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چکیده تاریخ انقالب اسالمی 57 به عنوان یکی از بزرگترین انقالبهای قرن بیستم هنوز نوشته نشده
است. چرا که مبارزات انقالبی مردم در گستره تمام سرزمین پهناور ایران، به اشکال مختلف ظهور و

بروز یافته است و گردآوری و تدوین آن کار بسیار عظیم و زمانبر است و همت بلندی میطلبد. پژوهش
حاضر تالشی در این جهت برای استخراج تاریخ شفاهی مبارزات مردم شهرستان رودسر، املش،

رحیمآباد و... در جریان پیروزی انقالب اسالمی 1357 و نیز نقش و شخصیت محوری مرحوم
حجتاالسالم رحمتاله قائمی متولد روستای آزارکی رحیمآباد رودسر از آغاز تا پایان حیات ایشان

است. این پژوهش به روش تاریخ شفاهی در قالب مصاحبه با افراد حاضر و دخیل در مبارزات سیاسی
انقالب اسالمی گیالن به خصوص شهرستان رودسر صورت گرفته و در چهار فصل تدوین شده است.

تدوین تاریخ انقالب اسالمی شهرستان رودسر بر محور «تحلیل اسناد تاریخی» انجام شده و تحلیل
شخصیت مرحوم قائمی بر محور «مصاحبه در تاریخ شفاهی» و «اسناد تاریخی» صورت گرفته است.

مرحوم قائمی با ویژگیهای برجسته¬ای از جمله (بیدارگری، مبارزات انقالبی، ساده زیستی،
حساسیت بر بیت المال، نقش برجسته در جذب و تربیت افراد به خصوص جوانان، والیت پذیری، به روز

بودن در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کمک و دستگیری از دیگران به خصوص فقرا و بسیاری
دیگر از موارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است) نقش مهمی در مبارزات مردم منطقه قبل از

انقالب و نیز جایگاه موثری در تثبیت انقالب بعد از پیروزی در نهادهای مختلف و به اشکال گوناگون
داشته است. کلمات کلیدی: مبارزات، انقالب، روحانیت، شهرستان رودسر( رحیم آباد، املش، طول

الت، آزارکی)، رحمتاله قائمی. ساده زیستی، کمک به محرومین، والیت پذیری، جذب و تربیت،
حساسیت بر بیت المال،

کلمات کلیدی : مبارزات، انقالب، روحانیت، شهرستان رودسر( رحیم آباد، املش، طول الت، آزارکی)،
رحمتاله قائمی. ساده زیستی، کمک به محرومین، والیت پذیری، جذب و تربیت، حساسیت بر بیت

المال،
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