 
افزود و او را سرمست قدرت کرد. 

روابط حکومت پهلوی در این دوران با سایر کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز گرم و دوستانه 
بود. شاه همچنین با شوروی که رقیب و دشمن آمریکا بود، مناسبات سیاسی نسبتاً دوستانه ای داشت و 

به رغم سلطٔه آمریکا بر ایران، روابط حکومت پهلوی با شوروی سرد و خصومت آمیز نبود. 

1. کرباسچی، هفت   هزار روز، ج2، ص ٧45.

محّمد رضا شاه در دیدار با نیکسون رئیس جمهور آمریکا
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خریدهای تسلیحاتی سنگین رژیم پهلوی و پیامدهای آن
محّمد رضا شاه که قدرتش را بر پایه های دیوان ساالری دولتی، دربار و ارتش استوار ساخته بود،1 
به پیروی از پدرش رضا شاه، به طور غیرمعقولی، به خرید تسلیحات نظامی روی آورد. به گونه ای که از 
سال 1974م  / 1353 ش   به بعد، شاه اّولین مشتری سالح های جنگی آمریکا در دنیا بود. سهم ایران در 
هزینه های نظامی نسبت به تولید ناخالص ملّی2 به طور متوسط سه برابر بیشتر از آمریکا و یا اتحاد جماهیر 
شوروی و شش برابر بیشتر از کشورهای فرانسه و انگلستان بود.3 شاه به طور متوّسط، سالیانه بیش از 

30 درصد از بودجٔه دولت را صرف هزینه های نظامی می کرد. 
افزایش خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا، موجب وابستگی بیشتر ایران به آمریکا و حضور 
گستردٔه مستشاران آمریکایی در کشور ما  شد؛ به گونه ای که بیشترین تعداد مستشاران آمریکایی در یک 
کشور خارجی، در ایران حضور داشتند و این تعداد در اواخر حکومت پهلوی به ٩٠ هزار نفر رسید.
افزایش سرسام آور بودجٔه نظامی آثار زیانباری بر اقتصاد ایران داشت. صنعت و به ویژه کشاورزی 
کشور ما به تدریج به سمت وابستگی پیش رفت. فرایند این وابستگی به سود آمریکا بود؛ زیرا درآمد 
حاصل از نفت، صرف واردات کاالهایی می شد که پیش از اصالحات آمریکایی و انقالب به اصطالح 
سفید، کشاورزان و صنعت گران ایرانی تولید می کردند؛ بنابراین دالرهای نفتی، بار دیگر به مبدأ اولیٔه 

خود یعنی کشورهای غربی، به ویژه آمریکا باز می گشت.4 
همچنین شاه بخشی قابل توجه از درآمدهای نفتی را به خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت های 

ورشکستٔه اروپایی5 و آمریکایی6 و دادن وام به کشورهای وابسته به بلوک غرب7، اختصاص داد.

1. آبراهامیان، همان، ص 535.
2. تولید ناخالص ملّی عبارت است از ارزش پول، کلیه کاالها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یک سال تولید کرده اند.
3. فاروقی، ایران بر ضّد شاه، ص 119. به گفتٔه تئودور سورنسون )Theodor Sornson( یکی از مقامات آمریکا، شاه بر پشتیبانی 
آمریکا از ارتِش گران   قیمتی اصرار می ورزید که برای امنیت داخلی بسیار بزرگ و برای یک جنگ تمام عیار بی فایده بود. ارتش شاه شبیه 
مرد افسانه ای است که این قدر سنگین وزن است که هیچ کار سبکی را نمی تواند انجام دهد و این قدر سبک است که قادر به هیچ کار سنگینی 

نیست.)لطفیان، ارتش و انقالب اسالمی، صص 1٦٦ــ1٧٦(
4. فاروقی، همان، ص 135؛ فوران، مقاومت شکننده، ص 465.
5. کروپ آلمان، اوریدیف و سوفیدیف فرانسه و هیلمن انگلستان.

٦. نظیر شرکت استودیوبیکر که اخیرًا اتومبیل های رامبلر را تولید می کرد.
٧. نظیر کمک به رژیم محّمد زیادباره رئیس جمهور سومالی و اهدای چندین فروند هواپیمای هرکولس به رژیم هایله سالسی پادشاه اتیوپی 
و کمک به کشورهای دیگری نظیر مصر. در یک مورد شاه، 90 فروند هواپیما را که از آلمان خریداری شده بود، به همراه مقادیر زیادی کمک های 

ـ  55.( بالعوض از جمله یک صد میلیون دالر به کشور پاکستان )که از متحدین آمریکا بود( هدیه کرد. )ن.ک: طوفانیان، خاطرات، صص 51  ـ
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گسترش فساد اقتصادی در ارکان حکومت پهلوی 
فساد و دخالت های بی رویٔه خاندان سلطنت در اقتصاد ایران، باعث نابه هنجاری های مختلفی 
شد. اعضای خانوادٔه پهلوی، از طریق درآمد حاصل از فروش زمین های متصرفی در دورٔه رضاشاه و 
برداشت بیش از دو میلیارد دالر از درآمدهای نفتی، ثروت زیادی اندوختند. آنان همچنین از قمارخانه ها 
و سایر مکان های فساد، قاچاق مواد مخدر، داللی معامله های خارجی و مشارکت نامشروع در سهام 
صدها شرکت خصوصی و دولتی، سود کالنی می بردند. در رأس آنها، شخص محّمدرضا شاه و برادران 
و خواهرانش قرار داشتند. همٔه ارکان حکومت، اعم از نیروهای امنیتی، نظامی و اداری، در خدمت 
افزایش این ثروت های بادآورده بودند. »منابع غربی دارایی های خانواده سلطنتی در ایران و خارج از 

کشور را بین پنج تا بیست میلیارد دالر برآورد کرده اند.1«

استمرار مبارزه پس از تبعید امام خمینی
»من برای دفاع از وطنم تبعید شدم«. این اولین سخن امام خمینی هنگام تبعید به ترکیه با افسر 

مأمور در درون هواپیما بود.2
امام خمینی در تاریخ 13 مهرماه 1344 از ترکیه به نجف اشرف تبعید شد.3 در نجف، استقبال 
کم نظیر و باشکوهی از امام خمینی به عمل آمد.4 شاه با تبعید امام خمینی می خواست رهبری نهضت را از 
ایران دور سازد تا شعله های بیداری را در ایران خاموش کند. به همین منظور ساواک برای جلوگیری 
از ارتباط امام خمینی با ملت ایران تالش های زیادی انجام داد، حتی از چاپ و توزیع رسالٔه امام خمینی 
به شّدت جلوگیری و دارندٔه آن را شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می کرد.5 کوشش رژیم شاه برای 
دور کردن امام خمینی از ایران و فراموش شدن نام و راه ایشان، نتایج معکوسی به دنبال داشت؛ روز به روز 

پیوند رهبری با مردم عمیق تر و بر عظمت و محبوبیت وی افزوده شد.

1. آبراهامیان، همان؛ ص 537.
2. رجبی، زندگی نامٔه سیاسی امام خمینی، ص 276.

3. امام خمینی در زمانی که در ترکیه اقامت داشتند، اقدام به نوشتن کتاب تحریرالوسیله کردند. وی در این کتاب با طرح مسائل سیاسی 
و اجتماعی اسالم در کنار مسائل عبادی، در جهت بی اثر ساختن اندیشٔه استعماری تفکیک دین از سیاست گام ارزنده ای برداشت.) روحانی، 

نهضت امام خمینی، ج 2، صص 1٩٩ و 2٠٠.(
4. روحانی، نهضت امام خمینی،، ج 2، صص 204ــ211.

5. ن.ک. روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص ٨٩٩.
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امام خمینی در دوران تبعید با مواضع شجاعانه، 
همٔه  زدنی اش1  مثال  ساده زیستی  نیز  و  هوشمندانه 
محدودیت ها و تنگناها را تحمل کرد.2 او در اعماق 
ایـران و مبـارزان مسلمان در کشورهـای  دل مـردم 
اسالمی و آزادی خواهان جهان جای گرفت. صفات 
و ویژگی هایی که در امام یکجا جمع شده بود، از وی 

شخصیت بی بدیل و متمایزی ساخته بود.3
امام خمینی در دوران تبعید پیوسته مردم را به 

استقامت4 دعوت می کرد و به آنان امید می بخشید.5 
ایشـان ضـمن تحلیل های روشنـگرانه دربارٔه مسائل 

ایران و حوادث خاورمیانه به ویژه جنگ اعراب و اسرائیل6، همواره خطر سلطٔه همه جانبٔه آمریکا بر 
ایران و پیامدهای فرهنگی و سیاسی ناشی از آن )که عظمت و استقالل ایران را مخدوش می کرد(،7 

گوشزد می کرد. 
امام خمینی نیز کوشید میان روحانیون و دانشگاهیان در مبارزه علیه شاه وحدت ایجاد کند. وی 
خطاب به روحانیون می فرمود: »شما دانشگاهیان را از خودتان دور نکنید؛ زیرا مقّدرات ایران فردا 
به دست آنها است«.8 امام خمینی برای حفظ پایه های دین و استقالل ایران، پیوند و احترام متقابل میان 

مسکن  همانند  خمینی  آیت الله  محقر  »مسکن  می کند:  توصیف  چنین  را  امام خمینی  سکونت  محل  لوموند  روزنامه  ار  خبرنـگ  .1
فقیرترین افراد نجف است«.) مجلٔه نور علم، شماره 31، ص 112. دربارٔه ساده زیستی امام خمینی ن.ک: پا به پای آفتاب، ج 2، ص 277، 

ج 3، ص 213، ج 4، ص 206.(
ـ   408 ، 419 و 420. 2. ن.ک. روحانی، نهضت امام خمینی، ج 2، صص 406 ـ

3. آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوی، ص 465؛ اولیویه وارن، شیر و خورشید، ص 70؛ فوران، همان، ص 544.
4. امام خمینی دربارٔه صبر و استقامت در مبارزه فرمود: »الزم است خود را مجّهز نمایید و برای اعتالی کلمٔه حق مهّیای نامالیمات 

و سختی ها شوید تا موجب سرافرازی ملّت مسلم و علمای اسالم را فراهم نمایید.« )  صحیفٔه امام، ج 2، ص 59.(
5. امام خمینی درسال 1346 فرمود: »من به شماها اطمینان فیروزی می دهم؛ اطمینان غلبٔه حق بر باطل می دهم«. )صحیفٔه امام، ج2، 

ص 135.(
٦. برای نمونه ن.ک: صحیفهٔ امام، ج 1، صص 300 ــ 384، ج 2، ص 438، ج 3، ص 345. 

٧. ن.ک:همان،  ج 11، صص 72، 110 و 111، ج 3، صص 210 و 267.
٨. همان، ج 3، ص 249. و  ج 2، ص 87.

امام خمینی، سال های تبعید در نجف
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طبقات روحانی و دانشگاهی را ضروری می دانست.1 
امام خمینی، ضمن تبیین نظریٔه حکومت اسالمی که پیش از این در کتاب کشف االسرار به طرح 
پایٔه ماهیت سیاسی و اجتماعی دین مبین  بر  آن پرداخته بودند، به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی 

اسالم اهتمام ورزیدند.2
رهبری سیاسی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید، اندیشٔه جدایی دین از سیاست را که سالیان 
طوالنی توسط رژیم پهلوی تبلیغ و ترویج می شد، کمرنگ کرد و فصل نوینی در اندیشٔه سیاسی و فکری 

جامعه ایران گشود.3

بیشتر بدانید
مبارزات روحانیت و نقش آنها در بسیج توده های مردم

مبارزهٔ مردم ایران در زمانی که رهبری نهضت در تبعید به سر می برد، با مجاهدت روحانیت 
ایران استمرار یافت و اندیشه ها، آرمان ها و مواضع سیاسی امام خمینی به مردم منتقل شد.4

در شهرهای مختلف ایران یک یا چند روحانی برجسته به عنوان نمایندگان امام خمینی حضور 
داشتند که عالوه بر انجام امور دینی و شرعی، رابطٔه میان مردم را با نهضت امام خمینی به طور مستمر 
نهادی  به عنوان  از هزار سال  بیش  تاریخی  پیشینٔه  با  نگاه می داشتند. سازمان روحانیت شیعه  زنده 
مستقل و مردمی در سراسر کشور و حتی در میان عشایر و روستاهای دورافتاده گسترده بود؛5 بنابراین 
اعالمیه ها، نوارها و پیام های امام خمینی با وجود فضای اختناق و کنترل های شدید نیروهای امنیتی 
و ساواک در سراسر کشور دست به دست منتقل می شد. این اقدام نقش مؤثری در بیداری و افزایش 

آگاهی سیاسی مردم ایران داشت.6
امام خمینی وظیفٔه اصلی روحانیت را بیدار ساختن توده های مردم اعالم کرد و بیداری ملت 

1. همان، ج 2، ص 255 و ج 3، ص 326.
2. ن.ک: امام خمینی، والیت فقیه، صص 4٧ــ5٧.

3. جهت اطالع بیشتر ن.ک: صحیفهٔ امام، ج3، صص 22٧ و 22٨، ج 4، ص 23؛ حسینیان، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در 
ایران، صص 604  ــ631.

4. حسینیان، همان، ص 635.
5. فردوست، همان، ج 1، ص 567.

٦. به گفتٔه آخرین سفیر آمریکا در ایران؛ نه تنها رژیم شاه، بلکه ناظران خارجی از نفوذ و قدرت گستردٔه مذهب و روحانیت در میان 
طبقات مختلف مردم درک و ارزیابی درستی نداشتند )خاطرات دو سفیر، سولیوان، مأموریت در ایران، صص ٨٨  ــ٩2 و 118(.
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را مایٔه امید دانست.1
استمرار مبـارزه با تحمل سختی ، شکنجه  و زنـدان  و تبعید و اعـدام همراه بود. در ایـن میان 
تعداد زیادی از روحانیون دستگیر، زندانی و تبعید شدند2 و عّده ای نیز در هجوم مأموران سرکوبگر 
رژیم پهلوی و یا در زیر شکنجه های هولناک و قرون وسطایی ساواک به شهادت رسیدند که از میان آنها 
می توان به آیت اللّه سیدمحمد رضا سعیدی، آیت اللّه حسین غفاری و سّید علی اندرزگو اشاره کرد.3 

نقش مراجع تقلید در مبارزات مردم مسلمان ایران تأثیرگذار و مهم بود. موضع گیری آنها در 
قبال حوادث سیاسی بسیار تعیین کننده بود. در این باره می توان به مجاهدت های آیت اللّه گلپایگانی، 
آیت اللّه نجفی مرعشی در قم و آیت اللّه خوانساری در تهران، آیت اللّه میالنی، سّیدعلی بهبهانی و 
محالتی در مشهد، اهواز و شیراز اشاره کرد. عالوه بر آن تشّکل های روحانی مانند جامعٔه روحانیت 
مبارز تهران، جامعٔه مدرسین4 و مدارس حوزه های علمیٔه قم، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز 
و … نظیر مدرسٔه فیضیه نقش مهّمی در گسترش اندیشه های انقالب و تربیت طاّلب جوان و بسیج 
توده های مردمی داشتند. مهم ترین مراکز و کانون های بیداری و مبارزاتی در دوران انقالب، مساجد 

و حسینیه ها بودند؛ جایی که تجمع ها و حرکت های انقالبی و پرشور در آن شکل گرفت.

1. صحیفهٔ امام، ج 3، ص 101. به عنوان مثال در ماه رمضان 1343 عده ای از روحانیون تهران برای روشنگری مردم در اقدامی 
هماهنگ تصمیم گرفتند هر شب در مسجد جامع تهران علیه احیای کاپیتوالسیون، سلطٔه سیاسی و اقتصادی آمریکا، نفوذ اسرائیل در ایران و 
تبعید غیرقانونی امام خمینی سخنرانی کنند. آنها قرار گذاشتند که به محض دستگیر شدن یک نفر، دیگری سخنرانی کند. مأموران ساواک اقدام 
به دستگیری سخنرانان کردند اّما باز نفر بعدی باالی منبر می رفت این موضوع تا بیست شب ادامه یافت. سرانجام ساواک و قوای انتظامی به 
مسجد جامع یورش بردند و پس از ضرب و شتم مردم با بستن دِر مسجد، این برنامه را تعطیل کردند. تمامی روحانیون دستگیر شده، محکوم به 

زندان بین یک تا دو سال شدند )روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، صص 792ــ797.(
2. از شمار دستگیر و تبعیدشدگان روحانی آمار دقیقی در دست نیست اّما براساس گزارش بولتن های نوبه ای ساواک، از فّعالیت های 
روحانیون در فاصلٔه سال های 1350 تا 1356، تعداد 1475 نفر از روحانیون دستگیر و تبعید شدند. )حسینیان، همان، صص ٦٦2 و 663.(

ـ   153؛  3. جهت اطالع بیشتر: ن.ک: یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید آیت اللّه حاج شیخ حسین غفاری، صص 144  ـ
شهید آیت اللّه محمدرضا سعیدی، صص 4٧٩ــ4٩٠؛ شهید سّیدعلی اندرزگو، صص 409ــ413.

4. »جامعٔه روحانیت مبارز تهران« و »جامعٔه مدرسین حوزٔه علمیه قم« مهم ترین تشکل های روحانیت و حوزه در طول تاریخ انقالب 
اسالمی از زمان شکل گیری آن تا کنون بوده است.

آیت الّله اندرزگو آیت الّله غفاری  آیت الّله سعیدی   
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مبارزات دانشجویی
جنبش دانشجویی در دهه های 134٠ و 135٠ آرمان هایی مانند عدالت اجتماعی، استقالل، 
آزادی و پیشرفت کشور را سرلوحٔه برنامه های خود قرار داد. این جنبش پس از 15 خرداد 1342 با 

روحانیت و دین پیوند استواری برقرار کرد.
انجمن های اسالمی دانشجویان که پیش از این در دانشگاه تهران شکل گرفته بود، در سایر 
دانشگاه های ایران توسعه یافت. این تشّکل دانشجویی محور فّعالیت های خود را بر موضوعات فرهنگی 

و مقابله با افکار مارکسیستی و الحادی و مخالفت با ایدهٔ جدایی دین از سیاست متمرکز ساخت.1 
گرایش محّمدرضاشاه به فرهنگ غرب باعث تضعیف هویت ملّی )ایرانی و اسالمی( و ایجاد پدیدٔه 
ازخودبیگانگی فرهنگی در جامعه شد.2 در این زمان اندیشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی، 
در برابر مسخ فرهنگ و ارزش های جامعٔه ایرانی، برای احیای هویت دینی و بازگشت به خویشتن 
تالش های فرهنگی گسترده ای کردند که می توان به نقش شخصیت هایی چون عاّلمه طباطبایی، شهید 
مطهری، دکتر بهشتی، آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه طالقانی، آیت اللّه هاشمی رفسنجانی، آیت اللّه مکارم 
شیرازی، دکتر باهنر، مهندس بازرگان، جالل آل احمد، دکتر شریعتی، دکتر مفتح، عالمه جعفری و عالمه 

امینی )صاحب الغدیر( اشاره کرد.

گرایش های فکری و روش مبارزۀ مخالفان رژیم
مخالفان رژیم پهلوی، در این زمان، سه گروه بودند: گروه اّول، مسلمانان انقالبی که با اعتقاد به 
رهبری امام خمینی مبارزه می کردند و به مبارزه، به عنوان یک وظیفٔه اسالمی و تکلیف شرعی می نگریستند. 
از دیدگاه امام خمینی، بهترین راه مبارزه با شاه، افزایش آگاهی عمومی و بسیج همگانی مردم برای مبارزه ای 

فراگیر بود.
گروه دوم، چپ گرایان بودند. این طیف، با تأثیر پذیرفتن از اندیشه های مارکسیستی، راه رهایی را، 
در پیروی از نظریه های مارکسیستی می دیدند. از دیدگاه اغلب اینان، »تنها راه رهایی، جنگ مسلّحانه« 
بود. تعلیم و تربیت چریک و به راه انداختن جنگ چریکی علیه حکومت پهلوی، از جمله اصلی ترین 

روش های آنان برای مبارزه بود.
گروه سوم، مّلی گرایان بودند. اغلب آنها اعتقادی به تغییر رژیم سلطنتی پهلوی نداشتند و معتقد 

1. جهت اطالع بیشتر ن.ک: کریمیان، جنبش دانشجویی، صص 115ــ120 و 213 ــ 218.
2. ن.ک: کدی، ریشه های انقالب اسالمی، ص 304.
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برگی از تاریخ

بودند باید اصل سلطنت را پذیرفت ولی در جهت کاهش خودکامگی شاه تالش کرد.1
در اواسط دهٔه 1350 ش، هر سه جریان به موازات یکدیگر فّعالیت می کردند اّما رشد و گسترش 

جریان اسالم انقالبی سریع تر و ریشه دار تر   بود.

غالمرضا تختی )1309ــ1347 ش(

غالمرضا تختی درسال 1309 در محلٔه 
»خانی آباد« تهران، در خانواده ای محروم به دنیا 
از  رشتٔه کشتی،  به ویژه  به ورزش،  آمد. عالقه 
دوران کودکی در او وجود داشت. همین عالقه 
و استعداد زیاد باعث شد بسیار زود به قهرمانی 

کشور برسد.
غالمـرضـا تختی در طـول مسـابقه های 
ورزشی خود چهار مدال طال و پنج مدال نقره 
گرفت. تختی با نزدیک شدن به آیت اللّه طالقانی 
مخالفت خود را با رژیم حاکم ایران نشان داد. 
محبوبیت فوق العادهٔ او در جامعه و مخالفتش با 

نظام حاکم، رژیم پهلوی را نگران کرد. جسد او را در محل هتل آتالنتیک یافتند. دستگاه تبلیغاتی 
رژیم پهلوی مدعی شد که او خودکشی کرد ولی باور عمومی این بود که او به دست عوامل ساواک 

کشته شده است.

1. سنجابی، مصاحبه با رادیو بی.بی.سی.، »انقالب ایران به روایت بی.بی.سی.«، ص 295.
در آستانٔه پیروزی انقالب اسالمی جبهٔه ملّی همچنان امیدوار بود با سیاست گام   به   گام و انجام اصالحاتی در محدودهٔ قانون اساسی نظام 
سلطنتی مشروطه را حفظ کند، اما با تشدید مبارزات ضّد استبدادی به رهبری امام خمینی که مبانی مشروعیت رژیم پهلوی و غیرقانونی بودن 
آن را نشانه گرفته بود، موضع جبهٔه ملّی و سایر نیروهایی که خواستار قانون اساسی مشروطیت بودند، در برابر مواضع قاطعانٔه امام خمینی کامالً 

تغییرکرد. )ن.ک: نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالهٔ ایران، ج2، ص 177.(



1٧2

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

بیشتر بدانید
راهبرد امام خمینی و روحانیت در مبارزه برای ساقط کردن رژیم مستبد و وابستٔه پهلوی، 
مبتنی بر مبارزٔه فرهنگی و بیدارگری بود.1 امام خمینی هیچ گاه از مشی مبارزٔه مسلّحانه حمایت نکرد 
اّما در شرایط سخت مبارزاتی و تشدید سرکوب ها پس از قیام 15 خرداد و تبعید امام  خمینی، برخی از 
گروه های مسلمان به مشی مبارزهٔ مسلّحانه روی آوردند.2 البته این گروه ها برخالف گروه های مارکسیستی 
قائل به اصالت مبارزٔه مسلّحانه نبودند و به راهکارهای فرهنگی در کنار سایر زمینه ها توجه داشتند.3

در این زمینه می توان به جمعیت هیئت های مؤتلفٔه اسالمی و حزب ملل اسالمی اشاره کرد. 
عالوه بر آنها گروه های کوچک دیگری مانند حزب اللّه، ابوذر، الفجر، منصورون، مهدویون، موحدین، 
توحیدی صف، فالح و سازمان توحیدی مجاهدین خلق که بیشتر در دهٔه پنجاه شکل گرفتند، اقدام 

به مبارزه مسلّحانه کردند.4

1. برنامه های فرهنگی رژیم پهلوی در فاصلٔه 1342 تا 135٦ ش چه اهدافی را تعقیب می کرد؟
2. اهداف و انگیزه های محّمدرضا شاه از برگزاری جشن های 25٠٠ ساله چه بود؟

3. عملکرد ساواک و نیروهای امنیتی رژیم پهلوی از1342 تا 135٦ ش چگونه بود؟
4. به چهار مورد از فّعالیت های سیاسی و فرهنگی امام خمینی )ره( در دوران تبعید اشاره کنید.

5. مخالفان رژیم پهلوی در فاصلٔه 1342 تا 135٦ ش، شامل چه گروه هایی بودند؟

ــ دربارهٔ زندگی و مبارزات شهید سّیدعلی اندرزگو، گزارشی تهّیه و در کالس ارائه کنید.

1. جهت اطالع بیشتر ن.ک: هاشمی رفسنجانی، همان، ج 1، ص 245.
2. آنها بر این باور بودند که اگر در برابر خشونت رژیم با نرمش برخورد شود، رژیم گستاخ تر می شود.) ن.ک: همان، ج1، ص 241(؛ 

مشی مسلّحانه قبل از آنکه انتخابی از سوی نیروهای مذهبی باشد، بر آنها تحمیل شد.) ن.ک: حسینیان، همان، صص ٨٧2 و ٨٧3.(
3. هاشمی رفسنجانی، همان، ج1، ص 239ــ 245  .

ـ  536؛ حسینیان، همان،  4. جهت اطالع بیشتر ن.ک: جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی ــ سیاسی ایران، صص 321 و 517 ـ
ـ 873. صص 806 ـ


