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مهدی رضا خادملو

تهیه و تنظیم از



هفدهمدرس 

ری اوج گیپیدایش نهضت روحانیت و 
بیداری اسالمی



اجرایوعلماسداهللدولتآمدنکاررویچگونگیبادرسایندر
هایانجمننامۀتصویبقبیلازایراندرآمریکانظرمورداصالحات

تمقاومومخالفتومی شویدآشناسفیدانقالبووالیتیوایالتی
.می خوانیدرااصالحاتاینبرابردرمردموروحانیت



بهتصمیمقمعلمیهحوزهمدرسانازعدهایآن،تمرکزومرجعیتتقویتبرای
اسسرشنعده،اینمیاناز.گرفتندقمبهمهاجرتبرایبروجردیاللّهآیتازدعوت

تتحقمعلمیهحوزهبازسازیایشانعقیدهبه.بودخمینیاللّهآیتهاآنترین
.بودایرانتشیعنجاتعاملتنهامقتدرمرجعیتزعامت

دمحمسید،خراسانیآخوندچونبزرگیمراجعشاگردانازکهبروجردیاللّهآیت
حوزهوی،تامهمرجعیتوزعامتدورهدر.بودقشقاییجهانگیرخانویزدیکاظم

واشتگذتأثیرآنبردانشگاههمچونونماندبازاسالمیبیداریجریانازقمعلمیه
واهآفتازایرانمسلمانجامعهحفظدرمهمیبسیارنقشوپذیرفتتأثیرآناز

ردکهافرادیازبسیاری.کردایفاحساسمقطعآناجتماعیوسیاسیهایبحران
.بودندایشانشاگردانازداشتند،نقشاسالمیانقالبگیریشکل

بیشتر بدانید

بروجردی در حفظ حوزه علمیه اهلل نقش آیت 



روجردیشرکت نماینده رژیم شاه در تشییع جنازه آیت اهلل ب



عَلَماسداهلل روی کار آمدن دولت 

امینیعلی،شاهمحمدرضا1341ماهتیردر
برنظامیبودجهسربراختالفبهانهبهرا

اواننزدیکازیکیکهراعَلَماسداللّهوکنار
.کردمنصوبوزیرینخستبهبود،
اتانتخابقانونکهگرفتتصمیمهمعلم

غیابدرراوالیتیوایالتیهایانجمن
.دهدتغییرملّیشورایمجلس

اسداهلل عَلَم



او.ردمی کدنبالرامتفاوتیاهدافلوایحاینتصویبپوششدرشاه
مذهبیتوانوعلماحساسیتمیزانسنجشبرعالوهخواستمی

نفوذبرابردرسدیهموارهکهرامذهبیجریانوروحانیتمردم،
نارکزورآزمایییکدرآمدند،میشماربهایراندربیگانگانسلطه

نظورمهمینبه.نباشدهاآنبرابردرکاریمحافظهبهمجبورتابزند
یناتصویبانعکاسبهدرشتتیترهایباکشوررسمیمطبوعات

.پرداختندآنبهمربوطاخبارولوایح

بیشتر بدانید

هدف شاه از تصویب لوایج انجمن های ایالتی و والیتی



ایالتی و والیتیتصویب نامه انجمن های 

رهدواولیندروالیتیوایالتیهایانجمنقانون
شوراهایتشکیلمنظوربهملّیشورایمجلس
اتوبودرسیدهتصویببهشهرستانواستان
ونبدقانوناینعَلَماسداللّهوزیرینخستزمان
.بودماندهتغییر
دولتهیئتتوسط1341مهردرمذکورقانون
ونبودمسلمانشرط،آنبراساسکهکردتغییر

گانشوندانتخابشرایطازمجیدقرآنبهسوگند
.شدحذف

اسداللّه عَلَم 



والیتیمخالفت روحانیون و علما با تصویب نامه انجمن های ایالتی و

ارایرانمسلمانمردموعلمااعتراضنامهتصویباین
بهراقماولطرازعلمایخمینیامام.برانگیخت

یبتصواینلغوبرایمتعددهایگفت وگووهانشست
وطئهتواستعمارهاینقشهتشریحباوی.فراخواندنامه
واسالمازصیانتقبالدرراعلمامسئولیتهاآنهای

رامتلگارسالباشدمقرروشدیادآورکشوراستقالل
تدرخواسمذکورنامهتصویبفوریلغوشاه،بههایی
گردیوتقلیدمراجعخمینی،امامپیگیرمبارزه.شود
ونشینیعقببهواداررادولتوشاهسرانجامعلما

سیاستاجرایدرشاه.کردنامهتصویبلغواعالم
.شدمواجهشکستبازداییاسالم



ویاولین پیروزی روحانیون به رهبری امام بر رژیم پهل

هنامتصویبباعلمامخالفت
ووالیتیوایالتیهایانجمن
بهعلما،هماهنگحرکت
شهرتروحانیوندونهضت

.یافت
پیروزیاولیناتفاقاین

رهبریبهایرانملّتسیاسی
کودتایازبعدخمینیامام
.بودمرداد28



اعالم خطر امام خمینی

ماادانستند،کافیرااقداماینقمعلمایازبرخی
پشتاهدافتشریحبههوشیاریباخمینیامام

اآمریکدخالتماهیتوپرداختپهلویرژیمپرده
وابعاد.کردافشامملکتاموردرراصهیونیسمو

امهنتصویبلغوازفراترخمینیاماممبارزاتعمق
خودبعدیسخنرانیوهااعالمیهدرایشان.بود

ومملکتاستقاللواسالمکهکردخطراعالم
تهاسصهیونیستتوطئهمعرضدرایراناقتصاد

.نشستپاازنبایدخطرهااینرفعتاو



هدف نهایی امام خمینی

ابداشتقصددوراندیشیباخمینیامام
مبارزهآمدهوجودبهفرصتازاستفاده

هوابسترژیمسرنگونیبرایراداریدامنه
واسرائیلوآمریکاسلطهقطعوشاه

پایهمردمیومستقلحکومتتشکیل
.کندریزی



انقالب سفید

مهمقدوالیتیوایالتیهایانجمننامهتصویب
برایهاآمریکاییخواستجهتدرحرکتیاجرای

ازابعدهکهبودایراندرشوروینفوذازجلوگیری
.گرفتنامسفیدانقالبدرباروشاهسوی

یتی،والوایالتیهایانجمننامهتصویبلغوازبعد
ماعالوآمدمیدانبهخودآمریکا،فشاراثردرشاه
بانقالاصطالحبهشش گانهاصولداردقصدکرد

.بگذاردنظرخواهیبهراسفید



دیدار علما با شاه
زیان بارنتایجوشاهاهدافازآگاهیباخمینیامام

ومراجعایران،درآمریکاجویانهمداخلههایسیاست
اضطراریجلسهیکدرشرکتبهراقمعلمای

تصمیمنظرتبادلازپسنشستایندر.فراخواند
وپرسیهمهدربارهبیشتراطالعبرایشد،گرفته
اللّهروحاللّهآیت.بخواهندتوضیحشاهازآناهداف

شاهاردیدبهعلماومراجعسویازنمایندگیبهکمالوند
عمراجسؤاالتبهپاسخجایبهشاهدیدار،ایندر.رفت

.گشودتهدیدبهزبانعلما،و آیت اللّه روح اللّه کمالوند 



بهنآسمااگر»:کرداعالمکمالونداللّهآیتبادیداردرشاهمحمدرضا
نم،کاجرارابرنامهاینبایدمنبرود،آسمانبهزمینوبیایدزمین

«.می رومبینازنکنم،اگرزیرا
مانندمخالفت،جایبهتاخواستایرانعلمایازشکایتضمناو

.باشندکشورشانشاهدعاگویکشورهادیگرروحانیون
الهسهزارتاریخدرشیعه،علمای»:گفتپاسخدرکمالونداللّهآیت

.بودنخواهندونبوده اندهاحکومتمأمورهیچگاهخود،

بیشتر بدانید

گفتگوهای محمدرضا شاه و آیت اهلل کمالوند 



ایتحمباشاهکهدریافتندعلماوخمینیامامشاه،پاسخدنبالبه
.ستابرنامهایناجرایوبردپیشبهمصممممکننحوهربهآمریکا،

شخصعلماحسابطرفاکنون»:فرمودندسخنانیطیخمینیامام
چنانوگرفتهقرارزندگیومرگمرزدراوزیرادولت؛نهاستشاه
اشنابودیوسقوطقیمتبهاونشینیعقبداشتهاظهارخودکه

اهآگلوایحایناستعماریاهدافازراملتتودهباید.شدخواهدتمام
.کنیم

بیشتر بدانید

محمدرضا شاهواکنش امام خمینی به  سخنان



تحریم رفراندوم و قیام مردم

وخمینیاماماعالمیهانتشاربا
اعلمسایرسویازدیگرهایاعالمیه

،یگلپایگاناللّهآیتنظیرمراجعو
اللّهآیتونجفیمرعشیاللّهآیت

ودنبغیرقانونیبهنسبتخوانساری
وتهرانمردم،(پرسیهمه)رفراندوم

اهخیابانبههاشهرستاندیگروقم
.ریختند



تحریم رفراندوم و قیام مردم

بازنیتهراندانشگاهدانشجویان
ضداقداماتاعالمیه ایصدور

رارژیمقانونیغیرواسالمی
.کردندمحکوم

مردموشدتعطیلتهرانبازار
شهرجنوبیهایقسمتدر

پابهآمیزاعتراضتظاهرات
.کردند



واکنش رژیم به قیام مردم علیه اقدامات مردم 

انتهراوضاع،کنترلبرایرژیم
بهودرآوردنظامیاشغالبهرا

بههجومومردمسرکوب
وپرداختتهراندانشگاه
یردستگراروحانیونازتعدادی

.کردزندانروانهو



هایانجمنالیحهبانیزآزادینهضتروحانیون،وعلمامخالفتکناردر
یسیاستشّکلاین.کردمخالفترفراندومبرگزاریووالیتیوایالتی

نهضتازدفاعبه،اعالمیه ایصدورباوقممراجعبادیدارازپسمذهبی
بهوکردمتمایزملّیجبههازراخودسیاسیمشیوبرخاستروحانیت

زودیبهاماپرداخت،سفیدانقالبوِکندیشاه،اصالحاتماهیتافشای
آنها.شدنددستگیرطالقانیاللّهآیتوبازرگانمهندسجملهازآنرهبران

شعاربهتنهامّلیجبههاماماندندباقیزنداندرخرداد15قیامازپستا
.کردکفایت«نهدیکتاتوریآری،اصالحات»

بیشتر بدانید

واکنش نهضت  آزادی به الیحه انجمن های ایالتی و والیتی 



تسفر محمد رضا شاه به قم و سخنرانی او علیه روحانی

رفتقمبهشاه1341ماهبهمنچهارمروزدر
اصلیکانونکهشهرایندرسخنرانیباتا

ابمخالفتدرعلماکندثابتبود،مخالفان
بهمقعلمای.نیستندیکپارچهشش گانهاصول

ردحضوروشاهازاستقبالخمینیامامرهبری
یکپارچهقمشهر.کردندتحریمرامراسم
دهمشاهباانتظارشبرخالفشاه.شدتعطیل

تمامعصبانیتباکهنطقیطیحوادثاین
.کرداهانتاسالموروحانیتبهشد،ایراد



1341بهمن 6برگزاری رفراندوم در 

ریمتحانتخاباتکهشرایطیدر
وفشاراعمالباشاهبود،شده

فرمایشیپرسیهمهخشونت،
برپا1341بهمن6درراخود
جمهوررئیسآن،پیدروکرد

اینانگلیسملکهوآمریکا
تبریکشاهبهرارفراندوم

.گفتند



داهلل علمسط دولت اساجرای قانون انتخابات تو

نامهتصویبعلمدولتبعد،روزچند
راوالیتیوایالتیهایانجمنشدهلغو
انتخاباتقانوناصالحیمادهصورتبه
موردکاراینوگذاشتاجراموردبه

ازراآنوشد،واقعخمینیاماماعتراض
اعتباربیشرعواساسیقانوننظر

.دانست



وایالتیهایانجمنانتخاباتشرایطدرتغییریچهعلموزیرینخستدورهدر-1
؟شدایجادوالیتی

.شدشرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف



اینلغوبرایمتعددوگوهایگفتونشستبهراقماولطرازعلمایخمینیامام
ولیتمسئهاآنهایتوطئهواستعمارهاینقشهتشریحباوی.فراخواندنامهتصویب

ارسالباشد،مقرروشدیادآورکشوراستقاللواسالمازصیانتقبالدرراعلما
امامیرپیگمبارزه.شوددرخواستمذکورنامهتصویبفوریلغوشاه،بههاییتلگرام

ونشینیعقببهواداررادولتوشاهسرانجامعلما،دیگروتقلیدمراجعخمینی،
.کردنامهتصویبلغواعالم

رایتیوالوایالتیهایانجمننامهتصویبباعلماوخمینیاماممخالفتنتیجهوعلت-2
.دهیدتوضیح



چهیدسفانقالبگانهششاصولرفراندوممقابلدرعلما،دیگرو(ره)خمینیامام-3
؟کردنداتخاذموضعی

.کردندتحریمرارفراندوم



یمطلبروحانیونکردنمحدودوزداییاسالمبرایپهلویرژیمهایبرنامهدربارة
.کنیدتهیه



تأثیر رحلت آیت اهلل بروجردی بر اصالحات در ایران

بزرگمرجعبروجردیاللّهآیترحلتبا
ماهفروردیندرجهانشیعیانتقلید

زمینهکهکردتصورشاهمحمدرضا1340،
هبتقلیدمراجعیامرجعجانشینیبرای
ایناز.نداردوجودبروجردیاللّهآیتجای

مورداصالحاتاجرایبرایرافرصترو
.دیدمناسبآمریکانظر

آیت اللّه بروجردی 



سواالت متن 



سؤاالت متن

هان اهلل بروجردی، مرجع بزرگ تقلید شیعیان جآیت 

اصالحاتاجرایبرایمناسبفرصتمحمدرضاشاه1۳۴۰سالدرکسیچهرحلتبا-1
کرد؟پیداراآمریکایی



سؤاالت متن

میبهانه اختالف بر سر بودجه نظابه 

رد؟شاه به چه بهانه ای علی امینی را از نخست وزیری برکنار ک1۳۴1در تیر ماه -2



سؤاالت متن

اعلماسداهلل

اوجایبهکسیچه1۳۴1تیرماهدروزیرینخستازامینیعلیبرکناریازپس-۳
شد؟منصوب



سؤاالت متن

تانشهرسواستانشوراهایتشکیلمنظوربهوملیشورایمجلسدورهاولیندر

وریمنظچهبهوملیشورایمجلسدورهکدامدروالیتیوایالتیهایانجمنقانون-۴
بود؟رسیدهتصویببه



سؤاالت متن

چهمرداد۲8کودتایازبعدخمینیامامرهبریبهایرانملتسیاسیپیروزیاولین-5
؟شدمشهورنامیچهبهوبود

هبعلماهماهنگحرکتاینزداییاسالمسیاستاجرایدرشاهمحمدرضاشکست
.یافتشهرتروحانیونماههدونهضت



سؤاالت متن

ویشورنفوذازجلوگیریبرایهاآمریکاییخواستجهتدرحرکتیاجرایمقدمه
.گرفتنامسفیدانقالببعدهاکهبودایراندر

چههبوبودسیاستکداماجرای،مقدمهوالیتی،وایالتیهایانجمننامهتصویب-6
گرفت؟نامچهدرباروشاهسویازبعدهاوشدایجادمنظوری



سؤاالت متن

ومراجعسؤاالتبهپاسخجایبهشاهدیدارایندر-کمال ونداهللروحاهللآیت
.گشودتهدیدبهزبانعلما،

اصولپرسیهمهاهدافازاطالعبرایکهقمعلمایومراجعنماینده-7
شد؟چهدیدارنتیجهبود؟کسیچهرفت،شاهدیداربهگانهشش



سؤاالت متن

دیگروتهرانوقممردمایاعالمیهصدوربانیزتهراندانشگاهدانشجویان
حکوممرارژیمغیرقانونیواسالمیضداقدامات.ریختندهاخیابانبهشهرستانها

تظاهراتشهرجنوبیهایقسمتدرمردموشدتعطیلتهرانبازار.کردند
.کردندپابهآمیزاعتراض

انونیغیرقاعالمبهنسبتتهرانبازاروتهراندانشگاهدانشجویانمردم،واکنش-8
بود؟چهشاه(پرسیهمه)رفراندومبودن



سؤاالت متن

ومردمسرکوببهودرآوردنظامیاشغالبهراتهراناوضاع،کنترلبرایرژیم
زندانروانهودستگیرراروحانیانازتعدادیوپرداختتهراندانشگاهبههجوم

.کرد

از(سیپرهمه)رفراندومبودنغیرقانونیاعالمبهنسبتواکنشیچهپهلویرژیم-9
داد؟نشانخود



سؤاالت متن

برگزاریووالیتیوایالتیهایانجمنالیحهبرابردرآزادینهضتواکنش-10
؟بودچهشاهرفراندوم

کردتمخالفرفراندومبرگزاریووالیتیوایالتیهایانجمنالیحهباآزادینهضت
روحانیتنهضتازدفاعبهای،اعالمیهصدورباوقممراجعبادیدارازپسو

.پرداختسفیدانقالبوکندیشاه،اصالحاتماهیتافشایبهوبرخاست



سؤاالت متن

.کردردستگیراطالقانیاهللآیتوبازرگانمهندسجملهازتشکلاینرهبران

رابربدرآزادینهضتطرفیبیموضعاعالمبهنسبتواکنشیچهپهلویرژیم-11
داد؟نشانخودازسفیدانقالب



سؤاالت متن

.ردککفایت«نهدیکتاتوریآری،اصالحات»شعاربهملیجبهه

بود؟چهسفیدانقالبوشاهرفراندومبرابردرملیجبههاقدام-12



سؤاالت متن

درعلماندکثابتبود،مخالفاناصلیکانونکهشهرایندرسخنرانیباتارفتقمبه
.نیستندپارچهیکگانهششاصولبامخالفت

رفت؟قمبهمنظوریچهبه1۳۴1بهمنچهارمدرشاهمحمدرضا-1۳



سؤاالت متن

تحریمرامراسمدرحضوروشاهازاستقبالخمینیامامرهبریبهقمعلمای
.شدتعطیلیکپارچهقمشهردلیلهمینبه.کردند

ود؟بچهقمبهسفرشاهبهنسبتقمعلمایاقدام-1۴



سؤاالت متن

شدایرادعصبانیتباکهنطقیطیعلما،محلیبیمشاهدهباانتظارشبرخالفشاه
.کرداهانتاسالموروحانیتبه

؟تداشپیامدیچهنسبتقمبهشاهسفرمحمدرضا-15



سؤاالت متن

سجمهور آمریکا و ملکه انگلیرئیس 

؟را چه کسانی به شاه تبریک گفتند1۳۴1بهمن 6بعد از همه پرسی در . 16



با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان عزیز 

خادملو-دبیرستان مکتب الصادق


