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    :چكيده 

يعني نزديك شدن علما به     -ه حوادث مهم تاريخ معاصر    امام خميني رهبر انقالب اسالمي در اشاره ب       

 1342 خرداد   15قيام   ملي شدن صنعت نفت،    دوره رضاشاه،  انقالب مشروطه،  قيام تنباكو،  صفويان،

به نقش فعال و مثبت روحانيون در حفظ استقالل كشور و تالش آنها براي ورود اسالم بـه                  -و غيره 

يي كه بايد از حوادث گذشته آموخت و به كار بست           هاعرصه اجتماعي و سياسي از يكسو و درس       

  .ده استكراز سوي ديگر توجه 
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  .به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداند منتشر شدهن مجله، ايدر كه اي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده بر
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  مقدمه 

انقالب  .مي افتد هر انقالبي پس از زنجيره اي از حوادث و تحوالت مختلف تاريخي اتفاق              
 به پيروزي رسيد و خـود باعـث         1357 بهمن   22اسالمي ايران نيز كه با رهبري امام خميني در          

اي از حوادث و تحوالت خـاص در      پس از سلسله   المللي گرديد، تغييرات شگرف داخلي و بين    
 مهـم   دانستن ديدگاه رهبري انقالبي درباره تحوالت و حوادث        .اتفاق افتاد  تاريخ معاصر كشور  

ها و علل وقوع آن انقالب آن گونـه كـه رهبـري             پيش از وقوع يك انقالب براي شناخت زمينه       
زيرا پژوهشگر را بـه      اند مفيد است؛  نگريستهانقالبي و نخبگان و توده هاي همراه وي به آن مي          
 ديدگاه امام خميني دربـاره   در اين بررسي،   .كندشرايط و موقعيت عامالن آن انقالب نزديك مي       

حوادث عمده پيش از رخداد انقالب اسالمي به ويژه حوادث انقالبي مورد توجه قـرار گرفتـه                 
  :در اينجا توجه به دو نكته الزم است .است
 گرفتـه  انجـام توسط نگارنـده   يك معرفي از آغاز و انجام موضوع،   در ابتداي هر بحث،    -1
  ؛است
هـاي خـود در    سـخنراني در هـاي پـيش آمـده،   هـا و ضـرورت   امام خميني به مناسـبت   -2

اند كه در اينجـا ايـن نظرهـا از منـابع            دهكرهايي خاص از هر موضوع اظهارنظر        جنبه خصوص
  .اصلي آن استخراج و معرفي مي شوند

  

  دن علما به حكومت در دوره صفويان امام خميني و نزديك ش-الف

 1501در سال قدرت رسيدن صفويان  ه  توان از ب  بررسي تحوالت تاريخ معاصر كشور را مي      
هـاي ناشـي از حملـه        بعد از آشفتگي  را  ميالدي آغاز كرد، زيرا صفويان اولين دولت ملي ايران          

 امامي را به عنوان زبان و مذهب رسمي         12ده، زبان فارسي و مذهب شيعه       كرها در ايران    مغول
ن در غـرب و     ها و ازبكا   از سلطه  دو دشمن زمانه يعني عثماني        توانستندو  ) 1(كشور قرار داده    

به عالوه، از اين زمان است كه نهاد روحانيـت شـيعه توانـايي       . شرق بر ايران جلوگيري نمايند      
قلمـرو   وجود مراكز شيعه در خارج از     ه سبب   ايفاي نقش در مسائل سياسي را بدست آورد و ب         

 ةورهـا در د   ها بـر اخبـاري    ايران يعني عراق، استقالل مالي روحانيت از دولت، پيروزي اصولي         
هـا ايـستاد و در      غيره بر اقتدارش افزوده شد و بارها در مقابـل حكومـت            و فتحعلي شاه قاجار  

 انقالب اسـالمي ايـران را بـه پـيش بـرده و بـه                ،نهايت با رهبري شايسته و تواناي امام خميني       
  .پيروزي رساند

ا امـ . روحـانيون و حكومـت هـستيم       دوره صفويه شاهد نوعي همگرايي بين تعدادي از        در
همانطور كه خانم لمبتون نيز گفته است بر خالف گروهي از علماي سني ماننـد غزالـي و ابـن                    

اند قدرت سياسي در هر شكل آن مشروعيت دارد و قيام عليـه آن جـايز نيـست،                  تيميه كه گفته  
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علـت  . تاكنون هيچ عالم شيعي جواز مشروعيت براي حاكمان ظالم و جائر صادر نكرده اسـت              
 به حكومت در دوره  صفويه بر مبنـاي مـصلحت و بهـره گيـري از شـرايط                    نزديك شدن علما  

. )صفحات مختلـف   ،1379 ،محمدعلي حسيني زاده   (مساعد ايجاد شده براي گسترش مذهب تشيع بود       
شاهان صفوي به ويژه شاه اسـماعيل بنيانگـذار سلـسله صـفويه و شـاه طهماسـب خـود را از                      

والتـر  (رسـاندند   مـي ) ع( نسبت خـود را بـه امـام علـي            دانسته و ) ع(نوادگان امام هفتم شيعيان     

  با توجه به گرايش مـذهبي، ته يك ونيزي معاصر با شاه اسماعيل،      به گف  .)7-8صـص  ،1361،هينتس
. )66ص  ،1359 لمبتـون، .آن(حكومت از محبوبيت بااليي در ميان مردم و درباريان برخـوردار بـود      

 نمودنـد و علمـايي ماننـد محقـق كركـي،          صفويان اول براي گسترش مذهب شيعه تـالش مـي         
از يكسو و همكاري بـا  دولـت بـراي ممانعـت از               دليل اين امر  ه  شيخ بهايي و غيره ب     مجلسي،

 ،در همـين زمـان    . ايران از سوي ديگر، بـه دولـت نزديـك شـدند            ها و ازبكان بر   سلطه عثماني 
 سـمت پايـان دوره      علماي ديگري با اين همراهي مخالفت نموده و از اواسـط و بـه ويـژه بـه                 
هاي عدالت خواهانه صفويه كه دو هدف پيش گفته محقق شده و پادشاهان صفوي نيز از آرمان             

دربار خوشگذران در بر گرفته شدند، علما خود را از دولـت كنـار   و توسط و مذهبي اوليه دور    
  .ند شدكشيده و از اين زمان به پناهگاه مردم در مقابل دولتهاي جائر تبديل 

 بر اين ايده كه در زمـان صـفويان          1356هاي خود در سال     خميني در يكي از سخنراني    امام  
شرايطي در كشور فراهم شده بود كه مذهب شيعه گسترش يابـد و نزديـك شـدن تعـدادي از                    

  :تاكيد كرده است  علما به حكومت به خاطر دفاع از مصالح اسالم بوده،
شـيخ  ... ، ) رض(، محقـق ثـاني   )رض(سي كسي تا به گوشش خورد كه مثال مجل    ... نبايد  «
كردند، خيال كند كه اينها مانده بودنـد        همراهي شان مي  ... با اينها رابطه داشتند و      ) رض(بهايي  

احتياج داشتند به اينكه سلطان حسين و شاه عباس به آنها عنايتي بكنند،              عزت و ... براي جاه و    
ين مذهب را به وسيله آنها، به دست آنها ترويج          يك مجاهده نفساني كردند براي اينكه ا      ... آنها  
در يك محيطي كه اجازه مي گرفتند كه شش ماه ديگر اجازه بدهيد مـا حـضرت اميـر را                    . كنند

مـصالح  ... انـد اينها رفته انـد و مجاهـده كـرده   ... و از مذهب تشيع هيچ خبري نبود... سب كنيم 
  .)1356 / 10 / 10 - 259 ، ص 1 ، جصحيفه نور( ».اسالم فوق اين مسائلي است كه  ما خيال مي كنيم

  : همين نكته تاكيد كرد ر نيز در سخنراني خود ب1358امام در سال 
رفت آنهـا را    رفت وزارت كند، مي    نمي ،شدها وارد مي  خواجه نصير كه در اين دستگاه     ... « 

نـصير را   كارهايي كه خواجه نصير براي مـذهب كـرد، آن كارهاسـت كـه خواجـه                 ... آدم كند   
و امثـال او مثـل محقـق        ... خواجه نصير كرد، نه طب خواجه نصير و نه رياضيات خواجه نصير           

كه در دستگاه صفويه بود، صفويه را آخونـد كـرد، نـه خـودش را                ... ثاني، مثل مرحوم مجلسي   
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انبيا بـراي   . اگر انسان بتواند ك محمد رضا را انسان كند ، بسيار كار خوبي است             ... صفويه كرد   
  .  )1358 / 4 / 13-    8 ، ص 8، ج صحيفه نور (  ».اندهمين آمده

دهنـد   اين نكته را نيز مورد تاكيد قرار مـي         1364ايشان در يكي از سخنراني هايش در سال         
انـد، ولـي تبليغـات    كه گمان ندارم حتي يك نفر از سلسله  سالطين آدم حسابي و خوب بـوده      

در صفويه آدمي بدتر از او نبود، آدمي خـوب خوانـده            باعث شده است كه شاه عباس كه شايد         
شود يا انوشيروان، كه عدالت گستري او مانند صلح دوستي رئيس جمهور آمريكاسـت، آدمـي                

  . )1364 / 9/ 9 -248ص ،19ج   ،صحيفه نور (عادل خوانده شود 
 بـوذرجمهر زمان انوشيروان،  در: به داستاني از شاهنامه اشاره مي كند خط مشي   امام در اين    

ماموران  .برخي افراد طبقه پائين گرفت     توان آن را از   به وي گفت كه احتياج به پول داريم و مي         
مقابل كمـك وي،     توانست كمك كند، اما شرط كرد كه در       را يافتند كه مي    يك كفشگر  رفتند و 

ـ     را به انوشيروان گفتند،    وقتي ماجرا  .بايد اجازه دهند پسرش درس بخواند      ولش را  او گفت نه پ
     سـپس   زيـرا اگـر آدم پـائيني درس بخوانـد،    . گـذاريم پـسرش درس بخوانـد    خواهيم نه مي  مي
  .اين عدالت انوشيروان بوده است . خواهد در امور مداخله كندمي

  

   امام خميني و حركتهاي انقالبي در دوره قاجاريه-ب

وره صـفويان آغـاز     اواسط د  مقابل دولت كه از    حكومت و مقاومت در    جدائي روحانيت از  
هاي اعتراضي و انقالبي ماننـد قتـل     حركت را در  د و خود  ششده بود، در زمان قاجارها تشديد       

 نفـر   80 تـا    37گريبايدوف، كه در آن مردم به سفارت روسيه ريخته و گريبايدوف را به همراه               
، قيـام  ) 3(نـي ، قيام عليه امتياز رويتر به رهبري حاج مال علي ك)2(روسي ديگر به قتل رساندند  

. به رهبري ميرزاي شيرازي، انقالب مشروطه، قيام شيخ محمد خياباني و غيره نـشان داد               تنباكو
در اينجا به ديدگاه امام درباره دو مورد  مهم تر يعني قيام تنباكو و انقالب مشروطه توجـه مـي                     

  .كنيم
  

   امام خميني و قيام تنباكو- 1

الدين شاه قاجار به لندن، ماژور تالبوت خويشاوند         م ناصر  1891/ش  .  ه   1269با سفر سال    
ساليسبوري نخست وزير انگلستان، درخواست اعطـاي امتيـاز انحـصار توتـون و تنبـاكوي                 لرد

، قرار شد در تهـران      )4(هاي كالن به مقامات ايران    ايران از وي را مطرح كرد و با پيشنهاد رشوه         
 در تهـران امـضا شـد، شـركت  رژي در برابـر            بعداًطبق مفاد قرارداد كه     .  كنند   قرارداد را امضا  

% 25  ليره استرلينگ به اضافه    15000بدست آوردن انحصار توتون و تنباكوي ايران، ساالنه مبلغ          
منافع كمپاني از اين قرارداد را به دولت ايران مي پرداخت و  ايـن در شـرايطي بـود كـه طبـق                        
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منافع به دولت عثماني داده     % 20ليره به اضافه     630000قراردادي با دولت عثماني، ساالنه مبلغ       
به نوشته روزنامه اختـر كـه در آن زمـان در اسـتانبول              . شد و انحصار نيز چندان محكم نبود      مي

ابـراهيم  (  هزار ليره سود خواهد برد     500صاحب امتياز برآورد كرده بود كه ساالنه         شد،منتشر مي 

صرالدين شاه نيز در خاطراتش امتياز توتون و    فوريه پزشك مخصوص نا   . )177،ص  1358،تيموري  
 ،فوريـه ( داند كه ارزش بردن رنج و پرداخت خرج آن را داشـت تنباكو را لقمه چرب و نرمي مي    

 اي با توتـون و تنبـاكو  مردم ايران بگونه  % 20 به عالوه، با توجه به اينكه زندگي          .)312ص   بي تا، 
محمدرضـا  () و برداشـت و تجـارت خـارجي       خريد و فروش، مصرف، كاشت      (يافت  ارتباط مي 

خواست بخـرد   توانست اين مواد را به هر قيمت كه مي         و شركت رژي مي    )35ص   ،1333 ،زنجاني
  . يا بفروشد، معلوم شد كه كاله بزرگي بر سر دولت ايران رفته است 

ن  هزار نفر تحت عنوان مـاموري      200تر اين بود كه شركت با آوردن حدود         همه اينها مهم   از
 از قبيـل قـرار دادن       -دادنـد   اجراي قرارداد به ايران و اعمال و رفتـاري كـه آنهـا صـورت مـي                

    مامورين مسلح در مراكز خود و سـاختن بـرج و بـارو، تبليغـات مـسيحي توسـط مـسيونرها ،          
 ايـن  )42همـان،ص  (قماربازي ومجالس رقص و غيـره        حجابي، ايجاد مراكز مشروب فروشي،    بي

شـرقي انگلـيس در     انيان ايجاد كرد كه آنها مي خواهند نقشي را كه كمپاني هند             تصور را در اير   
  .هاي استعمار شبه قاره هند بازي كرد در ايران بازي كنندفراهم كردن زمينه

الدين اسـدآبادي در نوشـتن نامـه بـه ميـرزاي شـيرازي در       در اين شرايط، نقش سيد جمال 
در مقابـل رونـد رو بـه افـزايش فـروش كـشور بـه          سامراء عراق و ترغيب ايشان به ايستادگي        

با صدور حكم تحريم استفاده از توتون و        .   )52 تا   54تيموري ، صص    ( ها نيز آشكار است   خارجي
غيـره از مـصرف      تنباكو توسط ميرزاي شيرازي، همگان و حتي غيرمسلمانان، عناصر درباري و          

 ابتدا به بهانه هايي مانند نياز كشور بـه          توتون و تنباكو خودداري كردند و ناصرالدين شاه كه در         
ميـرزاي   .پول و ناتواني در دادن غرامت مقاومت مي كرد، مجبور شـد قـرارداد را فـسخ نمايـد                  

فسخ قراردادهاي ديگر از جمله بانك شاهنـشاهي اصـرار           شيرازي حتي پس از فسخ قرارداد بر      
ان به ويژه ميرزاي آشتياني جهـت       فرسايي بر علماي تهر   كرد، اما ناصرالدين شاه فشار طاقت     مي

  . دش و بدينوسيله حكم تحريم لغو وارد آوردميرزا براي لغوحكم تحريم  درخواست از
قيام تنباكو اولين مقاومت عمومي گسترده مردم ايران در مقابل اسـتبداد داخلـي و اسـتعمار                 

. ور بـوده اسـت  سراسر تاريخ معاصر كـش  خارجي و پس ازوقوع داراي آثار و نتايج ويژه اي بر  
هايي با انقالب اسالمي به ويژه شباهت در نيروها و رهبري،           اين قيام را از جهت وجود شباهت      

هـا بـه    از نتايج عمده آن، پي بـردن دولـت و خـارجي           .  دانست تمرين انقالب اسالمي  توان  مي
  .العاده علما و قرار گرفتن در دسته علل اصلي حركت مشروطه بود قدرت فوق
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       تاثيرگـذار در وقـوع انقـالب اسـالمي         هـاي مهـم و    ي قيـام تنبـاكو را از حركـت        امام خمين 
امام هم چنـين در دفـاع از نقـش و كاركردهـاي        . )19/10/57-881،ص  4ج  صحيفه نـور،  ( ستدانمي

بـا سـالطين    اين نكته كه كسي كه در اين صد سال اخير با تاكيد بر -روحانيت در دوره معاصر  
ايش از روحاني شروع شده و ادامه آن نيـز توسـط روحانيـت بـوده اسـت                  ابتد وقت در افتاده،  

 چنـدين بـار بـه نقـش ميـرزاي           - )30/4/58- 179،ص  8 و ج    19/10/57- 881ص   ،4ج   ،صحيفه نـور  (
از  به نظر ايشان دو قـدرت ضـد اسـتعماري اسـالم و روحانيـت،              . شيرازي اشاره نموده است     

ري مي كنند و به همين دليل هر دو مورد هجوم قـرار  دستيابي استعمارگران به اهدافشان جلوگي    
قدرت اسالم را به اينكه دين افيون جامعه است و حتـي نويـسندگان خبيـث مـا نيـز                    . اندگرفته

 صحيفه نور،  (خواهند بشكنند گاهي اين حرف را مي زدند وحتي امروز هم اين حرف هست، مي            

نويـسان وابـسته مـورد      سـتان و روزنامـه    قدرت روحانيت را هم قلم بد     . )5/4/58 - 206ص   ،7ج  
  .هجوم قرار داده اند

پيش از آن نيز امام با اشاره به نقش بي بديل علما در دفاع از استقالل كشورو نقش ميرزاي                   
  :به هدف بيگانگان يعني در هم شكستن سنگر روحانيت اشاره نموده بود شيرازي در آن،

ي دين به كشورهاي اسالمي در طول تاريخ         بايد ملت اسالم بدانند خدمت هايي كه علما        "
در همين اعصار اخير، نجـات كـشور از سـقوط قطعـي مرهـون              . اند، قابل شمارش نيست   كرده

در نظـر اجانـب و عمـال        ... و همت علماي مركـز بـود        ) مرحوم ميرزاي شيرازي  (مرجع وقت   
چپاول و عياشي بـه     خائن آنها، بايد اين سنگر شكسته شود تا با خيال راحت به تاخت و تاز و                 

   )21/8/50- 177ص  ،1ج  ،صحيفه نور( ".زندگاني ننگين خود ادامه دهند
كند كه بيگانگان با شكست در مقابل فتواي ميرزاي شيرازي كه در يك روستا              امام تاكيد مي  

 در عراق سكونت داشت، به قدرت بزرگ روحانيت پي برده و شروع به تبليغ عليه آن نمودنـد                 
  .) 28ص ،1380،يريمحمدرضا دهش(

امام خميني تاريخ را عبرتي براي آيندگان دانسته و اشاره مي كند كه در درس هاي ميرزاي                 
،ج صـحيفه نـور  (شيرازي مناقشه هاي علمي وجود داشت،اما مخاصمه و دشمني وجـود نداشـت              

 آنچه  تا  و ما نيز بايد از رويارويي روحانيون مقابل يكديگر جلوگيري كنيم،           )18/5/63-29،ص  19
هاي امام درباره در گفته .)13/7/62-136،ص 18،ج صحيفه نـور  (در مشروطه اتفاق افتاد تكرار نگردد 

هـاي تـاريخ معاصـر كـشور از جملـه           ديگر در حركت   هاي تاثيرگذار به نقش گروه   قيام تنباكو، 
-169،ص 17 و ج    8/7/58-232ص   ،9ج   ،صـحيفه نـور   (بازاريان و غيره نيز اشـاره شـده اسـت            زنان،

 از سوي ديگر، به نظر ايشان علت عدم ادامـه قيـام تنبـاكو،                .)11/2/64-280،ص  19 و ج    10/11/61
   )28-29صص دهشيري،( :نبودن يك ايدئولوژي انقالبي براي سرنگوني رژيم سلطنتي بود
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جنبش تنباكو بر ضد سلطان آن وقت بود، جنبش مشروطه بر ضد رژيم بود؛البته بـا قبـول            "
  .)58 5/4-206،ص 7،ج حيفه نورص( "عدالت مي خواستند ايجاد كنندداشتن رژيم، 

  

   امام خميني و انقالب مشروطه – 2

هـا در دربـار     م در شرايط قدرت برتر روس      1906/ ش  .  ه   1285انقالب مشروطه در سال     
علل و عوامل فكري فرهنگـي       ها،مجموعه اي از زمينه   . ايران نسبت به انگليسي ها، اتفاق افتاد        

هاي علما و روشنفكران در آگاهاندن مردم، سفر بـه كـشورهاي خـارجي و اعـزام                مانند تالش (
صـص   ، 1363محمـود مهـرداد،  ( )از مردم با سواد بودنـد % 5ها هر چند تنها محصل و نقش روزنامه  

هاي ايران  و شكست در جنگ    مانند نگراني مردم از طرز اداره كشور       :داخلي(، سياسي   )99 -115
نتايج آن يعني تحميل قراردادهاي گلستان و تركمانچاي و كاپيتوالسيون به كشور و              و روسيه و  
هـا حـامي    م با توجـه بـه اينكـه روس       1904-5مانند شكست روسيه از ژاپن در سال         :خارجي

ها نوع ماليات به دولت، اعمال تعرفـه        مانند پرداخت ده  (، اقتصادي   )قاجارها در اين زمان بودند    
 و توليدكنندگان ايراني،   كاالهاي روسي به ايران و در نتيجه ورشكستگي تجار        اندك براي ورود    
ضـعف قـدرت مركـزي و       (و نظامي   ) نتايج اقتصادي سوء آن بر زندگي مردم       فروش مشاغل و  

هـا و   به اين زمينـه   . در وقوع و پيروزي اين انقالب نقش داشتند       ) جوالن قبايل مسلح در كشور    
تشاش و نا آرامـي بـه ويـژه رفتـار           غهاي دولتمردان در مقابل ا    العملها و عكس  علل بايد روش  

هـا و  توانست از رسيدن خبـر نـاآرامي  او حتي تا مي. الدوله بسيار مستبد را نيز افزود خشن عين 
  ).5(اعتراضات به مظفرالدين شاه جلوگيري مي كرد 

 توسط هاي مذهبي و يك تحصنگروه در جريان انقالب مشروطه دو تحصن توسط علما و
هايي از مردم ابتدا    علما به همراه گروه   . تعدادي از تجار صورت گرفت     هاي روشنفكري و  گروه

مظفرالدين شاه ايـن    .  كردند عدالت خانه به حرم حضرت عبدالعظيم در ري رفته و درخواست          
اين بار علمـا راه قـم را         .الدوله صدر اعظم ايستادگي كرد    درخواست را پذيرفت، اما سپس عين     

همزمــان گروهــي از . تحــصن نمودنــد) ع(پــيش گرفتنــد و در حــرم حــضرت معــصومه در 
نيـز راه سـفارت روسـيه را در         )  نفـر  14000حدود  (بخشي از نيروي كار تهران       روشنفكران و 

به يكباره درب سفارت انگلـيس بـه روي         . ها به آنان اجازه ورود ندادند     پيش گرفتند؛ اما روس   
نشيني به كالس درس تبديل شده بود و در هـر            روزهاي بست  سفارت انگليس در  . آنها باز شد  

در اين شـرايط،    . دادندخواهي مي گوشه آن گروهي جمع شده و معلميني به آنها درس مشروطه          
اي جز تسليم در مقابل روحانيت، كه اكنون به رهبران حركت تبديل شـده              مظفرالدين شاه چاره  

پـذيرد، امـا   مـي  تشكيل مجلس شوراي اسـالمي را مظفرالدين شاه اعالم كرد كه   . بودند نداشت 
نشينان سفارت با خط دهي عناصر وابسته به بيگانه ايـستادگي كـرده و خواسـتار تـشكيل             بست
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فرمـان   مظفرالـدين شـاه ايـن خواسـته را پـذيرفت و      . مجلس شوراي ملي و نه اسالمي شـدند       
  .اين فرمان مرد  روز پس از صدور10وي . مشروطه را صادر كرد

تعـدادي از    .الف در صف مشروطه از همان آغاز پيروزي و حتي پيش از آن شروع شد              اخت
روشنفكران وابسته با استفاده از آزادي هاي بدست آمده و روزنامه هايشان، شروع بـه فحاشـي                 

در ايـن شـرايط، محمـد علـي شـاه از       .دندكرعليه مذهب و روحانيت كرده و محيط را متشنج   
 همكاري لياخوف فرمانده روسي تنها نيروي مدرن ايران يعني بريگاد           موقعيت استفاده كرد و با    

از جملـه سـتارخان و      (به دنبـال ايـن امـر، مـشروطه خواهـان            .قزاق، مجلس را به توپ بست       
محمدعلي . تهران را تسخير كردند    از تبريز ، اصفهان و رشت به تهران حمله نموده و          ) باقرخان

 در اين شـرايط     . ساله اش احمد به قدرت رسيد      12فرزند  شاه به سفارت روسيه پناهنده شد و        
. شيخ فضل اهللا نوري به جرم مخالفت با مشروطه اعدام و سال بعد آيت اهللا بهبهاني تـرور شـد          

 علمـاي   قـبالً . اين اقدامات مشروطه خواهان، روحانيت را به طور كامل از مـشروطه دور كـرد              
. راني و مازندراني از مشروطه دفاع نمـوده بودنـد  ته ايراني مشهور عراق مانند آخوند خراساني،     

 به دفـاع    تنبيه االمه و تنزيه المله    آيت اهللا ميرزاي نائيني نيز كه با نظريه قدر مقدورخود دركتاب            
  ).6(ده به رودخانه ريخت كراز مشروطه پرداخته بود ، نسخه هاي كتابش را جمع 

ني اول و حضور بيگانگان در كـشور        به اين اوضاع، شرايط بد اقتصادي ناشي از جنگ جها         
كه از سوي ژنرال آيرون سايد فرمانده نيروهـاي انگليـسي در ايـران               نيز اضافه شد و رضاخان،    

حـسين    و28ص  ،1358،ان لوروريـه ژاحمـد فـاروقي و   ( خالص را بر مشروطه زد    تير شد،حمايت مي 
  .)138-137ص ص، نيكي كدي   و82، ص 1ج ،1370،فردوست

 هاي قرآني و بيان اينكه تاريخ براي ما درس عبرت است،          با به ياد داشتن آموزه    امام خميني   
 از آنها در هدايت     كردي ويژه از مطالعه تاريخ مشروطه در ذهن خود داشت و سعي مي            يهايافته

بيـرون رفـتن    به نظـر ايـشان، تفرقـه در صـف مـشروطه،            .و رهبري انقالب اسالمي بهره گيرد     
قش وابستگان به بيگانه در اين امرو نقش آنها در آوردن قوانين غربي از              روحانيون از صحنه و ن    

  .عوامل شكست مشروطه بود
  

  تفرقه در صف مشروطه 

 ترور استاد مرتضي مطهـري و امثـال ايـشان را    ،امام خميني پس از پيروزي انقالب اسالمي     
در صدر مشروطه بـا    همان گونه كه     :گويدتكرار نقشه دشمنان در انقالب مشروطه دانسته و مي        

اكنون نيـز بـا كـشتن مطهـري و ديگـران       و بهبهاني مسير ملت را برگرداندند،    ) 7(كشتن نوري   
كنـد كـه در     امام تاكيـد مـي     .)3/3/58-258ص   ،6،ج  صحيفه نور (همان نقشه را در سر مي پرورانند        

 ست آورد، ده  هايي ب حالي كه مشروطه اساسا به دست علماي نجف و ايران آغاز شد و پيروزي             
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با ترور و تبليغـات روحـانيون را از صـحنه            اما وابستگان دولت هاي خارجي به ويژه انگليس،       
 علمـا،  ملت، استبداد بازگشت و اكنون نيز اگر      خارج كردند و با سلطه غربزدگان و شرقزدگان،       

اين انقالب به سرنوشت مشروطه دچار خواهد شـد؛ بـا            نويسندگان و روشنفكران سستي كنند،    
  ) 4/8/60-202،ص 15،ج صحيفه نور( ).8(جه به اينكه امروز دشمنان بيشترندتو

  

   بيرون رفتن روحانيون از صحنه 

هاي مسلمان مـورد توجـه      انقالبي هاي مهم مشروطه كه توسط امام خميني و       درس يكي از 
ر در  امام تاكيد مي كند كـه اگـ        .گيري نيروهاي انقالبي پس از پيروزي بود      بوده است عدم كناره   

  به ميـدان آمـده بودنـد و مجلـس را قبـضه              صدر مشروطه علما و مومنين و روشنفكران متعهد       
ها و مستبدان و قلدرها كـه بـا ارعـاب رعيـت و گـرفتن رأي آنهـا                   جايي براي خان   كردند،مي

  .)31ص  دهشيري،( خوردمجلس را در اختيار گرفتند نمي ماند و مشروطه شكست نمي
چنين توصـيف كـرده   را هاي متدين از صحنه پس از انقالب مشروطه   ايشان دور شدن نيرو   

  :است 
اكنون ما بايد از آن توطئه ها و مفاسدي كه از انزواي متدينين پيش آمـد و سـيلي اي كـه                      "

   .)22/11/62-231ص  ،18  ج،صحيفه نور( "عبرت بگيريم اسالم و مسلمين خوردند،
رار افرادي چون شيخ    صاسي مشروطه كه به ا    امام علت اجرا نشدن اصل دوم متمم قانون اس        

بايد پنج مجتهد داراي شـرايط بـر مـصوبات مجلـس             فضل اهللا نوري نوشته شد و بر مبناي آن        
 ،دهـشيري (داند كه بر انقالب مشروطه مسلط شـدند  نظارت كنند را خدعه و نيرنگ شياطيني مي       

   .)34ص 
كننـد كـه از افتـادن       انقالبي توصيه مي  ايشان در وصيتنامه خود نيز به دولتمردان و نيروهاي          

گفـت كـه پـذيرش       تـوان انقالب به دست نااهالن و نامحرمان جلوگيري كنند و با اطمينان مي           
هـاي نخـستين پـس از       استعفاي دولت موقت و پايين آوردن بنـي صـدر از مقامـاتش در سـال               

  .تهاي مشروطه بوده اسپيروزي انقالب اسالمي نيز بازتابي از توجه به درس
  

  : امام خميني و تحوالت و حوادث دوره پهلوي –ج 

ب ساز وقوع انقـال   طور مستقيم زمينه  دوره حكومت پهلوي و اقدامات رضاشاه و پسرش به        
در اينجا به ديدگاه امام خميني درباره چند موضوع عمده اين زمان بـه ويـژه     .اسالمي بوده است  

  .كنيمهاي انقالبي توجه ميحركت
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  ني و دوره رضا شاه  امام خمي– 1

شرايط نابسامان اقتصادي و غيـره باعـث ضـعف و شكـست             اختالف در صفوف مشروطه،   
ها به چند دليل طرفدار ايجاد يك دولت مركزي قـوي در            در اين شرايط انگليسي   . مشروطه شد 
ها به قدرت رسيده و احتمال تـاثيراتي از          كمونيست 1917در روسيه با انقالب      -1: ايران شدند 

 در جنگ جهاني اول اهميت نفت مشخص شده و ايران يكي            -2 ؛ن جريان بر ايران مي رفت     اي
ها و در تبريز شيخ محمـد خيابـاني          در گيالن جنگلي   -3 ؛ترين كشورهاي نفت خيز بود    از مهم 
 بـه شكـست     1919 قرارداد وثوق الدولـه      -4 ؛هاي ضد خارجي قوي پديد آورده بودند      حركت

الحمايه خـود نمـوده و منـابع مـالي ايـران را در              نسته بود ايران را تحت    انجاميده و انگليس نتوا   
  .اختيار بگيرد

بدين ترتيب، آنها روي يك افسر جاه طلب بنام رضاخان ميـر پـنج در تنهـا نيـروي مـدرن                
ايران يعني بريگاد قزاق دست گذارده ، اول به او كمك كردند كه فرمانده بريگاد شود و سـپس                   

او ابتدا سردار سپه شد و سپس با فشار خود را به عنوان نخـست  . ويق كردند   او را به كودتا تش    
شاه  ه،كرد قدرت را به طور كامل به خود منتقل 1304وزير به احمد شاه تحميل كرد و در سال 

ها فروشي مشروب هكردز يكسو خود را طرفدار اسالم معرفي        اوي براي رسيدن به قدرت،      . شد
روز وعـده   د و از سوي ديگـر در شـرايط آشـفته آن   كري شركت ميرا بست و در مراسم مذهب   

  .) 117-118صص  ،1361،جالل الدين مدني (دادامنيت مي
فرهنـگ مـذهبي مـردم و        رضا شاه پس از رسيدن به قـدرت بـه مخالفـت بـا اعتقـادات و                

تـرين مخـالف    مهـم  .الگوي او كمال آتاتورك و اقـداماتش در تركيـه بـود            .روحانيت پرداخت 
  در مقابـل   ،روحانيـت  .اشاه مدرس بود كه به دست وي تبعيد و سرانجام به شهادت رسـيد             رض

هاي ضد اسالمي رضاشاه از جمله كشف حجاب با صداي بلند به اعتراض برخاست، اما               برنامه
رضـا شـاه حكـومتي      .  فاجعـه مـسجد گوهرشـاد مـشهد آفريـده شـد              ،به شدت منكوب شده   

وي حتـي   . ده هر گونه صداي مخالف را به شدت سركوب كـرد          قلدرمĤبانه و مستبد را بنياد نها     
چنـين  . تعدادي از روشنفكراني را كه در بنيادگذاري حكومتش نقش داشـتند از ميـان برداشـت     

از خود فرو مي پاشند و اين امر پس          هاي خارجي بسيار قويتر   هايي تنها توسط قدرت   حكومت
ايـران در زمـان      مداخلـه نظـامي متفقـين در       از نشان دادن گرايشاتي به آلمان توسط رضاشاه با        

  .اتفاق افتاد جنگ جهاني دوم،
هـاي  ها دانسته و تحكـيم پايـه       توسط رضاخان را نقشه انگليسي     1299امام خميني كودتاي    

هاي او و از ديگر سو به دليل سكوت كـساني كـه او   اقتدار رضاخان را از يكسو بدليل رياكاري  
  :كندقلمداد مي) به جز مدرس (را مي شناختند 
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از ...اشتباهاتي شده است كه خيلي موجب تاسف اسـت          ... در طول سلطنت اين سلسله ،       "
اشتباه اين بود كه آنهايي كه اطالعـات         ها اين امر واقع شد،    و با امر انگليس   ... اول كه كودتا شد   

ي از ايـن    رضا شـاه هـم بعـض      . داشتند و مسائل را مي توانستند بفهمند، مردم را مطلع نكردند            
كند، در اوايل امرش شروع كرد، روضه خواني شروع         مي) محمد رضا شاه  (كارهايي كه اين آدم     

دسته هاي ارتش را روز عاشورا براي سينه زني بيرون آورد، خودش اين تكيه هايي كه                ... كرد،  
شـروع  هايي كه شده است اين است كه اينهـا          يكي از غفلت  ... در تهران بود راه مي افتاد دوره        

دنبال اين كارهايي كه رياكارانـه انجـام        . نكردند كه به مردم، به ملت، چهره او را نمايش بدهند          
هاي مذهبي را تعطيل كرد، و بـاز در همـان           داد، آن چهره ديگرش را نمايش داد كه تمام پايگاه         

از مـدرس   آنهايي كه بايد مـردم را آگـاه كننـد پـشتيباني             ... زمان يكي از اشتباهات اين بود كه        
با منطـق قـوي و اطالعـات خـوب و           ... اگر پشتيباني كرده بودند، مدرس مردي بود        ... نكردند
-34،ص 3،ج صـحيفه نـور  ( "و ممكن بود كه در همان وقت شراين خانواده كنده بشود      ... شجاعت

16/ 8/57(.  
 امام كشف حجاب توسط رضاشاه را نيز اقدامي در جهت مبارزه با مذهب كه در جريان آن                

  .)14/8/59 -152،ص 13،ج صحيفه نور(نمايد جنايات بسياري صورت گرفت معرفي مي
توانايي و تـالش هـاي مـدرس بـه           هاي خود بارها از شخصيت،     امام خميني در سخنراني   

ايشان با اشاره به اينكه القاب براي شهيد بزرگ ما يعني مـدرس كوتـاه و                 .نيكي ياد كرده است   
درخشاني بر تارك كـشوري كـه از ظلـم و جـور رضـا شـاهي              كوچك است، مدرس را ستاره      

مردي كه در    داند؛هاي او مي  نمود تصوير كرده و ملت را مرهون خدمات و فداكاري         تاريك مي 
د، از اظهار حق و ابطـال باطـل دريـغ    وها بسته و گلوها فشرده ب  ها شكسته و زبان   زماني كه قلم  

  . )28/6/63 -66،ص 19،ج صحيفه نور( كردنمي
امام خميني مدرس را شخصيتي بسيار شجاع و بـا شـهامت، سـاده زيـست، داراي قـدرت                   

  ).9( داندافتخار مجلس مي و روحي باال
   
  : امام خميني و نهضت ملي شدن صنعت نفت -2

 سياسـي در آن     ،هـاي فكـري    شرايطي در كشور فراهم گرديد كه گروه       1320در اواخر دهه    
در انتخابـات مجـالس     .  در صحنه حضور داشتند    1332 مرداد   28ده و تا زمان كودتاي      كرظهور  
گـرا وارد   گـرا  و ملـي      تعدادي از طرفداران ملي كردن نفت شـامل افـراد اسـالم            16 و   15 ، 14

زمان يك حركت اسالمگرا يعني فداييان اسالم به رهبري نواب صفوي            در همين    مجلس شدند، 
داييان اسالم با ترورهاي خود از جمله ترور هژير و رزم آرا شـرايط را               ف. مشغول فعاليت بودند  
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 7 از   -1: شامل دو دوره بود     وزيري مصدق   نخست .براي نخست وزيري مصدق فراهم كردند       
   .1332 مرداد 28 تا 1331 تير 30 از - 2 ، 1331 تير 25 تا 1330بهشت اردي

 حرف ايران مبني بر اينكه دادگاه الهه فقط  نفت ملي شد و در دادگاه الهه نيز      ،در دوره اول  
 .ها رسيدگي كند نه اختالف يك شركت و يك دولـت، پـيش رفـت              تواند به اختالف دولت   مي

استعفاي مصدق بدليل عدم همراهي شاه و مجلس با درخواست او مبني بـر كـسب فرمانـدهي               
وام را بـه نخـست وزيـري        موقعيتي در اختيار محمد رضاشاه قرار داد تا قـ          قوا و اختيارات تام،   

  بـار 1331 تيـر 30كاشاني باعث شد مـردم در قيـام       اهللا  آيهاما در اين شرايط  فراخوان        .برگزيند
در عين حال  در دوره دوم بـين سـران نهـضت اخـتالف                .مصدق را به قدرت بازگردانند     ديگر

غيـره   توسـط مـصدق در ارتـش و          بدسابقههاي افراد    انتصاب خصوصكاشاني در   . ظهور كرد 
-كـرد موفقيـت   ده و تصور مي   كراز سوي ديگر، مصدق فداييان اسالم را زنداني         . دادهشدار مي 

هـاي كمونيـست و     ايهم چنين، وي دسـت تـوده      . هايش تنها به دليل تالش هاي خود اوست       
وابسته به شوروي را باز گذارده و آنها با جوالن دادن در صحنه اسباب نگراني نيروهاي مذهبي                 

 تن طـالي ايـران كـه بـدليل اشـغال      11 مي آوردند و به عالوه اتحاد شوروي از دادن      را فراهم 
تحريم خريد نفت ايران نيز به اقتـصاد كـشور           ،همچنين. دكر خودداري   ،پرداختايران بايد مي  
 مـرداد توسـط گروهـي از نظاميـان و     28در ايـن شـرايط، كودتـاي آمريكـايي     . ضربه زده بود    

  . تومان پول از سازمان سيا گرفته بودند، اتفاق افتاد50ك همراهي اوباشي كه هر ي
ه نظر امام خميني جداسازي دين از سياست، كنار زدن روحانيت از صحنه سياسي كـشور                ب

و رنگ ملي به نهضت دادن و محروم نمودن آن از پشتوانه مذهبي از آفات ملي شـدن صـنعت                    
ت اهللا كاشاني از نزديك اشـاره كـرده واو را   امام به آشنايي خود با آي  .)37،ص  دهشيري( نفت بود 

 و مي گويد جـرم      )26/9/62-181،ص  18صحيفه نور،ج   (يك روحاني مبارز و ضد استعمار مي داند         
  .)39،ص دهشيري(او اين بود كه مي خواست اسالم در ايران پياده شود 

  :ده استكراره امام عالوه بر اينها، در يكي از سخنراني هايش به چند اشتباه دكتر مصدق اش
 بودنـد   )گفتـه ( از رجال و يك نفر از علما ، يك جمعي از مردم              مثالً اگرآن وقت يك نفر   "

هـا  ما حاال ابتال به اين صـحبت      ... اگر اين غفلت نشده بود      ... خواهيم اين سلسله را     كه ما نمي  
كت ما واقع شد    ساير اقشار ممل  ... اين غفلت بزرگ از رجال سياسي و علما و          ... اينجا نداشتيم   

از آن وقـت    . كه قدرتمندش كنند     هم گرفتند ) را(اش  و اين آدم را تحميل كردند بر ما و دنباله         
قوام السلطنه مي توانست اين كارها را بكند ، لكن بـا غفلـت              . تا حاال هم غفلت ها شده است        

آمـد، لكـن    از او باالتر دكتر مصدق بود ، قدرت دست دكتر مصدق            . ها نكرد ها يا ضعف نفس   
يكي از اشتباهات اين بود كه آنوقتي كه قدرت دستش آمد، اين را خفـه               ... اشتباهات هم داشت  

اش نكرد تا تمام كند قضيه را، اين كاري براي او نداشت آنوقت ، هيچ كاري براي او نداشـت،                   
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وقت ضعيف بـود و زيـر         آن ...بلكه ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست او بود و اين هم             
غفلت ديگر اينكه مجلس را ايشان منحل كرد و يكي يكي وكال    . نگال او بود، لكن غفلت شد     چ

... وقتي استعفا دادند يك طريق قانوني براي شاه پيدا شـد            . را وادار كرد كه برويد استعفا بدهيد      
اين اشتباهي بود كه از دكتر واقع شد و دنبـال او ايـن مـرد را                 . شاه تعيين كرد نخست وزير را       

صـحيفه  ( "دوباره برگرداندند به ايران ، به قول بعضي كه محمدرضا شاه رفت و رضا شـاه آمـد                 

در (امام در اين سخنراني كه در واپسين روزهاي رژيم محمدرضا شاه         . )16/8/57 -36،ص  3،ج  نور
ادامه  صورت گرفت، اين حوادث را درسي براي ما و روزگار ما مي داند و             ) زمان دولت بختيار  

 و اقـشار ملـت مـا دوبـاره          ان كه من مي ترسم كه رجال علمي و سياسـي و روشـنفكر             دهدمي
 بدين وسيله آنان را به هوشياري تا پيروزي بر دشمن فرا مـي خوانـد               دستخوش اشتباه شوند و   

  .)همان(
  

   :1342 خرداد 15 امام خميني و قيام – 3

اما اين بـار نيروهـاي      . شد  هاي انقالبي در كشور آغاز       بار ديگر حركت   1330از پايان دهه    
هـاي  هـا در سـال    اوج اين حركـت   . مذهبي با رهبري امام خميني در مركز حركت قرار گرفتند           

 اتفاق افتاد و نقطه آغاز آنها تدوين اليحه انجمن هاي ايـالتي و واليتـي بوسـيله        1342 و   1341
 سم به قرآن نيـز    دولت بود كه در آن از شرايط انتخاب شوندگان شرط مسلمان بودن حذف و ق              

امـام در مقابـل ايـن اليحـه كـه هـدفش رسـميت               . به سوگند به كتاب آسماني تغيير يافته بـود        
هـايي از روحانيـت بـا    با همراهي بخش   بخشيدن به اديان ديگر و از جمله بهائيت بود ايستاد و          
 توسـط شـاه    "رفرانـدوم انقـالب سـفيد     ". امام در اين مبارزه، رژيم شاه اليحه را پـس گرفـت           

 برگزاري آن  رفراندوم را تحريم نموده و     ايشان شركت در   .هاي بعدي امام بود   موضوع مخالفت 
ضرب و شتم طالب مدرسه فيضيه قم توسط عوامـل سـاواك موضـوع              . را غيرقانوني خواندند  

 15 اتفاق افتاد، تا قيـام       1342اين درگيري كه در آغاز سال       . ديگر درگيري امام با رژيم شاه بود      
هـايش از   هاي خود، رژيم شاه را بدليل سياست      امام در سخنراني  . ين سال ادامه يافت   خرداد هم 

 خـرداد   15ايـشان صـبح زود روز       . كردندجمله نوكري آمريكا و اسرائيل به شدت سرزنش مي        
بـا شـنيدن خبـر دسـتگيري امـام، در            دنبال اين امر و    مردم به . دستگير و به تهران انتقال يافتند     

در  .به اعتـراض برخاسـتند   ها ريختند و ويژه تهران، قم و ورامين به خيابان     شهرهاي مختلف به  
حركـت را    اي با كشتار عـده بـسياري از تظاهركننـدگان،         رحمانهاين زمان رژيم شاه به طرز بي      

  . سركوب كرد
قيـام  : اي از خود بر جـاي نهـاد        عليرغم سركوب شدن تاثيرات عمده     1342 خرداد   15قيام  

ها، هاي اسالمي در دانشگاهبا اين قيام، انجمن. شت به خويشتن در كشور بود آغاز حركت بازگ



  

   1387 پاييز ، 3شمارة ، 38 دوره ،سياست  فصلنامه                                                             278  

مانند مدارس رفاه و علـوي      (بازار و غيره پديد آمده مدارس دين و دانش در شهرهاي مختلف             
هـاي مخـالف رژيـم شـاه بـه          توسط مسلمانان انقالبي ايجاد شدند و رهبري حركت       ) در تهران 

 ه سقوط نظام سلطنتي و طرد همه قدرت هـاي اسـتعماري مـورد             نيروهاي مذهبي منتقل گرديد   
اين قيام يك مرحله بسيار مهم و يك نقطـه عطـف بـسيار              . هاي انقالبي قرار گرفت   توجه گروه 

  .تاثيرگذار در مسير وقوع انقالب اسالمي ايران به شمار مي رود 
كه ) 15/3/58 -56،ص  7،ج  صحيفه نور  ( خرداد قيامي براي اسالم بود     15به نظر امام خميني قيام      

ها را باطل كـرد و راه قيـام را بـراي            ها و افسون  اسطوره قدرت ستم شاهي را شكست و افسانه       
ايـن واقعـه   . )1/3/64-165،ص 19،ج صـحيفه نـور  (ها را شدني كرد هاي آينده گشود و ناشدني  نسل

 -183،ص  1،ج  ه نـور  صحيف(ننگ بزرگي براي هيئت حاكمه بود و تاريخ آنرا فراموش نخواهد كرد             

25/2/43(  
 با نـشانه رفـتن      1343ماهه، در سخنراني خود در ارديبهشت       10امام بعد از آزادي از زندان       

 خرداد و با اشاره به شهدا و مجروحـان          15تبليغات منفي رژيم شاه مبني بر ارتجاعي بودن قيام          
  :اين قيام چنين گفت 

افسوس كه دست ما از عـالم كوتـاه اسـت،           اينها عالمت تمدن آقايان است و ارتجاع ما ،          "
  .)25/243 -67،ص 1،ج صحيفه نور("افسوس كه صداي ما به عالم نمي رسد

ر پايان اين بررسي،به ديدگاه امام در رابطه با چهارموضوع ديگر مرتبط با اين دوره يعنـي                 د
  : اصالحات ارضي ،آزادي زنان واحياي كاپيتوالسيون مي پردازيم  ،"انقالب سفيد"

  :نتايج انقالب سفيد 

 شاه را يك پديده استعماري مي داند كه با عوامفريبي بدان نـام           "انقالب سفيد "امام خميني   
ها هاي غيرقانوني و انباشتن زندان    اعدام اي جز فقر، ذلت، اختناق،    انقالب سفيد داده اند و نتيجه     

ها، كـشتار فجيـع     نشگاهاز علما و جوانان، هتك مقدسات اسالمي، هجوم به مدرسه فيضيه و دا            
 خرداد، مصونيت بخشي به نظاميان آمريكايي و بستگان آنها، خرد كردن حيثيت و اسـتقالل                15

قضايي كشور و مسلط كردن غارتگران آمريكايي و صهيونيستي بر كليه شئون نظامي، سياسـي،               
  . )1352ين  فرورد- 201 ، ص 1، ج صحيفه نور (تجاري، صنعتي، زارعي و بازارها نداشته است 

اين حركت محمدرضا شاه را يك نمايش مبتذل با هدف وابسته كردن هر چه               امام همچنين 
بيشتر كشور به آمريكا و فريفتن دهقانان با عنوان نمـودن اصـالحات ارضـي و زنـان بـا طـرح                  

بـه  به نظر ايشان بـا سياسـتي كـه          .  )57 / 9 / 24-152 ، ص    22صحيفه نور ، ج     (داند  آزادي زنان مي  
 دولت در رابطه با مراتع در پيش گرفت، دامداري ايران ويران شد و ما به واردكننده                 عنوان مثال 

  . )57 / 8 / 30 - 224 ، ص 3 و ج 57 / 8 / 2 - 215 ، ص3، ج صحيفه نور (گوشت تبديل شديم 
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تاد آنچه توسط مردم ايران در اين زمان اتفاق اف        به عالوه به اين نكته تاكيده مي كند كه          امام  
  :انقالب سفيد است نه آنچه محمدرضا انجام داد  يك انقالب واقعي و

انقالب ايران بحمداهللا از تمام انقالب هايي كه در دنيا واقع شده است بهتر است و اين را                  "
يعنـي انقالبـي كـه      . گفـت گذاشت نه آن انقالبي كه محمدرضا مي      ... بايد انقالب سفيد اسمش     

نسبت به انقالبات ديگر بسيار كم بوده است و آن چيزهـايي كـه              ) ييعن... (ضايعاتش كم بوده    
شد كه شكسته بـشود، ايـن انقـالب    بدست آمده بسيار زياد، يعني قدرتي را كه هيچ تصور نمي         

  .)29/6/58 -173،ص 9،ج صحيفه نور( "شكست
  

  :نتايج اصالحات ارضي 

 بـردن كـشاورزي و وابـسته    به نظر امام خميني اصالحات ارضي برنامه اي بود براي از بين      
 و ج 57 / 8 / 24 - 157 ، ص 3، ج صحيفه نور ( كردن ايران و تحميل اقتصاد تك محصولي بر كشور    

 امام هـم چنـين اشـاره دارد بـه اينكـه              )58 / 10 / 15 - 204 ، ص    11 و ج    58 / 2 / 19 -130 ، ص    6
  .وابستگي اقتصادي باعث وابستگي سياسي و نظامي نيز مي گردد 

كننده گندمي كه بايد خـارجي هـا بـه    امام تاكيد مي كند كه با اصالحات ارضي، ما مصرف       
مواد غـذايي را از خـارج       % 93گويد كه اكنون      ريختند شديم و آمارهاي خود رژيم مي      دريا مي 
صـحيفه  ( كنيم، در حالي كه تا پيش از آن توليد كشاورزي ما بيش از مقدار نيازمان بـود                وارد مي 

.  ) 58 / 2 / 26 - 181 ، ص 6 و ج 57 / 2 / 16 - 43  ، ص 2  و ج 56 / 10 / 10 - 265 ، ص 1، ج نــــور 
نتيجه ديگر اصالحات ارضي اين بود كه زارعين بيچاره اي كه ديگر نمـي توانـستند در روسـتا               

 كننـد زندگي كنند، به شهرها هجوم آورده و در خانه هاي گلي و بـدون امكانـات زنـدگي مـي                   
  . )57 / 7 / 21 - 148 ، ص 2، ج ر صحيفه نو(

گويند علت انقالب شما عليه شـاه       ها مي ايشان در پاسخ به خبرنگاري كه گفته بود شوروي        
  :چنين گفت ست كه اصالحات ارضي امالك روحانيون را گرفته است، ااين
دانـد كـه روحـانيون امالكـي        اگر كسي از وضع زندگي روحانيون مطلع باشد، خوب مـي          "

  . )57 / 8 / 22- 147 ، ص 3، ج صحيفه نور( "روحانيون از طبقه سوم مي باشند) و(و ندارند نداشته 
امام در پاسخ به اين سوال خبرنگار ديگري كه پرسيده بـود برنامـه شـما بـراي اصـالحات                    

ايران به سرعت مي تواند مشكل      ":  چنين پاسخ مي دهد      ؟ارضي و صنعتي كردن كشور چيست     
كند ، به طوري كه هم كشاورز به يك زندگي انـساني در حـد ديگـران                 كشاورزي خود را حل     

نياز گردد و ما براي صنعتي كردن كـشور تـالش           برسد و هم مملكت از واردات مواد غذايي بي        
مي كنيم ولكن نه صنعت مونتاژ كه هم كشور را هر چه بيشتر به اجانب وابسته كـرده اسـت و                     
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، صحيفه نور ( "اندوز متجاوز قرار داده است    شتي ثروت هم اكثريت فقير و محروم را در خدمت م        

  .  )57 / 8 / 18 - 92 ، ص 3ج 
هـا و   قابل ذكر است كه امام خميني به هيچ وجه با اصالحات ارضـي، ملـي كـردن جنگـل                  

از جمله، به پاكروان رئيس سـاواك، كـه         . ها مخالف نبود  سهيم كردن كارگران در سود كارخانه     
ان آمده بود گفته بود كه من به عنوان حـاكم شـرع اكثـر ايـن مـالكين                   براي حل مساله نزد ايش    

دانم ولي، نحوه اجراي اصالحات ارضي كشور را به وارد كننده مواد غذايي             دهات را مالك نمي   
تبديل خواهد كرد و كشاورزي را از بين برده ما را مجبور خواهد كـرد دسـت نيـاز بـه سـوي                       

  )38 -39، ص ص 1384،يحيي فوزي (آمريكا دراز كنيم 
  

  :آزادي زنان 

امام بابيان اين مطلب كه اسالم نه تنها با آزادي زن موافق است، بلكه خود پايه گذار آزادي                  
در رابطـه بـا    ، ) 57 / 10 / 20 - 192 ، ص 4، ج صحيفه نور   (زن در تمام ابعاد وجودي زن مي باشد       

  :گويد دروغگويي پهلوي ها در زمينه اعتقاد به آزادي زنان مي 
نـه  . در زمان اين پدر وپسر آن اختناقي بود  كه شايد در طول تاريخ ما سابقه نداشـت   "    

  . )58 / 2 / 26 -181 ، ص 6صحيفه نور ، ج (  "مرد آزاد بود نه زن ، همه در اختناق بودند
آزادي زن در منطق شاه يعني به انحطاط كشانيدن زن از مقـام انـساني او و در حـد يـك                      "
آزادي زن در منطق شاه ، يعني پـر كـردن زنـدانها از زنـان ايرانـي كـه       .  با او رفتار كردن  وسيله

  .)57 / 9 / 24 -153 ، ص 22، ج صحيفه نور ( "هاي اخالقي شاهانه تن بدهندحاضر نيستند به پستي
ايشان در جاي ديگر نيزبه هدف رژيم پهلوي از مطرح كردن آزادي زنان و نيرنگ بودن آن                 

  :موده مي فرمايد اشاره ن
        مگـر مردهـا آزادنـد كـه زنهـا          ...  بـا ايـن فحـشا مخـالفيم        ،زنان مخالف نيستيم  ترقي  ما با   «

  )305، ص 1صحيفه امام، ج (» مي خواهند آزاد باشند؟ آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مي شود؟
  

  :احياي كاپيتوالسيون 

يهـاي ايـشان بـا رژيـم ،اليحـه احيـاي            بعد از آزادي امام از زنـدان موضـوع بعـدي درگير           
كاپيتوالسيون يعني اعطاي مصونيت كنسولي به مستشاران آمريكايي و خانواده هاي آنان توسط             

  .بود كه با اكثريت ضعيفي در مجلس به تصويب رسيد شاه رژيم 
 به شدت به فروختن استقالل     1343 آبان   4هاي خود بويژه در روز      امام خميني در سخنراني   

  : رژيم اعتراض نمودنداين وسيله ه ب كشور
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كسي سـگ آمريكـائي را      چنانچه  تر كردند، اگر    هاي آمريكايي پست  ملت ايران را از سگ    "
 « چنانچه يك آشپز آمريكائي شاه ايـران را زيـر بگيـرد           ... كنند،   مي  از او  بازخواست زير بگيرد، 

ين سخنراني بود كه ايشان در هم .)416، ص 1 ج، ،ماماصحيفه  ("ض ندارد رعتحق  تعرض هيچ كس    
همـه از هـم      دو بـدتر،   شوروي از هـر    انگليس از آمريكا بدتر،    آمريكا از انگليس بدتر،   « :جمله
 )420همان، ص   (» آمريكاستهاست با   اين خبيث امروز سروكار ما با     اما   همه از هم پليدتر،    بدتر،

  .را ادا كردند
هـاي ايـشان بـا احيـاي        مخالفـت  دستگيري و تبعيد امام بـه تركيـه و سـپس عـراق بـدليل              

  . كاپيتوالسيون صورت گرفت
موضوعات ديگري كه مورد مخالفت شـديد ايـشان قـرار گرفـت      بعد از تبعيد امام خميني،   

هـاي  به ورود همه افـراد بـه آن، برگـزاري جـشن            و الزام محمد رضاشاه    ايجاد حزب رستاخيز  
شمـسي بـه شاهنـشاهي و همكـاري         از هجري    مبدا تاريخ كشور    ساله شاهنشاهي، تغيير   2500

  .رژيم شاه بارژيم صهيونيستي اسرائيل بود 
را نـشانه    به عنوان نمونه، امام ضمن حرام خواندن پيوستن ملـت بـه حـزب رسـتاخيز، آن                

صـحيفه  ( المللـي دانـست    و مخالف قانون اساسي و موازين بين       " انقالب سفيد  "شكست فاحش 

  . )53 / 12 / 21 - 211 ، ص 1، ج نور
  

  تيجه ن

ـ                هـاي  ويـژه سـخنراني  هاين پژوهش با توجه و دقت در آثار به جاي مانده از امام خمينـي ب
ايشان در دو دوره پيش و پس از وقوع انقالب اسالمي، نگرش امـام بـه حـوادث مهـم تـاريخ                      
معاصر كشور بخصوص حوادث انقالبي را مورد كنكاش قرار داده و به اين نتيجه دسـت يافتـه             

  : امام است كه به نظر
 هدف روحانيت از وارد شدن به صحنه سياسي گسترش مذهب، حفظ استقالل كـشور               -1 

هـاي  و جلوگيري از فروش كشور به بيگانگان تحت عنوان امتيازات مختلف، مقابله با حكومت             
  ؛مستبد و فراهم كردن شرايط براي ورود اسالم به صحنه سياست بوده است

ي بـسيار مفيـد بـراي دوره        يهـا حـاوي درس   ر كـشور  ها و حوادث تاريخ معاص     جريان -2 
حاضر و وقوع و ادامه انقالب اسالمي مانند حفظ وحدت، عـدم خـالي كـردن صـحنه پـس از                   

  .  پيروزي و غيره بوده است
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  توضيحات

مراكـز مهـم      انديشه تشيع از مدت ها قبل از صفويان جاي خود را در ايران باز كرده و                -1
از  .قم و كاشان پديد آمده بـود  گيالن، خراسان، مازندران،  كشور مانندشيعه در تعدادي از نقاط 

 .بودند) ع(سوي ديگر، منابع گفته اند كه اهل تسنن ايران دوستدار خاندان امام علي 
از شكست ايران از روسيه و تحميل قراردادهاي گلـستان و تركمانچـاي بـه ايـران                  بعد -2

غرامـت و جمـع آوري زنـان گرجـي كـه شـوهران              دولت روسيه گريبايدوف را براي گـرفتن        
بـر مبنـاي يـك فتـواي       در اين زمان،  . به ايران فرستاد   انتقال آنها به روسيه،    غيرگرجي داشتند و  
مـردم حادثـه قتـل       شـمرد، هاي مسلمان را از دسـت كـافران واجـب مـي           مذهبي كه نجات زن   
ود را در آن ديـد كـه  از          با عذرخواهي دولت ايران، روسيه صـالح خـ        . گريبايدوف را آفريدند  

 .ايران درگذرد
معادن ايران به عالوهء حق ساختن راه آهـن           تمامي منابع و   تقريباً ) م 1872(امتياز رويتر  -3

حـق   حق اسـتفاده از سـواحل دريـاي مازنـدران،     حق تغيير مسير رودخانه ها، و استفاده از آن،  
ار بارون ژوليوس دو ريتر انگليـسي       غيره را در اختي    حق اداره گمركات و    هاي باير، كشت زمين 

داري كـه در مقابـل آن       هـاي دامنـه   قلمرو امتياز چنان گسترده بود كـه بـا مقاومـت           .دادقرار مي 
 .صالح خود را در فسخ آن ديد. دولت انگليس براي ادامه نفوذ در ايران، صورت گرفت،

اي بـدين شـرح بـراي       نامـه  گويد ماژور تالبوت در راه تهران،     يكي از اسناد تاريخي مي     -4
 :السلطان صدراعظم ناصرالدين شاه نوشته استامين
الـسلطان و اعليحـضرت     اينجانب ماژور تالبوت تعهد ميكنم كه براي حضرت اشرف امين         "

ليره از اين مبلغ را روز تفويض امتيازنامه        10000. ليره استرلينگ بپردازم   40000مبلغ   ...شاه ايران 
   ن مبلغ رادر اولين روزي كه امتياز رژي به موقع اجرا گذارده شود،            ليره ديگر از اي   10000 رژي،
،ص 1358ابراهيم تيموري،( "1889 پاريس–ليره بقيه را دو ماه پس از اجراي امتيازنامه رژي   20000

177(  
آيه اهللا طباطبائي از رهبران مشروطه گفتـه اسـت كـه در يـك مـورد او بـراي رسـاندن                      -5 

    شـاه از شـش كانـال مختلـف تـالش نمـوده اسـت امـا                 ش مظفرالدين ها به گو  خواسته انقالبي 
  .از اين امر جلوگيري كرده است الدوله هر شش كانال را كشف وعين
يك نكته مهم در تاريخ مشروطه بخشودن عين الدوله مستبد توسط مـشروطه خواهـان                -6

ل اهللا نوري اسـت كـه       ولي اعدام شيخ فض   ) دطوري كه آنها  وي را حتي چند بار وزير كردن          به(
آل احمد اعدام شيخ را عالمت سلطه      .حاضر نشد براي حفظ جانش به سفارت روسيه پناه ببرد         

  )254 – 255 ، ص ص 1379رسول جعفريان،( غربزدگي در ايران دانسته است
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در پاسخ به اين سوال كه چرا شيخ فضل اهللا نـوري در مقابـل علمـاي نجـف ايـستاد و از                       
، بايد بگوييم كه شيخ در عين حالي كه مقام علمي آنها را قبول داشت ، امـا                  مشروعه دفاع كرد    

ها آنها را از آنچه در ايران مي گذشت غافل سـاخته بـود و               دوري آنها از تهران و وجود واسطه      
خواهان ديد منفي نسبت به شـيخ داشـتند و در مقابـل             مشروطه همراه با تبليغات منفي موجود،    

   .)255 – 256همان ، ص ص (  جدي صورت ندادنداعدام شيخ نيز واكنش

قابل ذكر است كه دفاع كساني مانند نائيني از مشروطه نيز  فقط بر اساس ضرورتي تاريخي  
وي دركتابش نوشت كه در عـصر غيبـت كـه           . بود كه مانع از اعمال و اجراي واليت فقيه بود           

او بـه واليـت     . تر از استبداد اسـت    مقام واليت غيرمقدور است، بايد به مشروطه انديشيد كه به         
شيخ فضل اهللا نوري نيز همـين را        . دانسترا در آن زمان غير اجرايي مي       فقيه معتقد بود، اما آن    

به  .)258همان ، ص    ( هاي غربي و الابالي گري و بي ديني در هراس بود          معتقد اما از نفوذ انديشه    
  :اين جمالت شيخ توجه كنيد

و اجراي احكام    گويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد      است كه مي   كدام عالم ! اي مسلمانان "
ديـن آزادي   تمام كلمات راجع است به چند نفر المذهب بـي         . اسالم كند، بد است و نبايد باشد      

خواهند نگذارند كه رسما اين مجلـس مقيـد         طلب كه احكام شريعت قيدي است براي آنها؛ مي        
محمد تركمـان،   (". كنند  اي القاي شبهات مي    به بهانه  شود به احكام اسالم و در اجراي آن هر روز         

  .)341 ، ص1ج 
امام هم مي گويد كه مرحله پيش از كودتاي رضاخان به گونه اي بوده است كه ايرانيـان و                    

بنابراين براي كاهش ظلم و استبداد بـر        . مسلمانان نمي توانستند طرح حكومت اسالمي بدهند        
  .) 94 ، ص3صحيفه نور ، ج ( اين شدند كه سلطنت مشروطه شود

  :در رابطه با اعدام شيخ فضل اهللا نوري به نكته ديگري نيز اشاره مي كندخميني  امام -7
 تر بشود علـم،   هرچه انباشته ...علم توحيد هم به درد نمي خورد       اگر تهذيب در كار نباشد،    "

انـسان را اگـر      ،حتي توحيد كه باالترين علم است انباشته بشود در مغز انـسان و قلـب انـسان                
شما مي دانيد كه مرحوم شيخ فـضل اهللا      ...از خداي تبارك و تعالي دورتر مي كند        مهذب نباشد، 

وقتي معمم مال مهذب  .محاكمه كرد و حكم قتل او را صادر كرد      ...يك معمم زنجاني  ...نوري را 
  .)27/9/59 -211،ص13صحيفه نور، ج (".فسادش از همه كس بيشتر است نباشد،
  :م وجود تفرقه در صف مشروطه و علت ونتايج آن را چنين توصيف كرده است اما-8
در مـشروطه بعـد از اينكـه ابتـدا پـيش رفـت،              ... تاريخ يك درس عبرت است براي ما        " 
هايي آمده و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقـسيم كـرد ، نـه ايـران تنهـا ، از روحـانيون                دست

اهل منبر يك دسته بـر      . ت ، يك دسته دشمن مشروطه       بزرگ نجف يك دسته طرفدار مشروطي     
در هر خانـه اي دو تـا بـرادر اگـر     . ضدمشروطه صحبت مي كردند ، يك دسته بر ضد استبداد        
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... اي بـود كـه   و اين يك نقشه. اي بود، آن مستبد در بسياري از جاها ، اين مشروطه    بودند، مثالً 
ه علماي بزرگ طرحش را ريخته بودند، عملي        طوري ك تاثير كرد و نگذاشت كه مشروطه به آن       

به آنجا رساندند كه آنهايي كه مشروطه خواه بودند به دست يك عده كوبيده شـدند، تـا                  . بشود
اهللا نوري در ايران براي خاطر اينكه مي گفت بايد مشروطه آنجا كه مثل مرحوم حاج شيخ فضل

رسد قبول نداريم، در همـين تهـران      مشروعه باشد و آن مشروطه اي كه از غرب و شرق به ما ب             
  ).13/7/62 -135ص  ،18صحيفه نور ،ج (". به دار زدند 

  : گفت1361مورد شجاعت مدرس در يك سخنراني در سال   امام در-9
زدند آن قلدرهاي اطرافش كه زنده باد كـذا         فرياد مي ...  وقتي رضا شاه ريخت به مجلس        "

اينكه از هواهاي نفـساني     ... براي  ...  مرده باد كذا ،      و زنده باد كذا، مدرس رفت ايستاد و گفت        
 رضا شاه از مـدرس      ")61 / 6 / 7-269 ، ص    16صحيفه نور ، ج      ("آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود     

 ، ص 8 صحيفه نور ، ج      – 1( "ترسيدترسيد از تفنگدارها نمي   آنقدري كه از مدرس مي    ... ترسيد  مي

241 -26/5 / 85( .  
  :در سخنراني خود چنين گفت 1357 مورد ساده زيستي مدرس در سال امام در

... كـه وقتـي      ...دانست، به ديگران اعتنـايي نداشـت      رضا شاه رقيب خودش را مدرس مي      "
اش آن بود كه شما شنيديد  يك انسان بود، وضع زندگي   . كرد همه را  ، متزلزل مي  دكرصحبت مي 
اول به عنوان فقيهي كه بايد در مجلـس باشـد تعيـين             وقتي كه وكيل شد، يعني از       . كه من ديدم  

اسبي در اصفهان خريده بود و سوار شده بـود و خـودش آورده بـود تـا                  ... يك گاري با    ... شد
وقت كرباس ايشان زبانزد بود، كرباسي كه بايـد از           يك زندگي مادون عادي كه در آن      ... تهران  

  .)27/9/59-209ص ،13صحيفه نور، ج ( ". خودايران باشد مي پوشيد 
 1361امام در مورد قدرت روحي باالي مدرس و نقش او در مجلس نيز بدينگونه در سـال     

  :اظهار نظر نمود
اي است دارد درس    روز رفتم درس ايشان، مثل اينكه هيچ كاري ندارد، فقط طلبه           من يك "
رفـت  يوقـت هـم كـه مـ        آن. رفت مجلـس  ... از آنجا   ... گويد، اينطور قدرت روحي داشت    مي

ام، كانـه مجلـس منتظـر    وقت را هم ديده من مجلس آن. بردندهمه از او حساب مي... مجلس،  
كـرد وقتـي   با اينكه با او بد بودند، ولي مجلس كانـه احـساس نقـص مـي        . بود كه مدرس بيايد   

بـراي اينكـه يـك      ... وقتي مدرس مي آمد مثل اينكه يك چيز تازه اي واقع شـده              . مدرس نبود 
    نـه مقـامي او را جـذبش       ...  كه نه به مقام اعتنا مي كرد و نه به دارايي و امثـال ذلـك                  آدمي بود 

 .)7/6/61 -269ص  ،16ج  صحيفه نور ،( "كردمي
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