
 

 

خرداد جنبشی است ماندگار که راه مبارزه در  51قیام 

برابر ظلم و ستم را به مردم آموخت و رهبر و پیشوای 

انقالب نیز با مشاهده حمایت و پشتیبانی مردم از او، با اتکا 

به خداوند و این حمایت مردمی، در راه مبارزه با دیکتاتوری 

 .تر برداشتهای خود را راسخپهلوی گام 

 5431خرداد  51های شکل گیری قیام زمینه 

 شدید وابستگی و استبداد و خفقان در کشور .5

 آمریکا به پهلوی محمدرضا

مرداد و شروع به کار دولت کودتا، همه  12با کودتای 

 دستاوردهای سیاسی در نهضت ملی یک شبه نابود شد. 

جان. اف.کندی با شعار اجرای اصالحات در کشورهای 

روی  5441ایران در آمریکا در اواخر سال پیرامون از جمله 

کار آمد و بالفاصله دستورالعمل اجرای این اصالحات را برای 

حکومت ایران فرستاد. اما محمدرضا پهلوی به دلیل نفوذ 

غیر قابل انکار آیت ا... بروجردی در ایران که مرجعیت مطلق 

ها را تا  را داشتند اجرای اصالحات مورد نظر آمریکایی

آیت  5431دی به تعویق انداخت. تا اینکه در فروردین حدو

ا... بروجردی به رحمت خدا رفت و محمدرضا پهلوی برای 

آسوده شدن از مخالفت های احتمالی علمای قم علیه 

اصالحاتش، در صدد برآمد تا پایگاه مرجعیت را از قم به 

نجف اشرف در عراق منتقل کند. از این رو، پیام تسلیت 

ا... بروجردی را به آیت ا... سید محسن حکیم، رحلت آیت 

( 41: 5432مجتهد شیعی عراقی ارسال کرد. )فراتی، 

اعتنایی به مراجع قم و  روحانیان مبارز این اقدام شاه را بی

قدم اول در راه تضعیف روحانیت ایران تلقی کردند. نگرانی 

 از آینده زعامت حوزه سبب شد تا آیت ا... بهبهانی از علمای

بزرگ قم که در مظان مرجعیت بودند را دعوت کند تا در 

نشست اضطراری درباره سرنوشت حوزه تصمیم مشترکی 

اتخاذ کنند. از این جلسه به بعد بود که به تدریج امام 

خمینی در کنار عالمانی همچون آیت ا...گلپایگانی و آیت ا... 

 نجفی مرعشی مرجعیت تقلید را برعهده گرفت.

 نظام ضداسالمی هایا و برنامه ه ـ سیاست2

 پهلوی

 های ایالتی و والیتی مصوبه انجمن -الف

به تصویب الیحه اصالحی قانون  5435مهر سال  51در 

های ایالتی و والیتی اقدام نمود. به موجب این انجمن 

الیحه، واژه اسالم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب 

نیز به جای این که شوندگان حذف شده و انتخاب شوندگان 

مراسم تحلیف را با قرآن به جای آورند، از این پس این کار 

 دادند.را با کتاب آسمانی خود انجام می 

 امام خمینی که تصویب الیحه مذکور را مقدمه برنامه

دانست،  های ضد قانونی و ضد اسالمی رژیم شاه می

این بالفاصله علمای طراز اول قم را دعوت کرد تا درباره 

گیری بپردازند. در پایان جلسه الیحه به مشورت و تصمیم 

 نیز تصمیمات زیر گرفته شد؛

. طی تلگرافی به شاه، مخالفت مراجع و علما را با 5

. علمای 1الیحه اعالم داشته و لغو فوری آن، درخواست شود.

ها را از طریق نامه و پیغام در جریان امر تهران و شهرستان

ایشان برای آگاه کردن مردم و مقابله با دولت قرار داده و از 

 دعوت شود.

امام خمینی با ارسال تلگراف مستقیم به نخست وزیر و 

ها و های متعدد و ارسال نامه  ها، صدور اعالمیه با سخنرانی

های سیاسی و روحانی  های بسیاری برای شخصیت پیک

ه شهرها، تحرکی گسترده انجام داد، که بسیج مردمی علی

 ها و پیگیریدولت و رژیم پهلوی برپا شد. سرانجام، با تالش 

های امام و مراجع قم و پشتیبانی مردم، الیحه مذکور در 

 لغو شد. 5435آذر 

 گانه )انقالب سفید(اصول شش -ب

)سالروز تصویب  5435دی  51محمدرضا پهلوی در 

اصالحات ارضی( به طور رسمی اعالم کرد، قصد دارد اصول 

. الغای 5ای را به رفراندوم )همه پرسی( بگذارد.  انهشش گ

ها در سراسر کشور  . ملی کردن جنگل1رژیم ارباب رعیتی 

. سهیم کردن کارگران 3. فروش سهام کارخانجات دولتی 4

. اصالح قانون 1های تولیدی و صنعتی در منافع کارگاه 

. ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات 1انتخابات 

انقالب »ها نام مومی و اجباری. این اصول که شاه به آنع

داده بود، در واکنش به این اقدام شاه، امام خمینی « سفید

بار دیگر مراجع قم را به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم 

ای )آیت ا... آقا روح ا... کمالوند( به نزد نماینده وفراخواند. 

ح روشنی به شاه روانه کنند. شاه نیز به جای اینکه توضی

گوید: اگر آسمان به  های نماینده علما بدهد، می پرسش

زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را 



 

 

روم. اجرا کنم، زیرا اگر )این کار را( نکنم از بین می

)ره( در واکنش به اصرار  ( امام خمینی525: 5433)رجبی،

ای طی اعالمیه  5435بهمن  1شاه بر انجام رفراندوم، در 

آن را تحریم کرده و رفراندوم را اجباری نامید که در مقابل 

ارزش است. امام خمینی که حکم اسالم و قانون اساسی بی

این اعالمیه را در پاسخ به استفتای جمعی از متدینان تهران 

نگاشته است به دنبال انتشار این اعالمیه، بازار تهران تعطیل 

دن شعارهایی علیه رفراندوم به تظاهرات شد و کسبه با سردا

پرداختند. گروهی از مردم و دانشجویان مسلمان دانشگاه 

تهران نیز تظاهراتی برپا کردند که مورد هجوم پلیس قرار 

ها مجروح و دستگیر شدند. در قم نیز گرفته و تعدادی از آن

تظاهرات مردمی با حمله پلیس و مجروح شدن و دستگیری 

 جه شد.ای مواعده 

بهمن، رفراندوم انجام گردیده و اعالم  1سرانجام در 

شود که اصول پیشنهادی شاهنشاه به تصویب ملت  می

 (135: 5411رسید. )روحانی، 

 عکس العمل علما و مردم در مقابل تصویب انقالب سفید

کند در ماه  امام خمینی به علما و مراجع پیشنهاد می

از شرکت در نماز  - شد بهمن آغاز می 2که از  - رمضان

جماعت و سخنرانی خودداری نموده، همه مساجد کشور 

تعطیل گردد و دالیل آن نیز به عموم مردم اعالم شود. به 

ای در کشور پدید آمده  العاده دنبال این حرکت وضعیت فوق

گردد و ماه رمضان  ای از شهرها تعطیل می و مساجد در پاره

 گردد. می ای از تردید و سکوت آغاز در هاله

طی سخنانی در پایگاه  5435اسفند  14شاه نیز در 

وحدتی دزفول، از مراجع و روحانیان به زشتی یاد کرد و 

نسبت به یک سرکوب قریب الوقوع هشدار داد. امام خمینی 

را عزای عمومی اعالم  5431ای نوروز  نیز با صدور اعالمیه

 (441: 5415، 5کند )صحیفه نور، ج می

 ضیه )کشتار طالب و روحانیون(فاجعه فی -ج

 5421شوال  11که مصادف با  5431در دوم فروردین 

ه.ق. سالگرد شهادت امام صادق)ع( بود، مجلس سوگواری از 

شان و از سوی آیت ا... گلپایگانی سوی امام خمینی در بیت

در مدرسه فیضیه برگزار گردید. آن روز مأموران زیادی که 

وارد قم شده بودند پس از ناکامی به طور ناشناس با اتوبوس 

از برهم زدن مجلس سوگواری بیت امام، وارد مدرسه فیضیه 

و با حمله به طالب و به گلوله بستن مدرسه، اثاثیه  شده

کشند. در این حادثه  ها را در وسط مدرسه به آتش می حجره

ای از طالب کشته و زخمی شدند.وقتی خبر فاجعه  عده

ی رساندند ایشان بالفاصله تصمیم فیضیه را به امام خمین

گرفت به طرف آن مدرسه حرکت کند. روحانیان و مردم 

حاضر در منزل که از احتمال گزند به ایشان نگران بودند، 

مانع خروج امام از منزل شدند. شاه برای تحقیر روحانیان، 

دستور داد آنها به خدمت وظیفه اعزام شوند. در مقابل، امام 

ر استقبال نمود و طالب را دعوت به خمینی از این ام

/ 1فراگیری خوب تعلیمات نظامی کرد. )روزنامه اطالعات، 

5 /5431 ) 

 

 

 

 

 22خرداد  51چرایی و چگونگی قیام 



 

 

  

 5422 خرداد 51قیام 

امام خمینی به مناسبت چهلم حادثه فیضیه دعوت به 

برگزاری مجلس ختم کرد و روز بعد در بیانات آغاز درس 

ت را مورد حمله قرار داد. وی در همین زمان حوزه، دول

دهد. مذمت  علمای نجف و قم را نیز مورد عتاب قرار می

دولت در رابطه با حمایت از فرقه بهایی و یادآوری خطر 

نزدیکی ایران به اسرائیل از مضامین مورد تأکید امام خمینی 

بود. ایشان پیش از آغاز محرم، وعاظ را مورد خطاب قرار داد 

های ضداسالمی شاه و همدستی  از آنها خواست سیاستو 

او با اسرائیل را مورد انتقاد قرار دهند. ساواک نیز متقابالً 

ای از وعاظ را احضار نمود و از آنان خواست به سه  عده

. علیه 1. برضد شاه سخنی نگویند 5مطلب اشاره نکنند؛ 

و  . مرتب به مردم نگویند اسالم4اسرائیل مطلبی نگویند.

 قرآن در خطر است.

امام خمینی از آغاز محرم در منزل خود مجلس 

کند و هر شب نیز به یکی از مجالس  خوانی منعقد می روضه

زند. پیشتر به مراجع و  های قم سر می سوگواری محله

علمای قم نیز پیشنهاد کرده بود تا در روز عاشورا در مدرسه 

گویند.  فیضیه سخنرانی نموده و از مظالم رژیم سخن

امام خمینی برای ایراد  - 31خرداد 54 -بعدازظهر عاشورا 

سخنرانی به طرف مدرسه فیضیه ره سپار شد. جمعیت 

بسیاری در اطراف فیضیه و در صحن حرم تجمع نمودند. 

امام خمینی در سخنرانی کوبنده خود، حادثه حمله به 

در دهد، به اسرائیل و نقش او  فیضیه را مورد مؤاخذه قرار می

پردازد.  کند، و به نصیحت شاه می سیاست ایران حمله می

ها ریخته و در  صبح این روز در تهران نیز مردم به خیابان

کنند. روز بعد  میدان بهارستان و دانشگاه تهران تجمع می

یابد. این  های خیابانی ادامه می نیز تظاهرات و حرکت

اسی از های عزاداری تا پ ها در قم در شکل دسته حرکت

های  شب ادامه یافت. شاه دیگر دریافته بود که موج

خروشان در دستان امام قرار گرفته و بدین سان تصمیم 

گیرد با حذف او از صحنه، به هر شکل ممکن، به کنترل  می

مأمورن  -خرداد 51- محرم 51امور بپردازد. در نیمه شب 

 نظامی به منزل امام خمینی هجوم آورده، او را دستگیر

نموده، به باشگاه افسران تهران و از آنجا به پادگان قصر 

خرداد با رسیدن خبر  51نمایند. در روز  منتقل می

ای در قم، تهران، ورامین، دستگیری امام، اعتراضات گسترده

مشهد و شیراز برگزار شد. تظاهرات تبدیل به شورش 

شود و هزاران نفر از مردم کشته و  گسترده خیابانی می

 عام دهقانان کفنترین حادثه، قتل ح شدند. فجیع مجرو

پوش ورامینی بود که در پشتیبانی از امام راهی تهران شده 

ها روبرو شده و بودند. مأموران نظامی در سرپل باقرآباد با آن

)حدیث  عام کردند. های سنگین مردم را قتل با سالح

 (113-112: 5433انقالب،

خرداد، قیام مردم را بلوا و  51شاه دو روز بعد از نهضت 

اقدامی وحشیانه و نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و 

سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها و کسانی همچون جمال 

  .عبدالناصرنسبت دهد

امام خمینی نیز در بازداشت، با استناد به اینکه استقالل 

از پس قضایی در ایران وجود ندارد و قضات تحت فشارند، 

دادن بازجویی خودداری کرد. علما و روحانیون در ایران و 

هایی دستگیری امام خمینی و دیگر  عراق، با صدور تلگرام

روحانیون و کشتار مردم عزادار دوازدهم محرم را محکوم 

آباد  تیرماه به زندان پادگان عشرت 3کردند. امام خمینی در 

تیرماه،  11ر روز در آنجا حبس گردید. د 31منتقل شد و 

همه روحانیون دستگیر شده به استثنای امام خمینی، شیخ 

بهاءالدین محالتی و حاج آقا حسن قمی و دستغیب آزاد 

مرداد، امام خمینی، محالتی و قمی به یکی از  55شدند. در 

منازل ساواک در داودیه تهران منتقل شدند. امام در مدت 

دیکان اخبار را اقامت در این محل، از طریق آمد و شد نز

های خود را انتقال  کرد و دستورات و توصیهیافت می در

، پس از سالگرد واقعه فیضیه 5434فروردین  51داد. در  می

 و پیش از ماه ذیحجه و محرم، رژیم پهلوی امام را آزاد کرد. 

 22خرداد  51نتایج، آثار و پیامدهای قیام 

را می  31رداد خ 51ترین نتایج، آثار و پیامد قیام عمده 

 توان به شرح ذیل برشمرد:

بنا به  کهمردمی و خودجوش بودن قیام؛ در شرایطی -5

ها و احزابخرداد گروه  51 قیام ، در آستانةشواهد و قرائن

از  بردند، مردمسر می به و بالتکلیفی در انفعال سیاسیفعال 

و با  آمدند صحنه به طور خودجوشبه اقشار گوناگون



 

 

مبارزه را به شاهنشاهی نظیر نظامبی و ایثارگری فداکاری

 طلبیدند. 

 خمینی؛ امام نظیر امامبی رهبری منحصر به فرد و -1

ممتاز و  شخصیتی دارای که است رهبرانی از جمله خمینی

نظیر در  کم باشد. تسلط دارای ابعاد مختلف فکری می

، عرفان ویژهبه  غرب و شرق یفلسف هایمکتب شناخت

نظیر در جذبکم ، قدرتباکانهبی او، صراحت مرجعیت

 و لهجه بیان ، داشتن، مبارز و قاطعناآرام ، چهرهمخاطب 

 بزرگ مرد مبارزه این های ویژگی از جمله و مردمی عادی

امام که بود های و توانائی و خوی خلق . با چنیناست بوده

ظهور کرد و مرشد و  ایران سیاست در صحنة خمینی )ره( 

 خود شد مراد مردم

در  مبارزه مکتب یک عنوان به مطرح شدن اسالم -4

به دست اسالمی از الگوهای گرفتن با الهام این قیام؛ مردم

در ماه  قیام زدند. وقوع مستبد و طاغوت با نظام مبارزه 

 یزید، رهبری به شاه روز عاشورا، تشبیه ویژهو به  محرم

 قیام در این مذهبی های گروه گستردةو مشارکت روحانیت

 دارند. مبارزه بودن از اسالمی نشان همگی

و استکبار  استبداد داخلی علیه همزمان مبارزة -3

کی همواره 31خرداد 51از  های قبلخارجی؛ در نهضت 

 گرفتن نادیده علت شد. بهگرفته می نادیده مبارزات جنبة 

صنعت  شدن و ملی مشروطه های نهضت بعد مبارزه یک

بود  واقف به درستی خمینی امام خوردند. شکست نفت

استکبار و  علیه همزمان خواهد بود که موفق زمانی نهضت

شاه به هم امام که است لیلد همین کند. به استبداد مبارزه

 با این . ایشانبه رژیم صهیونیستی کند و هممی حمله 

 یک استبداد و استکبار دو روی دهد کهمی نشان استراتژی

 هستند.  سکه

با شخص رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی و مبارزه -1

را وجود  مشکالت ریشة درستیخمینی به ؛ اماممملکت اول 

دیگران برخالف . بنابرایندانستمی حکومت در رأس شاه

-انتقاد می  دولت و از جمله فرودست نهادهای به فقط که 

 کرد و بدین شاه را متوجه حمالت کردند، ایشان نوک

باز کرد. از این  شاهنشاهی نظام سرنگونی را برای راه ترتیب

چهره مزورانه و منافقانه شاه را افشا و خرداد  51رو، قیام 

 روشن ساخت. ماهیت رژیم وی را برای مردم

هر چند به ظاهر  5431خرداد  51در نهایت اینکه، قیام 

های الهی  یک یا چند روز طول کشید، ولی به دلیل انگیزه

که داشت، به عنوان مبداء انقالب اسالمی و منشاء تحوالت 

ای که امام  د به گونهالمللی ش وسیع داخلی و بین

خرداد از  51"فرمودند: 5431/ 1/ 5خمینی)ره( در تاریخ 

ها محو نخواهد شد و باید در سالروز آن، هر چه  خاطره

بیشتر آن را زنده نگه داشت، پانزده خرداد سند زنده 

مخالفت شجاعانة ملت ایران در مقابل استبداد عمال اجانب 

 (122 :  5425نور،  )صحیفه "و استعمار چپ و راست بود.
 

 

 ا)علیها السالم(واحد پژوهش مدرسه علمیه پیروان حضرت زهر
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