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  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان : عبنم
 

  ساز انقالب اسالمي  به عنوان زمینه١٣۴٢مروري بر قیام پانزده خرداد 

عباس خلجي مقدمه قیام، بروز امواج نارضايتي در میان يك قشر يا قشرھاي مختلف جامعه، بر علیه نظام حاكم است كه منجر به 
. گردد ھا، سیاستھا، رھبري و مديرّيت و يا نھادھاي سیاسي جامعه مي شود و موجب تغییراتي در برنامه طغیان ناگھاني آنھا مي

زيرا ھدف آن تنھا نفس تغییر است؛ بدون آنكه . سازد ولي ساختار و ارزشھاي مسّلط سیاسي و اجتماعي را دگرگون نمي
اي  ديگر، يك قیام اجتماعي، اگر چه با بسیج مردمي ھمراه است؛ اّما طرح و برنامه به عبارت. جايگزيني در نظر داشته باشد

از اين رو، تفاوت اساسي قیام و انقالب، در ايدئولوژي و معنا و جايگاه . مشخص، براي تغییر نھادھاي اجتماعي و سیاسي ندارد
ريب و بازسازي سیاسي و اجتماعي يك جامعه نیست؛ بدين ترتیب كه، ھدف قیام اجتماعي برخالف انقالب، تخ. تاريخي آنھاست

آمیز به  گذارد و به طور اساسي، به معني اعتراض خشونت بلكه به صورت غیر مستقیم بر نھادھاي سیاسي و اجتماعي تاثیر مي
ن ايجاد كرد و ، تغییرات بنیاديني در ساختار سیاسي ـ اجتماعي ايرا١٣۴٢با اين حال قیام پانزده خرداد ١. وضعیت موجود است

  . را آماده ساخت ١٣۵٧ھاي پیروزي انقالب اسالمي  زمینه

منجر شد، پرداخت و سپس خاستگاه،  ١٣۴٢اي كه به قیام پانزده خرداد  پس از تعريف قیام، بايستي به شرايط تاريخي دوره
زيرا قیام پانزده خرداد تاثیرات عمیقي بر ساختار . ھا و اھداف، ماھّیت ، فرايند و نتايج و پیامدھاي اين قیام خونین را تبیین كرد انگیزه

خرداد اسطوره قدرت ستمشاھي را در  ١۵قیام )"ره(سیاسي ـ اجتماعي و فكري ـ فرھنگي ايران گذاشت و به تعبیر امام خمیني
، رفته رفته حكومت و استقرار دوباره رژيم شاه ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از كودتاي  ٢."ھا راباطل كرد ھا و افسون ھم شكست و افسانه

در اين رابطه، حمايتھاي بیدريغ آمريكا از سیاستھاي ضد مردمي شاه و فشار و . مطلقه و استبدادي شاه تحكیم و تثبیت شد
، ھمزمان با تحّوالتي كه در ١٣٣٩اّما در سال . گرفت، نقش اساسي داشت اختناق حاكم بر جامعه كه به وسیله ساواك صورت مي

لملل رخ داد، رژيم شاه ناچار به تغییر صوري سیاستھاي خود گرديد و برخالف میل باطني خويش و فقط براي ا صحنه سیاست بین
. با پیروزي جان اف. را راه انداخت" مردم"و " ملّیون"تظاھر به دمكراسي، نظام فرمايشي دو حزب دولتي موافق و مخالف، يعني 

ري آمريكا، سیاستھاي داخلي و خارجي آن كشور، در آستانه دگرگوني خاّصي كندي، نامزد حزب دمكرات در انتخابات رياست جمھو
زيرا كندي در پي آن بود كه براي جلوگیري از قیامھاي مردمي در كشورھاي جھان سّوم كه احتمال سرنگوني رژيمھاي . قرار گرفت

ھاي اصالحي خود، تشويق و ترغیب  اجراي برنامهوابسته به بلوك غرب، بويژه آمريكا را به دنبال داشت، رھبران اين كشورھا را به 
  . داد ي روستو، معاون امنّیت مّلي كندي، شالوده اين اصالحات را تشكیل مي"انقالب از باال"دكترين . نمايد

اليحه انجمنھاي "، "اصالحات ارضي"! "فضاي باز سیاسي كندي"ھمگام با كشورھاي ديگر جھان سّوم، اين اصالحات در قالب
اوج اين . در ابعاد مختلف سیاسي، اقتصادي، فرھنگي ـ حقوقي و اجتماعي، در ايران اجرا شد"! انقالب سفید"و " و واليتي ايالتي
اين برنامه به اصطالح انقالبي، در . نیز نام گرفت، تجّلي يافت"! انقالب شاه و مردم"كه " انقالب سفید"ھاي بنیان برافكن در  برنامه

اّما اين . بود" زدايي اسالم"تر،  ھنگي ـ اجتماعي ايران و مبارزه با فرھنگ مذھبي مردم ايران و به بیان دقیقصدد تخريب بنیانھاي فر
ھا كه با شرايط داخلي ايران سازگاري نداشت، موج بي ثباتي، نا آرامي و اعتراض مردم مسلمان ايران به رھبري نیروھاي  برنامه

اين نا آرامي و اعتراض، در نھايت منجر به قیام پانزده خرداد، در . رار داشت را برانگیختق) ره(مذھبي كه در راس آنھا امام خمیني
اگرچه اين قیام از نقطه نظر نظامي بشّدت سركوب . شد... شھرھاي بزرگ كشور، بويژه تھران، اصفھان، شیراز، مشھد، تبريز، و 

   ٣.م نمودرا فراھ ١٣۵٧ھاي فكري ـ فرھنگي انقالب اسالمي  شد؛ لكن زمینه

   ١٣۴٢ـ خاستگاه قیام پانزده خرداد ١

زيرا در طول يكصد سال اخیر . شود خاستگاه قیام از نقش و جايگاه روحانّیت شیعه در جامعه ايران و پیروي مردم از آنھا ناشي مي
ھاي مردم  ندان پھلوي، تودهھاي ضد اسالمي سلسله قاجار و خا تاريخ معاصر، روحانّیت مبارز انقالبي به دلیل سیاستھا و و برنامه

در طول اين يكصدسال، درك شیعه از مسايل سیاسي بتدريج دچار تحّول شد و با . اند مسلمان ايران را برعلیه آنھا بسیج كرده
ابتدا قیام تنباكو . جويي با نظامھاي طاغوتي در سرلوحه حركتھاي آنھا قرار گرفت سیاسي شدن افكار عمومي مردم، روحیه مبارزه

سپس افكار عدالت جويانه و قانون خواھي در انقالب مشروطیت و قانون . شكل گرفت) انگلستان(ر علیه تسّلط اقتصادي بیگانگان ب
جنبش مّلي شدن نفت نیز يك مبارزه ضد بريتانیايي بود كه حیطه وسیعتري نسبت به قیام تنباكو . اساسي مشروطه تبلور يافت

  . داشت
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، در كوران اقدامات تسّلط جويانه آمريكا كه در پوشش يك سري اصالحات سیاسي، اقتصادي، ١٣۴٢د باالخره نھضت پانزده خردا
در ھمه اين . ھاي رژيم سلطنتي پھلوي را متزلزل كرد شد، به وقوع پیوست و پايه فرھنگي ـ حقوقي و اجتماعي انجام مي

داشت و قیام اخیر، با تالشھاي مجّدانه امام خمیني  جنبشھاي سیاسي ـ اجتماعي روحانّیت مبارز شیعه نقش اصلي را برعھده
به عنوان يك مرجع و رھبر روشن ضمیر، تھاجم فكري و فرھنگي دشمنان اسالم را در موارد گوناگون )ره(امام خمیني ۴.روي داد

و جدايي دين از آسیبھايي كه ناشي از تبلیغات فرھنگي رژيم شاه بود : بخوبي دريافته بود و سعي در زدودن آثار آن داشت
سیاست، كوبیدن اسالم، ارائه مكتبھاي پوشالي، انحرافي و فريبنده و دعوت مردم به آنھا، ايجاد خودباختگي فرھنگي و ناامیدي از 

فرھنگ اسالمي، محو معنوّيت جامعه، ايجاد سلطه فرھنگي و اشاعه برتري باورھاي غربي، ايجاد و گسترش روشنفكري غرب 
. گرفت را در بر مي... فاق بین مسلمین، ايجاد شكاف و تفرقه بین حوزه و دانشگاه، ترويج فساد اخالقي و زده، پاشیدن بذر ن

ساخت كه حضرت امام، آنھا را در دو  سلطه عوامل استعمار و دولتھاي وابسته، ضربات جبران ناپذيري بر فرھنگ كشور وارد مي
دسته بندي نموده " ايجاد نظام آموزش استعماري"و " راه منافع استعمار تالش براي حذف اسالم و اسالم شناسان از سر"مقوله 
   ۵.است

  ھا و اھداف قیام پانزده خرداد  ـ انگیزه ٢

) ره(ھاي روحانّیت مبارز شیعه، به رھبري حضرت امام خمیني ھمان گونه كه گفته شد، منشا و خاستگاه قیام پانزده خرداد انديشه
بر اين اساس، پیاده . آن حضرت، تشكیل حكومت اسالمي و اجراي احكام اسالم جايگاه خاّصي داشتھا و تفّكر  در انديشه. بود

اّما . شد ھاي اصولي نیروھاي مذھبي محسوب مي ھاي سیاست، اقتصاد، فرھنگ و اجتماع از انگیزه شدن قوانین اسالم در حوزه
الم، امر به معروف و نھي از منكر، دفاع از سنّتھا و ارزشھاي با توّجه به تخطي رژيم شاه از حدود الھي و عدم اجراي احكام اس

ھاي استعماري آمريكا و اسرائیل، مبارزه با حاكمّیت و گسترش فرھنگ غربي كه منافي با معیارھاي  اسالمي، مقابله با برنامه
كشور و وقوع قیام پانزده خرداد  ھاي نسل جديد روحانّیت، براي ورود به عرصه سیاسي فرھنگ اسالم ناب محّمدي بود، از انگیزه

اّما . امام خمیني در مرحله اّول مبارزه خود، درصدد پیشگیري و كنترل حركتھاي ضد مذھبي رژيم شاه برآمد ۶.رفت به شمار مي
شد كه ھنگامي كه اين رژيم تھاجم ھمه جانبه خود را بر علیه حضرت امام و پیروانش آغاز كرد، شیوه ديگري براي مبارزه برگزيده 

  . ھمانا رويارويي با اصل نظام شاھنشاھي بود

انگیزه ديگر امام، مبارزه با صھیونیسم جھاني و عوامل داخلي آنھا و صیانت از احكام اسالم و قرآن و حفاظت از استقالل كشور و 
رژيم شاه در . كردند ، بود يجلوگیري از نفوذ بیشتر اعضاي فرقه ضاله بھائّیت كه به عنوان ستون پنجم اسرائیل در ايران عمل م

اسرائیل را به رسمّیت شناخته بود و زمینه نفوذ عوامل صھیونیسم را در ايران فراھم ) دفاكتور(، به طور غیر رسمي١٣٢٨سال 
  : ، در اين باره فرمودند١٣۴٢ارديبھشت  ١۶امام خمیني در پاسخ به تلگراف علماي ھمدان، در تاريخ  ٧.ساخته بود

من براي چند روز زندگي با عار و ننگ ارزشي قائل . كند ئیل و عّمال ننگین آن اسالم و ايران را تھديد به زوال ميخطر اسرا"... 
نیستم و از علمأ اعالم و ساير طبقات مسلمین انتظار دارم كه با تشريك مساعي قرآن و اسالم را از خطري كه در پیش است 

كردند، با انگیزه اّولیه مخالفت با دستگیري امام خمیني و  ه از امام خمیني پیروي ميبنابراين، نیروھاي مذھبي ك ٨..."نجات دھند
ھاي اصلي دفاع از دين اسالم و ارزشھا و احكام آن، در قیام پانزده خرداد شركت كردند و اھداف رھبري نھضت را كه در طول  انگیزه

حاكمّیت قوانین اسالم و اجراي ) ره(ھداف اصلي امام خمینيا. بیان شده بود، پیگیري كردند) ١٣۴١ـ  ١٣۴٢(دو سال مبارزه 
خلع ايادي . بود... شريعت اسالمي و قطع زنجیرھاي وابستگي كشور از كشورھاي استعمارگر و استكباري آمريكا و اسرائیل و

اف نھضت ضروري داخلي آنھا و براندازي اصل نظام شاھنشاھي و جايگزيني حكومت اسالمي براي جامه عمل پوشاندن به اھد
  . بود كه امام خمیني تالش براي تحّقق آنھا را پیشه خود ساخته بود

   ١٣۴٢ـ ماھیت قیام پانزده خرداد ٣

و اين مساله با روحیه ٩ھاي رژيم شاه، مبارزه با فرھنگ مذھبي مردم ايران بود  با توّجه به اينكه، ماھیت اصلي سیاستھا و برنامه
زيرا اين قیام براي دفاع از . طور طبیعي، قیام پانزده خرداد داراي ماھیت اصیل ديني و مذھبي بود مذھبي مردم سازگار نبود، به

  . پیوست فرھنگ اسالمي و ارزشھا و ھنجارھاي مذھبي مردم ايران به وقوع مي

ام و به بیان ديگر، عناصر اصلي اين قیام شامل نیروھاي قی. ھاي اجتماعي، توّجه به عناصر آن بسیار مھّمند در بررسي پديده
ايدئولوژي و تفّكر قیام، ھمانا . اند رھبري قیام و مردم است كه توسط ايدئولوژي و انديشه نھضت به ھمديگر پیوند خورده

ھا و اھداف و آرمانھا و آرزوھاي مردم ايران، از زبان رھبر نھضت،  ھا و افكار، انگیزه در واقع، انديشه. ھاي ناب مذھبي بود انديشه
و تاكید بر نظريه مرحوم سّید " جدايي دين از سیاست"امام خمیني با نفي تز استعماري ٠١.شد ي امام خمیني بیان مييعن
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، و با صدور فرمان تحريم تقیه نقطه عطفي "ديانت ما عین سیاست ما، و سیاست ما عین ديانت ماست"حسن مدّرس مبني بر 
تقیه حرام است "آن حضرت با ذكر عبارات  ١١. داد از خودبیگانگي را بشارت مي در فرھنگ سیاسي كشور ايجاد كرد كه پايان دوران

را كه موجب خمودگي و " تقیه"، به مثابه پیشواي روحاني و سیاسي مردم ايران، ١٢)"ولو بلغ ما بلغ(و اظھار حقايق واجب
كرد و بدينسان، عنوان بزرگترين مصلح افسردگي سیاسي مردم شده بود، مطرود دانسته و نظرات سیاسي ـ مذھبي خود را بیان 

بدين ترتیب، رژيم شاه . زيرا اين عمل به منزله اصالح طرز تفّكر و روحیه مردم ايران بود. تاريخ ايران و اسالم را به خود اختصاص داد
ور علني و چون از يك سو، رھبري مذھبي شیعه، سیاستھاي استبدادي شاه را به ط. را بر سر دو راھي خطرناكي قرار داد

  . داد و از سوي ديگر، دولت از رويارويي علني با مذھب بیمناك بود رسمي مورد حمله قرار مي

، داراي ويژگیھايي بود كه ھیچ يك از جنبشھاي سیاسي ـ اجتماعي پیشین ايران، واجد ھمه اين ١٣۴٢بنابراين، قیام پانزده خرداد 
سازد كه  د را يك حركت سیاسي ـ اجتماعي و فكري ـ فرھنگي منحصر به فرد مياين مساله، قیام پانزده خردا. خصوصّیات نبودند

  . نقطه عطفي در سیر تحّوالت سیاسي ـ اجتماعي ايران پديد آورد و سمت و سوي مذھبي بدان بخشید

ھاي مختلف مردم  ويژگي اصلي قیام پانزده خرداد، جنبه مذھبي آن بود كه با حضور رھبران مذھبي و روحانّیت معّظم شیعه، توده
  . ايران نیز در آن مشاركت جستند

در واقع مرجعّیت . بنابراين، در اين مورد كه حركت پانزدھم خرداد، يك قیام صددرصد اسالمي ـ مردمي بوده ھیچ ترديدي نیست"
اكثريت مردم ايران  از طرفي چون. تقلید، به شكلي كامًال روشن عامل مذھب را عامل اصلي مبارزه مردم علیه رژيم معرفي نمود

ھاي مذھبي بیشتر از ھر چیز ديگري در آنھا تاثیر دارد، به پیروي از اصول اسالمي و به تبعیت از  مسلمان ھستند و انگیزه
  : ويژگیھاي ديگر اين نھضت عبارتند از ١٣."دستورات ائمه اطھار آماده بودند تا پا به میدان مبارزه بگذارند

به عنوان يك مرجع تقلید، رھبري ) ره(ھنگامي كه امام خمیني. یعه در سطح رھبري نیروھاي مذھبيـ قرار گرفتن مرجعّیت ش ١
  . يك جنبش سیاسي ـ اجتماعي و فكري ـ فرھنگي را بر عھده گرفت، ديگر مراجع را نیز با خود ھمراه كرد

حضور امام خمیني نیروھاي مذھبي را گردھم آورد و از تفرقه آنھا . ـ فراگیري و پوشش دادن به حركتھاي سیاسي موجود ٢
  . جلوگیري كرد

  . در حالي كه، جنبشھاي پیشین داراي اين ويژگي نبودند. ـ رويارويي با اصل نظام شاھنشاھي ٣

از ابتداي نھضت خود قدرتھاي استعماري شرق و غرب و ) ره(م خمینياما. ـ ضد امپريالیسم و ضد صھیونیسم بودن مبارزه ۴
  . صھیونیسم جھاني و اسرائیل را به مبارزه طلبید

زيرا . ـ ممانعت از اجراي سیاست دموكراسي كنترل شده كندي كه در ديگر كشورھاي وابسته جھان سّوم در حال اجرا بود ۵
اعمال خشونت كرد و بدين ترتیب، چھره واقعي اين رژيم براي جھانیان و مردم ايران  ، رژيم شاه را ناگزير به)ره(حركت امام خمیني

  . تر شد روشن

   ١۴.ھاي نامشروع شاه ـ آشكار شدن قدرت مذھب به وسیله بسیج گسترده مردمي و مقاومت در مقابل برنامه ۶

   ١٣۴٢ـ فرايند قیام پانزده خرداد  ۴

ھاي ضد اسالمي و غیر مردمي رژيم شاه، پس از تصويب اليحه انجمنھاي ايالتي و ھاي آتش مخالفت با سیاست اّولین شعله
زيرا، براساس اين تصويبنامه كه به صورت غیر قانوني و به ھنگام تعطیلي مجلسھاي شوراي مّلي و سنا، . واليتي برافروخته شد

نمايندگان . م از قانون اساسي كشور لغو مي شددر ھیات دولت اسدالّله علم تھیه، تنظیم و تصويب شده بود، رسمّیت دين اسال
ھاي حقوقي  انجمن ھاي مذكور، در مراسم تحلیف به جاي قرآن مجید به كتاب آسماني سوگند ياد مي كردند و بدين ترتیب، زمینه

به زنان، و سوء  ھمچنین، با ھیاھوي اعطاي حّق راي. شد و قانوني به قدرت رسیدن بھائیان و عوامل اسرائیل در ايران فراھم مي
شدند، اما رژيم شاه به دلیل مخالفت گسترده  ھاي رژيم شاه، مخالف آزادي زنان قلمداد مي استفاده از آن، مخالفین برنامه

انقالب "با اين حال، اعتراض به رژيم شاه ادامه يافت و با اعالم رفراندم . نیروھاي مذھبي، مجبور به لغو رسمي اين تصويبنامه شد
براي خاموشي صداي مخالفین، نیروھاي مسّلح و عوامل امنّیتي رژيم شاه به مدرسه فیضّیه قم كه در آن . وج گرفتا"! سفید

اين واقعه خونین و حوادث بعدي، مانند دستگیري طالب و اعزام آنان . مجلس بزرگداشت شھادت امام صادق برپا بود، حمله كردند
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خرداد  ١٣(١٣٨٣اني پرشور و تاريخي حضرت امام خمیني، در عصر عاشوراي سخنر. به سربازي، بر آتش خشم مردم دامن زد
كه در آن شديدترين حمالت خود را متوّجه شخص شاه، آمريكا و اسرائیل نمودو آنھا را عامل بدبختي مملكت دانست، تاب و ) ١٣۴٢

پخش خبر . یري و انتقال امام به تھران نموداين رژيم، در يك حركت انفعالي، اقدام به دستگ. توان رژيم شاه را به پايان رساند
اين مساله، مورد تايید بیشتر . اي باور نكردني برانگیخت دستگیري آن حضرت، موج اعتراض اقشار گوناگون مردم ايران را به گونه

مشھد، شیراز،  صدھا ھزار نفر از مردم ايران، در شھرھاي تھران، قم، ١۵.باشد محّققان و نويسندگان تاريخ معاصر ايران مي
اين راھپیمايي با شّدت ھرچه تمامتر به خاك و خون كشیده شد و . به تظاھرات و راھپیمايي پرداختند... اصفھان، تبريز، ورامین و 

رژيم شاه براي چندمین بار توانست، با كشتار . به شھادت رسیدند) حدود پانزده تا بیست ھزار نفر(ھزاران نفر از تظاھركنندگان
حاكمّیتي . حاكمّیتي كه با خفقان مطلق و استبداد كامل ھمراه بود. ران حاكمّیت خود را براي پانزده سال ديگر تضمین كندمردم اي

  . كه به بھاي كشتار ھزاران نفر از فرزندان اين مّلت و تبعید رھبر قیام به دست آمده بود

   ١٣۴٢ـ نتايج و پیامدھاي قیام پانزده خرداد  ۵

اد، اگرچه در ظاھر با شكست روبرو شد، اّما تاثیرات بلند مّدت خود را بر روند سیاسي و اجتماعي ايران باقي قیام پانزده خرد
فراگیري نھضت و حضور ھمه گروھھا، قشرھا و : اين تاثیرات عمیق،ناشي از ويژگیھاي ناب اين قیام بود كه عبارتند از. گذاشت

ھضت و حضور نیروھاي مذھبي در آن كه موجب حضور گسترده مردم در جريان طبقات اجتماعي در روند مبارزه؛ مذھبي بودن ن
مبارزه شد؛ پیروي از مباني دين اسالم در جريان مبارزه؛ مشخص بودن رھبري مبارزه كه در وجود امام خمیني تجّلي يافته بود؛ 

  . ا، اسرائیل و شخص شاه بوداخالص و قاطعّیت رھبر نھضت؛ جبنه بیگانه ستیزي جنبش كه لبه تیز آن متوّجه آمريك

  : توان، به اختصار اينگونه برشمرد با توّجه به اين خصوصّیات، نتايج و پیامدھاي قیام را مي

ـ الگو قرار گرفتن مذھب براي  ٢ـ افزايش رشد سیاسي روحانّیت و حوزه ھاي علمّیه و ورود آنھا به عرصه سیاست كشور؛  ١
ـ افشاي چھره منافقانه  ۴ھاي مردم و تكامل مبارزات آنان؛  ـ رشد و آگاھي توده ٣ارز به مذھب؛ مبارزه و رويكرد بیشتر نیروھاي مب

ـ بي اعتبار شدن شرق و غرب، به دلیل موضع گیريھاي منفي آمريكا  ۵و رياكارانه شاه و روشن شدن ماھّیت رژيم وي براي مردم؛ 
ـ  ٧ري امام خمیني با تايید مراجع و علما و حمايت و پشتیباني مردم؛ ـ تثبیت مرجعّیت و رھب ۶و شوروي در مقابل قیام مذكور؛ 

ـ توّسل به شیوه  ٨روشن شدن ماھیت گروه ھاي سیاسي وابسته و لیبرال و محو شدن جاذبه گروھھاي سیاسي غیر مذھبي؛ 
واليت "ـ تبیین نظريه  ١٠ه با رژيم؛ ـ احساس ضرورت ايجاد تشّكل براي ادامه مبارز ٩مبارزه قھرآمیز، توسط برخي گروه ھاي مبارز؛ 

، به عنوان نظام حكومتي جايگزين رژيم شاه، توسط امام خمیني به طور كلي، قیام اسالمي و فراگیر مردم ايران در ١۶"فقیه
 ،)ره(، باعث افزايش آگاھي سیاسي مردم و حضور بیشتر آنھا در صحنه شد و با تثبیت رھبري امام خمیني١٣۴٢پانزدھم خرداد 

" واليت فقیه"گیري از تجارب گذشته و با ارائه نظريه با بھره) ره(امام خمیني. ھاي سیاسي غیر مذھبي به حاشیه رانده شدند گروه
كه پس از پیروزي انقالب اسالمي، شالوده قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران شد، نظام سیاسي جايگزين حكومت سلطنتي 

، اين نظريه جامه عمل پوشید و اساس نظام جمھوري اسالمي ايران را پي ١٣۵٧اسالمي در سال با پیروزي انقالب . را تبیین كرد
  . ريزي كرد

ھاي بازگشت به خويشتن را در میان قشر جوان و روشنفكر  با دمیدن روح خودباوري و نفي از خودبیگانگي، زمینه) ره(امام خمیني
بنابراين، نھضت . ، اجتماعي و فرھنگي كشور به سوي مذھب شددانشگاھي فراھم ساخت و باعث رويكرد نیروھاي سیاسي

تاثیرات عمیق و شگرفي بر ساختار سیاسي، فرھنگي و اجتماعي ايران ) ره(فكري ـ فرھنگي پانزده خرداد به رھبري امام خمیني
اي الزم و نیروھاي انقالب اسالمي ھ سازي شرايط و زمینه در واقع، آماده. گذاشت و نتايج و پیامدھاي سازنده و مطلوبي به بار آورد

  . را در دامن خود پرورش داد

  

   ١۵و١١ص.، ص١٣٧٢موّسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تھران،: انقالب و بسیج سیاسي، تھران. بشیريه، حسین. ك.ر. ١

، ١٣٧١سازمان مدارك فرھنگي انقالب اسالمي، : خمیني، تھرانصحیفه نور، مجموعه رھنمودھاي امام ). روح الّله(خمیني،امام.٢
  . ١۶۵جلد نوزدھم، ص

. ، جلد دّوم، ص١٣۶٩شركت نشر و پخش ويس، : فرھنگ علوم سیاسي، دو جلد، چاپ دّوم، تھران. علي بابابي، غالمرضا. ك.ر. ٣
۶٢ .  
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، ترجمه منتظر لطف، درآمدي بر )اسي انقالب اسالميتشیع، ايدئولوژي سی(، ١٣٧٩انقالب در ايران سال . عنايت، حمید. ك.ر. ۴
معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمي، : ھاي انقالب اسالمي، مجموعه مقاالت، به كوشش عبدالوھاب فراتي، قم ريشه
  . ١۵٣ـ  ١۵٨.ص.، ص١۴۴ـ  ١۶٢.ص.، ص١٣٧۶

، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد علوم ١٣۴٢نزده خرداد بر وقوع قیام پا ١٣٣٩ـ  ۴٢خلجي، عباس، تاثیر اصالحات دوره . ك.ر. ۵
صديق . ك.ھمچنین ر. ١٣٩ـ  ١۴٠.ص.، دانشكده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تھران، ص١٣٧٧ـ  ٧٨سیاسي، سال تحصیلي 

  . ۵٠ ـ ۵۶.ص.، ص١٣٧٣موّسسه انتشاراتي سوره، : درباره تغییر جامعه، تھران) ره(انديشه امام خمیني. اورعي، غالمرضا

  . ١۴٧. ھمان، ص. ك.ر. ۶

ـ  ۴٢٠.ص.، ص١٣٧۶نشر قومس، : ، تھران١٣٢٠ـ  ١٣۵٧، "دولت دست نشانده"روابط خارجي ايران، . ازغندي، علیرضا.ك.ر. ٧
۴٠٩ .  

، ١٣۶١مركز مدارك فرھنگي انقالب اسالمي، : صحیفه نور، مجموعه رھنمودھاي امام خمیني، تھران). روح الّله(خمیني، امام . ٨
  . ۵٠ـ  ۵١. ص.جلد اّول، ص

ـ  ۴۴٨.ص.، ص١٣۶٩نشر كتاب سیاسي، : ھاي آن، چاپ سّوم، تھران انقالب اسالمي و ريشه. عمید زنجاني، عباسعلي. ك.ر. ٩
۴۴٧ .  

، ١٣٧۶مركز پژوھشھاي مجلس شوراي اسالمي ايران، : ھا و چالشھا، تھران ريشه: انقالب اسالمي. روحاني، حسن. ك.ر. ١٠
  . ٧٨.ص

  . ٧٣. بي نا، بي تا، ص: قدرت علماي شیعه، بي جا. عسگري، مھدي. ك.ر .١١

، ١٣۶٠انتشارات راه امام، : نھضت امام خمیني، چاپ يازدھم، تھران: بررسي و تحلیلي از. ، سّید حمید) زيارتي(روحاني. ١٢
  . ٣٧١ـ  ٣٧٢. ص.ص

  . ١٩ـ  ٢٠. ص.، جلد دّوم، ص١٣٧۴بلیغات اسالمي، حوزه ھنري سازمان ت: خاطرات پانزده خرداد، تھران. باقري، علي. ١٣

معاونت امور اساتید و دروس معارف ]: قم[حديث پیمانه، پژوھشي در انقالب اسالمي، چاپ دّوم، . پارسانیا، حمید. ك .ر. ١۴
  . ٣٠٣ـ  ٣٠۵. ص.، ص١٣٧۶اسالمي، 

، در اين منبع، مشخصات بیست اثر علمي كه عامل اصلي انگیزش مردم براي قیام ١٧٣ـ  ١٧۴. ص.پیشین، ص. خلجي. ك.ر. ١۵
  . اند، آورده شده است به وسیله رژيم شاه قلمداد نموده) ره(را دستگیري امام خمیني ١٣۴٢پانزده خرداد 

  . بي نا، بي تا: ، بي جا"ميحكومت اسال"واليت فقیه). روح الّله(خمیني، امام. ك.ر. ١۶

 


