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 انقالب اسالمی ایراندرس بیست و چهارم: 

 ش: ۶۵۳۱ سال در ایران عمومی وضعیت

 نداشت. اثبات نيازی به که بود شده آشکار ای به اندازه اخالق و معنويت و اسالم با حکومت اين ضديّت -1

  .بود شاهنشاهی نظام ستمگری و شاه ديکتاتوری از صحبت جا همه مردم ميان در -2

گفتن  اجازه سخن بزرگ دانشمندان و گويندگان دانشگاه، استادان از بسياری و بودند زندان در مبارز صدها روحانی -3

  .نداشتند را محافل

 بود. يافته افزايش سرعت به باره يک 13۳۱ سال ويژه از به که نفت حساب بی پول -4

 .بيگانگان به وابستگی و ايران اقتصاد نابودی :از بود عبارت که بود داده نشان را خود شاه نتيجه سفيد انقالب -۳

 های گروه از ناحيه را خود تقريباً بود توانسته خود امنيتی و پليسی نيروهای و ساواک از استفاده با طاغوت رژيم -6

 .سازد خاطر آسوده مسلح مبارز

 سیاسی باز فضای

 سياست خواست نيز شاه از و  شد متوسل بشر حقوق از دفاع شعار به آمريکا های سياست از عمومی تنفر کاهش برای رکارت

در  را سياسی باز فضای گذشته، از انتقاد با شد مأمور نيز جديد وزير نخست آموزگار باز سياسی را اجرا کند جمشيد فضای

 .کند ايجاد کشور

 محبوب دوچهرۀ مشکوک مرگ

متعدد،  های کتاب نگارش و سخنرانی انجام با شريعتی دکتر .تأثير گذاشت ايران اوضاع ش. بر 13۳6در  دکتر شریعتیمرگ 

 داشت. اسالمی های ارزش و اسالم سوی به آنان و گرايش جوان نسل بيداری و مارکسيستی افکار طرد در فراوانی نقش

 را تنفر و اعتراض از ای تازه موج نيز 13۳6 آبان در نجف درخمينی  امام بزرگ پسر مصطفی آقا حاج ناگهانی درگذشت

 شهرهای ايران از بسياری در ترحيم مجالس وی، مشکوک مرگ با  .کرد ايجاد عمومی اذهان در پهلوی رژيم نسبت به

 از را او مرگ و نيزامام .داد. زمان طاغوت عليه مبارزه به جريان ای تازه جان خمينی امام خاطره و ياد ديگر بار و شد برگزار

 دانستند. الهی الطاف خفيه

 

 اسالمی انقالب شروع و خمینی امام به نسبت آمیز توهین مقاله انتشار

 پیدا شد. پهلوی عمال به نسبت بیشتری تنفر که توهین علیه امام بود   ٧٥٣١ دی ٧١ در با انتشار مقاله ای با نام مستعار احمد رشیدی مطلق

  .ها ريختند خيابان به 13۳6 دی 1١ روز اطالعات، روزنامه در امام به توهين به اعتراض در قم مردمقم: مردم قیام

 . خاستند پا به 13۳6 بهمن 2١ در تبريز مردم قم، شهدای چهلم درتبریز: مردم قیام

 شهرها سایر در قیام برپایی

 و نبود مثمرثمر نيز تدبير اين .برقرار کند نظامی حکومت اصفهان در 13۳١ مرداد در تا شد مجبور آموزگار جمشيد جهت

 .بگمارد وزيری نخست به ملی آشتی شعار را با امامی شريف جعفر و کند برکنار را وی شد مجبور شاه محمدرضا

 يکپارچه و حضور گسترده با بعد روز سه در آن تکرار شهريور(13عيدفطر) برگزاری از بعد تهران در ها راهپيمايی اوج اين

 .بود مسلمان زنان

سابق( تجمع ه شهدا)ژال میدان در بدون توجه به حکومت نظامی  ٧٥٣١شهريور  ٧١ جمعه مردم در روز :شهريور ٧١ خونين قيام

 له واقع شدند.مکردنداما مورد ح
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 فرانسه به عراق از خمینی امام هجرت

 فرانسه: در امام  چندماهه اقامتنتايج 

 فرياد و پهلوی پرداخت رژيم جنايات افشای به سخنرانی و انجام مصاحبه تبليغی، امکانات از استفاده با ايشان  -1

 .رسانيد گوش جهانيان به را ايران ملت مظلوميت

 .شد ايران منتشر در بيشتری شتاب با امام بيانات و ها پيام و انقالب فراهم رهبری با مبارزان مالقات امکان  -2

 محرم ماه حماسۀ

 :که رساند نتيجه اين به را آمريکا  13۳١تاسوعا و عاشورای   تظاهرات

 و مصمم خويش رهبر از اطاعت در ايران مردم -2.است نداشته همراه به ای نتيجه ازهاری ارتشبد نظامی دولت -1

 .باشد شاه محمدرضا از غير مهره ديگری فکر به ايران در خود منافع حفظ برای بايد آمريکا-3 .اند جدی

 شاپوربختیار برای نخست وزیری: علت انتخاب 

 اسالمی، انقالب پيروزی از ممانعت ب:                           اسالمی ايجاد حکومت از جلوگيری الف: 

  .رسانیدند مردم به گوش را انقالب شورای تشکیل ٧٥٣١ ماه دی 2٥ در بار اولین برای خمینی امام:انقالب شورای تشکيل

 .کند فراهم قدرت انتقال برای را زمینه شورا:وظیفه اين 

 ۶۵۳1دی ماه  6۱:شاه محمدرضا فرار

 (۶۵۳1بهمن  ۶۳موقت) دولت تشکیل و (۶۵۳1بهمن  ۶6ایران) به خمینی امام ورود

 .کرد معرفی انقالب موقت دولت وزير نخست اولین به عنوان را بازرگان مهدی مهندس آقای انقالب، شورای پیشنهاد امام به 

 شهر نظامی يک به تهران بودند، پيوسته انقالب به که هوايی نيروی افراد به شاهنشاهی گارد حمله با  :انقالب نهایی پیروزی

 نظاميان کمک به بهمن22 شب و بهمن 21 ازظهر بعد در نظامی حکومت برقراری با داشت قصد پهلوی رژيم .شد مبدل

 و دستگير را انقالب شورای اعضای و رهبرانقالب نظامی کودتای يک انجام با آمريکايی هايزر ژنرال نظارت و خود به وابسته

 درتاريخ را جديدی مرحله درآمد و صدا به شاهنشاهی نظام سقوط زنگ انقالب، صدای اعالم اما با .کند خفه نطفه در را انقالب

 .زد رقم سرزمين اين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


