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 )ره( خمینی امام رهبری به اسالمی : نهضتبیست و دوم درس71 درس

 از انجام اصالحات در کشورهای تحت سلطه خود:هدف آمریکا 

 کشورها اين در خود نشانده دست افراد به بخشيدن اعتبار -١

 سلطه زير مردم بر فشار کاهش -٢

 مردمی های حرکت گيری شکل از جلوگيری و مردم فريب -٣

 ايران در آمريکا نفوذ گسترش برای سازی زمينه و زدايی دين -٤

 والیتی و ایالتی های انجمن نامه تصویب الف(

 مناسب ايران در اصالحات آمريکايی اجرای برای را فرصت محمدرضاشاه ، ١٣٤١ فروردين در بروجردی اللّه آيه رحلت با

 انجاميد امينی گيری کناره به سرانجام امينی و شاه اما رقابت شد، آمريکا موردنظر اصالحات اجرای مأمور امينی علی ابتدا .ديد

 . شد موردنظر اصالحات اجرای مأمور علم اسداللّه دولت و

 :بود از عبارت گرفت صورت واليتی و ايالتی های انجمن انتخابات قانون در که اصالحاتی عمده

 شوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب برای بودن مرد و مسلمان شرط لغو  -١

 آسمانی کتاب به سوگند به آن تبديل و مجيد قرآن به سوگند لغو -٢

 گانه شش اصول ب(

 آن علم دولت و مطرح انقالب سفيد، عنوان تحت را ای گانه شش اصول آمريکا، اهداف و نيّات اجرای ادامه در شاه محمدرضا

 دولت استقبال با اقدام اين .کرد برگزار ١٣٤١بهمن ٦ در را ششگانه اصول فرمايشی پرسی همه سپس شاه .کرد تصويب را

 .بود همراه شوروی حتی و انگلستان آمريکا، های

 )ره( خمينی امام رهبری و مبارزه ج(آغاز

 :واليتی و ايالتی انجمن های تصويب نامۀ با مخالفت -١

اين  ايشان .بود واليتی و ايالتی های انجمن نامه به تصويب شيعه،اعتراض مرجعيت جايگاه در خمينی سياسی امام فعاليت اوّلين

 .دانست می پهلوی حکومتی ارکان در حضور بهاييان افزايش و اسالم تضعيف برای ای مهمقد را قانون

 را شاه)همه پرسی(رفراندوم ای اعالميه انتشار با سفيد، انقالب طرح هنگام خمينی امام :گانه شش اصول با مخالفت  -2

 .کرد اعالم غيرقانونی

 پهلوی حکومت عملکرد به اعتراض در امام و ديگر مراجع تقليد،: خمينی امام سوی از تقيه تحريم و فيضيه فاجعۀ -٣

 مأموران خشونت با که بود قم فيضيه مدرسه در اعتراضی حرکت اين کردن. اوج اعالم عمومی عزای را ١٣٤٢ نوروز عيد

  .شدند مجروح و شهيد طالب از تعدادی تبريز شد. درمدرسه طالبيه مبدل فاجعه تاريخی يک به رژيم

 .دانستند حرام را جور و ظلم مقابل در سکوت و تقيه امام جنايت، اين دنبال به

 خرداد ١۱ شکوه با قيام

 :شروط رژیم برای سخنرانی 

 .ييدونگ سخن مملکت اول شخص عليه -١

 .نياورند ميان به سخنی اسرائيل عليه -٢

 .است خطر در اسالم که نخوانند مردم گوش به مرتّب -٣

 .کرد صادر تهران به را ايشان انتقال و امام دستگيری ش. باعث ١٣٤٢سخنرانی امام در اين سال 
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 به سوی پوشان کفن نيز ورامين مسلمان مردم داشت. همراه به را مختلفی در قم و تهران های واکنش امام دستگيری

 از زيادی تعداد شدند، مجروح و شهيد زيادی جمع آنکه بر عالوه خرداد، پانزده نتيجه قيام کردند در حرکت تهران

 .گرديدند محکوم تبعيد يا و زندان اعدام، و به دستگير مبارزان

 7٤٣١ خرداد پانزده قیام نتایج 

 :برشمرد گونه اين توان می را ١٣٤٢ خرداد پانزده خونين قيام نتايج و تأثيرات ترين مهم

 سرنگونی خمينی، امام سخنرانی روشنگرانه از بعد ؛سياسی های گروه جاذبۀ شدن رنگ کم و مبارزه جريان تکامل -١

 .شد مطرح مبارزه نهايی هدف عنوان به پهلوی رژيم

 روحانيون ميان و علميه های حوزه در سياسی آگاهی افزايش  -٢

 بازاريان و همه اقشار ( و دانشجويان روحانيون، رژيم) با مبارزه صحنۀ در اجتماعی اقشار همۀ فراگير حضور  -٣

 مبارزه. راهنمای عنوان به مذهب و خمينی امام رهبری شدن برجسته  -٤

 صهيونيستی رژيم و آمريکا با وی رابطۀ شدن برمال و شاه منافقانه چهرۀ افشای   -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


