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 چکيده
مذهبي تاريخ معاصر كه عوامل و بسترهاي  -يكي  از مهمترين اقدامات مبارزه طلبانه  سياسي

كه اصالحات و اقدامات رژيم . مي باشدخرداد  51متعددي در ايجاد آن نقش داشته است  قيام 

به مخالفت با ( هر)در راس آن امام خميني  و قشر روحاني كه ماهيتي ضد ديني داشت باعث شد

و آگاه كردن مردم از ماهيت و باطن اصلي اين افشاگري ، در طي مبارزات خودايشان . رژيم بپردازد

امات رژيم امام در هر مرحله با اقد. دادندبرنامه خود قرار  در راس را فعاليتهاي به ظاهر اصالحي

. را پذيرفتند رهبري ايشاندر همه مراحل همراه ايشان بودند و گام به گام مردم نيز، مبارزه كرده و 

اين پژوهش، به بررسي بسترهاي . فراهم مي كرد ايجاد حكومت اسالمياين همگامي زمينه را براي 

اوج اين قيام، . مي پردازد( ره)و اهميت نقش رهبري امام خميني خرداد  51قيام شكل گيري 

ه اسالم در ايشان متبلور شده بود ك است همراهي و همدلي مردم با آرمانهاي اسالمي و شخص امام

نيز پيامدهايي چون؛ افزايش آگاهي مردم، اتحاد مردم، افشاي ماهيت ضد مذهبي شاه، شكل و 

 .سالمي را به هراه داشته استگيري عقيده سرنگوني شاه و  ايجاد مقاومت در برابر فعاليتهاي ضد ا

    مذهبي  _يروهاي مردمي ، نهبريرخرداد،  51قيام  :يديکل واژگان
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 2 آتنا کاردل ،1 سادات معصومیه حور

 مدرس دانشگاه آزاد واحد علي اباد كتول 5
2
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 مقدمه

نازيباي باطل از اندام و بر كندن لباس  «حقيقت  »و  «حق»، مسئله شناخت  ز رسالت هاي عظيميكي از نشانه هاي بار

زير پوشش باطل و  «حقيقت»و « حق»ته ماندن فرسالت و آگاهان جامعه همواره در برابر نهبه عبارت ديگر ، صاحبان . مطهر آن است 

و جداسازي حق از باطل و احياي حقوق انساني به پا مي خيزند تا دگر باره  «حق»كژي يا برعكس عرصه بطالت ها و كژي ها در لباس

ي است كه تاين همان حقيق. ي بنشانندان را بر خاكستر تيره خوفروغ تابناك و دامن گستر حق را آشكار سازند و باطل و باطل گراي

اال ترون الي الحق ال يعمل به و الي ...»:آن اشاره كرده است كربال بهام گران تاريخ در طليعه قيام خود،درسيد  شهيدان و قائد بزرگ قي

 . [522: 5632القرويني ،  ] «الباطل اليتناهي عنه ليرغب المومن في لقاء اهلل مجقا 

خرداد از جمله قيام هايي است كه اين حقيقت باطل ستيزانه  51، و قيام طل وجود دارد قيام حق الزامي استتا زماني كه با

ح و اقدامات با بررسي لواي (ره)حق و باطل است كه امام خمينيدر قيام شناخت  گام اساسي.را مي توان به خوبي در آن مشاهده كرد

كشيد و مردم را با نشانه هاي حكومت حق و حكومت استبدادي از متن اقداماتش بيرون شاه و عوامل بيگانه اش ، مولفه هاي باطل را 

 ميسراين  (ره)امام خمينيخود را در دست گيرند از نظر  سرنوشت  آگاه كرد و مديرانه مردم را راهنمايي و به آنان آموخت كه بايد

براي نهضت اسالمي مردم يك روز تاريخي  5632خرداد  51.كه زمينه آن قيام براي خدا بوده حكومت اسالميمگر در قالب  نمي شود

دستگيري  ،(ره)امام خمينيمهمي از سخنراني : در حافظه عمومي ايرانيان اين مناسبت با چند شاخصه شناخته مي شود . ايران است

جست و جوي دقيق در حافظه خاص اين واقعه نيز در نهايت به اين چند ويژگي مي رسد . شانايايشان و شهادت گروهي از طرفداران 

 .[51: 5631 ،گودرزياني ]ان تازه نگه مي دارداما با حاصلي ماندگار كه نقش واقعه را در مروز زم

 بيان مساله
باطل قصد . مساله اي جديد و نو نيست باطل در مقابل حق از مسائلي است كه ريشه در تاريخ صدر اسالم دارد وقرار گرفتن 

هنگامي كه ماجراي اينچنين . تضعيف حقي را دارد كه ريشه اش در دين مبين اسالم است و همانا هدفش حذف حقيقت اسالم است

مند دانستن اما اين مهم نياز .پيش مي آيد مسلما بايد قيامي از جنس قيام الهي به پا شود كه يكسره بساط كفر و باطل را در هم ريزد

مواردي مانند شرايط و عوامل قيام، بسترهاي قيام و نيز مهمترين ركن آن يعني نقش رهبري قيام و اشنايي با ايدئولوژي، عقايد و 

يام همانا تجلي خرداد كه اين ق 51در اين پژوهش، سعي شده است به صورت موردي، نقش رهبر در قيام . آرمان هاي ايشان مي باشد

 .م و نيز استمرار قيام ائمه در طول تاريخ مي باشد را بررسي كنيمدفاع از اسال

   اهميت و ضرورت تحقيق 
خرداد كه قيامي عظيم و تحول آفرين بود و بررسي هاي زيادي در مورد آن انجام شده ولي هنوز نيازمندتحليل  51قيام   

 كهمعاصر ايران است  عظيمي در تاريخخرداد قيام مردمي  51قيام  .[211: 5632 ،گودرزي و زراعي]ايي در ابعاد مختلف است ژرف

سياري قرار گرفته است كه دايره اين رويداد در قلب متون تاريخي و ادبي ب .ند تمامي زواياي آن راشناخته استكسي نمي تواند ادعا ك

 (ره)امام خمينيمردم ايران به رهبري  .[22: 5623 ،مروي]ه به بازنگري و توسعه نياز دارد هموار ،آن براي پاسخگويي به مسائل آينده

حركت مردم ايران مي تواند نمونه و بنابراين . تند خود را از استبداد رهايي بخشندوي قيام كرده و توانسلدر برابر ظلم و ستم خاندان په

در . قيام كنند و حق خود را بازستانندن الگوي ايده آلي باشد براي همه آزادي خواهان جهان كه مي كوشند در برابر ابر قدرتهاي زما

اين ميان با توجه به پيروزي مردم ايران كه مردماني مذهبي و ديندار هستند مي توان بر روي عنصر دين با توجه به وجود رهبري 

 . وجه شاياني داشتآگاه در پيروزي حركتهاي انقالبي، ت روحاني و
 

 پيشينه تحقيق

، براي ان روشنفكري ايران معاصر غافلگيركننده و بديع بودكه براي رژيم پهلوي در جريقدر همان 5632خرداد  51قيام 

ستمايه برگزاري همايش ها و تحوالت ايران نيز مهم و قابل توجه به حساب آمده است و تاكنون د ،گران و مورخان و ناظرانتحليل

تحقيقات زيادي در باره قيام  .مجالت و روزنامه ها بوده استدر  صدها اثر شامل كتب و مقاالت علمي و مطلب خبري و تحليليتدوين 

، اسناد و دخردا 51، آثار عمومي مربوط به قيام رسي قرار گرفته در موضوعات مختلفخرداد در زمينه و ابعاد مختلف مورد بر 51

كتاب شناسي پانزده خرداد ،  5611مركز اسناد انقالب اسالمي در سال  .[221-222: 5632 گودرزي و زارعي، ] ...دارك قيام و م
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مقاله در باره اين قيام را منتشر كرد از قبيل خلجي ، عباس ،  5553كتاب و همچنين عناوين  531شامل معرفي شناسنامه اي 

 .[253: 5623، نصيري ]خرداد و كتاب هاي ديگر  51و قيام 5632-5663اصالحات آمريكايي 

 مفهوم قيام 

 م معنی لغوي و اصطالحی قيا
بيداري، خيزش، برخاستن، ايستادن، به پاخاستن، استقامت، مبارزه، تالش پايدار، »در لغت به معناي « قيام»اصطالح 

اين . آيد مي« قَوْمْ»و مصدر « قامَ»اين واژه در اصل عربي است و از ريشة ماضي . آمده است« ...بيداري از خواب غفلت، عبرت و آگاهي و

هاي  براي مثال در فرهنگ. است... ر معاني چند نظير برخاستن، برقرار شدن، آغاز كردن، رهسپار شدن ومصدر در زبان عربي بيانگ

 :عربي آمده است
 

آغاز )، شَرَعَ (رهسپار شد، عزيمت كرد)، سافَرَ (پيشرفت كرد، ترفيع يافت)، تَرَقّي (راست شد)، اِنْتَصَبَ (برخاست، ايستاد)ضد قَعَد : قام»

 .[111: 5612، الياس]« (باال رفت)، صَعَد (شد كرد، دست به كار

 مفهوم قيام در قران کریم 
كارزار ه تو خود تنها در راه خدا ب (ص)پس اي پيغمبر :است،دفاع كردن آمده آن كريم هم قيام به معني برخاستندر قر

 .[23/نساء  ]شما بازداردبرخيز كه جز شخص تو بر آن مكلف نيست و مومنان را نيز ترغيب كن باشد كه خدا آسيب كافران را از 

 مفهوم سياسی قيام از نظر امام خمينی 
و با هدف  ، سير و سلوكي معنا دارنسان هادرون اجتماع و در درون اطريقتي در ، است «طريقت»، از ديدگاه ايشان سياست

سياسي و سياستي است عرفاني و عرفاني است  –، استقامتي است اخالقي معنوي –مبارزه اي است سياسي قيام،  .در جمع و اجتماع

، همين بوده است كه اگر چنانچه يك سلطاني جائر بر سيره انبيا» : لياي الهي و تكليف هر انساني استسيره تمام انبيا و او. سياسي 

غش و نهي از منكرش ابايد برويم سر ،خواهد بكند، بايستيد در مقابلش، و به هرچه به هرجا مي خواهد منتهي بشود كومت ميحمردم 

 .[512: 5612 ،خميني ] «...را پايين از اين تخت باطل كنيم و بكشيم اوف و امر به معرو

 انواع قيام 

 :برخي از انواع قيام ها در ايران شامل

از رهبران ضد استعماري ملت هاي مسلمان در عهد قاجار بود و از بنيان گذاران : قيام سيد جمال الدین اسد آبادي -1

 .[563: 5635واليتي و ديگران، ] وحدت ملت هاي اسالمي بود

عليه بيگانگان در حوالي تالش كميته اي به نام  اتحاد اسالمي تشكيل داد و قيامي مسلحانه را :قيام ميرزا کوچك خان -2

 .[15، همان ]آغاز كرد 

نگين وثوق  دادپس از بسته شدن قرار. تشكيل حكومتي بر مباني اسالم بودوي در صدد : قيام شيخ محمد خيابانی -3

 . [11همان، ]تصرف كرد  تبريز راعليه آن شوراند و شهر راايران را تحت الحمايه انگليس ميكرد،  الدوله كه

 در راه خدا شرایط قيام و مبارزه
 :برخي از بهترين شرايط و لوازم براي ورود به مبارزه و قيام در راه خدا عبارتند از  (ره)امام خمينياز ديدگاه 

 (ع)يمان به خدا و توسل به حبل واليت خدا و معصومين ا -5

 اتحاد و همدلي و يكرنگي  ،وحدت كلمه -2

 آن استقامت و پايداري در مبارزه تا رسيدن به اهداف  -6

 به عنوان اميد براي رسيدن به پيروزي  ،اعتماد و اطمينان به نفس -3

 تهذيب نفس و خودسازي  ،تزكيه -1

 دارابودن تقوا و اخالص فاضله  -3

 در باطن و آشكار  ،اخالص در نيت و عمل -1

 رحمت و محبت  ،خضوع و خشوع ،تواضع و فروتني -2

 قناعت و ساده زيستي  -3

 .[323:5622،جمشيدي]صبر و استقامت -51
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كاري ها و از ستم ، از استقالل ممالك اسالمي پشتيباني نمايند،از احكام مسلمه اسالم دفاع كنند علماي اسالم وظيفه دارند

ن آدشمنان قر –از اسرائيل و عمال اسرائيل  اظهار انزجار كنند،ممالك اسالم و ، از پيمان با دشمنان اسالم ظلمها اظهار تنفر كنند

برائت جويند از اعدام هاي بي جهت و تبعيد هاي دسته جمعي و محاكمات غير قانوني و محكوميتهاي بدون  –و اسالم و كشور  مجيد

استقالل ممالك مابراي دفاع از اسالم و ممالك اسالمي و  ...لت و مملكت رادر هر حال بيان كننداري جويند و صالح حال مزمجوز بي

 ،اتحاد ممالك اسالمي است ،وحدت كلمه مسلمين است ،برنامه ما برنامه اسالم است. هستيممهيا در هر حال اسالمي و استقالل 

 ،مقابل صهيونيست ،ام دول اسالمي است در سراسر جهان، هم پيماني با تمرق مسلمين است در تمام نقاط عالمبرادري با جميع ف

 .[663-661:  5621خميني،]. مقابل دول استعمار طلب ،مقابل اسرائيل

 خرداد  11ویژگی هاي قيام 

 مذهبي بودن قيام  -5

 ، بصير و هوشمندرهبري قيام توسط روحاني مبارز -2

 استقالل در بر پايي قيام -6

 دفاع از ولي فقيه  -3

 نفي و مبارزه با استبداد -1

 حضور همه اقشار جامعه  -3

هبي به رهبري روحاني عالم شعارهاي مذبا ا...( كارگر و،زآمو، دانش زن، پير، جوان، دانشجو)در اين قيام اقشار مختلف مردم 

  .اع از ولي فقيه خود به پا خاستند، بدون اتكا به قدرت بيگانه با هدف قطع دست استعمار و استبداد و دفو شجاع

 امام( رهبري)و خرداد و نقش مبارزاتی  11بسترها و زمينه هاي قيام 
رواج ابستگي كشور به قدرت هاي بيگانه و و ،جامعه را به سمت بي دينيكه بيگانه اش  رژيم شاه و ايادي اقدامات در مقابل

به ، بلعيد جهت افشاي ماهيت رژيم و رفع خطراتي كه جامعه را داشت در خود ميدر  (ره)امام خمينيعه سوق ميداد، فساد در جام

گسترده  تضعيف دين و فساد جامعه كرد تا از دامي كه رژيم برايبا آگاه سازي مردم، آنها را هشيار  (ره)امام خميني .مبارزه پرداخت

بسترهايي را در مقابله با اين اقدامات خرابكارانه،  (ره)امام خميني مبارزات شاه و به ظاهر اصالحي مجموعه اقدامات .بود، نجات يابند

 :خرداد را رقم زد؛ كه در ادامه بدانها پرداخته مي شود 51كرد كه قيام  فراهم

 انجمن هاي ایالتی و والیتی  الیحه-1
موضوع  6در اين اليحه . اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي در هيئت دولت به تصويب رسيد 5635مهر سال  53در 

انون بايد قحذف شرط سوگند به كتاب هاي آسماني در مواردي كه طبق ذف اسالم از شرايط نمايندگي مجلس، ح: مشخص شده بود

گيري از اين اقدام چند هدف عمده را پيرژيم پهلوي . قوق زن و مرد و شركت در انتخاباتتساوي كامل حآن سوگند خورد و به قر

در قانون اساسي هدف ديگر رژيم، بررسي چگونگي امكان تغيير . هاي مذهبي و نحوه واكنش علما بودكرد كه يكي از آنها ارزيابي نيرومي

به دعوت  ز اول را علماي طرا (ره)امام خمينيبه دنبال اين مساله  .[63 -62: 5626اكبري، ] ...بود و و مصادره آن به دلخواه رژيم 

امام پايه هاي فلسفي و ديني مخالفت . [3 -1: 5621، كارگر]را با دولت ابالغ كردند  مخالفت خودمشورت كرد و آنان طي تلگرافي، 

 :مبنا بود سهبا اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي بر  (ره)خميني

 .شاه در حال تاسيس يك جامعه غير مذهبي است و بنابر اين اسالم را نابود مي كند-

 .در اين مورد او از جانب اياالت متحده و صهيونيست ها حمايت مي شود كه هر دو خواستار نابودي اسالم هستند-

امام  .[66: 5623نامدار، ]شده كه آن ها هم هدف اصلي شان نابود كردن اسالم است شاه به وسيله بهايي ها احاطه-

اعالم  ،شرعي به ملت ايران و مسلمين جهاناينجانب حسب وظيفه  »:در اعالميه اي تاكيد فرمود ،در پي بي اعتنايي دولت (ره)خميني

 ملت... آن در معرض قبضه صهيونيست ها استكريم و اسالم در معرض خطر است، استقالل مملكت و اقتصاد قرآن خطر ميكنم،  

ر اين عالم محكوم به زوال د ، مسئول و، در پيشگاه خداوند قاهرمي كنند و اگر سكوت كنندكوت ن، سرفع اين خطرها نشودتا مسلمان 

بود كه در اين زمان تقيه را حرام اعالم كرد و با كشاندن  (ره)امام خمينيها  پرچم دار اين مخالفت .[32-31: 5615، خميني]« است

در مقابل  (ره)امام خميني .دايي دين از سياست خط بطالن كشيدار جكمبارزه به كانون اصلي فعاليت هاي مذهبي براي هميشه به ان

: 5632، ايمانيان ]برنامه هاي ضد اسالمي شاه  دانستطرح اين موضوع واكنش شديدي نشان داد و آن را مقدمه اي براي تشكيل 

و تشريح توطئه هاي استعمار و خطر صهيونيسم براي ملت مسلمان ايران پرداخت و در در ادامه به بيان  (ره)امام خميني .[513

كه اين مملكت آزادي دارند  مردها در مگر. ما با ترقي زنان مخالف نيستيم، با اين فحشا مخالفيم»سخنراني ديگر خود اعالم كرد كه 
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 35آذر ماه  51مبارزه عليه اليحه با ارسال نامه به علماي ديگر شهرها و آگاه سازي مردم ادامه يافت تا اينكه در « زن ها داشته باشند

 .[62: 5626 ،اكبري ]دولت آن اليحه را لغو اعالم نمود 

 انقالب سفيد -2
ملي كردن جنگل ها در سراسر  تصويب اليحه قا نون ،الغاي رژيم  ارباب و رعيتي: اصول شش گانه انقالب سفيد كه شامل 

منافع كارگاه هاي توليدي و انون سهيم كردن كارگران در قتصويب اليحه ه قانوني فروش سهام كارخانجات، تصويب اليحكشور، 

تند و روحانيون به بررسي اصول شش گانه پرداخ .[51: 5623 مدني،] اليحه ايجاد سپاه دانشصنعتي، اليحه اصالحي قانون انتخابات و 

به مخالفت با  (ره)امام خميني .حتواي اين اصول آگاه كردندعلما به مخالفت ادامه داده و مردم را از م. مخالفت خود را اعالم كردند

گفت به هيچ  پاكروان رئيس ساواكامام خميني به  .مساله نزد ايشان آمدانقالب سفيد پرداخت تا جايي كه رئيس ساواك براي حل 

بلكه من به عنوان حاكم شرع ، ، ملي كردن جنگل ها و سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها مخالف نيستوجه با اصالحات ارضي

مواد غذايي ، ولي نحوه اجراي اصالحات ارضي  كشور را قبول ندارم كه كشور را به وارد كننده را مالك نمي دانم تاكثر اين مالكين دها

 .[63-62: 5623، ملكوتيان]يكا دراز كنيم را مجبور مي كند دست نياز به سوي آمر تبديل خواهد كرد و كشاورزي را از بين برده و ما

. لوايح انقالب سفيد به رفراندوم گذاشته  و تصويب شد 35بهمن  3در ، (ره)امام خمينيبا تمام مخالفت روحانيت و در راس آن 

لت و شاه را تهديد به ضمن مخالفت با رفراندوم دو (ره)امام خمينيو  ...راض و انتقاد روحانيون قرار گرفتشدت مورد اعت رفراندوم به

. گويي مقدمات آن را فراهم مي كننددستگاه ها با سوء تدبير و با سوء نيت  ...اعالم خطر ميكنم كه  من به دستگاه جابر....مبارزه كرد

قانون اساسي كنار برود و دولتي كه پايبند به من چاره را در اين ميبينم كه اين دولت مستبد به جرم تخلف از احكام اسالم و تجاوز به 

امام در روز عيد فطر كه جمعيت هاي زيادي براي ديدار با  .[31-33: 5621، شاهدي]و غمخوار ملت ايران باشد بيايد احكام اسالم 

شما آقايان در هر مقامي كه هستيد از اين » : مده بودند و عده زيادي در منزل خود وي نيز جمع شده بودند فرمودمراجع به قم آ

و مردمي هم كه در آن روز به قم آمده بودند [63: 5615 ،خميني]« د و رژيم را شكست خورده تلقي كردسرنيزه هاي پوشيده نترسي

  [531: 5632، ايمانيان]ند از نهضت روحانيت اعالم داشت حمايت خود را

 سرکوب مستقيم روحانيت-3
طالبيه ضيه قم و مدرسه خرداد ، حمله رژيم شاه به مدرسه في 51منجر به قيام يكي ديگر از عوامل موثر در ايجاد وقايع 

هم زمان با سالروز شهادت امام  32كه حمله رژيم به مدرسه فيضيه در دوم فروردين  بي احترامي نسبت به روحانيت بود، تبريز و

شاه و تحريم رفراندوم و نتايج آن، مخالفت هاي روحانيون با اقدامات پيشنهادي اين حمله به دنبال سلسله . صورت گرفت(ع)صادق 

 :علماي تهران ، شاه را اين چنين به باد حمله مي گيرد امام خميني طي تلگرامي به  .[36:  5621،جعفري]توسط آنان صورت گرفت 

اينان با  ...حانيت ، خاطرات مغول را زنده كردحمله كماندوها و مامورين انتظامي دولت با لباس مبدل و پشتيباني پاسبان ها به مركز رو

اسالم، تجاوز به حقوق مسلمين، تجاوز به شاه دوستي يعني غارتگري، هتك . ي به مقدسات مذهبي اهانت مي كنندشعار شاه دوست

من اكنون قلب خود را براي سرنيزه هاي . ست وزيري استيضاح مي كنمخ، شاغل ني علممن به نام ملت از آقا... مركز علم و دانش

ذهب در آن و مقر ،اصول اسالم در معرض خطر است: ندفرمود (ره)امام خميني .[23: 5625 ،فرقاني]ام اضر كردهشما ح مامورين

 .[31-63: 5615،خميني]« ولو بلغ ما بلغ»حرام است و اظهار حقايق واجب  «تقيه»با اين احتمال . مخاطره است

 مقدمات قيام 

 حوادث عاشورا در قم -1
ران عليه اياز موقعيت عاشوراي حسيني براي برانگيختن مردم مسلمان  (ره)امام خميني 32با شروع محرم در خرداد سال 

و از مبلغان خواست به افشاي جنايات رژيم بپردازند و رژيم نيز كه احتمال اين اعتراض ها را مي داد قبل از  استفاده كرد  يزيد زمان

 با صدور اعالميهدر مقابل،  (ره)امام خميني .طاريه اي صادر كرد كه طرح مسائل سياسي در منابر و تكايا را ممنوع كرد خماه محرم ا

حضرات مبلغين الزم است فريضه ديني خود را در اين ايام » : طاب به علما و مبلغين اعالم كرد، خريه رژيماي ضمن اعتراض به اخطا

آقايان بدانند كه خطر امروز بر اسالم كمتر از خطر بني اميه . تماعات مسلمين  ادا كنند و از توهم چند روز حبس و زجر نترسنددر اج

 .[35-31: 5626، اكبري ]«نيست 

 تظاهرات یازدهم محرم -2
تهران را لرزاند و موقعيت مردمي ، (ره)امام خمينيف مرجعيت روحاني سياسي وعزاداري عاشورا به همراه شعارهاي معر

 .[36: 5623، مدني ]ايشان را در درجه اول  اهميت قرار داد 
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 سخنرانی امام در عصر عاشورا  -3
 52ن چه كار داشتند با سيد آحذف اسالم دانست و گرنه با قرهدف اسرائيل و رژيم را،  در اين سخنراني (ره)امام خميني

خوريم كه مرحوم بروجردي  خور آيا ما مفت كه به روحانيت مي گويد مفت نددر باره سخنان شاه گفتايشان . ساله چه كار داشتند 

را از دسترنج مردم  كه بانك هاي دنياي گذاشت يا شماهايي قرض باق( بابت شهريه  حوزه ها )تي از دنيا رفت ششصد هزارتومان وق

سال از عمرت  ميره يك كمي  31بدبخت خطاب كرد كه و ؟ امام شاه را بيچاره وي هم گذاشته ايدو كاخ عظيم ظلم را رفقير انباشته 

اسالم و روحانيت قرار مي دهد و  با سخنان خود شاه را رو در روي مردم و (ره)امام خميني ،در اين سخنراني. تامل كن، تدبر كن

 .[561: 5625 ،فرقاني]عظمت پوشالي شاه را درهم شكسته و مفاسد درون نظام را افشا مي كند 

 دستگيري امام -4

خرداد كاميون هائي از سرباز و مامورين امنيتي از تهران  51در پي سخنراني كوبنده امام در عصر عاشورا رژيم در نيمه شب 

يافتند تا امام خميني را دستگير نمايند مامورين چتر باز و سرباز گارد بودند كه به سوي خانه امام راه افتادند و شخص اول ماموريت 

رسيدن اين خبر به گوش مردم سبب شد  و (ره)امام خمينيبازداشت . [12-15: 5623، مدني]اصره گرفتند روحانيت تشيع را در مح

 .[5535: 5622، پيرنيا و ديگران]شكل بگيرد 32 خرداد  51ه رژيم پهلوي در كه يك قيام مردمي و گسترده علي

  اهداف قيام 
. د ريشه دارد كه در فكر ايجاد حكومت اسالمي بو (ره)امام خمينيخرداد در تفكرات و بينش  51به طوركلي هدف قيام 

اعالميه تاريخي امام كه به مناسب . آن حكم فرما باشد وانين اسالم برق... حكومتي كه در ابعاد گوناگون سياست، اقتصاد، اجتماع و

ز كرد فيضيه صادر شد و فرمان تحريم تقيه را صادر كرد و شاه را آماج حمله قرار دارد و تنفر خود را از اسرائيل ابراچهلم شهداي 

ز اين بود كه دين ا (ره)خميني امامو در مورد سرشت سياسي قيام مي توان گفت يكي از رهنمودهاي نشانگر هدف مذهبي قيام است 

در مورد هدف اقتصادي  .[255-251: 5625،خلجي] از ديانت دوري گزيده ايد ،عني اگر از سياست دوري كنيدي ،سياست جدا نيست

: 5621،خميني]اتحاد با كشورهاي اسالمي  ،طرد عمال اسرائيل ،الل مملكت استاستق ،هدف اسالم :ندمي فرمود (ره)امام خمينيهم 

ان و تامين استقالل از چنگال بيگانگنجات اقتصاد كشور تامين منافع همه آحاد ملت ايران، با هدف ( ره)خميني امامبنابر اين  .[231

عبارت  خرداد 51در رهبري قيام  (ره)امام خمينيهدف اجتماعي  .[ 251-253: 5625، خلجي ]اقتصادي كشور، اقدام به قيام كردند

حفظ استقالل مملكت و  ،اقشار مختلف اجتماعي وحدت كلمه، عدالت اجتماعي به عنوان عالي ترين مقصد اسالمبرقراري »: است از

    [222همان، ]« رفع مفاسد و اصالح جامعه، قطع دست اجانب

 خرداد  11قيام  ماهيت

بوده به اين صورت مذهبي  خرداد قيامي اسالمي،51فت كه قيام با توجه به  سخنان امام در مورد ماهيت  قيام مي توان گ

در  .[353: 5623، خميني]اسالم بود ليس اال  ،، بعد از آن هم دنباله همين بودخرداد براي اسالم بود 51قيام » :كه امام مي فرمايد

پيرو خرداد مبدا عطفي بود در تاريخ، نه  51يم كه همه مي دان. ند اين قيام پيرو هيچ قيامي نيستجايي ديگر امام تاكيد مي ك

« قيام اسالمي» است« قرآنيقيام » نيست، « قيام ملي» اين اشعار بايد محفوظ باشد كه اين قيام . ، قيام هاي ديگرنهضتهاي ديگر

توجه به ، بومي و ضد استعماري و ضد استبدادي بود كه با خرداد، يك قيام مذهبي، مردمي 51ين، قيام بنابر ا .[355 همان،]است 

قيامي كه حاكميت قوانين اسالمي و اجراي احكام شريعت در ابعاد مختلف جامعه و تامين استقالل و . گرفت مقتضيات داخلي صورت

خرداد  51، زمينه ها و مقدمات قيام با كمي دقت و بررسي فرايند بستر .[255: 5625، خلجي]ران را هدف قرار داده بود آزادي مردم اي

ي شاه، شكل ، افشاي ماهيت ضد مذهبشود كه شامل افزايش آگاهي مردم، اتحاد مردمي و شكل گيري آن پيامدهاي قيام معلوم م

 .مي باشد ، ايجاد مقاومت در برابر فعاليتهاي ضد اسالميگيري عقيده سقوط شاه
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 نتيجه گيري 
و عالوه بر  بيانگر اين مطلب است كه قيام يكي از راه هاي دفع ظلم و برقراري وضعيت مطلوب است، پژوهشاين يافته هاي 

مي توانند براي احياي حقوق انساني خود به پا خيزند ولي همه قابل فهم است و ( مسلمان و غير مسلمان)همه بشريت  اينكه قيام براي

نمونه اي از قيام اهلل در جهان معاصر در .  نتيجه بهتري راهم در پي داردو متقابال است  قيام اهلل قيامي است كه داراي شرايط بهتر

نكته در خور توجه . شد ديده مي باشد كه همه  شرايط قيام و مبارزه در راه خدا توسط رهبر اين قيام تدارك 32خرداد 51ايران قيام 

خرداد شد ولي عامل اصلي آن مخالفت هاي علني شاه با اسالم و  51اين است كه زمينه هاي مختلفي منجر به شكل گيري قيام 

خود را حفظ اسالم مي دانست به  مبارزه با شاه و ايادي بيگانه  هبه عنوان  يك روحاني كه وظيف( ره) امام خمينيمذهب مردم بود و 

راتشخيص داده و به مبارزات خود ادامه  اش و بيداري اقشار مردم پرداخت تا جايي كه مردم بدون وجود فيزيكي رهبري اولويت ها

ام هاي مهمي را در اين قيام پي امامرعوب شدند هرچند كه مردم توسط رژيم، . زدندخرداد را رقم  51ايشان، قيام دادند و با دستگيري 

كه جزء  ، شكل گيري عقيده سقوط شاهآن، وحدت مردمگام برداشتن جدي مردم در برابر دشمنان اسالم و قر خود زنده كرد كه

 .الب اسالمي را فراهم آوردو اين بيداري زمينه مهمي براي شكل گيري انق پيامدهاي مثبت اين قيام مي باشد
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 مراجعمنابع و 

 
 ن كريمآقر  [5]

 .انتشارات اسالميه: تهران. ترجمة سيد مصطفي طباطبايي(. فرهنگ نوين)القاموس العصري (. 5612. )الياس، انطون الياس  [2]

انقالب اسالمي ، چاپ انتشارات پژوهشكده امام خميني و : انديشه سياسي امام خميني ، تهران (.5622) جمشيدي ، محمد حسين  [6]

 .دوم

 .، جلد اول ، چاپ چهارم ( س )موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني : صحيفه امام ، تهران (.5621)خميني ، روح اهلل   [3]

تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني ، تدوين محمد هاشمي تروجني ، حميد بصيرت منش ويرايش ( . 5623)خميني ، روح اهلل   [1]

 .آثار امام خميني ، چاپ چهارم تهران ، موسسه تنظيم و نشر،  2

 .مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ اول : خرداد، تهران  51و قيام  5632-5663اصالحات آمريكايي (. 5625)خلجي ، عباس   [3]

 .15تا13،63، طليعه انقالب اسالمي ، مبلغان ،ش 32پانزده خرداد( .5626) اكبري ، كمال   [1]

 2،جلد 51تاريخ سياسي معاصر ايران ،قم،چاپ (.5623) جالل الدينمدني ،   [2]

         .  انتشارات آرايان : كتاب تاريخ كامل ايران ، تهران (. 5632)، آشتياني ، اقبال ،بهنام فر ، محمد حسن پيرنيا ، حسن   [3]

 (.33-23، 516خرداد ، مبلغان ، ش  51بسترها و دستاوردها ي قيام (5621)كارگر ، رحيم   [51]

 .5سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، ج : صحيفه نور ، تهران (.5615)خميني، روح اهلل   [55]

 512-531، 51خرداد ، غلوم اجتماعي ، پژوهش هاي علوم انساني ، ش  51زمينه هاي شكل گيري قيام  (.5632)ايمانيان ،نسرين   [52]

 1،مقاله غلوم سياسي ،ش (قبل از انقالب اسالمي ) و رويدادهاي بزرگ ايران معاصر (ره)امام خميني (. 5621)ملكوتيان ، مصطفي   [56]

،231- 223 

 .مركز اسناد انقالب اسالمي ، چاپ اول : خرداد ، تهران  51نقش روحانيت در قيام (. 5621)جعفري ،فريبا   [53]

 انتشارات كبير: تهران. لي علوي ترجمه ع. اسناد تاريخي چهره حقيقي قيام حسيني در آيينه (. 5632)الحسيني القرويني ، عبدالكريم   [51]

 . انتشارات سوره مهر ، چاپ اول : خرداد ،تهران  51روز شمار (. 5631)گودرزياني ، احد   [53]

 .236-223،  31، سال دهم ،ش  5632خرداد  51راهنماي مطالعاتي قيام (. 5632) گودرزي ، حسين ، زراعي ، عيسي   [51]

 221-1،252، ش  32خرداد  51كتاب شناسي قيام (. 5623) نصيري،حسين   [52]

 . 525-23، 55خرداد ، ظهور گفتمان تازه در جنبش هاي اجتماعي ايران ، ش  51روز (.5623)مروي ، ابوالفضل   [53]

 .66-22،  533روايت تاريخ انقالب ، ش (. 5625) فرقاني ، محمد مهدي   [21]

 .يم و نشر امام خميني ، چاپ چهارمموسسه تنظ:آثار امام خميني ،تهران  صحيفه امام مجموعه(. 5621)خميني ، روح اهلل   [25]

 55،ش (در چهار پرده  5632خرداد   51بازخواني نهضت ) خرداد ،سرآغاز افول تمثال پادشاهي در ايران  51(. 5623)نامدار ،مظفر   [22]

،51-21. 

 گرايان با لوايح انقالب سفيد در دوره نخست وزيري اسداهلل علم نگاهي گذرا به مخالفت روحانيون و اسالم (. 5623)شاهدي ،مظفر  [26]

 .13-36،26،ش (5632خرداد 51-5635تير) 
 

 

 

 

 

 

 


