
نقش امام در جنبش سیاسی مذھبی پانزده خرداد

 13 عباس زارع ، صفحه:  پدید آورنده

مقدمه 

در جھت سرکوبی» برداری امریکا به طراحی انگلیس وبھره«، که 1332مرداد  28با گذشت حدود یک دھه از کودتای 

رشد  ینهدکتر مصدق صورت گرفت، بار دیگر، باگذشت دوره اختناق سیاسی و فشارھای اقتصادی، زم دولت مردمی

شکل گرفتند و فضای ) 1339-42( ھای ھا و تشکالت سیاسی در فاصله سال سازمان.مبارزات مردمی بارور گردید

» ایه اصالحاتتز ایجادثبات در س«وقت امریکا و بر اساس  نسبتاباز سیاسی به دنبال روی کار آمدن کندی رئیس جمھور

.آمد در داخل جامعه ایران به وجود

و. که موردخواست امریکا بود سرعت گرفت ، روند اصالحات1340با روی کار آمدن علی امینی با حمایت آمریکا در سال 

مریکایی ھای انگلیس، آمادگی خود را برای اصالحات نوع آ نیاز به حمایت شاه با سفر خود به امریکا و اعالمانصراف از

.خود را تثبیت نمود ابراز، وحاکمیت

اله کاشانی در اواخر ھمانسال، دو مانع اساسی در روند  آیت و فوت 1340بروجردی در اوایل سال   با فوت آیت اللّه

پنجاه و ھای رژیم در مقابلمذھبیون برداشته شد و لذا شاه در پیامی به مناسبت کاری اصالحات مورد نظر و احتیاط

ایالتی و والیتی  - شھر -ھای ده  به دفاع از دموکراسی در باب انجمن 1341ھفتمین سالگرد مشروطیت درمرداد 

ھای مورد  تبصره درباب انجمن 17ماده و  97در  ، الیحه پیشنھادی وزارت کشور را1341سخن گفتو ھیئت وزیران در مھر 

انتخاب شوندگان  به حق رأی زنان تصریح، قیداسالم از شرایط انتخاب کنندگان و در این الیحه. اشاره به تصویب رسانید

نست توا می الیحه فوق در عین حال. ھایآسمانی به جای قرآن، گنجانده شده بود سوگند رسمی به کتاب و امکان

به یک ) وقتصویبالیحه ف(ولی این امر  .نوعی تستاجتماعی و نقطه شروع برای انجام اصالحات مورد نظر آمریکا باشد

ّلگردید و در این میان، روحانیون و ھای مردم زمینه اساسی برای خشم و طغیان توده در رأس  علیه دستگاه حاکم مبد

مخالفان  أسھا، در ر دلیل مبارزه صریح و مستقیم باحرکت رژیم و یافتن پایگاه وسیع درمیان توده آن امام خمینی به

.گردید به یک جنبش وسیع مردمی مبدل ایگسترده در تاریخ ملّت ایران آغاز شد که در ادامه، قرار گرفتند و مبارزه

1343وتبعید رھبری جنبش در سال 1342ھای مردم در فروردین و خرداد  توده این جنبش، با سرکوب شدید روحانیون و

.کشور، به طور مقطعی فروکش کرد به خارج از

 زوایای مختلف قابل طرح در مسئله

:در این جا سئوالھای متفاوتی قابل طرح است

که  آمد، یھا و فشارھایمتراکم به شمار م یک انفجار اجتماعی بود و تنھا نوعی فوران عقده آیا قیام سراسری فوق، -1

ھای حاکمیت دولت در پی سقوط دولت مصدق و برقراری حکومت نظامی طرفدارآمریکا و سپس در مدت یک دھه

مستبد در درون جامعه به وجود آمدھبود؟ 

ّی بین رژیم و جناح مذھبیون در دورانی که مرجعیتمتمرکز و قدرتمند رخت بس آیا یک تصفیه حساب -2 تعدد  ته و باجد

ًبا فشارھا و حمای گرفت، شد، صورت می ای در پایگاه مذھبیوناحساس می مرجعیت دینی، ضعف عمده ھایی  تخصوصا

عملکرد  آورد و بالطبع نوعی اجبار خارجیپشتوانه به عمل می در تسریع امر اصالحات) آمریکا(نفع  که دولت خارجیذی

شد؟ روند کشمکش محسوب می رژیم و موجب دلگرمی آن در

ً دو شکل می :باشد توانست مطرح در این فرض نیز طبعا

.یک راستاقرار گرفته بود نفع و عنصر داخلی حاکم بر ھم منطبق شده و در منافع عنصر خارجی ذی -الف

م در ھای مورد خواست دولت حاک نداشته و تنھا مجری اھداف وبرنامه ای در روند امور این که اصوالً رژیم نقش عمده-ب

.کرد می المللی عمل المللی بوده و به عنوان یک واحددر مجموعه نظام حاکم بین بین مجموعه نظام

ًمی جایگاه روحانیون و باالخص امام خمینی در این جنبش عمومی چه بوده؟ -3 نی توان گفت امام خمی و آیا اساسا

ای به  زهآیابا ورودایشان به صحنه سیاست روند مبارزات شکل تا نقش اول را در جھت دادن به جنبش بازی می کرد؟

اتایشاندراستمرار مبارزه اھمیت اساسی داشت؟ امام خمینی در برخورد با مسئله اصالح خود گرفت؟ آیا حضور

کرد؟  رسدچگونه استفاده می چگونھعمل کرد؟ امام خمینی از ماه محرم که حس مذھبی در میان شیعیان به اوج خود

داشت؟  و در نھایت دستگیری ایشان چه پیامدھایی با خود به ھمراه

باط امام اخیر برآمده تا درمقام تبیین ارت آید بررسی حاضر، در پاسخ به ھمین سئوال چنانچه از عنوان مقاله برمی

ا فرض اصوالً آیا امام خمینی ازنقش مھمی در جنبش برخوردار بوده و ب خمینی و جنبش پانزده خرداد روشن سازد که

این نقش ، تعیین کننده بودھاست؟ اھمیت چه مقدار

آنھا  گذراند وتلویحا به پاسخ توجه داشته و آنھا را از نظر می یعنی در عین این که به دو زاویه نگرش قبلی ھم

ّ خود را می مطروحه  لیدارد والبته این زاویه دید با ساختار تحلی بر تبیین و پاسخ به سؤال اخیر معطوف می پردازد، ھم

.در تبیین چگونگی رخداد جنبش، مناسبتتام دارد

حاضر گرایش تحقیق

:مورد توجھبوده است العموم دو گونه نگرش در تحقیقاتی که در باب مسئله فوق از نظر گذشته علی
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ل شده و گردد بررسی و تحلی سالھای پس از کودتابرمی ھای دور آن که به جنبش مورد بحث یا در سایه علل و ریشه

ھم روحانیون در است، البته با اعتراف به نقش م در پیدایش آن مورد نظرواقع شده کیفیت تاثیرگذاری این دسته عوامل

د توجه قرار گرفتند مور خمینی در مصدر مبارزه... ا به بعدکه روحانیون به سرپرستی آیة 1341یا تنھا مقطع  جنبش و

ون تلقی شده با روحانیون و در نتیجه قلع و قمعروحانی تراشی برای درگیری قرار گرفته واساسا ھدف رژیم، نوعی بھانه

.است

انفجار  کی«دو دسته عامل را به نحوی درھم آمیزد و پدیده اجتماعی مورد بحثرا از شکل محدود  اصوالً بینشی که این

.بحث کشد دیده نشده است تری به خارج ساخته و درابعاد گسترده» درگیری دو جناح داخلی«و یا » اجتماعی

ع ھای بعید و ساختار تحلیلی حاضر در عین حال که ریشه ُ ّه قضیه در نظر تاریخی مسئله را بعنوان اصلیترین شرایط م د

پیگیری  داش مور المللی روحانیون و مشخصا امام خمینی را،در مقابل ھیئت حاکمه و حامیان بین گیرد، حضور جناح می

عالیت فراھم شدن زمینه گسترده ف هللا بروجردی و با فوت آیت -دھد و بعنوان کسی کھدر آن شرایط خاص  قرارد می

ر انجام تند کاخ سفید نسبت به کشورھای تحتسلطه د و با روی کار آمدن کندی و اتخاذ سیاست[در بعدداخلی [

ی گشته و وارد صحنه فعال سیاس -[در بعدخارجی [امنیت تضمین شده در این ممالک  اصالحات به منظور ایجاد ثبات و

ھا و  یابیآمده از کام آگاھی کامل از مقطع و شرایط خاص تاریخیعصر خود و به کاربستن مجموعه تجربیات به دست با

دیریت خصوصا دوران ملّی شدن نفت، به طراحی وم ھای اجتماعی مردم ایران ھای دورانگذشته و دیگر جنبش شکست

ر کامل و حساب شده از شرایط زمان خود درجھت رسیدن به اھداف مورد نظ برداری یک پروژه سیاسی بزرگ و بھره

.آید تر بھشمار می نگاه این پژوھش عاملی تعیین کننده پردازد، از می

.دھد دوانگاره مرتبط را مدنظر قرار می حاضر بعبارت دیگر تحلیل

ِ تحمیل شده برجامعه، زمینه  سیاسی  اقتصادی ھای شرایط تاریخی یعنی مجموعه بحران 1 لی طغیان ساز اص فرھنگی

.بوده است عمومی در جامعه

، به باشد ھای آنھا می بیان دردھا وآرمان ھای مذھبی برخاسته و سخنش حضور رھبری آگاه و زیرک که از متن توده 2

ت انباشته برداری کامل از ظرفی دادن به جریانجنبش و در نھایت، بھره ترین عامل در جھت بخشیدن و شکل عنوان اصلی

.باشد اھداف موردنظرمی ھا در مسیر توده

ز به تفصیل گردد و درمورد فرضیه دوم نی گذشته مطرح می برای بررسی فرضیه اول ابتدا مختصری از روند تاریخی دھه

.گیری از آنھا ذکر خواھد شد گیری رھبری در برخورد وبھره موضع روند وقوع حوادث و نوع

ھای نظری بحث  پایه ارکان و

ل پیدایش ھایمبارزه طلبی و یا حداق جویی و وجود زمینه ستیزه جنبش پانزده خرداد از سویی نمایانگر زنده بودن روح

 بریتیگیری رھ باشد واز سوی دیگر نشان دھنده تحقق و شکل جویی در ملت ایران می مبارزه ھای ھا و انگیزه زمینه

ورد توجه این مفھوم نظری م .باشد ای و به تعبیر مصطلح رھبریت کاریزما می بزرگ با تکیه بر یک پایگاه وسیعتوده

بررسی،

موجب  پرش این است کھچه عواملی. است )1()و یا ترکیبی از ھر دو" رھبری ملی" و یا" (مدیریت مذھبی"مفھوم 

سته ھای حاکم واب با نظام تحقق، اوج، بالندگی، و استمرار یک جنبش در کشورھای جھان سوممشابه کشور ایران

ھای  رانگوناگونی سرچشمه گیرد شرایط تاریخی، بح ھای تواند ازخاستگاه گردد؟ شکل گیری یک جنبش می می

....و اجتماعی، ظھور رھبرانبزرگ

ر عناصر نموده است،در عین حال که از سای بررسی حاضر عنصر سوم را مورد توجه قرار داده و نقطه عزیمت خود تلقی

ھای  قالبھا و ان گیری بایدبررسی شود تعداد بسیاری از جنبش نتیجه و سرانجام چنان که در. پوشد نیز چشم نمی

.تواند به ھمراه داشته باشد خصوصیت فوقرا می کشورھای جھان سوم

در بخش . دشو یابی تاریخی مسئلھپرداخته می در بخش اول به ریشه. است بررسی مذکور در سه بخش تنطیم شده

صحنه  ورود امام خمینی به -فصل است؛ الف 4شود که خود شامل  ھای معاصر آن ارزیابی می ریشه دوم علل و

و حمله رژیم به  1342فروردین  اعالم عزای عمومی در -ج . گیری امامخمینی انقالب سفید و موضع -ب . سیاست

مدرسه فیضیه و تشدید

 .و در بخش سوم استنتاجات موضوعی ونظری ذکر خواھد شد. خمینی و اوج بحران دستگیری امام -د . بحران

سیاست صحنه ھای تاریخی پیدایش بحران اجتماعی و ورود امام خمینیبه زمینه

دو وظیفه . رأسدولت قرار گرفت ، دولت مصدق ساقط و سرلشگر زاھدی در1332مرداد سال  28به دنبال کودتای 

.بھنفع انگلیس و آمریکا بود اساسی دولت در این مقطع، سرکوبی نھضت و حل مسئله نفت

ازداشت و و قرار دادن تیمور بختیار در رأسآن، ایجاد جو خفقان و ب در زمینه اول، دولت اقدام به برقراری حکومت نظامی

س جمھور ریی تعطیلی مطبوعات، و باالخره کشتاردانشجویانی که در اعتراض به ورود نیکسون، معاون حبس و اعدام،

ده دوره فرمایشی و از پیش تعیین ش آمریکا به ایران، دست بھتظاھرات زده بودند و در نھایت برگزاری انتخابات

.نماید می18

در مجلسمذکور، انگلیس و آمریکا به طور  1332بھمن  29کنسرسیوم و تصویب آن در  در زمینه وظیفه دوم، با تاسیس

یس با تاس. گرفت سھمباقیمانده ھم به فرانسه و ھلند و ایران تعلق 20سھم برخوردار شدند و  40ھر یک از  مساوی
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ر زمینه که تحت نفوذ روسھا بود، د کنسرسیوم به مدت چھل سالتقریبا تمامی کشور ایران به جز مناطق شمالی

.انگلیسی واگذار گردید ھای آمریکایی و اکتشاف،استخراج و پاالیش به شرکت

وذ و گرفتن تری در جھت نف ھایسریع قھرا در تالش بود تا قدم امریکا که در مسئله نفت به ھدف اولیه خود رسیده بود

 ھای گرایش) 1336-39(و پس از آن منوچھر اقبال ) 1334-36(بردارد، ولی حکومت حسین عالء جای انگلیس در ایران

آید تا دستگاه  درصدد برمی بدین ترتیب، امریکا. شوند انگلیسی بیشتری از خودبروز داده و متمایل به انگلیس می

به بازار  نقش ھم پیمان مسلط، این کشور راتبدیل حاکمرا بیش از پیش بسوی خود جذب کند و با به دست آوردن

 له فرمانداریھایی که به وسی گرداند؛ اما از طرفی به دنبال ایجاد اختناق وسرکوبی فروش کاال و جذب سرمایه بیشتر

 1336نظامی و سپس سازمان امنیت که در سال 

 و از. کرد ، از لحاظ وضع عمومی، از ناحیه مردماحساس خطر می)2(شده بود جایگزین فرماندار نظامی گردید شروع

اف طبقاتی شده و بر شک ای خاص بلعیده ھای اقتصادی اعطایی، بھوسیله عده طرف دیگر تصورش براین بود که کمک

.نمود ممالک زیرنفوذ غرب، کامالً نگران کننده می افزوده است و این امر با توجه به خطرروزافزون کمونیزم در

 ھای محروم دوران اختناق و سرکوب پس از کودتا،فقر اقتصادی توده: مجموعه عواملی نظیر  بر این اساس، با توجه به

شتر، فساد امتیاز بی خصوصا روستاییان، بحران سیاسی و اقتصادی ناشی ازرقابت دو ابرقدرت برسر کسب نفوذ و

،  1339-42ھای  سیاسی در فاصله سال ھای جات و تشکل ھیئت حاکمه، و رشد مبارزاتمردمی و ظھور دسته

.شد می موقعیتانفجاری در جامعه ایران احساس

ی باشد رفرم در داخلنظام، خصوصا اصالحات ارض داشت که مصرانه به دنبال انجام اصالحات و این امر آمریکا را بر آن می

 .ا ثبات مبدل سازدطریق ایجاد ثباتو تعادل نسبی اقتصادی به یک وضعیت پایدار و ب و چھره تسلط نظامی و ناپایدار را از

زرگی مثالمریکا، و شریک ب نشینی در زمینه نفت در ماجرای کنسرسیوم و یافتن برخالف آمریکا،انگلیس که پس از عقب

ود، با ب) شریف امامی -اقبال  -عالء (پس از زاھدی ھای سپس با تجدید قوا خواستار ایجاد ارتباط مناسب با حکومت

ِ مورد نظر  گذاری رمایهچرا که امکانات وسیع اقتصادی امریکا، رقابت س. امریکا موافقتینداشت تحقق اصالحات ارضی

.رفت ای ضعیف انگلیس از بین می انگلیس را به کنار زدھو امکان رشد سرمایه

 ساختن امریکا و در توسط دولت اقبالبرای خاموش 1338چنین شرایطی بود که طرح اولیه اصالحات ارضی در سال  در

فید به امریکا و به دنبال پیام تند کاخ س سپس با روی کارآمدن کندی در. پاسخ به فشارھای آن دولت مطرح گردید

برای یک دوره " به منظور ایجاد آشتی بین دو قدرت" شریف امامی  دولتمھندس 1339دولت ایران، در پایان سال 

 ، ھنگامی که فساد مالی و اداری، حکومت را به مرحله سقوط1340از آن در سال  پس.انتقالی ظھور کرد

ّد ورشکستگی رسیده بود، علی امینی با نزدیکمی سفیر امریکا  برخورداریاز حمایت ساخت و وضع اقتصادی دولت به ح

.انگلیسیھیأت حاکمه، قدرت را به دست گرفت  در برابر مقاومت شاه و جناح) جولیوس ھلمس(در تھران 

 نمود و قانون منحل) جناح انگلیسی ومالکین در آن دارایقدرت بودند(مجلسین را که  .امینی کابینه خود را معرفی کرد

عاقد  1332در سال  وی که. بھتصویب ھیئت وزیران رسانید 1340دی ماه سال  19اصالحات ارضی مطروحه را در 

ه فساد رجال وابسته ب. فراوان برسرکار آمد با وعده و وعیدھای قراردادکنسرسیوم از طرف ایرانبود، در این دوره

را سال محاکمات بزرگ خواند و وعدھانتخابات آزاد و  1340نمود و سال  انگلیسی رابرمال و کشور را ورشکسته اعالم

در  بود که تحقق این روندبراساس ھمان سیاست دوره کندی. به اقتصاد ورشکسته کشور را داد سروسامان بخشیدن

تواند به  میآید، ھیچ مقدار اسلحه ن خواھیم در این کشورھا امیدواری پدید مامی: " پیامش به کنگره آمریکا چنین آورده

..."اجتماعی کنند ثبات بخشد توانند اصالحات خواھند یا نمی کشورھایی کھنمی

در فروردین  اش نھاده شده بود، به منظور احیاء مجددقدرت مطلقه در پی این وقایع، شاه که توسط امینی از صحنه کنار

ریکا را به آم شد تا با اعالم آمادگی برای انجام تماماصالحات مورد نظر آمریکا اعتماد زمامداران رھسپار کاخ سفید 1341

زدید شاه، با گذشت چندماه از با. شد سوی خویش جلب نماید و لذاطرح انقالب سفید شاه و مردم در این سفر ریخته

را " اسدهللا علم"داد و شاه ھم با استقبال از این امر، خان بزرگبیرجند  امینیدر مقام اختالف با آمریکا قھر کرد و استعفا

.ھای شاه گردد گماشت تا مجری بدون ادعای سیاست به جای او

طی فرمانی خطاب به دولت امینی،ماموریت بررسی قوانین الزمه  1340آبان  20 شاه که در غیاب مجلس در تاریخ

 بروجردی و آیت هللا ھای ایالتی و والیتی را دادھبود و اکنون در غیاب آیت هللا شھر و انجمن  انجمن ده مربوط به

ه بسیاری برایش فراھم شده بود، در پیامی ب کاشانی دو مانع بزرگ آزادی عمل ھیأتحاکمه زمینه و آزادی عمل

الذکر  ھایفوق در نقش مدافع دمکراسی در باب انجمن 1341مرداد  مناسبت پنجاه وھفتمین سالگرد مشروطیت در

 ھای مذکور را در ، الیحه پیشنھادی وزارتکشور در مورد انجمن1341مھر  14علم در تاریخ  سرانجام دولت. سخن گفت 

خاب کنندگان اسالم از شرایط انت ھا تصریح، قید در این الیحه بھحق رأی زنان در انجمن. تبصره تصویب کرد 17ماده و  97

.کتاب آسمانی ذکر شده بود و انتخاب شوندگانحذف و در مراسم سوگند به جای قرآن

 زمینه توانستنوعی ارزیابی و آزمایشِ  اصالحات مورد نظر غرب، می الیحه فوق عالوه بر بررسی وجود زمینه الزم برای

در غیاب  وصاحاکمه نیز باشد، چرا که دولت علم و رژیمحاکم عالقمند بودند با تدوین قوانینی، خص کار توسط دستگاه

 مراجع در اشکال مختلف برای ھایی که مذھب و مجامع دینی روحانیون و مجلس برای ھمیشه خود را ازگرفتاری

ھبی دچار رسید رھبری مذ هللا بروجردی به نظرمی فوت آیت حال در این برھه که با. کردند، خالص نمایند آنھادرست می

ارزیابی  نجش ورسید که بھترین زمان س قدرت اقدام متقابل یکپارچه وجودندارد، به نظر می تفرقه و پراکندگی گردیده و
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ته جمعی اعتراض عمومی و دس رغم تصورابتدایی دستگاه، تصویب الیحه فوق زمینه ساز فرارسیده است ولی علی

.مسلمان، به دولت گردید ھای مراجع وعلمای داخل و خارج کشور و به تبع آن توده

خرداد ھای معاصر جنبش پانزده علل و ریشه 2

امام خمینی به صحنه سیاست ... الف ورود آیة ا

یف پس از تال ، بطور عملی وارد میدانسیاست گشته، اکنون1340بروجردی در فروردین   اللّه با فوت آیت امام خمینی که

یزه محرکی بود برای به دست آوردن انگ االسرار و انعکاس تعالیم مبارزاتی اسالم، بھدنبال فرصتی مناسب کتاب کشف

ھا را به حرکت واداشته، روحانیت را با خود ھم صدا سازد و در  توده تا بتواند نظر عامه مردم را بھخود جلب کند و

.گیرد می آخوند سیاسی از صحنه حذف نشود، در این مقطع در رأس مخالفان قرار عینحال با انگ

ھا پایان دخالت روحانیوندر سیاست، نه تن شد، نشان داد که سخنان ایشان در آن روز که با استحکام تمام بیان می

ته در نزد مذھبیون دالیلرژیم در تغییر و تبدیل قانون گذش. جدیدی ادامه یابد تر و تواند با قدرت وسیع نگرفته بلکه می

د و دیگر ھمیشه کنار گذار تفسیر شد که اوالً یک زورآزمایی باروحانیون و ھواخواھان مذھب است تا آنھا را برای چنین

ھای  ، بھگروهثانیا با برداشتن مذھب رسمی و سوگند به قرآن .کاری در برابر مراجع دینی نباشد رژیم مجبور بھمحافظه

 ودیت خوددھد تا موج قرآن و اسالم که عمالً سیاست کشور را در اختیار داشتندفرصت می صاحب نفوذ غیر معتقد به

اسی عھده اسالم و قانون اس ثالثا با طرح آزادی زنان دلیل عقب ماندن ومحرومیت گذشته آنھا را به. را اعالم کنند

مطرح  این مسأله در زمانی. در صحنه اجتماع فراھم سازد بگذارد و زمینه بیشتر ورود زنان بھشکل مورد نظر رژیم را

.دموکراسی، برای طبقه مردان ھم قابل تحمل نبود ھای سیاسی و شد کھآزادی می

ارد میدان داد، قاطعانه و بھتر از ھر زمان دیگر برای ھمگانی ساختن جنبشتشخیص می امام خمینی که این فرصت را

یت هللا منزل مرحوم آ مھرماه اولین اجتماع آیات عظام؛ خمینی،شریعتمداری و گلپایگانی به دعوت ایشان در 16 .شد

ن سوز ھای رژیم شاه را خانما دورنما و نقشه امام خمینی در این جلسه. حائری، مؤسس حوزھعلیه قم، تشکیل شد

، معرفی باشد و امپریالیسم که با نابودی اسالم و ملت مسلمانھمراه می وماموریت او را پاسداری از منافع استعمار

ود و ھشدار نم ھایاستثمار و استقالل کشور یادآوری سنگین علما و زعمای روحانیت را در قبال نقشه کرد، مسوولیت

ه شد که در این مجلس تصمیم گرفت... بود داد که در صورت مسامحه در پیشگاه پیامبر وقرآن مسوول و مواخذ خواھند

ھا درمورد  انثانیا به علمای مرکز و شھرست. تصویب نامه اقدام نماید اوالً طی تلگرافی ازشاه خواسته شود که در لغو

حدت و اتفاق و ثالثا با تشکیلجلسات ھفتگی،. خطر گردد و از آنان برای مبارزه و مقابله دعوت شود تصویب نامه اعالم

. نظر در جھت مبارزه حفظ گردد

ی برای احاله آن به دولت حمالت متوجه علم گردید؛ امام خمینیدر اعتراض خود لقب با تبری جستن شاه از مسئله و

اسی و برخالف قانون اس شود و اعتراض را از تصویب نامه فوق فراتر برده وتعطیل طوالنی مجلس را قایل نمی علم

.شمارد مشروطه می

ت دھد و بالحنی شدید به نصیح کند و ملت را رودرروی دولت قرار می می تخلف دولت از اسالم را به مردم گوشزد

نامه را  ویبآیات عظام؛ گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری، ھریک، تلگرافی به علم مخابره و لغو تص .پردازد دولت می

ھا و  هپرداخته و مردم از گرو وعاظ و گویندگان وخطبای مذھبی نیز جداگانه به تشکیل جلسه. نمایند تقاضا می

دانشگاه و مدتی، موضوع از محافل دینی و بازار گذشته و بھ گیرند و پس از اندک جات مختلفبا علما تماس می دسته

.رسد می مراکز تحصیلی

شتیبانی از تلگراف از اقشار وطبقات مختلف به پ موج ناراحتی در بین عموم مردم پدیدار گشته و سیل طومار و نامه و

.گردد نامه به سوی دربارسرازیر می خواسته علمای قم و اعتراض به تصویب

شدت  گذشت به ھا اعمال نموده و از انتشار آنچه در محافلمردمی می روزنامه در مواجھه با کنترل شدیدی که دولت بر

از رسمیت  خواھد اسالم را علم می«ھم باعباراتی چون  ھای امام خمینی، آن کرد، انتشار تلگراف می جلوگیری

» ...ه و قانون اساسی را زیر پا گذاشت ...مخالف صریح قرآن عمل کرده وبه دستورات الھی گردن ننھاده ... بیندازد 

.زند می گروھی را درسراسر کشور دامن خشم

 شد و به اعتبارعلمی و روحانی او ارج نھاده می هللا که تا چندی قبل در محافل روحانی خاص از او یاد حاج آقا روح

وت علم، پس از یک ماه و نیم سک. گیرد و سرسخت موردتوجه قرار می شد، اکنون به صورت یک روحانی مبارز می

هللا، در سه  آیت مخابره و با خطاب) شریعتمداری -نجفی  -گلپایگانی (تلگرافی به سه نفر ازمراجع  دار، به یکباره معنی

نظر  انتخاب کنندگان و انتخابشوندگان نظر دولت در شرط اسالمیت«: دارد  فراز موضوعرا تشریح کرده و اظھار می

را به  مورد شرکت بانوان درانتخابات ھم دولت نظر آقایان علما علمای اعالم است؛ سوگند با قرآن مجید است، و در

خمینی   اللّه این تلگراف در واقع اولین اقدام رسمی شاه علیه آیة».نماید مجلس را اجرا می دھد و تصمیم مجلس می

ھمین امر موجب  در عین حال. بود؛ اقدامی که در جھتشکستن شأنیت او در اجتماع به کار گرفته شد

.ھای دیگری به نفع او گردید بروزحساسیت

 دهھایی،سعی کرد مسأله را تمام ش علمای دیگر را راضی و قانع ساخت و دولت با تالش واکنش دولت تا حدودی

وضع نزاع، استفتائات مردم، حمالت را از م دارد ودر پاسخ به خمینی دست از ادامه مبارزه برنمی...ا ولی آیة. تلقی نماید

رحله، و در آخرین م. پردازد نابسامانی زندگی مردم، و خطر صھیونیزم می فراتر برده و از جمله به عدم آزادیمطبوعات،

 پذیرش سرانجام با.شود ھای عمومی، خواستار می ھای دولت آمده را از طریق رسانه در تلگراف اعالمرسمی آنچه

.دکن حد فروکش می شکست از سوی دولت و کنار کشیدن سایر علما از ادامه اعتراض، جدیتمسئله در ھمین
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خمینی ... ا انقالب سفید و موضع گیری آیة -ب 

بندی مذکور در  3از مفاد  نشینیدولت ھای ایالتی و والیتی و عقب گذشت دو ماه و اندی از مسأله تصویب نامه انجمن با

طرحی ابتکاری را اعالم  1341دی ماه  19محولھخود، در روز  الیحه به وسیله تلگراف و نامه، شاه در انجام ماموریت

:اصول مذکور عبارت بود از . ملترا در رابطه با اصول ششگانه آن تقاضا نمود داشت و آرای مستقیم عمومی

 1340دی  19ارضی مصوب  قانوناصالحات«الغای رژیم ارباب و رعیتی یا تصویب اصالحات ارضی ایران براساس الیحه  1

؛»و ملحقات آن

سراسر کشور؛ ھا در تصویب الیحه قانون ملی کردن جنگل 2

پشتوانه اصالحاتارضی؛ تصویب الیحه قانونی فروش سھام کارخانجات دولتی به عنوان 3

و صنعتی؛ تولیدی ھای کارگاه درمنافع کارگران کردن تصویب الیحه قانونی سھیم 4

الیحه اصالحی قانون انتخابات؛  5

:الیحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری 6

طغیان  خطر شد که امریکا در جھت استمرار منافع خود در منطقه و تامین ثبات رژیم ھمپیمان خود، از پیشتر اشاره

ذھبی ھای م ھا و خواسته ای از سنت بعالوه پاره .دانست کارگران و دھقانان غافل نبود و لذا انجام اصالحات را ضروریمی

 ات در واقعرفت که با طرح لوایحی نظیر اصالح قانون انتخاب تغییرات به شمار می مردم، سدی در راه نفوذ غرب وانجام

امام . ھا بکاھد توانست ازنارضایتی می ھا مورد انتظار بود و شاید تا حدودی نیز نوعیتغییر و جایگزینی در این خواسته

تشکیل  اعالم رفراندوماز طرف شاه بار دیگر سایر مراجع قم را به خمینی که از ماھیت این حرکت آگاھی داشت پس از

نام  به -لت ای از دو سپس تصمیم براین شد که نماینده. و اخذ تصمیمدرباره آن دعوت نمود جلسه به منظور رسیدگی

م حاج از طرف علماھ. شاه برسد برایتوضیح درباره این کار به قم دعوت شود و نیز نظرات علما به اطالع -بھبودی 

.دبه او گوشزد نمای» ضداسالمی«علما را با اصالحات  هللا کمالوند پذیرفت به دیدار شاه برود و مخالفت روح

بارزی در  کرد شخصیت دانست که به او تحمیل شده بود و نیز تصورنمی به رفرمی می ولی شاه بقای خود را بسته

ھا را انجام  ن آناجرا کنم و اگر م ؛ این اصول را باید:بنابراین به کمالوند اعالمکرد. روحانیون با او به مقابله برخیزد میان

لکه این گرفت که ھیچ اعتقادی به شما و مسلک شما ندارند ب روم و کسانی کار را بھدست خواھند ندھم از بین می

 روزرفراندوم 1341براین اساس، روز ششم بھمن .... برند خواھند کرد و شما را از بین می مساجد را بر سرشما خراب

دوم را تحریم و متدینان، رفران امام خمینی در پاسخ به استفتای جمعیاز. شود اعالم می" تصویب ملی"و به تعبیر شاه 

ن زمان و مھلت نبودنمقام صالحه انجام این امر در قانون، کم بود بینی نشدن آن در قانون، روشن پیش: اشکاالتی نظیر

طمیع و ت کافی نبودنمعلومات رأی دھندگان برای بررسی مفاد آن، وجود زور و فشار و تھدید و بررسی آن برای ملت،

. داند نبود محیطآزاد برای انجام کار را بر آن وارد می

ریاد در آمد و ف ھا و تھرانبه حرکت اعالمیه امام خمینی مبنی بر تحریم رفراندوم، موج مردم در شھرستان با انتشار

ماموران . تتظاھرات و مخالفت مردم باال گرف بازار تعطیل گشت ودامنه. بلند شد" رفراندوم قالبی مخالف اسالم است"

قرار  جمعی مورد ضرب و جرح. ازدانشگاه تا بازار صحنه برخورد و حمله و گریز شد رژیم به تظاھرات مردم حمله کرده و

اع معرفی مسلطبر اوض ای مطبوعاتی خود را علم در مقام نخست وزیری، در مصاحبه. وبسیاری بازداشت شدند گرفته

.نماید می

مود کند که ھا وان با انجام سفری به شھر قم، به سایرشھرستان خواست تکلیف روحانیون قم را روشن کند، و شاه می

 م درشود، لذا در ھمان حالی که مردم ق واقعیت ندارد و بلکه از ورود اواستقبال ھم می مخالفت گسترده روحانیون

. پردازند ایجاد طاق نصرت می بردند،ساواک و فرمانداری به تدارک استقبال و چراغانی و تعطیلی و اعتراض به سر می

ای  ان حرفهپرست پیمایی و خواندن اعالمیه تحریم علما،شاه راه در عینحال، در روز سوم بھمن گروه کثیری از مردم قم با

متقابالً  .ندکوب گیرند؛ عکس شاه را پاره کرده، کیوسک پلیس را شکستھو طاق نصرت را در ھم می می را به باد کتک

ورد تھاجم ھای بسته را م دکانھا و مغازه چندین کامیون سرباز برای تالفی به مدرسه فیضیھحمله کرده و بسیاری از

ودند و ھا و بازار را گش بسته را تھدید به تاراج کردند و با این اقدامات مغازه ھای قرار دادند و با شعار جاویدشاه، مغازه

.برای ورود شاه آماده کردند شھررا

ضورا با شاه آمیز دولت را ح کند تا آقایان علما اعمالخشونت پیشنھاد می فرماندار قم در اجتماع روحانیون حضور یافته و

با حضور  بال،مقصود فرماندار، پرشکوه ساختن مراسم استق.مطمئن باشند نظر شاه، تائید علما است مطرح نمایند و

ا اھالی مردم تھران و رفتار غیرانسانی ب به علما و" یورش وحشیانه مامورین"اما امام خمینی باوجود . روحانیون بود

ی با ول. شود به ھر صورت، شاه راھیقم می. بندد با دستگاه حاکمه می وروحانیون قم، راه ھرگونه مراوده و تفاھم را

منزل  ی ازبندد، کس گیرد و لطائف الحیلیکه فرماندار به کار می از سوی مقامات رژیم صورت می ھایی که تمام تالش

. گیرد بیرون نرفته و استقبالی صورت نمی

ال خشن برکناری علم و پایاندادن به اعم[که برای مالقات با شاه گذاشته بود  نفوذ کالم امام خمینی و شرایطی

رد روحانیون را مو شاه از فرط ناراحتی واردحرم نشده و طی سخنانی. سازد ھای دیگر را مسدود می راه ھم] پلیسی

ای و تظاھرات، رفراندوم انجام شد و بنا به ادع ھا و اعتصابات سرانجام با تماممخالفت. دھد طعن و لعن خود قرار می

د وپنجاه رأی با پنج میلیون و شسصدھزار رأی موافق در مقابل چھارھزار و ص دستگاه تبلیغاتیرژیم، اصول پیشنھادی

رضامندی ملکه  کندی بالفاصله پیروزی را به شاه تبریک گفت،سفیر انگلیس مراتب. تصویب ملت رسید مخالف به
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اصالحی شاه را ستود و مخالفان آن را عوامل  بھمن برنامه 6انگلیس را به علم اعالم داشت، و رادیو مسکو در ھمان

.و اعتراضات داخلی توجھی نکردند ھا ارتجاع و عرب نامید و ھیچ یکبه مخالفت

وز بعد از پیشنھاد امام خمینی تصمیم گرفتند در ماھرمضان آن سال که ر روحانیون که با این وضع مواجه شدند به

ر عمومی، د شد به عنوان اعتراض به دولت از رفتن بھمساجد خودداری نمایند و برای جلب نظر می رفراندوم شروع

ور وضع سان، در سراسر کش بدین. گردد تمام ماه رمضان مساجد تعطیل شده ودالیل این کار به دنیای اسالم اعالم

ھاھم آن اما این اعتصابات دوام نیافت و بنا بر علل و جھاتی ک .العاده پیشآمد و محراب و مسجد تعطیل گردید فوق

به  معیھا جو اعتصابشکسته شد و این اقدام ج بود، ابتدا در تھران و سپس در سایر شھرستان تھدید و اغوای دولت

.ای دست نیافت نتیجه

:رژیم به فیضیھو تشدید بحران  و حمله 1342اعالم عزای عمومی در فروردین : ج 

ه شھر ب) س(شماری از مردم برای زیارتحضرت معصومه  گروه بی طبق معمول ھر ساله، ایام نوروز که نزدیک می شد

المی انقالب شاه و مردم، مراجعتصمیم گرفتند اعالم کنند که نظر به مسائل ضد اس پس از ماجرای. آمدند قم می

یدن با فرا رس امام خمینی. دھند در این ایام جلوس نخواھندداشت و به جای آن مجالس سوگواری تشکیل می رژیم،

. ازدشناخت وارد س آن را اقدام امریکامی ساخت تا ضربه محکمی به اقدامات شاه که عید نوروز،مقدمات را فراھم می

را به  42وز رفراندوم را انجام داد و سپسبه علمای قم پیشنھاد کرد تا عید نور وی در عید فطر اولین سخنرانی بعد از

.)3(داد سازند و با پیک و نامه وپیام، این تصمیم را به سراسر کشور تسری عمومی تبدیل عزای

ر سطوحی بپاخاسته استقبال کردند و مقدمھآزمایش وحدت د مردم مسلمان ایران از این پیشنھاد روحانی مبارز و تازه

ل گردید و ای برای اعتراض مردم علیه دستگاه مبد عید به عزا تبدیل شد و بھوسیله .از نیروھای جامعه فراھم گشت

فکر افتاد  و به این رژیم وقتی اوضاع را چنین یافت در صدد سرکوبی نھضت برآمد. جدیدی در میان مردم آغازشد حرکت

راد کماند و رو به دستور مستقیم شاه صدھانفر اف این از. کھجریان را در ریشه بخشکاند و شعله را در نطفه خفه کند

پوش  اعزام شدند و در پی آن دھھا کامیوننظامی مملو از سربازان مسلح و زره ھای شرکت واحد به قم توسط اتوبوس

.گردیدند و پس از مانور کوتاھی در شھر به بیروناز دروازه رفته در آن جا متوقف وارد قم شد

، با اللّھگلپایگانی در مدرسه فیضیه از طرف آیت) ع(، مجلس سوگواری حضرت امام صادق1342عصر دوم فروردین 

کت ھای دور و نزدیک در آن مجلس شر مردم قم ودیگر شھرستان جمعیت زیادی از علما و. حضور ایشان برگزار شد

 تی محل را درمسلحدر میدان آستانه مقابل مدرسه فیضیه متوقف بودند و مأموران امنی ھای سربازان کامیون. داشتند

نبر به واعظباالی م. شد می ھای ناآشنا با مسجد و مدرسه بسیار دیده اوضاع غیرعادی بود و قیافه. محاصرھداشتند

از  یاد کرد و) ع(علمیه قم بھعنوان دانشگاه امام صادق و مبارزات آن حضرت پرداخت و از حوزه) ع(زندگی امام صادق

. ھا ارتباط مستقیم دارد سخن به میان آورد اسالم و استقاللکشور به آن این که حفظ و حراست احکام

مان روحانیون، ناگاه ھ اعتراضیکی از در پی. جای جمعی آغاز گردید و مجلس مختل شد ھای بی حال صلوات در ھمین

ھقانان ای از مأموران که ملبس به لباس د در ابتدا عده .شخص، مورد ھجوم مأموران که پراکنده و آماده بودند قرارگرفت

 الح گرم بهبھطالب نمودند، بعد از آن، نیروھای شھربانی و ارتش وارد صحنه شده با س بودند شروع به درگیری و حمله

. رتاب شدنداز طالب ازارتفاع پ مدرسه فیضیه میدان نبرد گردید و تعدادی. ھا را به گلوله بستند طالبحمله کردند و آن

.طالب را در وسطمدرسه آتش زدند ای را به شھادت رسانیدند و لباس، کتاب و وسایل عده

ت و در نبود و لذا خبر این حادثه تا اعماقروستاھای کشور پیش رف ھجوم به مدرسه علمیه و روحانیت قابل توجیه

هللا خمینی  آیه عصر دوم فروردین و نیز فردای آن روز، منزل.رسوایی زیادی برای دستگاه ببار آورد آستانه انقالب سفید،

ه مانده و ب کرد و خود در میان جمع باقی امام از بستن درب منزل جلوگیری. مرکز تجمع مردم و روحانیونمبارز شد

ھایم چه  باید بروم و ببینم بھطلبه: "گفت فیضیه گشت و می عازم رفتن به. بخشید آنھادلگرمی و شجاعت می

."گذرد می

ھای  افشاگری دیدند، برخورد عملی امام در پیروزیتلقی کردن بسیاری جنبش را شکست خورده می در حالی که

حریک در این وضعیت موج ت. کرد خویش علیه رژیم، سیل جمعیت را برای دیدار از فیضیه وبیمارستانھا سرازیر

" غارتگری  شاه دوستی یعنی"با این اقدامات اعالمیه  امام خمینی در رابطه. گرفت احساسات علیه دستگاه شدتمی

 ھئیت. نندهللا حکیم طی تلگرافی از علمای قم درخواست کرد که به نجفمھاجرت ک آیت در پی این حوادث. را انتشارداد

م شھربانی و فرماندار ق حاکمه قبل از رسیدن تلگراف به مخاطبین، آن را مورد بحث قرار داده ورؤسای ساواک،

. کند وجه نمیاما امام آنھا را نپذیرفته، به اولتیماتوم آنھا ت .یابند تا نظر شاه را به امام خمینی ابالغکنند مأموریت می

ان قصدمھاجرت آقای گویند اگر هللا حکیم، به او می اللھشریعتمداری رفته و ضمن اطالع تلگراف آیة آیت مأموران به منزل

. کند به نجف را دارند دولت وسایل الزم را فراھم می

با این : "گوید  می دھد و حکیم علل عدم پذیرش این دعوت را توضیحمی  خمینی در پاسخ به تلگراف آیت اللّه امام

کنجه واقع زندقھکشیده خواھد شد و برادران ایمانی، در ش ھجرت مرکز تشیع در پرتگاه ھالکت افتاده و به دامن کفر و

ملکت آتشسوزان به سر برده و با خطرھای جانی صبر نموده، از حریم قرآن و استقالل م ما عجالتا در این. خواھند شد

نکه نمائیم مگر آ سکوتمی کنیم و تا سر حد امکان مراکز روحانیت را حفظ نموده امر به آرامش و اسالمدفاع می و

". بریم می مطالبی کند که بھخدای تبارک و تعالی از آن پناه دستگاه جبار راھی را بخواھد طی کند که ما را ناگزیر به

 چنین در. شد باید خاموش می ای برافکند و موجیایجاد کرد که در منطق مبارزه نمی شعله در ھر حال حادثه فیضیه

ثی کردن رژیم ھم برای خن مقامات. شد ھا برای برپاییھرچه با شکوھتر مراسم چھلم فیضیه فراھم می اوضاعی زمینه
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جنبش  اما رھبری. خدمت نظام وظیفه را صادرکردند اینموج دست به تحرکاتی زدند و از جمله دستور جلب طالب برای

 ای بار دیگر میهامام خمینی در اعال. انقالبی اسالم، به داخل پادگانھا نیزرسوخ یافت این نقشه را عقیم گذاشت؛ افکار

ه دولت، از شاه، ضمن حمله ب ھا به شخص موضع روحانیون را در برابر رژیم حاکمتشریح نمود و با نسبت دادن سرکوبی

.شاه توضیحخواست

از جانب  ای که بدین مناسبت العمل ساخت وجلسه دولت را باالخره وادار به عکس ادامه جلسات یادبود چھلم فیضیه،

مردم . جلوگیری شد حکیم در مسجد ارک تھران اعالم شدھبود با محاصره مسجد، از ورود افراد به آن... آیت ا نماینده

بود و از آن به بعد برگزاری مجلس یاد جمعی مجروح شدند. ورشدند و زدو خورد در گرفت خشمگین به پلیس حمله

ی بلند وای بر نجف ساکت، وای بر قم ساکت ازسوی امام خمین در ھمین زمان فریاد. بھاین مناسبت ممنوع گردید

 .ورزد یدرجھت در ھم کوبیدن رژیم غفلت نم" فاجعه فیضیه" گیری از  فرصتی برای بھره شود و لذا امام از ھیچ می

ل، رژیم را افزاید و در مقاب می ھمین دقت نظر و توجه به ھمه جھات مسائل، روزبه روز بر تحکیم و تعمیم رھبری ایشان

. نماید سازی علیه او می پرونده ھای قانونی و شیوه وادار به استفاده ازمحدودیت

 دستگیری امام خمینی و اوج بحران -د 

ھایی کرد و خود به تن راتداعی می امام سوم شیعیان) ع(بن علی  ھجری قمری، قیام خونین حسین 1383آغاز محرم 

و نگرانی  وطاغوت ستیزی بود، خصوصا وقتی که حساسیت طلبی ای در تھییج و تحریک احساسات مبارزه عامل عمده

 اوایل ماه در. جویی مردم برآمده بود حوزه علمیه قم و فرونشاندن روحیه ستیزه دولت تشدید و دولت درصددتعطیلی

 کھباید در این ماه از کنند محرم،جمعی از وعاظ تھران را به ساواک دعوت نموده و ضمن تھدید و ارعاب گوشزد می

:اشارھنکنند سخنان تحریک آمیز دست بردارند و سعی کنند به سه مطلب ھیچ

نگویند اسالم و قرآن در  3. اسرائیل استچیزی نگویند از اسرائیل و آنچه مربوط به 2. برضد اعالحضرت سخنی نگویند 1

.نخوانند خطر است و دستگاه را ضد اسالمی

بازیابد  پرجوش وخروش و حرکت آفرین خود را ھا رھبری جنبش تمام قوا را مجھز کرد تا محرم صورت در مقابل این تالش

رندگان را ھایمذھبی، التزامات رژیم را از اعتبار قانونی ساقط و التزام گی ھیأت به ھمین لحاظ ضمن پیامی به وعاظ و

یزرژیم انگ حساسیت دھد و بر سه موضوع شمارد و عوامل دستگاه را مورد حمالت خود قرار می و قابل تعقیبمی مجرم

ه مسأله ھا را در آن س تمام اختالفات وگرفتاری کند ورزد و ھمان طور که بعدا در سخنرانی عاشورا تأکید می تأکید می

.داند می

اضافه بر  هاغلب با سخنان اعتراض آمیز گویندگان و مردم علیه رژیم ھمراه بودو اصوالً مجالسی ک در این ایام، مجالس،

ری برخوردار و استقبال بیشت گذاشت از شور را بھبحث می» ظالمان زمان«شکل سنتی خود، صبغه سیاسی یافته و 

مردم با در دست داشتن عکس امام خمینی و شعار  ھای ھاھزار نفر از توده روز عاشورا در تھران ده. گشت می

تانرسیدند ریختند و پس از عبور از سه راه امین و میدان سرچشمه به میدان بھارس ھا به خیابان" خمینی خدا نگھدارتو"

تماع و اس امام خمینی را در میدان نصب کرده سپس به خیابان فردوسی رفتند و پس ازبرگزاری مراسم و عکس

رگ بر این م«مقابل کاخ مرمر فریاد  ای در محکومیت انقالب سفید، به سوی دانشگاه سرازیر و دربازگشت، در خطابه

ش در قم رھبری جنب. ، پس از بازگشت به بازار پایان یافت3در ساعت  پیمایی و تظاھراتآن روز راه. سر دادند » دیکتاتور

این  گویسخن.بود که ھر شب به یکی از محالت قم برود و در اجتماعات عزاداری آنھا شرکت کند بنا را براینگذاشته

از منزل  سابقه بود و غالبا ھر شب امامبی استقبال از حضور. کرد مجامع ھم اوضاع سیاسی و نظرات امام را بازگو می

امام خمینی با علمای قم به مشورت . شد ھا گوسفندقربانی می ده امام تا محل اجتماع، چراغانی و در مسیر

 ھاد را علمااین پیشن. در روز عاشوراعلماء به فیضیه روند و برای مردم سخنرانی نمایند نشست و پیشنھاد نمود تا

به کشتارقم  پراکنی نسبت رژیم دست به شایعه. خبر بھمردم رسید و سیل جمعیت به سوی قم روان شد. پذیرفتند

، صبح رئیس ساواک قم. از تصمیم خود منصرفسازند زد و علمای مرتبط با دربار عازم قم شدند تا روحانیون قم را

رساند و تھدید  مراسم عزاداری منزل امامشرکت داشتند، خود را به ایشان می عاشورا در حالی که ھزاران نفر در

.نماید و امام نیزمتقابالً آنھا را تھدید می. کند ابالغ می اعالحضرت را

رغم  لیع ھای تھییجاحساسات دینی مردم، سابقه در قم و با اوج گیری زمینه حضور جمعیتی بی در عصر عاشورا با

ا کند و رسما و علنا ب می عدول دیگر علما از سخنرانی، امام خمینی سخنرانی تاریخیو سرنوشت سازی ایراد

ستگاه، تا ھای مردم از د وسیعی یافته و ترس و وحشت توده مبارزه ابعاد. گیرد شدیدترین حمالت رودرروی شاه قرارمی

ّ زیادیاز بین می صبح  ھران،در ت».گردد تقیه در مقابل رژیم حرام می«از آن ھاله سنگین قدرت بیرون آمده و  شاه. رود حد

ه آیند و پس از رسیدن ب در می مردم با شعارھای روز قبل از مسجدشاه به حرکت) 42چھارده خرداد (روز یازدھم محرم 

ور نھضت ادامه تا مرگ دیکتات"و یا " تو رھبری خمینی"شعار  .پیوندند ھا تعطیل و دانشجویان به آنھامی دانشگاه کالس

 زند زمیشاه در مقابل این حرکتھا نه تنھا از تسلیم در مقابل خواست مردم سربا. دھد می شور و ھیجانبه مردم" دارد

.نماید بلکه خشونت را انتخاب و دستور دستگیری امام خمینی را صادر می

نماید، گام اول  تبدیل می دیدیم امام خمینی ھر مرحله حرکت رژیم را به نحو دقیقی به سنگر مبارزه علیھرژیم چنان که

گام سوم را  ازاعالم اصول انقالب شاه برای تصویب ملی و ھای ایالتی و والیتی، گام دوم را پس را پس از تقویت انجمن

 ودش اوج حرکت مردم و روحانیون سبب می. دارد و سپس حمله به فیضیه برمی 1342فروردین در اعالم عزای عمومی

ری وعاظمبادرت کنند و اکنون دستگی تن از روحانیون و 50تاعمال رژیم در شب و روز یازدھم محرم به دستگیری بیش از 
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نه ملت ایران بحران وبه وجود آمدن فصل جدیدی در جنبش پردام توانست به اوج امام خمینی بلندترین گامی بود که می

.گردد علیه دستگاه منتھی

ارد، امنیتی،ماموران چترباز و سربازان گ ھای سرباز، نیروھای ، کامیون)شب پانزده خرداد(نیمه شب دوازدھم محرم 

گاه استفاده از سکوتشب او را دستگیر و روز پانزدھم خرداد امام را به پاس گیرند و با منزل امام را در محاصره می

.دھند انتقال می روز به سلولی در پادگان عشرت آباد 19برند و درغروب آن روزبه زندان قصر و پس از  می افسران

طلوع آفتاب  مردم قم قبل از دیگرشھرھا، پیش از .خبر دستگیری امام خمینی با سرعت در سراسر ایران انتشار یافت

حن اتفاق حاج آقامصطفی، ھمگی به طرف ص امام خمینی را احاطھکردند و به خرداد به حال اجتماع در آمده، منزل 15

عتنایی ا بی مأموران سعی کردند مردم را پراکنده و از اجتماع برحذر دارند ولی با. به حرکتدرآمدند )س(حضرت معصومه

ایگانی، هللا گلپ روحانیون حوزھدر منزل آیت علما و. اجتماع بزرگی در صحن به وجود آمد. وعصیان عمومی، مواجه شدند

نخستین بار  حتی برای. در آسمان قم طنین انداخت"یامرگ یا خمینی"فریاد  ای به مردم پیوستند و پس از صدور بیانه

مردم  داشتند به جمع ای از آنان کودک در بغل روحانیون، زنان با ایماندر کنار مردان در حالی که عده در تاریخ نھضت

.پیوستند تا خشمو نفرت خود را اعالم دارند

ا رگبار مسلسل ب اما ھنوز از صحن فاصله زیادینگرفته بودند که. استماع اعالمیه به راھپیمایی پرداختند جمعیت پس از

رفراز ھواپیماھای نظامی ب. ھا پرداختند تانک مقابله ھای خشمگین، با سنگ و چوب و پارھآھن به توده. مواجه شدند

.صوتی پرداختند شھر به پرواز در آمده و به شکستندیوار

 5اعت بسیار بود و مقاومتخونین آن روز قم تا س اجتماع مجدد جمعیت پس از کشتار، در صحن حرم، توأم با ھیجان

و کن و  کشاورزان ورامین. تھران و بارفروشان،تظاھرات خشمگینی را برپا کردند در تھران، بازار. بعدازظھر ادامه داشت

ن و شاه را از میدا مردم در مقابل شاه قرار گرفتند و نام. دیگر دھات اطراف،به سوی تھران سرازیر شدند جماران و

لیحات ارتش به رادیو یورش بردند، گروھی بھتس جمعی. خمینی را گذاشتند  مسجدبرداشتند و به جای آن نام آیت اللّه

. ھا زیاد شد تهکش. ولی آتشمسلسل مانع پیشروی بود. ھای پلیس پاسگاه حمله کردند و دستجات دیگری به ادارات و

مشھد نیز از  شیراز و. سرپل باقرآباد مورد تھاجمماموران قرار گرفته و دسته جمعی قتل عام گردیدند دھقانان ورامینی،

تبھر قیمت آتش به قصد کشت، تصمیم داش به ھر حال ھیأت حاکمه با فرمان. جمله شھرھای پرتحرک در این قیام بود

پرداختند  ھای سنگینی و سبک بھمیدان آمدند و به خون ریزی و مسلسل ھا اوضاع را به حال عادی بازگرداند و لذا تانک

.تر سرکوب کردند ھرچه تمام و جنبش را با خشونت

س از گیرد و پ آزاد شده، و در منطقه قیطریھتحت نظر قرار می سرانجام حدود دو ماه بعد، امام خمینی به طور مشروط

 ھای نھضت به طور گردد و بدین ترتیب شعله احیای مجدد کاپیتوالسیون، ازکشور تبعید می کشاکشی با رژیم در جریان

ھای خود را در خدمت  اندوخته سال بعد 13گردد تا  ای می شود و اینجنبش زمینه و دستمایه موقت فرونشانده می

. پیروزیانقالب بزرگ ملت ایران قرار دھد

استنتاجات موضوعی و نظری 3

استنتاجات موضوعی -الف 

داد و به  خرداد مورد مطالعه قرار15روحانیون و باالخص امام خمینی را در رابطه با جنبش گسترده  بررسی حاضر، نقش

ان در اوایل دھه المللی کشور ایر و بین گیریاز شرایط داخلی تر، مسئله رھبری مذھبی را در استفاده و بھره معنی دقیق

: از استنتاجات موضوعی را چنین یاد کرد ای توان خالصه در این بخشمی. کاوش نمود 1340

 ارد عرصهھای وسیع در مبارزھعلیه استعمار شد، و مردی که بعدھا رھبر مقبول توده بروجردی،  اللّه بدنبال فوت آیت 1

د و با دعوت گیری کر موضع ھای ایالتی و والیتی در مرحله اول در مقابل الیحه موسوم بھانجمن. منازعه سیاسی گشت

ه که سپس در ھر مرحل.بندی در صف مبارزه زد جبھه از سایر مراجع دینی، دست به ایجاداتحاد در صفوف مبارزین و

ا از حمالت و ّ  یرنمود با استفاده از حربه جدیدی، مشروعیت دستگاھحاکم را به ز اتھامات وارده می رژیم خودرا، مبر

دھد؛  یدر موضع ضعف قرار م سئوال برد و در واقع از موضع تھاجمی رژیم حاکم را که در اوج قدرت بودمنفعل ساخته و

نفوذ  تازد و در وقت دیگر به تعطیلی طوالنی مجلس می نماید، درپی آن به ھا اشکال می زمانی به مصوبه انجمن

ای است  یوهھا بھترین ش کند و این تغییر تاکتیک و تبدیل حربه اسرائیل پرخاش می اسرائیل و نامشروع بودنرژیم

.سازد را سردرگم و خلع سالح می کھخصم

انون ایستد و اشکاالت متعددی وارد ورفراندوم را برخالف ق می در مرحله بعد، در مقابل طرح انقالب سفید شاه 2

نداختن موتور ا کند و در مقابل ترفندھایی که عوامل رژیمبرای مالقات روحانیون با شاه و از کار می دانسته و آن را تحریم

و دستگاه  فاصله و تضاد بین جبھه مبارزان بردند، زیرکانه راھاستقبال و مالقات با شاه را مسدود و جنبش بکار می

.نماید حاکم راتشدید می

کھن  ھای سنت سوم با اعالم عزای عمومی، ایام نوروز را که ایام تفریح و تعطیلی مردم بوده وریشه در در مرحله 3

اکم نیز با سازد و دستگاه ح مبارزه با رژیم می ملی داشته، تبدیل به ایام خصومت و مبارزه نموده و از آن سالحیبرای

را  پایگاھدین و مذھب مردم یعنی شھر قم و مدرسه طالب حمله کرده و خود یک عمل شتاب زده و غیر معقول، به

.کند می دھد و چھره ننگینی از خویش ارایه ھا قرار می ھای مذھبی آن رویارویمردم و علقه بیش از پیش

ّم و تبدیل در آخرین گام، با استفاده از مجالس یادبود شھدای فیضیه و ایام روح 4 این ایام به  بخش و تحرکآفرین محر

بخشد و  ی میرنگ مذھبی و ایدئولوژیک" کند، بلکھبه مبارزه کامال تشدید می جویی را موتور مبارزه نه تنھا روح ستیزه

دید رژیم پ ھا و باور مردم این سرزمین داشته، سدی مستحکم در مقابله با جایگاھی دیرین درارزش از مذھب که
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ود، در ای تام گرفتھشده ب ھا بھره توده ھای مذھبی و نیروی مذھبی ھمچنان که از ابتدای حرکت نیز از انگیزه.آورد می

تانسیل خود دستگیری خود ایشان، جنبشرا به باالترین حد آزادسازی پ نھایت با اوج این حرکت در ایام عاشورا وسپس

 هتوان چنین نتیجه گرفت ک براین اساس می. گذارد ھای ممکن آن را بھنمایش می ظرفیت کند و ھمه ھدایت می

با وارد شدن  ھدم او نبود، شخصیتی نظیر امام خمینی، کھدر ابتدا با داشتن پایگاه مذھبی قوی، رژیم قادر به حذف و

ھای  نجریانات سیاسی و طرح شعارھایی که ریشه درآرما گیری به جا در روند در مبارزھو استفاده به موقع و موضع

رغم  لیھای مذھبی و ملی ع گذاری اساسی بر نیروی عظیمتوده نیز با سرمایه چندصدساله مردم این کشور داشت و

م خود خص کردند توانست در جبھه دشمن و که مبارزه مسلحانه گروھی و یا کودتای نظامی راتجویز می ھایی تئوری

دستگاه  مستحکم گردانیده و آن را در مقابل ھا را نفوذ کند و در آن ضعف و تزلزالیجاد نماید، صفوف مبارزین و توده

رگونه العملی نماید که برای ھمیشه،زمینه ھ غافلگیر و وادار به عکس حاکمقرار دھد و در نتیجه دستگاه حاکم را

ری و سراس رژیم حاکم و مردم از بین برود تا آنجا که حدود یک و نیم دھھبعد، غنچه انقالبی آشتی حقیقی میان

.شکوفد عظیم می

ری  استنتاج نظ:ب 

 نای برای مبارزه بی ھای دیرین وریشه توان مواردی را مشاھده کرد که با وجود زمینه می در کشورھای جھان سوم،

، به ھایی چند موفقیت گیری به جاازشرایط و پس از کسب کنند که با بھره ھا، رھبرانی ظھور می ھا و حکومت ملت

ھای تاریخ آن ملت و  ای، نمادی از اسطوره چھره عنوان تجلی و مظھر اراده ملی یک ملت در آمدھو با به دست آوردن

گاه ھا در چارچوب یک پروژه سیاسی بزرگ،دست درآوردن موتور جنبش توده گردند و با به حرکت الھام بخش مردممی

بر  عالوه .گردانند ھای خارجی، وادار به تسلیم در مقابالراده ملی می رغم حمایت و درنھایت، علی حاکمه را متزلزل

س و نیز عراق علیه استعمار انگلی انقالب اسالمی مردم ایران شاید بتوان مبارزه ملت ھند بھرھبری گاندی و ملت

 فرصتی مبسوط تر آنھا به این تحلیل ذکر کرد که بررسی مفصل برخی کشورھای آفریقایی معاصر رامواردی برای تعمیم

.نیازمنداست

منابع 

مدنی الدین تاریخ سیاسی معاصر، سید جالل 1

خرداد بروایت اسناد، دھنوی 15قیام خونین  2

ایران، علی دوانی نھضت روحانیون 3

تحلیلی بر نھضت امام خمینی، سید حمید روحانی 4

:نوشت ھا پی

ی شخص امام توضیح داد که چنانچه در تحلیلی رھبر توان تردد بین دو مفھوم و یا ترکیبی از آن دو را بدین صورت می-1

ن اسالم اداره جنبش، به بینش مذھبی ایشان و قول و منش رھبران اصلی دی ھا از کیفیت رھبری و خمینی رھیافت

م و دین اسال قھرا اطالق مدیریت برخاسته از مذھب و یا رھبری مذھبی بر آن شایسته است، و چنانچه معطوف گردد،

ھبری ملی و ملی ایرانیان بدانیم، اطالق ر ھای ملی ملت ایران بنگریم و تحقق رھبری را بر پایه سنن را از منظر سنت

شورھایی را ایم و انقالب در ک فرض دوم عنوان فراگیرتری به کار برده یا مدیریت ملی سزاوارتر است، طبیعی است در

صالت و عدم ا البته صحت و سقم و یا. توان تحت این عنوان بررسی نمود کنند، می خاصی تبعیت نمی نیز که از مذھب

. است است وجود منظرھای متفاوت به قضیه اصالت ھر یک از منظرھا در این مقوله مورد نظر نیست، آنچه مورد اذعان

.و یا رھبری مذھبی است گر چه رأی نگارنده تحقق فرض اول یعنی مدیریت

فوی و حسین عالء جمعی از فداییان اسالم از جمله نواب ص در راستای ھمین اقدامات است که بدنبال ترور نافرجام-2

ان شوند و ھم چنین آیت هللا کاشانی از رھبر و به سرعت محاکمه و اعدام می واحدی و خلیل طھماسبی بازداشت

جایگزین  را که 1336تاسیس سازمان امنیت در سال . گردد دستگیر می) 1332در سالھای قبل از ( اصلی مبارزه

.توان در ادامه ھمین روند دانست حکومت نظامی شد نیز می

 به عالمت تحویل سال انبوه جمعیت در صحن، حرم و مساجد اطراف موج میزد و به محض اینکه چراغھا ھنگام -3

در . تنداعالمیه را بعھده گرف بار، طالب بطور جمعی حرکت سیاسی پخش تراکت و تحویل خاموش گردید برای اولین

.دش می ندارد با عبارات بسیار تندی بر علیه رژیم دیده ھا، اعالمیه معروف روحانیت امسال عید میان اعالمیه
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