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چکیده
اگرچ��ه مهمترین هدف رفراندوم  6بهمن  ،1341قانونی جلوه دادن اجرای اصالحات
موس��وم ب ه انقالب سفید بود ،اما مخالفتها پس از آن هم ادامه یافت .در مقالۀ حاضر
تالش گردیده بس��ترهاي فرايندي كه طي  77روز نخس��ت سال ( 1342سياستها و
اقدامات امنيتي -انتظامي) با هدف مقابله و پايان دادن بهمخالفتهاي اس�لامگرايان
با اصالحات موس��وم بهانقالب س��فيد ش��كل گرفت ،مطالعه و بررسی شود .مخالفان
اس�لامگرای حکومت  -که خیلی زود آش��کار ش��د از س��وی آیتاهلل خمینی رهبری
جدیتری با حکومتشدند .در
مهیای مقابلۀ ّ
میش��وند  -در آس��تانۀ س��ال ّ ،1342
طول ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد ،حکومت پهلوی با ایجاد رعب و وحشت،
وعدههای بیاساس ،شایعهسازی ،تالش برای ایجاد اختالف میان علما و اسالمگرایان،
تهدی��د پی��دا و پنهان مخالف��ان ،افزایش تمهی��دات امنیتی -اطالعات��ی و انتظامی،
تظاه��ر بهدینداری ،تقویت موقعیت روحانیون و وعاظ موافق و غیره ،کوش��ید تا مانع
از گس��ترش مخالفتها ش��ود ،اما تمهیدات مزبور نه تنها کارگر نیفتاد ،بلکه بهدلیل
قاطعی��ت و صراحت آیتاهلل خمینی در مبارزه با حکومت ،روندی رو بهافزایش یافت.
با فرا رس��یدن دهۀ دوم ماه محرم ،بحران سیاس��ی و اجتماعی چنان نگرانکننده شد
که حکومت جز برخورد قهرآمیز و س��رکوبگرانه ب��ا مخالفان ،چارهای دیگر پیش روی
خود ندید.
کلیدواژه ها :انقالب سفید ،آیتاهلل خمینی ،ساواک ،حکومت پهلوی ،بحران سیاسی،
قیام  15خرداد.
تاریخ دریافت | 1395/6/14 :تاریخ پذیرش1395/7/14 :
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مظفر شاهدی

(س)

 .1بیان مسئله  /فرضيات
بهرغم آنکه اولین تالشها و اقدامات دولت اسداهلل علم برای مجرا ساختن اصالحاتی که موسوم
ب ه انقالب سفید (پهلوي :1345 ،صفحات متعدد) شد ،مخالفتهای گستردۀ علما و روحانیون
در واپس��ین روزهای نخس��ت آذرماه  ،1341با شکس��ت مواجه ش��د و متوقف گردید ،اما این
عقبنشینی ،موقت بود (شاهدي .)416 -403 :1379 ،حکومت پهلوی که بهدلیل فشارهای
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خارجی ،خود را ناگزیر از اجرای اصالحات میدید (باقي ،)161 -160 /1 :1370 ،کمتر از یک
ماه بعد ،و اینبار بهگونهای حسابشدهتر ،موضوع را پیگیری کرد و در حالی که فضایی به شدت
پلیس��ی -امنیتی در عرصۀ سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کرده بود ،در ششم بهمن ،1341
لوایح ششگانۀ اصالحات مورد نظر خود را به نظرسنجی گذاشت ،اما این اقدام هم مخالفان را
قانع نکرد و بهرغم برخوردهای شدید و قهرآمیز ،مخالفتها همچنان ادامه یافت .در شرایطی که
آخرین روزهای سال  1341سپری میشد ،مخالفان اسالمگرای حکومت تحت رهبری آیتاهلل
خمین��ی ،مهیای رویارویی دیگری با حکومت گردیدند ،و حکومت پهلوی هم برای مواجهه با
مخالفان ،راهکارهای گوناگونی را بررس��ی و بهمورد اجرا گذاشت ،که نهایتاً به قیام  15خرداد
سال  1342انجامید.
الف) مسئله :مقالۀ پیشرو ،ارزیابی تاریخی این برهۀ بحرانی حیات حکومت پهلوی را بر بنیان
پرسشهای زیر پی خواهد گرفت:
 .1حکومت پهلوی از آغاز سال  1342تا آستانۀ قیام  15خرداد ،برای مهار بحران و مقابله
با مهمترین مخالفان سیاسی خود ،که همانا اسالمگرایان تحت رهبری آیتاهلل خمینی
بودند ،چه اقداماتی انجام داد؟
 .2چ��را حکومت پهل��وی در نهایت ،تنها راه مواجهه با مخالف��ان را در برخورد قهرآمیز و
سرکوبگرانه جستجو کرد؟
ب) مدعا :در راستای پاسخ بهاینسئواالت ،فرضیات زیر با استناد بهاسناد و مدارک موجود و
تحليلي تاریخی قرار خواهد گرفت:
به«روش رديابي فرايند» ،1مورد آزمون و ارزیابی توصيفي-
ِ
 .1رديابي فرايند (« :)process racingروش يا تكنيكي است كه تحليلگر تالش ميكند ،مكانيسمهاي علّياي را مشخص
(س)
متغير ،تبيين را بهيك پيامد پيوند ميدهد» (برگرفته از :درسگفتار دكتر حسن حضرتي؛ پژوهشكدۀ امام خميني
كند كه ّ
و انقالب اسالمي؛ سهشنبه  17آذر )1394

 .2موقعيت سياسي آيتاهلل خميني در آستانۀ سال 1342
با انجام و اختتام همهپرسی  6بهمن  ،1341بحران سياسي و اجتماعي جاري در كشور فروكش
نكرد و بهرغم افزايش فش��ار بر مخالفان ،دامنۀ انتقادات فزوني گرفت .در اواخر همان س��ال،
اسالمگرايان تحت رهبري علما كه آيتاهلل خميني در رأس همۀ آنان جاي داشت ،پيشگام همۀ
مخالفان محسوب ميشدند .با اين حال ،چنان بهنظر ميرسيد كه حكومت بر آن شده بود گرچه
با برخورد قهرآميز ،مانع از گسترش بيشتر بحران شود .با چنين پيشفرضي بود در  2فروردين
 ،1342مدرسۀ فيضيه مورد تهاجم قرار گرفت ،اما مخالفتها همچنان ادامه يافت (مالييتواني،

 .)368 -360 :1380اس��ناد س��اواک و شهربانی نشان میدهد که طی فروردین و اردیبهشت
 ،1342آیتاهلل خمینی در میان مردم کش��ور از محبوبیت و جایگاه مذهبی (بهعنوان مرجع
تقلید) و سیاسی روزافزونی برخوردارشده و بهتبع آن ،مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت (و
بهویژه اسالمگرایان) نیز در انتقاد و مبارزه با حاکمیت از جسارت و موقعیت محکمتری بهرهمند
شده بودند ،و این همه ،حکومت پهلوی را بهشدت نگران میکرد (بهشتيسرشت-179 :1391 ،
 .)185این احتمال وجود داشت که هر گاه در اولین فرصت ،برخورد یا اقدام پیشگیرانۀ شدیدی
صورت نگیرد ،در آیندهای نهچندان دور ،حتی موجودیت حکومت با چالشی جدی مواجه شود
(شاهدي.)323 -320 :1386 ،
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 .1اس�لامگرایان تحت رهبری آیتاهلل خمینی طی دو سه ماهۀ منتهی بهقیام 15خرداد،
متشکلترین و آشتیناپذیرترین مخالفان حکومت پهلوی محسوب میشدند؛
 .2دستگاههای اطالعاتی و امنیتی حکومت جهت مقابله با مخالفان ،بهطور توأمان ،اقسامی
از شیوههای اختالفافکنی ،شایعهپراکنی ،تهدید و ارعاب ،وعده و وعید و اقدامات ایزایی
را برگزیدند؛
 .3روند رو بهگس��ترش مخالفتها در آس��تانۀ فرارسیدن ماه محرم ،که با موضعگیریهای
قاطعانه و صریح آیتاهلل خمینی علیه حکومت ،تداوم روزافزونی هم پیدا میکرد ،حکومت
تشبث بهشیوههای قهرآمیز و سرکوبگرانه،
پهلوی را بر این باور رسانید که هرگاه گرچه با ّ
و در اولی��ن فرصت بهمخالفتها پایان ندهد ،دامنۀ بحران سیاس��ی و اجتماعی جاری و
ساری در کشور ،موجودیت آن را با خطری جدی و پیشبینیناپذیر مواجه خواهد ساخت.
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اقبال قابلتوجه مردم از نهضت علما و حرفشنوی کمتر تردیدآمیز جامعۀ مسلمان ایرانی از مراجع
عظام تقلید ،فرض خطرآفرینی بحران سیاس��ی ،اجتماعی حاکم بر کشور را برای حکومت ،بیشتر
تقوی��ت میکرد (امام در آینۀ اس��ناد97 -92/1 :1383 ،؛ قیام  15خ��رداد)64 -58 /2 :1378 ،....؛
چنانکه س��اواک در گزارشی از شهر تبریز تصریح کرده بود :در تبریز ،روحانیون و تمام اهالی
حتی زنها بهپشتیبانی علما در آمده و پلیسها را مضروب کردند ،و قصد داشتند شهربانی و
س��اواک محلی را آتش بزنند که با خواهش و زاری ،آنها را متفرق کردند .زنها میگفتند ،ما
ج��ان خ��ود را در راه دین و قرآن و علما خواهیم داد و حتی خود را مس��لح کردند .تمام مردم
تبریز ،پیر و جوان ،زن و مرد آمادهاند تا علیه دولت اقدام نمایند(قیام  15خرداد.)52 /2 :1378 ،....
بهرغم انتظاري كه ميرفت ،برخورد قهرآميز حكومت با مخالفان در  2فروردين  ،1342حتي
دامنۀ مخالفتها را گس��ترش بيشتري داد (بهشتيسرش��ت .)189 -187 :1391 ،ساواک در
 10فروردین  1342گزارش میکند که واقعۀ کش��تار مدرسۀ فیضیه در دوم فروردین ،1342
در اکثر نقاط کشور ،انعکاسی بسیار وسیع یافته و مردم شهرهای مختلف ،دامنۀ این فاجعه را
گستردهتر از آنی میدانند که بشود آن را کماهمیت جلوه داد ،و این خود ،گسترۀ مخالفتها و
تنفر از حاکمیت را نزد افکار عمومی ،سخت افزایش داده است .در بخشهایی از گزارش ساواک
چنین میخوانیم« :حوادث قم و تبریز در اذهان عمومی بهصورت بسیار بیسابقه و بزرگ جلوه
ها نفر تجاوز میکند ،عدهای
میکند و حتی شایع شده ،عالوه بر اینکه تعداد کشتهشدگان از ده 
ها را آتش زده و
از ط�لاب زخمی و مجروح را نیز همینطور زندهزنده دفن نمودهاند ،کتابخانه 
مدارس را غارت نموده و حتی بهقرآنها و کتب مقدسه نیز ابقا ننمودهاند .اعتقاد عمومی بر این
است که علت سکوت دولت ،وسعت و غفلت حادثه و کثرت مقتولین بوده است .حوادث مذکور
بهصورت مبالغهآمیزتری در ش��هرهای دوردست منعکس گردیده و افکار عمومی را ناراحت و
جریحهدار نموده [و حتی] موجب نارضایتی موافقین [دولت و حاکمیت] نیز گردیده ،و دولت
را بهپردهپوشی و استتار در برابر ملت متهم مینمایند(قیام  15خرداد.)66 -65/2 :1378 ،....
اینگونه گزارشها از نگرانی عمیق دس��تگاههای اطالعاتی– امنیتی از گسترش ناآرامیهای
سیاسی با محوریت علما و مراجع حکایت میکرد .افزایش روزافزون محبوبیت آیتاهلل خمینی
که مخالفتهای سرسختانهای با حاکمیت میکرد ،بیش از پیش حکومت پهلوی را نگران کرده
بود (بهشتيسرشت ،)191 -185 :1391 ،چنانکه ساواک در همان روز  10فروردین گزارش

 .3جايگاه سالح تخريب و تفرقه

از جمله اقدامات حكومت براي مقابله با گس��ترش مخالفتها ،ايجاد تضاد و اختالف ميان علما و
روحانيون تأثيرگذار در تحوالت و رخدادهاي جاري و ساري در كشور بود (سفري.)733 /2 :1373 ،
اسناد و شواهد موجود نشان میدهد حداقل از اواسط فروردین  ،1342حکومت پهلوی کوشید
با جلب نظر مساعد آیتاهلل شریعتمداری ،او را از ادامۀ همراهی با نهضت علما و مراجع بر ضد
حاکمیت باز دارد .علیالظاهر ایش��ان نیز وعده داده بود که بهتدریج خود را از جریان مبارزه با
حاکمیت کنار بکشد .آیتاهلل شریعتمداری بهرغم تالشهای خود و وعدههایی که ب ه ساواک قم
داده بود ،نتوانست آیتاهلل خمینی را از ادامۀ مبارزۀ قاطع و بدوناغماض با حکومت پهلوی باز
دارد (قیام  15خرداد  .)87 /2 :1378 ،....در این برهه ،حکومت پهلوی س��خت نگران مرجعیت
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کرده بود :در منزل آیتاهلل [سیدمحمد] بهبهانی با حضور سیدجعفر و میرسیدعلی بهبهانی و
سیدابراهیم ابطحی و جمعی از روحانیون و بازاریها ،بهطور محرمانه صحبت بود که قرار است
تمام روحانیون ،مرجعیت آیتاهلل [خمینی] را قبول کرده و نامههایی هم بهایش��ان بنویس��ند
و خمینی [ه��م] فتوای جهاد بدهد .آیاتاهلل [حاجمیرزا احمد] کفایی و [حاجمیرزاحس��ین]
سبزواری که [با نهضت علما همراه نشده و چند روز بعد در12فروردین 1342در مشهد با شاه
مالقات کردند] ،مورد نفرت مردم قرار گرفته و مردم مشهد مرتب ب ه آنها بدگویی میکنند و
از طرفی وضع شهر مشهد متشنج است .از طرف افسران ارتش در مشهد نیز اعالمیههایی علیه
دولت و اوضاع کنونی چاپ و منتشرشده و بین مردم مشهد چنین شایع شده که ارتشیها هم
مخالف اوضاع میباشند» (قیام  15خرداد .)70 /2 :1378 ،....
ش��ایع ش��ده بود که علما و مراجع جهان تش��یع ،در داخل و خارج از ایران ،بر آن ش��دهاند
«آیتاهلل خمینی را بهعنوان رهبر شیعیان» برگزینند تا ایشان جهاد مردم مسلمان ایران علیه
دولت وقت را هدایت کند (قیام  15خرداد  .)72 /2 :1378 ،....ساواک در14فروردین 1342خبر
میداد :اخیرا ً فرزند آیتاهلل [محس��ن] حکیم از نج��ف بهایران وارد و در قم با آیتاهلل خمینی
مالقات نموده و مبلغ قابلتوجهی نیز در اختیار ایش��ان گذارده است .نامبرده از طرف آیتاهلل
حکیم بهکلیۀ علمای قم توصیه نموده که از خمینی تبعیت نموده و او را تقویت نمایند(قیام 15
خرداد .)83 /2 :1378 ،....
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تامۀ آیتاهلل خمینی بود و تالش پیدا و پنهانی وجود داش��ت تا برای آیتاهلل شریعتمداری ،که
شواهد نشان میداد بهتدریج روابط نزدیکتری با حاکمیت پیدا کرده و از دامنۀ مخالفتهایش با
آن میکاهد ،شأن و جایگاه باالتری دستو پا شود .در این برهه ،رسانهها ،نشریات و دستگاههای
اطالعات��ی و امنیتی حکومت ب��رای تخریب چهرۀ آیتاهلل خمینی ،که در میان افکار عمومی از
محبوبیت گس��تردهای برخوردار شده بود ،از هیچ تالش ناروایی خودداری نمیکردند .از جمله
شایع کردند که ایشان از سوی عوامل انگلیسی و در راستای رقابت آن کشور با آمریکا و شوروی
در ایران تقویت میشود .با این حال ،اقدامات تخریبگرانهای از این دست ،تقریباً هیچگاه مورد
اعتنای اقشار مختلف مردم کشور قرار نگرفت (قیام  15خرداد .)99 -88 /2 :1378 ،....
هرچه زمان بیشتری سپری میشد ،آیتاهلل خمینی مرجعیت سیاسی و دینی استوارتری در
میان جامعۀ مسلمان ایران بهدست میآورد (قیام  15خرداد  .)118 -113/2 :1378 ،....از سوی
دیگر ،حکومت پهلوی که بهسرعت در برابر موج گستردۀ نارضایتیها و اعتراضات ،آسیبپذیر
میشد ،بهساواک و دیگر دستگاههای اطالعاتی ،امنیتی و نیز رسانهای– تبلیغاتی خود دستور
داد ،موضوع اعتقادات عمیق مذهبی ش��اه و حمایت او از علما و مراجع مذهب تشیع و احکام
اسالم را بهاطالع عموم مردم کشور برسانند ،و مهمتر از آن «بهنحوی عمل نمایند که در اذهان
عمومی چنین تلقی ش��ود که گویا دولت از اجرای برنامهه��ای اصالحی خود صرفنظر کرده
است» (قیام  15خرداد .)119 /2 :1378 ،....
اینگونه تبلیغات و اقدامات فریبکارانۀ حکومت ،اساساً برای ایجاد شکاف در جبهۀ گسترده و
ت میگرفت ،که همگان
روزافزون مخالف لوایح موسوم بهانقالب سفید و عمدتاً اسالمگرا صور 
میدانس��تند آیتاهلل خمینی هدایت آنان را برعهده دارد .بهویژه اینکه با بس��یاری از علمای
مؤثر در نهضت (در ش��هرها و مناطق مختلف ایران و احتماالً عراق) تماسهای عمدتاً پنهانی
صورت گرفت و تالششد با جلب نظرمساعد آنان ،آیتاهلل خمینی را که نشان داده بود قاطعانه
و آشتیناپذیر ب ه مبارزۀ خود با حاکمیت ادامه میدهد ،ب ه انزوا کشانند .بدینترتیب ،حکومت
پهلوی ،موج جدیدی از تهدید ،تطمیع ،اختالفافکنی (شاهدي )324 -323 :1386 ،و ایجاد
رعب و وحشت ،بهطور توأمان ،برای تضعیف و منزوی کردن علما ،مراجع و حامیان اسالمگرای
پرشمار و روزافزون آنان در بخشهای مختلف کشور بهمورد اجرا گذاشت(قیام  15خرداد ،....
.)131 -120 /2 :1378

 .4معضل بزرگ؛ آيتا ِ
هلل آشتيناپذير
جد نگران فرارسیدن ماه محرم (اول محرم 1383برابر با
از اوایل اردیبهشت  ،1342حاکمیت ب ه ّ
چهارم خرداد  )1342بود که ارتباط مراجع ،علما ،طالب و وعاظ با مردم مسلمان ایران در اقصی
نقاط کشور ،گسترش چشمگیری پیدا میکرد و به تبع آن ،دامنۀ مخالفتها با حکومت پهلوی
میتوانست بهشدت افزایش یافته و بحران سیاسی و اجتماعی غیرقابلپیشبینیای را رقم بزند
(شاهدي43 :1386 ،و  .)62 -57بههمین دلیل توصیه میشد دولت بیش از پیش بهمسائل
و مباحث مذهبی و اعتقادات دینی عالقه نشان داده و از دامنۀ سختگیریهای خود بر علما و
ل بکاهد ،و از جمله ،برنامۀ اعزام طالب بهخدمت سربازی
گرایان عالقمندمذاکره و معتد 
اسالم
ِ
را که از چندی قبل و باهدف فش��ار بر مخالفان معمول ش��ده بود ،تا مدتی به تعویق اندازد ،و
پیرامون طرحهای اصالحی انقالب سفید ،مانور تبلیغاتی کمتری داده شود.
منابع موجود نشان میدهد که در اواسط اردیبهشت  ،1342بیشترین نگرانی حکومت پهلوی
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همچنانکه از اسناد ساواک برمیآید ،در اواخر فروردین  ،1342برخی از علما نظیر سیدکاظم
ها و دروغپردازیهای حکومت دل خوش
ش��ریعتمداری و سیدمحمد بهبهانی ،تا حدی بهوعده 
کرده ،و قول داده بودند از آن پس دست ب ه اقدام حادی علیه حاکمیت نزنند .ساواک امیدوار بود
با تداوم این سیاست ،بهتدریج ،علما و مردم کشور را از مخالفت با برنامههای اصالحی موسوم به
انقالب س��فید منصرف کند (قیام  15خرداد  138 -132 /2 :1378 ،....و  143و  .)146س��اواک
که از تأثیرگذاری بر روحیۀ سازشناپذیر آیتاهلل خمینی نومید بود ،حتی بهپزشک معالج ایشان
متوس��ل شد تا ب ه دروغ ضمن معالجه تجویز نماید مشارالیه احتیاج زیادی بهاستراحت داشته و
از مالقات با اشخاص و فعالیتهای فکری خودداری نماید (قیام  15خرداد .)147 /2 :1378 ،....
آشکار بود که توطئههایی از این دست در ارادۀ خللناپذیر آیتاهلل خمینی تأثیری نخواهد داشت.
گزارشات بعدی ساواک هم مأیوسکنندهتر بود و نشان میداد همین عزم راسخ آیتاهلل خمینی
در پیشگامی او در مبارزه با حاکمیت ،بهشدت بر اعتبار و موقعیت او نزد افکار عمومی و نیزعلما
ها و تلگرافهای
و مراجع و طالب علوم دینی در داخل و خارج از کش��ور افزوده و همهروزه نامه 
پرشماری از اعالم حمایتهای علما و اقشار وسیع مردم کشور از ایشان وصول میشود (قیام 15
خرداد .)149 -148 /2 :1378 ،....
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از ناحیۀ آیتاهلل خمینی بود ،که اسناد و مدارک دال بر تسلیمناپذیری او و محبوبیتش در نزد
اس�لامگرایان مخالف ،آش��کارتر از آنی بود که کتمان شده یا کماهمیت دانسته شود (قیام 15
خرداد  .)161 -152 /2 :1378 ،....ادارۀ بررس��یهای س��اواک در 18اردیبهش��ت  ،1342طی
گزارشی که پیرامون سلسله مراتب علما و مرجعیت شیعه تهیه کرد ،تصریح نمود :در حوادث
اخیر ،آیتاهلل خمینی بهعلت مخالفتی که با دولت کرده ،مورد توجه عدۀ زیادی از افراد ناراضی
قرار گرفته و تعداد مریدانش رو بهازدیاد رفته اس��ت .اگر مردم متدین احس��اس کنند یکی از
مجتهدین مورد توجه دولت است ،از اطراف او پراکنده میشوند(قیام  15خرداد /2 :1378 ،....
.)169 -168
ساواک در گزارشهای گوناگون خود ،بهتعدادی از علمای نهچندان مخالف با حاکمیت اشاره
میکند که بهس��رعت ،بسیاری از پیروان و عالقمندان سابق خود را از دست داده و در مقابل،
شمار مریدان و عالقمندان آیتاهلل خمینی چندین برابر افزایش یافتهاند.
از اواس��ط اردیبهشت  ،1342دس��تگاههای اطالعاتی و انتظامی حکومت پهلوی بهگونهای
روزافزون و در عینحال نگران ،با تحرکات علما ،طالب و اس�لامگرایانی روبرو بود که با پخش
ها و تصاویر آیتاهلل خمینی ،اقش��ار مختلف را به ابراز مخالفت با حاکمیت طی محرم
اعالمیه 
پیشرو دعوت میکردند (آبراهاميان .)522 :1377 ،آنچه بیشتر حکومت پهلوی را عصبانی و
نگران میساخت ،اشتهار یافتن روزافزون آیتاهلل خمینی در میان مردم کشور و اظهارنظرهای
فراوانی بود که پیرامون شجاعت ،قاطعیت و اعلمیت علمی و مذهبی ایشان در محافل مختلف
صورت گرفته و او را تنها «مرجع تقلید شیعیان» میدانستند .کمتر مباحث سیاسی و مذهبیای
در گوش��ه و کنار کش��ور ،میان علما ،طالب و دیگر اقشار مردم طرح میشد که در آن نامی از
آیتاهلل خمینی و نقش درجۀ اولی که در نهضت چندین ماهۀ گذشتۀ علما بر ضد حاکمیت ایفا
کرده بود ،برده نشده و مورد ستایش قرار نگیرد.
دس��تگاههای اطالعاتی در آن برهه ،در جلوگیری از انتش��ار اینگونه اظهارات و نیز توزیع و
نصب وس��یع اعالمیهها ،سخنان و تصاویر ایشان در محلهای پررفت و آمد شهرهای مختلف،
جدی
اتوبوسها ،مس��اجد ،تکایا و غیره ،آشکارا اظهار عجز میکردند .سخنانی که دربارۀ عزم ّ
علما و اس�لام گرایان برای مقابلۀ ش��دید با حاکمیت طی ماه محرم در افواه ش��نیده میشد و
اعالمیههایی هم که گاه با همین مضامین انتش��ار مییافت ،بیش از پیش ،حاکمیت را نگران

وحشتی که دستگاههای اطالعاتی و انتظامی حکومت ایجاد کردهاند ،بیواهمه ،سید مظلومان،
حسینبن علی را الگوی خود قرار داده و مردم کشور را در جریان فجایعی که بر اسالم و مردم
مس��لمان کشور میرود ،قرار دهند .در بخشهایی از این پیام که بهگونهای کمسابقه حکومت
پهلوی و حامیان خارجی آن بهمبارزهای اجتنابناپذیر فراخوانده شده بودند ،چنین آمده است:
بهعموم حضرات مبلغین و خطباء معظم کثراهلل امثالهم و عموم هیئات محترم ،عزاداران سید
مظلومان علیهالصلواةوالسالم ،محترماً معروض میدارد ،در این ایام که دستگاه جبار از خوف
ف انسانی و ضد دینی و وطنی
آنکه مبادا در منابر و مجامع مسلمین ،شرح مظالم و اعمال خال 
آنان داده شود ،دست بهرسوایی دیگری زده و در صدد گرفتن التزام و تعهد از مبلغین محترم
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میس��اخت .همچنانکه از اسناد ساواک و شهربانی برمیآید ،در این مدت ،آیتاهلل خمینی از
هیچ فرصتی برای ابراز مخالفت و تداوم مبارزه با حاکمیت فروگذار نکرده و همواره مردم کشور
را بهلزوم ایستادگی بدون اغماض در برابر سیاستهای اسالمزدایی و استقاللشکنانۀ حکومت
پهلوی دعوت میکرد ،و همچنانکه پیشبینی هم میش��د ،طی چند روزی که تا فرا رسیدن
ماه محرم باقی بود ،بهعلما ،طالب و وعاظ سراسر کشور توصیه میکرد از فرصت کمنظیر ایام
سوگواری مام محرم برای انتقاد و مبارزه با حکومت پهلوی ،منتهای استفاده را بنمایند.
س��اواک بهشدت نگران تبعات س��وء غیرقابلپیشبینی چگونگی تقابل حاکمیت با علما و
اس�لامگرایان پُرش��مار حامی آنان در اقصی نقاط کش��ور بود (قیام  15خرداد /2 :1378 ،....
 ،)221 -194و بههمین دلیل دس��تگاههای اطالعاتی و امنیتی حکومت پهلوی ،قبل از آغاز
ماه محرم ،علما ،طالب ،وعاظ و خطبا و مسئوالن هیئتهای مذهبی و مساجد و تکایا و دیگر
برگزارکنندگان مراسم سوگواری این ماه را تهدید کرد و بهانحای گوناگون تحت فشار قرار داد
تا مبادا فرصت ماه محرم را بهمیدان مبارزۀ سیاسی با حاکمیت تبدیل کنند.
در واکنش بهاین اقدامات ،آیتاهلل خمینی در پیام قاطع و پرمعنایی که در  28اردیبهشت
1342خط��اب ب��هعلما ،وعاظ ،خطبا و هیئتهای مذهبی صادر نمود ،ضمن انتقاد ش��دید از
«دستگاه جبار» و «خودسر» که بهدروغ ادعا میکند اکثریت قابل توجه مردم کشور از سیاستها
پیشاپیش علما ،خطبا
و برنامههای آن در شئون و سطوح مختلف پشتیبانی مینمایند ،تهدی ِد
ِ
و اهل منبر بهاجتناب از طرح مسائل سیاسی در ایام سوگواری محرم را ناشی از ترس حکومت
پهلوی از مخالفان گس��تردهاش در اقصی نقاط کش��ور ارزیابی کرد ،و از آنان خواست از رعب و
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و سران هیئات عزادار است که از مظالم دم نزنند و دستگاه جبار را بهخودسری واگذارند ،الزم
اس��ت تذکر دهم که این التزامات عالوه بر آنکه ارزش قانونی نداش��ته و مخالفت با آن هیچ
اثری ندارد ،التزام گیرندگان ،مجرم و قابل تعقیب هستند .عجیب است که دستگاه بیپروا ادعا
دارد که قاطبۀ ملت با اوست و از پشتیبانی اکثریت قاطع برخوردار است ،با این وصف در تمام
شهرستانها ،قراء و قصبات بهدست و پا افتاده و با ارعاب و تهدید ملت ،خفقان ایجاد میکند.
اگر این ادعا صحیح اس��ت ،ملت را این چند روزه بهحال خود واگذارند تا از پش��تیبانی مردم
متمتع ش��ده ،موافقت شش میلیونی [اش��اره بهاعالم حکومت مبنی بر تأیید مفاد اصالحات
موس��وم بهانقالب سفید توسط قریب بهشش میلیون رأیدهنده در روز ششم بهمن ]1341
ب ه همۀ ملل جهان ظاهر ،و اال اش��اعه اکاذیب برای تش��ویش افکار عامه برخالف مصالح اسالم
و مملکت ،جرم و قابل تعقیب است . ...آقایان بدانند که خطر امروز برای اسالم ،کمتر از خطر
بنیامیه نیست . ....سکوت در این ایام ،تأیید دستگاه جبار و کمک بهدشمنان اسالم است .از
عواقب این امر بهراسید .اگر بهواسطۀ سکوت شماها بهاسالم لطمهای وارد آید ،نزد خداي تعالي
و ملت مسلمان مسئول هستيد(صحیفۀ امام.)230 -229 /1 :1378 ،
این موضعگیری مقتدرانه و مستدل که نشان میداد ایشان مصمم شده حتی در صورت لزوم
با بذل جان در برابر حاکمیت استبداد و سلطهپذیر پهلوی ایستادگی کند ،برخی احزاب ،افراد
و گروههای سیاسی ناهمسو با نهضت علما را نیز بهتحسین و تکریم واداشت ،چنانکه عضوی
از جبهۀ ملی ،شگفتزده از این همه دلیری و صراحت در انتقاد از حکومت پهلوی ،چنین ابراز
داشت:
خمینی محشر کرده ،اثر هر یک از این اعالمیههای او مساوی است با یک سال فعالیت جبهۀ
ملی؛ مثل اینکه پش��ت خمینی بهکوه احد وصل اس��ت و تعجب در این است که چرا مانع او
نمیشوند [و اینک اسناد موجود نشان میدهد که اساساً قادر بهبرخورد با ایشان نبودند] ،چرا
مرکز انتشار اعالمیههای او را پیدا نمیکنند؟ [البته تالشهای فراوان حکومت در این راه عقیم
میماند] .اعالمیههای آقای خمینی خیلی از مردم را [بر ضد حکومت] تحریک و عصبانی نموده
است (قیام  15خرداد .)223 /2 :1378 ،....

 .5در راه انقالب سفيد؛ تالشهاي ناموفق
حاکمیت که تردید نداشت در ماه محرم گرفتار بحران سیاسی و اجتماعی عظیمی خواهد شد،
ناگزیر تمام نیروهای خود را برای مقابله با علما و مردم کشور در شهرها و مناطق مختلف بسیج
کرد .در این میان ،بیشترین تمهیدات امنیتی و انتظامی بهترتیب در قم و تهران بهکار گرفته
ش��د .شاه که از ماههای پایانی سال  1341طی سخنرانیهای مختلف ،انتقادات تندی متوجه
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علما و اسالمگرایان مخالف حکومت میکرد ،از اوایل سال  ،1342باز بر همان نهج ادامه داد .او
همواره مدعی بود که طرحهای انقالب سفیدش از حمایت اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار
است و فقط اقلیتی بسیار کوچک که بهزعم او پیشرفت کشور در سطوح و شئون مختلف را سد
راه مقصود خود میدانستند ،در برابر طرحهای اصالحی او موضع مخالف گرفتهاند.
اس��ناد برجای مانده از ساواک و شهربانی نشان میدهند که مخالفت علما ،مراجع ،طالب و
مردم کشور با طرحهای اصالحی حاکمیت ،بسیار قابل توجه بود (قیام  15خرداد /2 :1378 ،....
صفحات متعدد؛ امام در آینه اسناد :1383 ،صفحات متعدد) .شاه طی چند سخنرانی تبلیغاتی
پیرامون برنامههای انقالب س��فید ،کوش��ید خود را فردی دیندار که بهمذهب تش��یع عشق
میورزد ،معرفی کرده و اکثریت علما و مراجع شیعه را حامی برنامههای مذکور بشناساند که
تباینی میان احکام اسالم با لوایح ششگانه انقالب سفید نمیبینند .شاه علمای مخالف با لوایح
مذکور را متهم بهقشریگری و مقابله با حقوق و خواستههای مردم کشور میکرد که با اجرای
طرحهای مزبور ،منافع «نامشروع» خود را از دست میدهند (پهلوی ،بیتا.)3175 -3164 /4 :
با تداوم مخالفتهای علما ،شاه ضمن اینکه بر دامنۀ ظاهرسازیهای مذهبی خود افزود ،برای
تفرقهافکنی میان علما و مراجع در مقابله با حاکمیت ،تالشهای پیدا و پنهانی را صورت داد ،و
لوایح ششگانۀ اصالحی خود را گامی بزرگ در راستای تحقق آرمانهای اجتماعی اسالم ارزیابی
کرد (پهلوی ،بیتا.)3187 -3182 /4 :
شاه بهطور مکرر از «انقالب بزرگ» و «انقالب ملی» کهبهزعم خودش بدون کمترین هزینه،
نتایجی بسیار سودمند بهارمغان خواهد آورد ،سخن میگفت .او مدعی بود :کاری که ما امروز
میکنیم ،همان کاری است که هم در صدر اسالم و هم امروز در مترقیترین جوامع دنیا سعی
میکنند بهآن برس��ند(پهلوی ،بیتا .)3211 /4 :ش��اه طی اردیبهش��ت و اوایل خرداد ،1342
سخنان تحریکآمیز بیشتری پیرامون لوایح انقالب سفید و مخالفان آن بر زبان آورد و با طرح

85

| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  8و  |9تابستان و پاییز | 1395

86

انحرافآمیز مواردی از این لوایح ،چنین وانمود ساخت که گویا علما و اسالمگرایان مخالف ،در
برابر حقوق و خواستههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی– معیشتی اقشار مختلف مردم ایران،
صفآرایی کردهاند.
شاه در  6خرداد  ،1342طی سخنانی موهن ،علمای مخالف با لوایح انقالب سفید را «مرتجعین
سیاه» نامید که با مجرا شدن این لوایح ،اعتبار و شأن خود را در جامعه از دست خواهند داد .شاه
خشمگینانه مخالفان را «دروغ»باف و «دشمنان حقیقی عظمت و ترقی مملکت» دانست که
دیگر رسوا شده و حربۀ آنان اثری ندارد(پهلوی ،بیتا .)3225 -3224 /4 :در افواه شنیده میشد
که ش��اه ،علما و اسالمگرایان مخالف با برنامههای اصالحی خود را در ردیف دزدان و غارتگران
دانس��ته و آنان را بهحیوانات نجس تشبیه کرده است(شاهدی .)441 :1379 ،شواهد موجود
ها و سخنان به
نشان میدهد که اینگونه اظهارات سخیف و از سر خشم و کین شاه ،از اعالمیه 
شدت مبارزهطلبانه و آشتیناپذیر آیتاهلل خمینی در برابر حاکمیت ،طی روزهای منتهی بهآغاز
محرم سال 1383قمری نشأت میگرفت ،که با استقبال مردم کشور روبرو شده و در همان حال،
در محافل سیاسی ،اجتماعی و مذهبی کشور انعکاس وسیعی پیدا میکرد.
موضع مخالفتآمیز آیتاهلل خمینی با لوایح انقالب سفید شاه ،از منطق استوار و قانعکنندهای
در میان افکار عمومی برخوردار بود .ساواک گزارشهای مکرری تهیه میکرد که نشان میداد
علما ،طالب و اقشار وسیعی از مردم کشور ،در تبعیت از دیدگاههای ایشان ،لوایح انقالب سفید
ش��اه را عالوه بر تباینش با احکام اس�لام ،با قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در تعارض و
تقاب��ل میدانند (قیام  15خرداد  ،)227 -226 /2 :1378 ،....و بهتبع آن ،صدها تن از طالب،
وعاظ و خطبا برای رسانیدن پیام آیتاهلل خمینی بهسمع و نظر مردم کشور در ماه محرم ،راهی
شهرها و مناطق مختلف شدهاند.
ساواک هشدار میداد که بهرغم تالشهای ناموفق حاکمیت برای در تقابل قرار دادن علما و
اسالمگرایان در برابر اعطای حقوق سیاسی بهزنان و دهقانانی که حکومت پهلوی مدعی بود در
صدد استیفای حقوق آنان است ،علما و مراجع مخالف که آیتاهلل خمینی در صدر تمام آنان قرار
دارد ،توانستهاند مردم کشور را بهخوبی در مسایل ذیل قانع ساخته و با خود همداستان نمایند:
 .1زمامداران کنونی ایران از مجرای قانون اساس��ی منحرف ،و دارای س��وءنیتاند ،و تصمیم
دارند اساس دین اسالم را در ایران متزلزل ،و روحانیت را تضعیف نمایند .2 .دولت ایران تحت

س��ود حکومت پهلوی مدیریت کنند .بهمسئوالن و بانیان مساجد ،تکایا و مجالس سوگواری
نیز هشدار داده و تهدید نمایند تا مانع از طرح مسائل و مباحث سیاسی ضدحکومتی از سوی
سخنرانان و خطبا شوند؛ همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا علما ،طالب و وعاظ مخالف حکومت،
امکانی برای سخنرانی و بهتبع آن ،تبلیغات ضدحکومتی پیدا نکنند ،و حتیالمقدور از برخورد
تحریکآمیز با علما و وعاظ مخالف حکومت پرهیز شده و زمینهای برای گسترش مخالفتها
فراهم نشود (قیام  15خرداد .)239 -233 /2 :1378 ،....
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فشار استعمارگران غربی با دولت اسرائیل بر ضد کشورهای مسلمان عربی ارتباط برقرار ساخته
و بهپیش��رفت صهیونیسم کمک مینماید .3 .چون زمامداران فعلی علیه قانون اساسی و دین
اسالم و مدافع استعمارگران بر ضد منافع ملّی میباشند ،بنابراین مسلمین باید علیه آنان مبارزه
نمایند.
س��اواک ،سخت نگران بود که طرح گستردهتر این مس��ائل در ایام سوگواری ماههای محرم
ساواک کلیۀ استانها
ِ
و صفر ،تبعات س��وء پیشبینیناپذیری دامنگیر حکومت نماید .مقامات
و شهرس��تانها دستور داشتند در تماس پیدا و پنهان با وعاظ ،خطبا و طالب موافق حکومت
پهلوی بهآنان توصیه کنند در البالی سخنان خود ،بر این نکات تأکید کنند:
 .1ش��خص ش��اه ،بزرگترین حامی و پشتیبان شیعۀ اثنیعشری است .2 .تقسیم بخشی از
اراضی سلطنتی میان دهقانان و تشکیل بنیاد پهلوی توسط شاه ،اساساً باهدف بهبود زندگی
اقشار وسیعی از مردم فقیر و زحمتکش کشور ،صورتعملی بهخود گرفته و در «تقویت مبادی
تبلیغات اس�لامی» ،تأثیر بهسزایی خواهد داشت .3 .نظام شاهنشاهی پهلوی ،هیچگاه مصالح
عالیۀ جهان اسالم و کشورهای اسالمی را تحتالشعاع ارتباط با رژیم غاصب اسرائیل قرار نخواهد
داد .4 .موضوع اعطای حق رأی بهزنان ،مغایرتی با احکام و قوانین اس�لامی ندارد .5 .از برنامۀ
اصالحات ارضی ،هدفی جز بهبود زندگی دهقانان و کشاورزان فقیر دنبال نمیشود.
جد
س��اواک پیش��نهادکرد ،اهداف تبلیغاتی مذکور در رادیو و تلویزیون و مطبوعات هم به ّ
دنبال ش��ود .مأموران ساواک ،دستور داشتند ،بهطور غیرمحس��وس ولی بسیار مؤثر ،خطبا و
وعاظ طرفدار حاکمیت را در سراس��ر کش��ور مورد حمایت قرار داده و سخنرانیهای آنان را به
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 .6سايههاي يأس؛ اجتنابناپذيري رويارويي
ماه محرم فرارس��ید و دس��تگاههای اطالعاتی -امنیتی و انتظامی حکومت پهلوی ،همگام و
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جرح هزاران تن از مخالفان بیانجامد ،تدابیر الزم اندیشیده شده بود .شهربانی و ساواک بهطور
م��داوم گزارش میدادند که فراخوان آی��تاهلل خمینی برای مبارزه با حاکمیت در ماه محرم و
صفر ،با اقبال روزافزون مردم کشور روبرو شده ،و خود ایشان هم در مالقات و گفتگو با مردمی
ک��ه همهروزه بهدیدارش میروند ،مواجهۀ سرنوشتس��از خود و حامیانش با حاکمیت را طی
عاش��ورای پیشرو اجتنابناپذیر دانس��ته و گویا تهدیدنموده :ما روز عاش��ورای قم را كربالي
حسين قرار بدهيم تا کربالی ثانی درست كنيم (صحيفۀ امام ،)240 /1 :1378 ،و شهادت در
این روز را افتخاری بزرگ شمرده بود (امام در آینه اسناد.)103 -99 /2 :1383 ،
طی روزهای نخس��ت محرم 1383قمری ،هنوز حکومت پهل��وی امیدوار بود با پادرمیانی و
احیاناً جلب نظر مساعد علمایی مانند سیدکاظم شریعتمداری و دیگران که میتوانست در صف
مخالفان پرش��مار حکومت در مناطق مختلف کشور اختالف و چند دستگی بهوجود آورد ،از
گس��ترۀ خطرپذیری آن بکاهد .با این حال ،در آن شرایط پرالتهاب ،موافقان حکومت در میان
علما و روحانیون ،امکان چندانی برای ابراز عقاید باطنی خود نداشتند (قیام  15خرداد:1378 ،....
 248 -244/2و  252و  267 -266و .)275 -274
با حادتر ش��دن اوضاع سیاس��ی ،وزارت کشور بهکلیۀ اس��تانداران و فرمانداران دستور داد
جهت هماهنگی در مقابلۀ قهرآمیز و س��رکوبگرانه با مخالفان در حوزههای مأموریت خود ،با
رؤسای ساواک ،ش��هربانی ،ژاندارمری ،فرهنگ ،کش��اورزی و اصالحات ارضی ،کمسیونهای
مشترکی تشکیل دهند .گزارشهای ارسالی دستگاههای اطالعاتی و امنیتی از شهرها و مناطق
مختلف کشور ،بسیار نومیدکنندهتر از آنی بود که مراجع دولتی و حکومتی در تهران پیشبینی
میکردند؛ بههمین دلیل ،جز برخورد قهرآمیز ،راهحل دیگری پیشروی دولت و دربار که بهنظر
میرسید بهشدت هم دچار هراس شده بودند ،وجود نداشت ،و نوعی سردرگمی و ناهماهنگی
در تصمیمس��ازی مراجع امور بهچشم میخورد .میان مسئوالن امر در ساواک ،شهربانی و نیز

حکومت او را بهجد مورد پرسش قرار داد ،و علما خواستار تبعیت وی از احکام و قوانین اسالم
و نیز رعایت قانون اساسی و متمم آن و دیگر قوانین موضوعۀ نظام مشروطه شده بودند.
اطمینان یکی دو مرجع ،صدها تن از علما ،طالب و وعاظِ گاه
بهرغم برخی وعدههای غیرقابل
ِ
ِ
تبعیت تقریباً بیچونوچرایی میکردند ،آماده
بسیار پرآوازه و سرشناس که از آیتاهلل خمینی
ش��دند تا ایام سوگواری محرم را بهفرصتی کمنظیر برای مبارزۀ بدوناغماض و آشتیناپذیر با
ها تن
حاکمیت تبدیل کنند .ساواک هشدار میداد که عالوه بر شهرهای ریز و کالن کشور ،ده 
از علما و خطبای مخالف حکومت ،با اشارۀ آیتاهلل خمینی ،مهیای سفر بهکشورهای اسالمی
منطقه نظیر قطر ،کویت ،پاکس��تان و بحرین ش��دهاند تا «علیه دولت تبلیغ نمایند» .در این
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دولت ،پیرامون چگونگی برخورد با علما ،مراجع و اقش��ار مردم کشور ،اختالفنظرهایی پیش
آم��ده ب��ود (قیام  15خرداد  276 -271 /2 :1378 ،....و  .)290 -281با این حال ،یک موضوع
تقریباً کام ً
ال عیان ش��ده بود :از منظر علما و روحانیون ،بهویژه آیتاهلل خمینی ،جرم ارتکابی
حاکمیت (تعرض بهاحکام ضروری دین اسالم و عدول از قانون اساسی مشروطه و متمم آن)
غیرقابل اغماض بود ،و اگر حکومت پهلوی قادر میشد حتی با خشونتورزی و قتل صدها تن
علیالظاهر بر مخالفتها پایان داده و نظم سیاسی و اجتماعی مورد عالقهاش را در کشور برقرار
سازد ،موضوع اختالف تا هنگام عقبنشینی احتمالی حاکمیت از آن تعرض پیشین ،کماکان
حلناشده باقی میماند.
ش��واهد حاکی از آن بود که حکومت پهلوی بهتبعات بلندمدت اقداماتی که انجام میداد،
در آن برهۀ س��خت حس��اس ،کماعتنایی میکرد و اساساً جز مهار شتابآلود بحران و از میان
آنی مخالفتها ،اندیشهای دیگر در سر نداشت ،و شاید تا جایی که ما اکنون آگاهی
برداش��تن ِ
داریم ،بهعمق بحرانی که آن را در برابر علما و مراجع ،در جایگاه پاس��داران آموزهها ،احکام و
قوانین اسالم و مذهب تشیع قرار داده بود ،پی نبرده بود.
عدول از طرحهای اصالحی موس��وم بهانقالب سفید که حتی در همان زمان هم آگاهان به
امور واقف بودند با برنامهریزی و توصیۀ اکید آمریکاییان صورتعملی بهخود میگیرد ،آس��ان
بهنظر نمیرس��ید .ش��اه فقط با وعدۀ انجام تمام و کمال اصالحات مورد عنایت آمریکاییان،
مهر تضمین بر تداوم حضور بالمنازع خود در رأس قدرت و س��لطنت زده بود؛ بنابراین ،ناگزیر
ت سلطنت و
از برخورد حتی بهگونهای س��رکوبگرانه با مردم کش��ور شد ،که اینگونه مشروعی 
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میان ،تالشهای بدونوقفۀ مأموران حکومت ،جهت کند ساختن گسترۀ روزافزون مخالفتها،
تقریباً کام ً
ال عقیم ماند .طی روزهای نخست محرم ( 1383خرداد  ،)1342حاکمیت حتی مانع
از هرگونه فعالیت تبلیغاتی عوامل خود در گوش��ه و کنار کش��ورشد؛ زیرا معتقد بود اینگونه
اقدام��ات ،باز هم دامنۀ بحران را مهارناپذیر خواهد س��اخت .بهرغ��م آنکه برخورد مخالفان با
حاکمیت اجتنابناپذیر مینمود ،اما تالش بر آن بود تا مواجهۀ قهرآمیزتر در اولویتهای نخست
ق��رار نگیرد .هنوز هم اقدامات تبلیغاتی فراوانی صورت میگرفت ،بلکه مخالفان آش��تیناپذیر
(تحت رهبری آیتاهلل خمینی) در اقلیت قرار گرفته و ارتباطشان با مردم کشور بهحداقل برسد،
رویی احیاناً حاد و شدید با حکومت ،برکنار
و گروه بیشتری از علما ،طالب و خطبا از عرصۀ رودر ِ
پنهان
بمانند .در این راستا ،دستگاههای اطالعاتی -امنیتی و نیز سیاسی ،بهتالشهای پیدا و
ِ
پردامنهای دست زده بودند (قیام  15خرداد .)315 -241 /2 :1378 ،....
آنچه بیش��تر حاکمیت را نگران کرده و دس��تگاههای اطالعاتی را از پیشگیری آن مأیوس
ها و موضعگیریهای ضدحکومتی
میساخت ،اقبال گسترده و روزافزون مردم کشور از اعالمیه 
آیتاهلل خمینی بود که بهرغم تمام محدویتهای ایجاد شده در اقصی نقاط کشور ،بهسرعت
توزیع و دس��ت بهدست میگشت .ساواک هشدار میداد که این اقبال عمومی از موضعگیری
قاطع آیتاهلل خمینی در برابر حکومت پهلوی ،موجب شده تا برخی از علما و مراجعی هم (در
داخل و خارج ازکشور) که گمان میرفت در بحران دامنگیرحکومت ،تا حدی ،موضع بیطرفانه
یا انفعالی بگیرند ،تحت فشار افکار عمومی بهصف مخالفان بپیوندند.
هرچ��ه بهروزهای تاس��وعا و عاش��ورا نزدیک میش��د ،دله��رۀ حکومت پهل��وی از بحران
پیشبینیناشده ،ولی ناگزی ِر پیشرو ،مضاعفتر میشد و بهتبع آن ،تمهیدات اطالعاتی -امنیتی
و غیره ،پیرامون ش��هرها و مناطقی از کش��ور که بیشتر مس��تعد بحرانآفرینی بودند ،فزونتر
میگردید (قیام  15خرداد  .)330 -316 /2 :1378 ،....مراجع امور در حکومت و دولت ،اطالع
کافی داش��تند که آیتاهلل خمینی در همه جا گفته :من برای دفاع از دین اس�لام و مبارزه با
اس��رائیل و بهائیان که نفوذ آنها در دس��تگاه حاکمۀ ایران روز بهروز بیش��تر توسعه مییابد،
حتی آمادۀ کش��ته شدن میباشم [و] شهامت آیتاهلل خمینی در همهجا مورد بحث و گفتگو
است(قیام  15خرداد )331 /2 :1378 ،....؛ نیز اشتهار داشت که آیتاهلل خمینی صراحتاً گفته
است :ما افتخار میکنیم كه مانند سیدالشهدا روز عاشورا کشته شويم و بچههای ما را اسیرکنند.

که معموالً نمایندگانش رأی موکلین را پش��توانۀ حضورش��ان در مجلس ندارند ،سخنان او در
حضور هزاران تن از مردم کشور ،البته از رسمیت و اعتبار قانونی و ملّی بیشتر و پذیرفتنیتری
برخوردار است .فلسفی ،مدعیات حکومت مبنی بر عدم مداخلۀ علما را در امور سیاسی ،هم به
لحاظ ماهیت دین اسالم و نیز روح قانون اساسی مشروطیت ،بدونپایه دانسته و با ذکر مصادیق
گوناگون ،قانون اسالم را عین سیاست ارزیابی کرد و یادآور شد:
مگر سیاس��ت پایهاش قانون اساسی نیس��ت؟ مگر در قانون اساسی ننوشته است که قوانین
نباید مخالف اس�لام باش��د؟ مگر در قانون اساس��ی نوشته نش��ده اگر مجلس رأی داد و علما
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یکی از کسانی که روز عاشورا باید در راه حسین کشته شود ،خمینی است .باید روز عاشورا را
در قم کربالی حسین نامگذاری کرد(صحيفه امام240 /1 :1378 ،؛ امام در آینه اسناد:1383 ،
.)102 /1
همچنانکه انتظار میرفت ،مراسم روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در بسیاری از شهرها
و مناطق کشور با سخنرانیها ،نطقها و موضعگیریهای علما ،طالب ،خطبا و وعاظ مخالف ،بر
ضد حکومت پهلوی برگزار شد و بهتبع آن ،برخوردهایی قهرآمیز و گاه خونین میان مردم کشور
با نیروهای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی پیش آمد که طی آن صدها تن دستگیر و روانۀ زندان
ها و نشریات ،و غیره)
شدند .همزمان ،دستگاههای تبلیغاتی حکومت (رادیو و تلویزیون ،روزنامه 
در راس��تای انحراف افکار عمومی مردم کش��ور و نیز جهانیان ،از ماهیت و واقعیت آنچه میان
ف قاعدهای فروگذاری نکردند .همانگونه
تالش خال 
مخالفان با حاکمیت در جریان بود ،از هیچ
ِ
ک��ه پیشبینی هم میش��د ،قم و ته��ران ،کانون اصلی مبارزۀ مردم با حکومت پهلوی ش��د و
شدیدترین و سرسختانهترین انتقادات بر ضد حاکمیت هم در همین دو شهر و اطراف آن صورت
گرفت .مهمترین و پُر سر و صداترین این حمالت از سوی واعظ سرشناس ،محمدتقی فلسفی در
شب عاشورای 12 /1383خرداد  1342در مسجد سیدعزیزاهلل تهران انجام شد که بر اظهارات
ها هزار نفر از مردم برای استماع سخنان او در مسجد و اطراف و اکناف آن گرد
شواهد عینی ،ده 
آمدند .ایشان بحث خود را با جامعیت دین اسالم آغاز کرد که برای «کلیۀ شئون زندگی» بشر
دارای برنامه اس��ت ،و مس��جد را «هستۀ اصلی و مرکز تمام فعالیتها و حرکتها»ی سیاسی،
اجتماعی ،عبادی ،تربیتی ،فرهنگی و نظامی مسلمانان دانسته و بهتبع آن اعالم کرد« :امشب
در این منبر ،دولت را استیضاح م ّلی میکنیم» ،و دلیل آورد که برخالف مجالس (آن روزگار)
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مخالفت کردند ،جنبۀ قانونیت ندارد؟ ...یک مجتهد بهموجب قانون اساس��ی میتواند قانون را
بش��کند .کافی اس��ت در زیر قانون بنویسد که این قانون خالف شرع است و قانونیت ندارد[ .با
این وصف] مجتهدی که بهموجب قانون اساسی از قوۀ مقننه و از قدرت دولت قدرتش بیشتر
اس��ت ،نمیتواند در سیاست دخالت کند! این مسخره نیس��ت! این حرف بیاساس نیست؟...
بنابراین بنده بهعنوان زبان مجتهدین و زبان مس��لمین و زبان روحانیت از مقام قانون اساسی
برای مجتهدین اس��تفاده میکنم و در حضور مردم ،دولت را استیضاح میکنم» .حجةاالسالم
فلسفی در ادامۀ سخنان خود در پاسخ بهسؤال فرضی که چرا وظیفۀ مجلس در استیضاح دولت
را او برعهده گرفته اس��ت؟ دلیل آورد« :مملکتی که آزادی در آن مرده اس��ت ،در مملکتی که
قانون اساسی عم ً
ال لگدکوب شده است ،در مملکتی که مجلس شورای مرده است ،در مملکتی
که مجلس س��نا مرده است ،در مملکتی که تمام روح آزادی لگدکوب شده است» ،او چارهای
نمیبیند که «در این ایام خفقان و در غیبت مجلس و در دورۀ تعطیل قانون اساسی» ،مجلس
س��وگواری حسینبن علی(ع) را بهتریبونی برای اس��تیضاح دولت ستمکار و قانونگریز وقت
تبدیل کند .ایشان موارد تخلف دولت وقت را که مستلزم استیضاح است ،متجاوز از پنجاه مورد
دانست ،با این حال ،رئوس مهمترین اقدامات غیرقانونی و ضداسالمی دولت را که بهنظر ایشان
«باب منطق روحانیت اس��ت ،مناسب با مسجد است ،مناسب با مرجع تقلید است ،مناسب با
ها هزار تنی که مخاطب سخنانش بودند،
مقام روحانی است» ،در ده ماده خالصه کرد و از ده 
خواس��ت که هرگاه موافق موارد استیضاح هستند ،با ذکر «صحیح است» ،اظهارات او را تأیید
ها هزار تن که یکباره فریاد میزدند:
نمایند ،و چنین ش��د و دقایقی چند ،فریاد رعدآس��ای ده 
«صحیح اس��ت ،صحیح است ،صحیح است» ،مجلس سوگواری امام حسین(ع) را بهدادگاهی
در محکومیت دولت تبدیل س��اخت (دوانی ،بیتا .)14 -7 /4 :در این استیضاح نمادین ،موارد
متعددی از اقدامات غیرقانونی و ضداس�لامی حکومت پهلوی مورد سرزنش شدید قرار گرفت
و حاکمیت بهخاطر زیرپانهادن حقوق مردم کشور ،در شئون و سطوح مختلف ،و نیز عدول از
مفاد قانون اساسی و متمم آن ،محکوم شناخته شد .این همه نشان از آن داشت که مخالفت و
مبارزۀ علما و روحانیون و اقشار گستردۀ مردم کشور با حاکمیت ،برخالف آنچه تبلیغ میشد،
نه احیاناً واپسگرایانه و ضدملی ،بلکه از منطق قانونی و دینی استواری برخوردار بود و بهویژه با
قانون اساسی مشروطیت و سازوکارهای نظام مشروطه تباینی نداشت (دوانی ،بیتا.)21 -19/4 :

آیتاهلل خمینی که روزهای قبل از فرارس��یدن ماه محرم ،علم��ا ،طالب ،خطبا و وعاظ را به
مخالفت و انتقاد از حاکمیت فراخوانده و همواره هم این معنا را گوشزد آنان میکرد ،و باالخص از
ی قاطع و شدیداللحن محمدتقی فلسفی در برابر دولت و حاکمیت وقت ،رضایتخاطری
موضعگیر 
تام داش��ت ،طی نامهای که در آستانۀ عاشورای همان سال خطاب بهوی نوشت ،ضمن اینکه
«از بیانات حساس [او] در این وقت اختناق عجیب تشکر» نمود ،وظایف خطبا و وعاظ را در آن
شرایط بحرانی حاکم بر کشور بسیار سنگین توصیف کرد (دوانی ،بیتا.)22 -21/4 :

104 -102/1 :1383؛ قیام  15خرداد .)333 -332 /2 :1376 ،....
اس��ناد موجود نشان میدهد سیدکاظم ش��ریعتمداری بهرغم تظاهری که میکرد ،از همان
روزهای نخس��ت محرم (1383خرداد  ،)1342بر اس��اس وعدهای که بهمراجع امور در دولت
و رؤس��ای ساواک داده بود ،تالش میکرد ،باالخص در شهر قم ،دامنۀ مخالفتهای عمومی تا
ل کنترل نرسد و در همان حال ،چنین وانمود شود که علما و دیگر مردم کشور «با
حد غیرقاب 
اعلیحضرت همایونی ،اختالفی» ندارند و «فقط با دولت ،اختالفی [!]» دارند ،که آن هم «ممکن
است حل شود».
جدی
همچنانکه ساواک گزارش کرده ،در آن برهه ،اینگونه طرحهای تفرقهافکنانه ،تأثیری ّ
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 .7گزارشهای مأيوسكننده؛ در آستانۀ بحران
بهرغم تمهيدات گستردۀ امنيتي و انتظامي ،هرچه زمان بيشتري سپري ميشد ،دامنۀ مخالفتها
فزوني گرفته و موقعيت منتقدان اسالمگرا براي مواجه با حكومت بيش از پيش تقويت ميشد
(مالييتواني .)369 -368 :1380 ،س��اواک و ش��هربانی گزارش میکردند که در آس��تانۀ روز
عاشورا ،هزاران نفر از مشتاقان و حامیان آیتاهلل خمینی از شهرها و مناطق مختلف کشور وارد
قم شده تا در صورت مواجهه با نیروهای امنیتی و انتظامی ،از ایشان حفاظت و حراست نمایند.
از صبح روز عاش��ورا هم که در جایجای ش��هر قم مجالس عزا و روضه برگزار بود ،س��وگواران
در اعالم حمایت از مواضع قاطع و آش��تیناپذیر آیتاهلل خمینی در برابر حاکمیت و تمجید از
ایشان ،مسامحهای نداشتند .دستگاههای اطالعاتی و امنیتی ،در گزارشهای خود ،شعارهایی را
ثبت کردهاند که در روز عاش��ورا از مساجد و مراکز تجمع و آمد و شد سوگواران حسین(ع) به
طرفداری از آیتاهلل خمینی و ضدیت با حکومت پهلوی س��ر داده میشد (امام در آینه اسناد،
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در اف��کار عمومی نداش��ت و ابتکار عم��ل فقط و فقط از آن آی��تاهلل خمینی بود که برخالف
سس��تکرداریهای مذکور بهوعاظ اعالم کرد که مطالب خود را بگویید و اگر س��کوت کنید،
دشمنی با اسالم کردهاید(قیام  15خرداد  .)339/2 :1376 ،....ایشان با اقشار مختلفی از مردم
قم و دیگر شهرهای کشور که بهدیدار ایشان میرفتند ،بدونمحابا همین موضوع را در میان
مینهاد (قیام  15خرداد .)346 -340 /2 :1376 ،....
س��اواک در  8محرم  11 /1383خرداد  ،1342ضمن هش��دار نس��بت ب��هتبعات غیرقابل
پیشبینی س��خنرانی آیتاهلل خمینی ،که مقرر بود عصر روز عاش��ورا در مدرسۀ فیضیه ایراد
نمایند ،تصریح نمود :پس از انتش��ار اعالمیۀ جدید آیتاهلل خمینی که در آن دستوراتی راجع
بهتشدید فعالیتهای تبلیغاتی بر ضد دولت داده شده ،روش آنان [وعاظ و خطبا] تغییریافته
و در مجالس و محافل دینی به ش��دت مردم را تحریک و علیه دولت تبلیغ مینمایند .ساواک
اضافه میکند :انتشار این اعالمیه حتی روش آن عده از گویندگان مذهبی را نیز که کمتر وارد
جنجالهای سیاسی میشدند ،تغییر داده و چون خود را بهموجب فتوای آیتاهلل شرعاً مسئول
میدانند ،شروع بهانتقاد و تحریک کردهاند (قیام  15خرداد .)350 -348 /2 :1376 ،....
ساواک قم طی گزارشی در روز تاسوعا ،اطمینان داد که موضوع سخنرانی صبح فردای آیتاهلل
ش��ریعتمداری در انتقاد نهچندان خطرآفرین از دولت (و نه حکومت) خالصه خواهد ش��د؛ اما
پیشبینی کرد ،سخنرانی آیتاهلل خمینی در بعد از ظهر همان روز ،ممکن است تبعات بسیاری
متوج��ه حاکمیت کند .در گزارش مزبور آمده بود که نیروه��ای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی
پرشماری برای مقابلۀ قهرآمیز احتمالی با حامیان آیتاهلل خمینی در مناطق حساس شهر قم

مستقر شدهاند (قیام  15خرداد .)354/2 :1376 ،....
ل و انفعاالت سیاسی را با حساسیت و نگرانی بیشتری دنبال میکرد.
در تهران ،حاکمیت ،فع 
ناآرامیهای سیاس��ی در روزهای تاسوعا و عاشورا گسترش یافت و مساجد و مجالس عزاداری
و س��وگواری بهکانونهای مبارزه و مخالفت با حکومت مبدل شد و ادامه یافت .اقشار وسیعی
از مردم که در مراسم سوگواری شرکت کرده بودند ،همچنانکه انتظار میرفت ،نوک حمالت
خود را متوجه دولت و حکومت ساخته و بهحمایت از آیتاهلل خمینی پرداختند .بهویژه روز
عاشورا در تظاهراتی که گفته میشد حدود یکصد هزار تن در آن حضور پیدا کرده بودند ،تصاویر
بزرگی از آیتاهلل خمینی توسط جمعیت حمل گردید و شعارهایی در طرفداری از ایشان سر

تظاهرکنن��ده فریاد میزدند« :خمینی خمینی ،ملت طرف��دار تو ،خدا نگهدار تو ،بمیرد بمیرد
دشمن خونخوار تو»؛ نیز خبر میرسید که معترضان بدون محابا شعار میدادند« :مرگ بر این
دیکتاتور»« ،موالی من خمینی»« ،خمینی خمینی خدا نگهدار تو ،کور شود دشمن بدخواه تو»،
«خمینی پیروز است»؛ نیز در پالکاردها و پارچهنوشتههای متعددی هم عباراتی از این دست
بهچشم میخورد« :جهان بهنور آیتاهلل خمینی زنده است»« ،زیر بار ننگ نروید»« ،اگر دین
ندارید در دنیا آزاد باشید» (قیام  15خرداد .)382 -373 /2 :1376 ،....
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دادهش��د .گسترۀ تظاهرات و اعتراضات عمومی چنان وسیع و پیشبینیناپذیر شد که بهرغم
تمهی��دات قبلی ،نیروهای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی از هر گونه درگیری و برخورد قهرآمیز
با مخالفان منع ش��دند (دوانی ،بیتا .)28 -24 /4 :ساواک ،فضای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی
حاکم بر ش��هر تهران را طی روزهای تاسوعا و عاشورای 13 -12(1383خرداد  ،)1342بسیار
التهابآمیز توصیف نمود ،که اقشار وسیع مردم ،مهیای مقابلۀ شدید و آشتیناپذیر با حکومت
شده و رهبری بدون چونو چرای آیتاهلل خمینی را پذیرا شدهاند (قیام  15خرداد :1376 ،....
.)363 -357 /2
مأموران س��اواک طی روزهای تاس��وعا و عاش��ورا ،از مس��اجد ،تکای��ا و هیئتهای مذهبی و
س��وگواریهای پُرشمار ،گزارشهایی تهیه کردند .بر اس��اس همان گزارشها ،تقریباً در تمامی
مجالس مزبور ،علما ،خطبا و وعاظ و نیز مردم حاضر ،بهطور مس��تقیم و غیرمس��تقیم ،حکومت
پهلوی را مورد س��رزنش و انتقاد ش��دید قرار داده و با اعالم حمایت از مواضع آیتاهلل خمینی،
شعارهایی گوناگون در ستایش و طرفداری از ایشان و محکومیت حکومت سرداده بودند .ساواک
از دس��تههای عزاداری متعددی هم که در آن روزها در خیابانهای مختلف تهران بهراه افتاده
بودند ،گزارشهای مش��ابهی تهیه کرد .از مجموع این گزارشها چنین برمیآید که در آن برهۀ
حساس ،آیتاهلل خمینی در میان اقشار وسیع مردم کشور ،از محبوبیت کمنظیری برخوردار شده،
و ایستادگی تحسینبرانگیزش در برابر حاکمیت ،جانی تازه در حیات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و مذهبی مردم کشور دمیده بود (قیام  15خرداد .)372 -364 /2 :1376 ،....
س��اواک گزارش کرده بود« :جلوی کاخ س��لطنتی در چهار راه پهلوی» ،صدها تن از مردم
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 .8سخنراني سرنوشتساز
همۀ اینها ،بهش��دت حکومت پهلوی را نگران میکرد که مبادا حوادث پیشبینیناش��ده ،به
یکباره ،بر حیات آن پایان دهد؛ بههمین دلیل از اوایل صبح روز عاش��ورا ( 13خرداد ،)1342
مأمورانی از ساواک و غیره ،مستقیم و غیرمستقیم بهآیتاهلل خمینی هشدار داده و گاه تهدید
میکردند تا از ایراد سخنرانی در عصر آن روز اجتناب ورزد .از جمله مأموری از ساواک در حالی
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که صدها تن از مردم در منزل آیتاهلل خمینی مشغول سوگواری بودند ،خود را بهایشان نزدیک
کرده و تهدید نمود« :من از طرف اعلیحضرت مأمورم بهشما ابالغ نمایم که اگر امروز بخواهید
در مدرسۀ فیضیه سخنرانی نمایید ،کماندوها را بهمدرسه میریزیم و آنجا را بهآتش و خون
میکش��یم» ،که البته ایش��ان هم قاطعانه پاس��خ داده بود« :ما هم بهکماندوهای خود دستور
میدهیم که فرستادگان اعلیحضرت را تأدیب نمایند».
شواهد و قراین موجود نشان میداد که از صبح عاشورا ،صدها تن از مردم قم و دیگرانی که
از شهرهای مختلف کشور راهی این شهر شده بودند تا در مجالس سوگواری و مراسم سخنرانی
آیتاهلل خمینی ش��رکت کنند ،بهانحای گوناگون ،مهیای رویارویی حتی خونین و قهرآمیز با
نیروه��ای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی حکومت ش��ده بودند ،و بهوی��ژه در حمایت از آیتاهلل
سرحد جانبازی آماده شده
خمینی و دفاع از ایشان در برابر هرگونه تعرض احتمالی حکومت ،تا
ّ
ها هزار تن
بودند .اسناد و مدارک ،گزارشهای ،خاطرات و نیز تصاویر برجای مانده از حضور ده 
از مردم کشور در اطراف و اکناف منزل آیتاهلل خمینی در بعد از ظهر روز عاشورا حکایت از آن
دارد که با تمهیدات و تدابیر گستردۀ امنیتی و تدارکاتی ،مشتاقانه مهیای حرکت ایشان بهسوی
مدرسۀ فیضیه (محل برگزرای مراسم سخنرانی) شده بودند.
عصر روز عاش��ورای س��ال 13 /1383خرداد 1342قمری ،مدرس��ۀ فیضیۀ قم ،بار دیگر به
مهمترین کانون توجه در عرصۀ داخل و خارج کش��ور تبدیل ش��د ،که مقرر بود پُرآوازهترین و
آشتیناپذیرترین مخالف حکومت پهلوی بهایراد سخنرانی بپردازد .هیچکسی از آگاهان بهامور
تردید نداش��ت که بیش از هر زمانی دیگر ،حاکمیت بهدلیل تجاوز بهاحکام و قوانین ش��رع و
زیرپانهادن حقوق و خواستهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی مردم و از میان برداشتن
استقالل کشور ،مورد حمله قرار خواهد گرفت و چنین هم شد.
آیتاهلل خمینی در آغاز سخن ،اقدامات و طرحهای چندین ماهۀ اخیر حاکمیت پهلوی را با

که بهدروغ ،انقالب سیاهش را انقالب سفید لقب داده است.
آیتاهلل خمینی در ادامۀ سخنان خود ،اسالمستیزی شاه و حاکمیت و گسترش نفوذ اسرائیل
در شئون و سطوح مختلف کشور را عمدۀ دالیل گرفتاریها و بحرانهای دامنگیر کشور ارزیابی
نمود و شاه را مهرۀ بدون ارادهای خواند که سلطهجویان خارجی و نیز دشمنان اسالم در داخل
و خارج از کشور ،او را آلتفعل مقاصد خود قرار دادهاند.
در بخشهایی از س��خنرانی تحس��ینبرانگیز و شجاعانۀ آیتاهلل خمینی که بهمثابه آخرین
اتمامحجتهای ایشان با شخص شاه و مجموعۀ حاکمیت بود ،بلکه آنان را از عواقب سوء فراوان
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جبار و ستمپیش��ۀ بنیامیه و دستگاه یزیدبن معاویه مقایسه کرد و همسان دانست
حکمرانان ّ
که هر دو ،قصد داش��تهاند اساس دین اسالم و قرآن کریم را متزلزل ساخته و از میان بردارند.
ایشان شاه و مجموعۀ حکومت پهلوی را متهم ساخت که از دولت غاصب اسرائیل که عالقمند
است حاکمیت قرآن را برای همیشه از جامعۀ ایرانی بزداید ،فرمان میبرند .آیتاهلل خمینی در
فرازهایی دیگر از سخنان خود ،شاه را بهشدت مورد سرزنش قرار داد که بهدروغ و ستمکارانه،
علم��ا ،مراجع و ط�لاب مظلوم دینی را مفتخوار معرفی کرده و بهصراحت عوامل وابس��ته به
حکومت پهلوی را که بهعقیدۀ ایشان ،زمینۀ گسترش نفوذ و سلطۀ اسرائیل را در ایران فراهم
میکردند ،مفتخواران واقعی ارزیابی نمود.
ایشان سپس بهگونهای مستقیمتر ،شاه را مورد خطاب قرار داد و بهدرستی پیشبینی کرد
که هرگاه از اقدامات خالفقاعده ،غیرقانونی و ضداسالمی خود دست برندارد ،نظیر آنچه بر سر
پدرش آمد ،اخراج او از کشور با شادمانی و رضایتخاطر مردم ایران توأم خواهد شد.
آیتاهلل خمینی ش��اه را بهش��دت مورد نکوهش قرار داد و تهدید نمود که هر گاه از عاقبت
بدفرجام پدر ستمکارش پند نگیرد ،تردید نکند که عواقب ناخوشایند مذکور ،دامنگیر خود او
نیز خواهد شد.
ایش��ان با اشاره بهسخنان ش��اه در کرمان (در 6خرداد  ،)1342که گویا علما را مورد هتک
حرم��ت قرار داد بود و «حیوان نجس» خوانده بود ،تهدید کرد که هر گاه این موضوع واقعیت
داش��ته باش��د و ش��اه این واژۀ موهن را برای اهانت بهعلما بهکار برده باشد ،ملت ایران ،مقام
سلطنت و حکومت را از او سلب خواهند کرد؛ همچنین شاه را مورد شماتت قرار داد ،که چرا
علما را مرتجع و ارتجاع سیاه خوانده؛ ایشان این عبارات را اساساً برازندۀ شخص شاه دانسته بود
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مش��ی ناصوابی که در پیش گرفتهاند ،تخویف کرده و فرصتی دیگر در اختیار آنان قرار دهد،
چنین میخوانیم:
االن عصر عاشورا است...؛ اینها نمیخواهند که اساس موجود باشد؛ اینها نمیخواهند صغیر و
کبیر ما موجود باشد؛ اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمیخواهد در
این مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشند؛ ما را میکوبند،
ملت را میکوبند ،قرآن س��د راه اس��ت باید شکسته شود؛ روحانیت سد راه است باید شکسته
شود . ...دولت ما به تبعیت از اسرائیل ،ما را اهانت میکند.
ش��ما آقایان قم مالحظه فرمودید آن روزی که آن رفراندوم غلط انجام گرفت ،آن رفراندوم
مبتذل انجام گرفت ،آن رفراندومی که چند هزار نفر بیش��تر همراه نداشت ،آن رفراندومی که
برخالف ملت ایران انجام گرفت...؛ ما مفتخوریم؟ مائی که مرحوم آقای بروجردی وقتی از دنیا
میروند ،شش��صدهزار تومان قرض میگذارند ،ایش��ان مفتخورند؟...؛ آقا من بهشما نصیحت
میکنم ،ای آقای شاه ،ای جناب شاه ،من بهتو نصیحت میکنم ،دست بردار از این کارها؛ آقا
اغفال دارند میکنند تو را  .من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی ،همه شکر بکنند...؛
خدا میداند که مردم شاد بودند برای این که [رضاشاه] پهلوی رفت.
من نمیخواهم تو اینطور شوی؛ نکن ،من میل ندارم تو اینطور بشوی .اینقدر با ملت بازی
نکن ،اینقدر با روحانیت مخالفت نکن . ...آیا روحانیت اسالم ،آیا روحانیون اسالم اینها حیوانات
نجس هستند؟ در نظر ملت اینها حیوان نجس هستند که تو میگویی؟! ...آقا ما حیوان نجس
هس��تیم؟(گریۀ ش��دید حضار) خدا کند که مرادت این نباش��د ،خدا کند که مرادت از اینکه

مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز کند ،مرادت علما نباشند ،و
اال تکلیف ما مشکل میشود و تکلیف تو مشکل میشود؛ نمیتوانی زندگی کنی ،ملت نمیگذارد
زندگی کنی ،نکن این کار را ،نصیحت مرا بشنو ... ،تو انقالب سیاه ،انقالب سفید درست کردی؟
شما انقالب سفید بپا کردید؟ کدام انقالب سفید را کردی آقا ؟ چرا مردم را اغفال میکنید؟ چرا
نشر اکاذیب میکنید؟ چرا اغفال میکنی ملت را؟ واهلل اسرائیل بهدرد تو نمیخورد ،قرآن به
درد تو میخورد ...آقا یک کاری بکنید که اینطور نباشد .همه چیز را گردن تو دارند میگذارند.
بیچاره ،نمیدانی آن روزی که یک صدایی درآید ،یک نفر از اینها که با تو رفیق هس��تند،
رفاقت ندارند ،اینها همه رفیق دالرهس��تند ،اینها دین ندارند ،اینها وفا ندارند ...یک عالجی

 .9يك نقطۀ عطف
شواهد و قراین موجود نشان میداد که حاکمیت از این موضعگیری شجاعانه و صریح آیتاهلل
خمینی بهشدت عصبانی و در عینحال سخت احساس خطر کرده بود؛ باالخص اینکه اقشار
وسیعی از مردم کشور در شهرها و مناطق مختلف از طریق شبکۀ گستردۀ تبلیغاتی -دینی علما،
طالب و خطبا در مساجد ،تکایا و مراکز دینی با نهضت علما و مراجع مرتبط شده و آشکارا ضد
حاکمیت همداستان گردیده بودند؛ بههمین دلیل ،حکومت در صدد برآمد از هر راه ممکن بر
گسترۀ روزافزون مخالفتها پایان دهد .در همین راستا از شامگاه روز عاشورا ،صدها تن از علما،
طالب ،وعاظ و اسالمگرایان حامی آیتاهلل خمینی در تهران ،قم و دیگر شهرهای کشور دستگیر
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بکن اگر احتمال میدهی ،یک جوری این مطالب را برسانید بهاین آقا [شاه] ،شاید بیدار شود،
ش��اید روشن شود یک قدری ،اطرافش را گرفتهاند ش��اید نگذارند این حرفها بهاو برسد» ...
(صحیفۀ امام248 -243 /1 :1378 ،؛ دوانی ،بیتا.)38 -33 /4 :
سخنان آیتاهلل خمینی در مخالفت با حکومت پهلوی و مشی ناصوابی که شاه در حکمرانی
پیشه کرده بود ،صریح ،شدیداللّحن و در عینحال بر منطق قانونی و اسالمی قوی استوار بود و
نشان از آن داشت که ایشان هر آن چه را که درست تشخیص میداد ،بدون محابا و کام ً
ال عیان
بهحاکمیت گوشزد کرد .یکی از حامیان ایشان در همان روز عاشورا تصریح کرده بود :این قیام
ما قیام ابدی است و ما دست از مبارزات خود نمیکشیم (قیام  15خرداد .)382/2 :1376 ،....
پیشروی حکومت
برخالف انتظار حاکمیت ،سخنرانی آیتاهلل خمینی پیام آشکاری داشت :در ِ
پهلوی ،دو راه بیش��تر باقی نیست ،یا از مشی خالفقاعده ،غیرقانونی و ضداسالمی حکمرانی
عدول کند ،یا رو در روی مبارزهای پایانناپذیر و غیرقابلاغماض با مخالفان پرشمار و روزافزونی
شود که تمام شواهد و قراین نشان میداد بر رهبری ایشان متفقالقول شدهاند (روحانی:1364 ،
.)460 -446
آیتاهلل خمینی طی چندین ماه با سخنرانیها و اعالمیههای صریح و آشتیناپذیر خود ،اقتدار
و ابهت حاکمیت را بههیچ گرفت و مخالفان پرشمار آن ،بهویژه در میان علما و اسالمگرایان
را جس��ارت و توانی کمس��ابقه بخشید .سالها سپری میشد و ش��اه هیچگاه چنین بیپروا و
سرزنشآلود مورد خطاب قرار نگرفته بود.
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شدند و راهی زندان گردیدند ،که بهتبع آن ،فضای سیاسی و اجتماعی کشور ،بهشدت رعبانگیز
و پلیسی -امنیتی شد (قیام  15خرداد 408 -389 /2 :1376 ،....؛ دوانی ،بیتا.)42 -38 /4 :
تردیدی نبود تا زمانیکه آیتاهلل خمینی بتواند آزادانه پیامش را بهمخاطبان پرشمار در اقصی
نقاط کش��ور برس��اند ،نمیتوان بهمهار بحران امیدواربود .بدینترتیب ،در اولین س��اعات بامداد
15خرداد  ،1342صدها تن کماندو و نیروهای اطالعاتی -امنیتی و انتظامی در نقاط حساس شهر
قم مستقر شدند ،و همزمان آیتاهلل خمینی را که در منزل فرزندشان (سید مصطفی) ،برای ادای
نماز ش��ب آماده میشدند ،دستگیر نمودند و بهس��رعت بهتهران انتقال دادند (شاهدي:1379،
 .)443تا غروب روز 15خرداد ،آیتاهلل خمینی در باشگاه افسران محبوس بود ،سپس بهزندان قصر
انتقال داده شد و تا  4تیر1342در پادگان عشرتآباد زندانی بود (روحانی.)473 -468 :1364 ،
پس از دس��تگیری آیتاهلل خمینی ،بالفاصله ،فرزند ارش��دش سیدمصطفی با صدای بلند،
همسایگان را از این واقعه آگاه ساخت ،و همچنانکه پیشبینی میشد ،طی یکی دو ساعت که
از زمان انتقال ایشان بهتهران سپری گردید ،بسیاری از مردم قم ،تهران و بهتدریج دیگر شهرها
و مناطق کش��ور در جریان امر قرار گرفتند .متعاقب انتش��ار خبر دستگیری آیتاهلل خمینی و
انتقال ایش��ان به تهران ،دیگر بار فضای سیاس��ی -اجتماعی کشور ملتهب شد .بهویژه در قم،
تهران و برخی شهرهای بزرگ مانند مشهد ،تبریز ،شیراز ،بازارها و دکاکین بسته شد و اقشار
وسیع مردم راهی مساجد ،تکایا و خیابانها و محالت پُررفتو آمد شدند .حکومت پهلوی که
تردید نداشت دستگیری آیتاهلل خمینی با واکنش مخالفتآمیز شدید مردم کشور روبرو خواهد
شد ،پیشاپیش ،تمهیدات اطالعاتی -امنیتی و انتظامی وسیعی برای مقابلۀ قهرآمیز و خونین با

معترضان فراهم آورده بود.
ش��واهد نش��ان م��یداد حکومت پهلوی که ای��ن مرحل��ه از مواجهه با مخالف��ان را احتماالً
سرنوشتس��ازترین آوردگاه ارزیاب��ی کرده ،تصمیم گرفته با نمایش بیپردهتر چهرۀ خش��ن و
سرکوبگرانۀ خود ،برای همیشه ،مخالفان ،معترضان و منتقدان و گروههای مختلف را (که قراین
نشان میداد علما و اسالمگرایان و بهطور کلی ،اسالم سیاسی مهمترین و تعیینکنندهترین آنان
خواهد بود) از احتمال تداوم مبارزۀ مسالمتآمیز با حاکمیت استبدادگرا و سلطهپذیر وقت ،نومید
سازد؛ چنین بود که روز 15خرداد 1342ب ه نقطۀ عطفی تعیینکننده و سرنوشتساز در حیات
سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایرانی و مواجهۀ آن با حاکمیت و حامیان خارجی آن مبدل گردید.

بهزودی 15تن از علمای مخالف را تسلیم محکمۀ نظامی خواهد کرد (شريعتمداري:1358 ،
ی تا ،)177/4 :و محکمۀ مزبور ممکن اس��ت معنی مجازات اعدام را داش��ته
99 -97؛ دواني ،ب 
باشد(روحانی.)473 -468 :1364 ،
شاه در 18خرداد  ،1342بار دیگر از علما و مراجع مخالف حکومت با عنوان «ارتجاع سیاه»
ی��اد کرد و قیام 15خرداد را «تجلّی ارتجاع س��یاه» نامید ،و آنان را متهم کرد که از تریاکیها
و قاتالن حمایت میکنند ،و هدف آنان جلوگیری از پیش��رفت امور کش��ور در سطوح و شئون
مختلف علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است .شاه ،علمای مخالف را متهم کرد
که نمیخواهند زندگی دهقانان و کشاورزان فقیر بهبود یافته ،زنان بهحقوق سیاسی و اجتماعی
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ها هزار تن از مردمی
در این روز ،بهویژه در قم و تهران ،نیروهای امنیتی و انتظامی بهروی ده 
که در اعتراض بهدستگیری آیتاهلل خمینی بهخیابانها ریخته و برضد حکومت پهلوی شعار
میدادند ،آتش گشود و شمار زيادي از آنها را بهقتل آورده یا مجروح ساختند .در منابع قابل
وثوق ،رقم قربانيان بين  100تا  200نفر اعالم ش��ده اس��ت(دواني ،بیتا 65 /4 :و 99؛ دهنوي،
 :1360صفحات متعدد؛ علم )49 /3 :1377 ،شمار فراوانتری نیز در شهرهای مختلف دستگیر
و راهی زندان شدند (علم.)49 -48 /1 :1371 ،
در حالی که مقررات حکومت نظامی اعالم ش��ده بود ،دهش��تآفرینیها و س��بعیتها طی
ها و نشریات تحت سلطۀ حاکمیت،
چندین روز بعد نیز ادامه پیدا کرد .در همان حال ،رس��انه 
تبلیغات عمدتاً دروغپردازانۀ گس��تردهای علیه مخالفان بهراه انداختند ،و همزمان با تهدید و
تخویف مخالفان (شوكراس ،)134 :1369 ،تالشهایی برای ایجاد اختالف و چند دستگی میان
علما و مراجع و اقش��ار گس��تردۀ مردم صورت گرفت ،و اخبار مجعول گوناگونی باهدف ایجاد
ها منتشر شد (علم.)276 /3 :1377 ،
تشتت و تشویش اذهان عمومی در نشریات و رسانه 
تالش گردید ضمن ترسیم چهرهای اسالمگرا از شخص شاه و حاکمیت ،چنین وانمود شود
که اکثریت قابل توجهی از علما ،مراجع و مردم کش��ور از سیاس��تها و برنامههای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی حکومت پهلوی حمایت میکنند ،و مخالفان ،اقلیت بسیار کوچکی
را تشکیل میدهند.
سرلشکر حس��ن پاکروان ،رئیس وقت س��اواک ،با تهدید مخالفان بهبرخوردهای قهرآمیز،
انتقادات موهنی را متوجه آیتاهلل خمینی کرد و اسداهلل علم ،نخستوزیر وقت ،تهدید نمود که
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خود دس��ت یابند ،و کارگران کارخانجات ،نتیجۀ واقعی دس��ترنج خود را مشاهده کنند .شاه،
تظاهرات گس��تردۀ مردم کش��ور را در روز 15خرداد« ،اعمال وحشیانه» نامید و با این ادعا که
اقدامات اصالحی او (در قالب انقالب سفید) در چارچوب قوانین اسالمی صورت عملی بهخود
میگیرد ،علما و اسالمگرایان مخالف را وحشی و بربر خواند که اقداماتشان «فرسنگها از دین
مقدس» اسالم فاصله دارد و «تمامش از لحاظ دین ما محکوم است».
شاه ،مدعی بود راهی که در پیش گرفته ،همان راه «حضرت رسول اکرم (ص)» است و هر
کسی با اقدامات و طرحهای اصالحی او مخالفت ورزد ،در واقع «از دین [اسالم] خبر ندارد» ،و
تهدید کرد که برای پیشبرد برنامههای اصالحی خود ،از هیچ اقدام قهرآمیز و خونینی فروگذار
نخواهد کرد و جس��ورانه افزود :کس��انی که این راهی را که مورد پسند خداوند است ،نفهمند،
متأسفانه بهسزای اعمال خودشان خواهند رسید(پهلوی ،بیتا.)3236 -3231 :
مدعا که او بیش از هر
ش��اه علمای مخالف حکومت را آلت دس��ت خارجیان خواند و با این ّ
کس دیگری برای علما و مراجع جهان تشیع احترام قائل است ،حضور علما در عرصۀ سیاسی و
اجتماعی کشور را ناپسند شمرده و تأکید کرد« :عالم حقیقی آن کسی است که فکر و ذکرش
غیر از خداوند و دین ،چیز دیگری نباشد(پهلوی ،بیتا 3238 -3237 :و .)3248 -3247
حکومت پهلوی بر آن شده بود با شدت عمل و سرکوب خونین ،نهضت علما و اسالمگرایان
پُرشماری را که از سوی آیتاهلل خمینی هدایت و رهبری میشدند ،برای همیشه از پیشروی
بردارد (جعفريان)152 -150 :1382 ،؛ اسناد موجود هم حکایت از آن دارد شاه و کارگزارانی از
حاکمیت پهلوی مدتها بر این تصور واهی باقی مانده بودند که مواجهۀ قهرآمیز و خشونتبار
با قیام 15خرداد  ،1342برای همیش��ه ،حکومت پهلوی را از خطر تهدید علما و اسالمگرایان،
مصون س��اخته اس��ت (ش��اهدی)451 -443 :1379 ،؛ اما تحوالت و رخدادهای بعدی کشور
خیلی زود نشان داد که اینگونه تصورات و پندارهای نظام استبدادگرا ،قانونگریز ،مردمستیز و
سلطهپذیر پهلوی تا چه حد بیپایه و واهی است.
 .10نتیجهگیری
در مقالۀ حاضر ،در راستای پاسخ بهپرسشهای مطروحه ،فرضیات ارائه شده با استناد بهاسناد
و مدارک موجود ،بهشیوهای توصیفی -تحلیلی مورد سنجش و آزمون تاریخی قرار گرفت .دامنۀ

نقاط کشور گسترش دهند .همراه با افزایش دامنۀ انتقادات صریح و بدونپروای آیتاهلل
خمینی از حکومت که پیروان خود را بهتداوم مبارزه و مقابله با حکومت فرا میخواند،
حاکمی��ت پهلوی را بهاین باور رس��انید که هرگاه در اولین فرص��ت ،گرچه با اقدامات
خشونتآمیز و سرکوبگرانه ،بر مخالفتها پایان ندهد ،گسترۀ بحران سیاسی و اجتماعی
در آیندهای قابلپیشبینی ،بهمرحلهای بسخطرناک و مهارناشدنی خواهد رسید.
 .5دس��تگیری آیتاهلل خمینی و بهدنبال آن س��رکوب قهرآمیز و خونین قیام  15خرداد
 ،1342آنیترین و احتماالً ناگزیرترین واکنش حکومت برای مهار بحران بود.
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بحث ،ما را بهنتایج زير رهنمون ساخت:
 .1اگرچه برگزاری رفراندوم  6بهمن  1341باهدف قانونی جلوه دادن موارد اصالحی مورد
نظر حکومت و منزوی س��اختن مخالفان ،بهویژه در میان علما و اس�لامگرایان تحت
رهب��ری آیتاهلل خمین��ی صورتعملی بهخود گرفت ،ام��ا مخالفتها حتی در روندی
روزافزون ادامه یافت.
 .2در آستانۀ سال  ،1342حکومت ،در درجۀ اول با اتکای بهدستگاههای اطالعاتی -امنیتی
و انتظامی ،کوش��ید تا بحران سیاس��ی و اجتماعی رو بهگس��ترش را مهار کند .در این
راستا ،اقسامی از اقدامات پیشگیرانه در قالب طرحهایی همچون ایجاد رعب و وحشت،
دادن وعدههای خالفواقع ،شایعهس��ازی علیه مخالفان ،ایجاد اختالف و چنددس��تگی
در می��ان علم��ا و روحانیون ،تهدید پیدا و پنهان مخالفان ،توهین و هش��دار ،تقویت و
هدایت روحانیون و وعاظ موافق ،تظاهر بهدینداری ،بهراهانداختن موج گستردۀ تبلیغات
رسانهای در حمایت از برنامههای اصالحی انقالب سفید بهمورد اجرا گذاشت.
 .3برخالف انتظار حکومت ،هیچیک از این اقدامات (بند  ،)2چنانکه باید مؤثر واقع نشد و
در طول دو سهماهۀ منجر بهقیام  15خرداد  ،1342مخالفان اسالمگرا که از رهبریهای
قاطعان��ه ،صریح و آش��تیناپذیر آیتاهلل خمینی برخوردار بودند ،بهگون��های روزافزون،
مصممتر شدند.
متشکلتر و در مقابله و مبارزه با حکومت ّ
 .4فرارسیدن ماه محرم ،فرصت کمنظیری در اختیار علما ،روحانیون ،طالب و وعاظ پرشمار
پیرو آیتاهلل خمینی قرارداد ،تا دامنۀ انتقادات و مخالفتهای خود با حکومت را تا اقصی
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الف .کتابها
•آبراهامي��ان ،يرواند ( .)1377ايران بين دو انقالب :درآمدي بر جامعهشناس�ي سياس�ي ايران
معاصر( .چ( .)1احمد گلمحمدي و محمدابراهيم فتاحي ،مترجمان) .تهران :نشر ني.
• امام در آینۀ اسناد :سیر مبارزات امام خمینی بهروایت اسناد شهربانی (( . )1383ج . )1تهران:
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
•باقي ،عمادالدين ( .)1370بررسي انقالب ايران( .ج( .)1چ .)1قم :تفكر.
•بهشتيسرش��ت ،محس��ن ( .)1391زندگي و زمانه ام�ام خميني( .چ  )1تهران :پژوهش��كدۀ امام
خميني(س) و انقالب اسالمي.
•پهلوي ،محمدرضا ( .)1345انقالب سفيد( .چ  .)1تهران :كتابخانه سلطنتي.
ها و بیانات اعلیحضرت
•پهل��وی ،محمدرضا (بیتا) .مجموعه تألیفات ،نطقها ،پیامها ،مصاحبه 
همایون محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران( .ج .)4تهران :بینا.
•جعفريان ،رس��ول ( .)1382جريانها و سازمانهاي مذهبي -سياسي ايران (از روي كار آمدن
محمدرضاش�اه تا پيروزي انقالب اسالمي :س�الهاي ( .1357 -1320چ  .)4تهران :پژوهشگاه
فرهنگ و انديشۀ اسالمي.
•خمینی ،روحاهلل ( .)1378صحیفۀ امام ( .ج  .)1تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
•دهنوي ،محمد ( .)1360قيام خونين  15خرداد  42بهروايت اسناد( .چ .)1تهران :رسا.
•دوانی ،علی (بیتا) .نهضت روحانیون ایران( .ج  .)4بیجا :بنیاد فرهنگی امامرضا (ع).
•روحانی ،حمید ( .)1364نهضت امام خمینی در ایران .تهران :بنیاد شهید.
•س��فري ،محمدعلي ( .)1373قلم و سياست :از كودتاي  28مرداد تا ترور منصور( .ج ( .)2چ .)1

تهران :نامك.
•شاهدی ،مظفر ( .)1379مردی برای تمام فصول :اسداهلل علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی.
تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
•ـــــــــــــــ  .)1386( .س�اواك :سازمان اطالعات و امنيت كشور ((. )1357 -1335چ . )1
تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي.
•شوكراس ،ويليام ( .)1369آخرين سفر شاه( .چ ( .)2عبدالرضاهوشنگ مهدوي ،مترجم) .تهران :البرز.
•علم ،اسداهلل ( .)1371يادداشتهاي علم ( .ج ( .)1چ ( .)1علينقي عاليخاني ،کوششگر) .تهران :كتابسرا.
•ـــــــــــــــ  .يادداش�تهاي علم( .ج (.)3چ( .)1علينقي عاليخاني ،کوشش��گر) .تهران :معين و
مازيار.
• قیام  15خرداد بهروایت اسناد ساواک (( .)1376ج  .)2تهران :مرکز بررسی اسناد تاریخی.

ب .مقاالت
•ش��اهدي ،مظفر (« .)1386نگاهي گذرا بهمخالفت روحانيون و اسالمگرايان با لوايح انقالب سفيد در
دورۀ نخستوزيري اسداهلل علم (تير  15 -1341خرداد  .»)1342فصلنامۀ تخصصی تاریخ معاصر
ایران .سال  .11ش .74 -23 .43
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•شريعتمداري ،محمدكاظم (خرداد « .)1358خاطرات» .اطالعات هفتگي .ش .18
•مالييتواني ،عليرضا (« .)1380نهضت امام خميني :از اليحۀ انجمنهاي ايالتي و واليتي تا تبعيد امام
بهتركيه (( .»)1343 -1341در مجموعه مقاالت تحوالت سياس�ي و اجتماعي ايران-1320 :
()1357مجتبي مقصودي ،کوششگر)( .چ .)1تهران :روزنه.
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