
1 

 

 ش.6535-6531پهلوی  رژيم علیه مبارزه درس بیست و سوم: تداوم

 )ره( خمینی امام تبعید و کاپیتوالسیون ماجرای

 برخوردار قضايی و مصونيت سياسی از ديگر کشور در کشور يک سياسی مأموران وين، در المللی بين نامه توافق براساس

  .بود حراست و مورد حمايت نيز اقامتشان محل بلکه کرد، بازداشت را آنها توان نمی تنها نه و بودند

 خانواده و آمريکايی غيرنظاميان و نظاميان همه به سياسی را مصونيت اين دامنه تا واداشت را پهلوی حکومت آمريکا دولت

 دهد. تسرّی ايران در آنها های

 استقالل قانون اين تصويب با که کردند اعالم قم مردم جمع در سخنرانی پرشوری در ٣١٤١ آبان ٤ تاريخ )ره(در خمينی امام

 .رفت بين از ايران عظمت و پايکوب شد ما عزت و فروختند را ما

 ترکيه کشور به نظامی هواپيمای يک با و دستگير قم در ٣١٤١ آبان ٣١ باعث شد رژيم پهلوی در خمينی)ره(، امام مخالفت

 .شدند فرستاده عراق به امام و يافت تغيير ماه ٣٣ از بعد مکان تبعيد .کرد تبعيد

 )ره(خمینی امام تبعید از پس مبارزه تداوم
 سياسی: مبارزۀ و فعاليت الف(

 دادند. ادامه مبارزه به اشرف نجف در امام

 انجام مبارزاتی و سياسی اساسی فعاليت قانون چارچوب در ايران آزادی نهضت و ملی جبهه نيز حزبی و تشکيالتی سطح در

 .دادند می

 .بود شاهنشاهی نظام تثبيت و تأييد دنبال به مکرر های جشن برگزاری با نيز پهلوی حکومت

 حزب اين عضو داد تا دستور مردم همه به ايران ملت رستاخيز حزب تأسيس با .ش ٣١٣١ سال اواخر در محمدرضاشاه

 .بود دوران اين سياسی های فعاليتو  ها طرح مجری نيز شاه مسلک بهايی و مطيع وزير نخست هويدا اميرعباس .شوند

 :فرهنگی مبارزۀ ب(

 پهلوی، رژيم اقدامات عليه روشنگری همراه به باورهای دينی ترويج و تبليغ و مردم به دادن آگاهی بر اتکا با فرهنگی مبارزه 

 آيت طالقانی، اهلل طباطبايی، آيت محمدحسين عالمه مانند کسانی جبهه اين فرهنگی های چهره گرفت.معروفترين می صورت

 .بودند مفتح دکتر و باهنر دکتر شريعتی، دکتر بهشتی، دکتر اهلل آيت مطهری، اهلل

 حکومت جهت، همين ايران بود. در فرهنگ از اسالم محو و زدايی اسالم جهت در نيز پهلوی رژيم فرهنگی های فعاليت عمده

 .نمود آن جايگزين را شاهنشاهی تاريخ و منسوخ کرد ايرانی فرهنگ با همخوانی عدم بهانه به را شمسی هجری تاريخ پهلوی

 :از بودند عبارت دوران اين در ها گروه اين ترين معروف پهلوی: رژيم واکنش و مسلحانه مبارزۀ ج(

 در آناناقدام  مهمترين .داد قرار خود کار محور را پهلوی حکومت سران ترور و مسلحانه هيئت  اين :اسالمی مؤتلفۀ هیأتهای -6

 .شد انجام گروه اين اعضای از بخارايی محمد توسط که بود وقت وزير نخست منصور حسنعلی ترور زمينه، اين

 در اسالمی ملل حزب اعضای اما روی آوردند مسلحانه نبرد به اسالمی حکومت برقراری نيّت با نيز گروه اين :اسالمی ملل حزب -٢

 .شدند محکوم طوالنی های حبس به و دستگير شمال تهران های کوه

 نبرد به و گذاشتند کنار را سياسی خرداد، فعاليت 1١ قيام از بعد آزادی نهضت عضو جوانان از گروهی :خلق مجاهدين سازمان -5

 افکار به و شدند فکری انحراف دچار زمان مرور به اما بودند اسالمی انديشه های و افکار دارای آغاز در آنها .آوردند روی مسلحانه

 تسويه حساب در يا و شدند دستگير ساواک توسط يا سازمان اين مؤثر اعضای بيشتر .ش 1٥١١ سال در .نشان دادند تمايل مارکسيستی

 .رفتند بين از گروهی درون های

 و آوردند روی مسلحانه مبارزه به مارکسيستی افکار از الهام با ابتدا همان از گروه اين :خلق فدايی هایچريک سازمان -3

 .قتل رسيدند به زندان در يا و رژيم مأموران با درگيری در آنها از تعدادی


