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قيام 15خرداد، ویژگي ها، دستاوردها

دکتر سيد حميد روحاني1

جهان در سده بيستم با دگرگوني هاي گسترده و رويدادهاي گوناگوني روبه رو شد كه 
مهم ترين آن دو جنگ ب��زرگ جهاني بود. در اين دو جنگ ش��ديدترين و كوبنده ترين 
آسيب ها بر كشورهاي اس��امي وارد ش��د. در نخس��تين جنگ جهاني، كشور پهناور 
اسامي تجزيه شد. توطئه و بند و بست  پشت پرده  براي واگذاري سرزمين فلسطين به 
صهيونيس��ت ها مورد نظر و تصويب قرار گرفت. مهره هاي خودفروخته و سرسپرده به 
نام هاي شاه و امير و رئيس جمهور بر كشورهاي تكه پاره شده سرزمين اسامي گمارده 
شدند. مس��لك هاي ارتجاعي و واپسگرايانه و انديش��ه هاي خرافي و نژادپرستانه مانند 
وهابي گري، ش��يخي گري، بابي گري، و بهايي گري و تزهاي استعماري جدايي دين از 
سياست و اسام منهاي روحانيت، اسام ايراني، اسام عربي و اسام تركي زير پوشش 
پان ايرانيسم، پان عربيسم، پان تركيس��م و... را براي كمرنگ كردن و به انزوا كشانيدن 
اسام راستين مطرح كردند و روي آن مانور دادند و با اين ترفند امت اسامي را از يكديگر 
جدا كردند و آتش اختاف را ميان آنان شعله ور ساختند. در برخي از كشورهاي اسامي، 

1 . اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال دهم، شماره 35، بهار 92 به چاپ رسيده است.
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اس��ام را از رس��ميت انداختند و رژيم الئيك را حاكم 
كردند و عالمان اسامي را به شدت سركوب ساختند. در 
پي جنگ دوم جهاني، ايران و برخي از ديگر كشورهاي 
اس��امي زير چكمه دژخيمان و تجاوزگران عربده كش 
جهان خوار قرار گرفت و با اشغال اين كشورها به غارت 
منابع زرخيز و ويران كردن سرمايه هاي مادي و معنوي 

ملت ها پرداختند. 
به دنبال جنگ دوم جهاني توطئه اشغال فلسطين به 
اجرا درآمد. صهيونيست هاي خونخوار با دست زدن به 
عمليات تروريستي سرزمين فلسطين را اش��غال كردند و ميليون ها تن از مردم بي پناه 

آن سرزمين را آواره ساختند.
استعمار انگليس كه با س��رنيزه رضاخان نتوانسته بود اس��ام را در ايران از رسميت 
بيندازد، نقش��ه و نيرنگ ديگري در راه به بيراهه كشاندن اس��ام راستين و رواج دادن 
اسام تحريف ش��ده، يك بعدي و خرافي، به كار گرفت. پس از ش��هريور 20، گروه ها و 
جريان هايي بازيگر صحنه ش��دند كه داعيه اسام مداري داش��تند، برخي از آن ها اين 
انديش��ه را رواج مي دادند كه در عصر اتم و قرن بيس��تم س��خن از طهارت و نجاست و 
اين گونه امور مايه »وهن« اسام است و اسام، تنها، دين مبارزه است و با اين انديشه، 
حزبي به نام سوسياليست هاي خداپرست تش��كيل دادند، رهبري اين حزب را محمد 
نخشب به عهده داشت و روش��نفكراني مانند دكتر علي ش��ريعتي از اعضاي فعال اين 

حزب بودند. 
گروه ديگري سربلند كرده و روي اين ديدگاه پاي فشردند كه اصوالً دخالت در سياست 
دون شأن يك مسلمان، پيش��واي روحاني و عالم اسامي است. ملت هاي مسلمان بايد 
به عبادت و ذكر و ورد و دعا سرگرم باشند تا دستي از غيب برون آيد و كاري بكند. اين 
گروه زير عنوان انجمن تبليغات اس��امي كار مي كردند و در برهه ديگري نام »انجمن 

حجتيه« را برگزيدند. 
شماري با تز اس��ام منهاي روحانيت به صحنه آمدند و حرف ش��ان اين بود كه ما، در 
جهت فهم قرآن و شناخت احكام اسام به عالم و مفس��ر و مجتهد نيازي نداريم. قرآن 
براي همه آمده اس��ت، ما آن را م��ورد مطالعه قرار مي دهيم و به دس��تورهاي آن عمل 

استعمار انگليس که با 
سرنيزه رضاخان نتوانسته 
بود اسالم را در ایران از 
رسميت بيندازد، نقشه و 
نيرنگ دیگري در راه به 
اسالم  کشاندن  بيراهه 
راستين و رواج دادن اسالم 
تحریف شده، یک بعدي و 

خرافي، به کار گرفت
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مي كنيم1 اين دس��ته به رهبري مهندس بازرگان فعاليت هايي را در دانش��گاه ها دنبال 
كردند و در سال 1340 »جمعيت نهضت آزادي« را تشكيل دادند. دكتر علي شريعتي 
نيز از پيروان پابرجاي اين تز بود. پيروان اين تز با تقليد از مراجع و اسام شناسان راستين 
سرناس��ازگاري داش��تند و آن را مورد نكوهش قرار مي دادند. البته مخالفت با تقليد از 
مجتهدان و عالمان اسام ش��ناس از دوراني آغاز شد كه فراماسون ها در ايران به صحنه 
آمدند. پس از جنگ ايران و روس و در پي از دس��ت رفتن هفده ش��هر قفقاز نخستين 
چهره هاي ايراني كه به س��ازمان فراماس��ونري سرس��پرده بودند و به ايران بازگشتند 
عسكرخان ارومي2 و ابوالحسن خان ايلچي3 بودند. اين دو پس از بازگشت به ايران تزهاي 

سازمان فراماسونري را چنين تبليغ مي كردند: 
»از فرق س��ر تا نوك انگش��تان پا بايد فرنگي ش��ويم تا ايران به ترقي و پيشرفت نايل 
گردد«!! »پيروي از دين و روحانيت موجب عقب ماندگي اس��ت باي��د دين را از عرصه 
سياس��ت و حكومت  كنار زد«! »ما با تكيه به نژاد ايراني و انديش��ه هاي ناسيوناليستي 
مي توانيم به آرمان هاي ملي خود دس��ت يابيم...«! به دنبال اين دو، ديگر فراماسون ها 
نيز به رويارويي با تقليد از مجتهدان و فقيهان برخاستند و ضد آنان قلم فرسايي كردند. 
سرهنگ آخوندوف كه يكي از فراماسون هاي الئيك و ملحد است، در كتاب خود در راه 
به انحراف كشانيدن اسام، پيشنهاد »پرستانتيزم اسامي« داد و براي زير سئوال بردن 

تقليد از فقيهان وارسته چنين نگاشت: 
... ما ديگر از تقليد بيزار ش��ده ايم، تقليد خانه ما را خراب كرده است، 
حاال در صدد هستيم كه قاده تقليد را از گردن خودمان دور انداخته از 

ظلمانيت به نورانيت برسيم و آزاد و آزاده خيال شويم.4

1. در واقع آنها تز »حسبنا كتاب اهلل« و مسلك برادران سني ما را پذيرفته اند.
2. ميرزا عسكرخان ارومي افشار، سفير فوق العاده ايران در دربار ناپلئون در زمان فتحعلي شاه قاجار. وي كه مأمور 
شده بود ناپلئون و فرانسه را با ايران متحد سازد و جبهه اي عليه انگليس و روسيه به وجود آورد پس از سه ماه ورود 
به پاريس گرفتار لژ ماسوني شد و به جاي فعاليت به نفع ايران به حلقه فرمانبرداري استاد اعظم گراند لژ اسكاتلند 
از لژهاي ماسوني وابسته به انگلستان درآمد. به دنبال او ابوالحسن خان ايلچي از سوي دربار فتحعلي شاه رهسپار 

فرانسه شد. او نيز به سرنوشت عسكرخان ارومي دچار گرديد و به فراماسون ها سرسپرد.
3. ابوالحسن خان شيرازي ملقب به ميرزا ابوالحسن خان ايلچي )1365- 1190 ق( وي خواهرزاده حاج ابراهيم 
خان اعتمادالدوله شيرازي، صدر اعظم آقامحمدخان و فتحعلي شاه بود . لذا او به واسطه اين وابستگي مدتي حاكم 
شوشترشد. وي در دوران فتحعلي شاه به عنوان سفير ايران به انگلستان رفت و در اين سفر موفق به جلب دوستي 
دولت انگليس ش��د و قدم هاي موثري در راه بهبود روابط ايران و انگلستان برداش��ت. وي در اين ايام به عضويت 
فراماسونري انگلستان درآمد. ايلچي تعداد قابل توجهي از رجال ايران را وارد حلقه فراماسونري نمود. او به واسطه 
خدمات خود، به مدت 35 س��ال يعني تا پايان عمر از دولت انگلس��تان مقرري دريافت مي كرد. نك : باقر عاقلي، 

زندگي نامه و شرح حال وزراي امور خارجه، تهران، وزرات خارجه، 1379، ص11.
4. فريدون آدميت، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، تهران، خوارزمي، 1349، ص174.
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او پيروي از فقيهان و صاحب نظران اس��امي را مايه خانه خرابي مي داند و آن را مورد 
نكوهش قرار مي دهد ليكن ب��ه ايرانيان خرده مي گيرد كه چ��را از فرنگيان و بيگانگان 

پيروي نمي كنند و مقلد آنها نيستند: 
... از ديگر عوارض ناداني، بروز اين حالت در دماغ ايرانيان است كه به 
دانش خودشان اعتماد مي كنند و هيچ گونه مصلحت نمايي از ديگران را 
قبول نمي نمايند. بابا اول بايد مقلد و مقتبس بود و بعد از تكميل يافتن 

در علوم و فنون از ديگران مجتهد و راهنما گرديد...1
فراماس��ون ها آن گاه كه دريافتند كه نمي توانند اس��ام را در ميان ملت ه��ا از بيخ و 
بن برآرند و ريشه كن س��ازند تاش كردند كه آن را به بيراهه بكشانند و آن را به شكل 
پوس��ته اي بي مغز و بي مايه درآورند و با انديش��ه هاي ارتجاعي، خرافي، واپس��گرايانه، 
نژادپرستانه و مكاتب وارداتي درهم آميزند تا نتواند عامل وحدت امت باشد، بلكه مايه 
اختاف ها و كشمكش ها ميان ملت هاي مسلمان شود. از اين رو، آن گاه كه مصطفي كمال 
)آتاتورك( را در تركيه بر سرير قدرت نش��اندند، افزون بر اينكه به دست او اسام را در 
آن كشور از رسميت انداختند و نظامي الئيك حاكم كردند، تاش كردند كه اسام را با 
انديشه هاي ناسيوناليستي و فرهنگ تركي درآميزند. او طبق سياست استعمار انگليس 
الفباي عربي را به التين برگرداند و مردم مسلمان و نمازگزاران آن كشور را تحت فشار 
گذاشت تا نمازشان را با زبان تركي بخوانند! تا فرهنگ اسامي را به كلي منسوخ سازند. 
در ايران نيز ماسون هايي ملحد و ضدخدا مانند سرهنگ آخوندوف و يا دالل قراردادهاي 
استعماري مانند ميرزا ملكم خان و يا عناصري خودفروخته و مرموز مانند ميرزا آقاخان 
كرماني، زين العابدين مراغه اي، طالبوف،  با ش��يوه ها و ش��گردهايي به تحريف و مسخ 
اسام پرداختند، پيرايه ها بر آن بس��تند و وصله و پينه ها بر آن زدند. به دنبال آنان نيز 
در هر عص��ري و در هر فرصتي مي بينيم كه قلم به دس��تاني با انديش��ه هاي ارتجاعي و 
واپسگرايانه به اس��ام تاختند و به انحراف آن كوش��يدند. ناظم االسام كرماني، يحيي 
دولت آبادي، سيدجمال واعظ، ملك المتكلمين، محمدعلي فروغي، ابوالحسن فروغي، 
شريعت سنگلجي، حكمي زاده )نويسنده كتاب هزارساله( احمد كسروي و... از چهره ها 
و مهره هايي بودند كه افزون بر نقش آفريني در عرصه سياسي، در تخريب پايه هاي استوار 

اسام، از هيچ توطئه و تاشي باز نايستادند. 
پهلوي دوم نيز كه توان الزم را در دست نداشت تا بتواند همانند رضاخان با زور سرنيزه 

1. همان، ص234.
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بر اسام و اس��ام خواهان بتازد جريان هاي انحرافي و 
فرقه هاي دست پرورده اس��تعماري مانند صوفي گري 
و بهايي گري را در سياست اسام زدايي خويش به كار 
گرفت و دس��ت عناصر وابس��ته به اين جريان ها را در 
ش��ئون اقتصادي و نظامي و فرهنگي و در پست هاي 
كليدي كشور بازگذاشت و از سوي ديگر با رواج دادن 
فساد و فحشا و برپايي مراكز بي بندوباري ضد اخاقي 
و بس��اط عيش و نوش و پليدي و... ت��اش كرد ملت 
ايران- به ويژه نس��ل جوان-  را از سرنوش��ت كشور  و 
وطن فروش��ي ها بي خبر نگاه دارد و هوي��ت و كرامت 
انس��اني و ش��خصيت و فضيلت را از آنان به كلي سلب 
كند و به هيچي و پوچي و بي هويتي بكشاند و زمينه را 

براي از رسميت انداختن اسام و برپايي نظامي الئيك-  كه از آرزوهاي ديرينه انگليس 
و امريكا بود- هموار كند. 

امريکا در ايران
امريكا در پي به راه انداختن كودتاي 28 مرداد 1332 بر همه شئون سياسي، اقتصادي، 
نظامي و فرهنگي ايران دس��ت يافت و در راه به دس��ت گرفتن ش��ريان حياتي ايران و 
استواري رشته وابس��تگي همه جانبه رژيم ش��اه به امريكا طرح ها و نقش��ه هايي را در 
دست بررسي و ارزيابي قرار داد و ايران را به دستينه يك سلسله پيمان ها و قراردادهاي 
استعماري واداش��ت و در اول مرداد1332 ميان ايران و نمايندگان هفت شركت بزرگ 
نفتي )پنج شركت امريكايي، يك شركت انگليسي و هلندي و يك شركت فرانسوي( به 
نام كنسرسيوم بين المللي نفت قراردادي بسته شد و كار اكتشاف،  استخراج، پااليش و 
فروش نفت و گاز نيز به شركت نفتي ياد شده واگذار گرديد. امريكا در برابر غارت نفت، 
سيل اسلحه را به سوي ايران سرازير كرد به گونه اي كه يك سوم كل ساح هايي كه امريكا  

به خارج صادر مي كرد منحصر به ايران بود. 
ژنرال ويليامسون رئيس هيئت مستشاران نظامي امريكا در آن دوران مي گويد: 

... هر هفته به طورمتوسط 35 نماينده از كمپاني هاي مختلف از جمله 
سازنده و فروشنده اسلحه وارد تهران مي شدند و براي فروش كاالهاي 

ناظم االسالم کرماني، یحيي 
سيدجمال  دولت آبادي، 
ملک المتکلمين،  واعظ، 
محمدعلي فروغي، ابوالحسن 
فروغي، شریعت سنگلجي، 
حکمي زاده )نویسنده کتاب 
هزارساله( احمد کسروي و... 
از چهره ها و مهره هایي بودند 
که افزون بر نقش آفریني در 
عرصه سياسي، در تخریب 
پایه هاي استوار اسالم، از هيچ 

توطئه و تالشي باز نایستادند

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

ش ويژه
بخ

254
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

خود به ماقات مقامات وزارت جنگ ايران يا واسطه هاي 
ديگر مي رفتند...1

همراه با سرازير ش��دن سيل س��اح و مهمات به ايران 
حضور كارشناس��ان، مستش��اران و مهره هاي س��ازمان 
جاسوس��ي امريكا روز به روز افزايش يافت. رواج فرهنگ 
ابتذال و بي بند و باري، گرايش به مسائل جنسي و رذايل 
اخاقي، رشوه گيري، دزدي و جاسوس��ي براي بيگانگان 
در ميان درباريان و نظاميان باال گرفت و ابعاد گسترده اي 

يافت:
... فرماندهان ارتش كه بي ماحظه از فروشندگان خارجي 
اسلحه و مهمات رش��وه مي گرفتند، در معامات درون مرزي نيز گوي 
سبقت را از همه دزدان و باج گيران آريامهري كه شهرت جهاني داشتند 
ربوده بودند... در پيشاپيش دزدان ودالالن اسلحه اعضاي جليل خاندان 

سلطنت قرار داشتند...2
امريكا با آنكه خود را در ايران يكه تاز و »فعال مايشاء« مي ديد و سياست ايران را طبق 
آز و نياز استعماري خود راهبرد مي كرد، از خيزش و خروش مردمي سخت بيمناك بود. 
امريكا مي دانس��ت كه ش��اه در ميان ملت ايران، جايگاهي ندارد و مردم ايران در مرداد 
ماه 1332 او را از ايران بيرون راندند. اين نقشه و نيرنگ سازما ن هاي سيا و اينتليجنت 
سرويس بود كه با كودتا او را به ايران برگرداندند و بر گرده ملت ايران سوار كردند، آنها 
به خوبي مي دانستند كه ملت ايران هرگاه مجالي بيابد در سرنگوني او درنگ نمي كند. از 
اين رو، كارشناسان امريكايي بر آن شدند كه با واداشتن رژيم ايران به يك سلسله رفرم 
فريبنده و دلگرم كننده براي ش��اه در ميان ملت ايران- به ويژه طبقات محروم جامعه- 
اعتباري پديد آورند و از او چهره اي »اصاح طلب«، دلس��وز و »رعيت پرور« بسازند و با 
اين شگرد از نفرت و انزجار مردم نس��بت به او بكاهند. برخي از نظريه پردازان خارجي 

آورده بودند: 
... هنگام��ي كه طوفان ملت گراي��ي، خاورميانه را روفت و به س��رعت 
رش��د كرد، رهنمودهاي متعددي از ش��وراي امنيت ملي درباره ايران 

1. باري روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه محمود مشرقي، تهران، آشتياني، 1363، ص110.
2. محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمايه داري در ايران، تهران، شعله و انديشه، 1369، ص12.

کارشناسان امریکایي بر آن 
شدند که با واداشتن رژیم 
ایران به یک سلسله رفرم 
فریبنده و دلگرم کننده براي 
شاه در ميان ملت ایران- 
به ویژه طبقات محروم 
جامعه- ا عتباري پدید 
آورند و از او چهره اي 
»اصالح طلب«، دلسوز و 

»رعيت پرور« بسازند
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به رش��د ناآرامي سياسي اش��اره مي كرد و 
توصي��ه مي كرد ك��ه حكومت اي��ران براي 
اقدام به اصاحات سياسي و اقتصادي تحت 
فش��ار قرار گيرد. در 1958 پس از چندين 
گزارش توطئه كودتا و سقوط سلطنت عراق 
سياس��ت گذاران امريكا باز هم بيشتر گوش 
به زنگ اوضاع سياس��ي داخلي ايران شدند. 
يك بررسي سيا در تاريخ نوامبر 1958 اظهار 

مي كرد شاه اگر برنامه اصاحات را آغاز نكند ظرف يكي دو سال سقوط 
خواهد كرد. واكنش شوراي امنيت ملي رهنمود جديدي در مورد ايران 
در نيمه نوامبر بود كه با رمز NSC 5821/1 مش��خص شده و خواهان 
تغييرات عمده در سياس��ت امريكا بود... و با اين اس��تدالل كه احتمال 
نمي رود شاه به ابتكار خود دست به اصاحات بزند راهنمايي مي كرد كه 
وي تحت فشار قرار داده شود... و اگر شاه نتوانست اصاحات را عملي كند 
اياالت متحده آمادگي آن را داشته باشد كه يگانگي خود با وي را كاهش 

داده و از يك حكومت جانشين پشتيباني كند...1
اين طرح و پيشنهاد در دوران زمامداري آيزنهاور به ش��كل جدي و ريشه اي از سوي 
مقامات امريكا دنبال نشد، »... كار چنداني درباره بحران رشديابنده  ايران انجام نگرفت. 
برنامه هاي كمك نظامي و اقتصادي امريكا توس��عه نيافت، به سفير امريكا و سرپرست 
شعبه س��يا در تهران توصيه شد به ش��اه در مورد اصاحات فش��ار آورند و يك هيئت 
عالي رتبه با پيامي مشابه به ايران رفت )آوريل 1959( س��فير ظاهراً تمايلي به اين كار 
نداش��ت. به عاوه خود آيزنهاور در دسامبر 1959 با ش��اه ماقات كرد اما ظاهراً قضيه 

اصاحات را پيش نكشيد...2
به دنبال انتخ��اب ج��ان. اف.كندي به رياس��ت جمه��وري امريكا در س��ال 1339  
گزارش هايي كه از ايران مي رس��يد ب��راي او نگران كننده بود. پيش بيني خروش��چف، 
نخست وزير آن روز شوروي درباره ايران، نگراني كاخ سفيد را فزوني بخشيد. او در يك 
گفتگوي پنهاني در كاخ كرملين با خرسندي گفته بود »به زودي ايران به خاطر فقر مردم 

1. مارك. ج. گازيوروسكي سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، مركز، 1371، ص170.
2. همان.

دولت امریکا شاه را 
براي گماردن دکتر علي 
اميني به نخست وزیري 
زیر فشار گذاشت تا 
رفرم از باال و دگرگوني 
به ظاهر اصالحي را به 
دست او به اجرا درآورد 

و هشداري به شاه باشد
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و فساد رژيم شاه به سوي انقاب ماركسيستي پيش مي رود و ديري نپايد كه مانند يك 
سيب رسيده به دامان شوروي فرو افتد...«1

اين ديد نارس و پيش بيني رويايي خروشچف مقامات امريكا را سخت نگران و آشفته 
ساخت. جان اف كندي با دريافت گزارش هاي محرمانه از اوضاع ايران و منطقه خاورميانه 
به مطالعه و بررسي طرح پيشنهادي »NSC 5821/1« پرداخت و براي پياده كردن آن 
نه تنها در ايران، بلكه در همه كشورهاي وابسته به امريكا، شتاب زده، دست به كار شد. 
او با آزمون از انقاب الجزاير، كوبا و ديگر رويدادهاي ضد امريكايي و ضد استبدادي در 
گوشه و كنار جهان، اين نكته را به درستي دريافت كه رژيم هاي وابسته و دست نشانده 
را براي هميشه با نيروي نظامي و سرنيزه نمي توان سرپا نگاه داشت و از سقوط رهانيد. 
رژيم هاي ديكتاتوري و ضدمردمي دير يا زود با خيزش و خروش مردمي روبه رو ش��ده 

سرنگون خواهند شد. 
طرح پيشنهادي »NSC 5821/1« كه مورد تأييد و تصويب رئيس جمهور وقت امريكا 
جان اف كندي قرار گرفت راه چاره را در اين مي ديد كه رژيم هاي وابسته و دست نشانده 
همراه با سركوب و سرنيزه، به يك سلسله كارهاي رفرميس��تي و فريبنده دست بزنند 
و توده هاي پابرهنه و زير س��تم و فش��ار را با برنامه هاي به ظاهر اصاحي به سوي خود 
بكش��انند و در آنان اميدواري پديد آورند و بدين گونه راه انفج��ار مردمي را ببندند و يا 

دست كم آن را به عقب بيندازند. 
جان.اف.كندي در پيام خود به كنگره امريكا در س��ال 1340 )25 مي 1961م( اين 

ديدگاه و دكترين خود را اين گونه بازگو كرد:
... پيم��ان نظامي نمي تواند به كش��ورهايي ك��ه بي عدالتي اجتماعي 
و هرج و مرج اقتص��ادي راه خرابكاري را در آن باز ك��رده كمك نمايد. 
امريكا نمي تواند به مش��كات كشورهاي كم رش��د فقط از نظر نظامي 
توجه كند... اين امر خاصه در مورد كش��ورهاي كم توسعه كه به ميدان 
بزرگ مبارزه تبديل شده اند صادق است و به همين جهت است كه بايد 
پاسخ ما به خطراتي كه متوجه اين كشورها است جنبه خاق و سازنده 
داشته باشد. ما مي خواهيم در اين كشورها اميدواري پديد آيد...اگر ما به 
مشكات ملت ها فقط از نظر نظامي توجه كنيم، مرتكب اشتباه عظيمي 
خواهيم شد. زيرا هيچ مقدار اسلحه و قشوني نمي تواند به رژيم هايي كه 

1. جيمز. ا.بيل، شير و عقاب، ترجمه دكتر فروزنده برليان )جهانشاهي(، تهران، فاخته، 1371، ص186.
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نمي خواهند ي��ا نمي توانند اصاحات اجتماعي كنن��د و اقتصاد خود را 
توسعه دهند، ثبات و استواري ببخشد. پيمان نظامي نمي تواند به مللي 
كه بي عدالتي اجتماعي و هرج و مرج اقتصادي مش��وق قيام و رخنه و 
خرابكاري است كمك كند. ماهرانه ترين مبارزات ضدپارتيزاني نمي تواند 
در نقاطي كه مردم محلي كامًا گرفتار بينوايي هستند و به اين جهت از 
پيشرفت خرابكاران نگراني ندارند باموفقيت روبه رو گردد. از طرف ديگر 
هيچ نوع خرابكاري نمي تواند مللي را كه با اطمينان به خاطر جامعه بهتر 

مي كوشند فاسد كند. اين عقيده ماست.«1
ش��اه و بيش��تر درباريان كه از مالكان و زمين داران بزرگ بودند و ب��ه نيروي نظامي و 
امنيتي خود سخت مي باليدند به اين طرح پيشنهادي امريكا روي خوش نشان ندادند و 
از كنار آن بي سروصدا گذشتند، چنان كه برخي از نويسندگان و تحليل گران نوشته اند:

... قبل از اوايل دهه 1960 م عوامل مهمي دس��ت به دس��ت هم داده 
و براي رژيم ]ش��اه[ اين توهم و غفلت آش��كار را به وجود آورده بود كه 
هيچ اصاح بنيادي عمده اي ضرورت ندارد، عواملي نظير افزايش توليد 
ناخالص ملي، كارايي ارت��ش و نيروي امنيتي در س��ركوب مخالفين و 

باالخره كمك اقتصادي و نظامي دولت امريكا...2
اين سركشي و طفره رفتن شاه از ديد امريكايي ها پوشيده نماند. از اين رو، دولت امريكا 
ش��اه را براي گماردن دكتر علي اميني به نخست وزيري زير فشار گذاشت تا رفرم از باال 
و دگرگوني به ظاهر اصاحي را به دس��ت او به اجرا درآورد و هشداري به شاه باشد كه 
اگر بخواهد از سياس��ت »اصاحاتي« امريكا س��رپيچي كند و با كاخ سفيد همسويي و 
همخواني نداشته باشد، ممكن است كنار گذاشته ش��ود و مهره  كارآزموده اي از سوي 

امريكا به جاي او بنشيند.
اطاعيه

... يكي از نزديكان دكتر علي اميني اظهار داشته، كندي با دكتر اميني 
از نزديك آشناست و پس از شروع به كار دكتر اميني را تقويت و حمايت 
خواهد كرد و نيز گفته شده اس��ت كه سياست3 كندي در ايران تقويت 

جناح دكتر اميني و از طرف ديگر حمايت از جبهه ملي است.

1. اطاعات، 6خرداد 1340، متن اين پيام زير عنوان »كندي طرفدار انقاب دموكراتيك است«! آمده است. 
2. نيكي كدي، ريشه  هاي انقاب ايران، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، تهران، قلم، 1375، ص227.

3. در اصل: رياست.
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دكتر علي اميني ديرزمان��ي بود كه براي روز 
مبادا در آس��تين امريكايي ها پنه��ان بود و از 
نوچه هاي س��ازمان سيا به ش��مار مي آمد.1 او 
در 7ارديبهش��ت ماه 1340، به نخست وزيري 
منصوب ش��د و بي درنگ در راه پي��اده كردن 
دكترين جان.اف.كندي و رفرم از باال، به ميدان 
آمد و در كابينه خود به تصويب و اجراي »قانون 
اصاحات ارضي« دست زد كه با قانون اساسي 
ايران، طبق اصل بيس��ت و هشتم متمم قانون 
اساس��ي كه »قوه س��ه گانه« مقنن��ه، قضاييه 
و اجرايي��ه، هميش��ه از يكديگ��ر »ممت��از و 

منفصل اند« مغايرت داشت. 
پافش��اري امريكا در اج��راي »اصاحات در 
ايران« به ويژه تقس��يم اراضي، تنها پيشگيري 
از نارضايتي كشاورزان و روستانشينان نادار و 
تهيدست نبود، فروپاشاندن بنياد اقتصادي- به ويژه كشاورزي- پديد آوردن بازار سياه 
براي كاالهاي امريكايي- به ويژه گندم نامرغوب كه در آن روزگار روي دست شان مانده 
بود و ناگزير بودند آن را به دريا بريزند- رشد و توسعه صنايع مونتاژ و وابسته- كوچ دادن 
روستانشينان به شهرها، فروپاش��ي نظام روستايي و ش��هري، تأمين نيروي كار ارزان 
براي صنايع مونتاژ و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي و ملي از ديگر انگيزه هاي طرح 

پيشنهادي امريكا بود كه زير پوشش رفرم و »اصاحات« دنبال مي شد. 
امريكايي ها از روزي كه در عرصه سياس��ي جهان پديدار شدند، سياست خرد كردن 
استقال اقتصادي كشورهاي جهان را در سرلوحه برنامه اس��تعماري خود قرار دادند، 
چنان كه انگلستان نيز بيش از امريكا همين سياس��ت را در ديگر كشورها- به ويژه در 
كشورهاي اسامي- دنبال مي كرد. آنها به درستي دريافته اند كه به دنبال از ميان رفتن 

1. در فصل هفتم كتاب س��يا كه در س��ال 1341 انتش��ار يافته آمده اس��ت: چند روز پس از اينكه علي اميني 
تحصيل كرده دانشگاه سوربن پاريس در ماه مه 1961 مقام نخست وزيري ايران را اشغال كرد يك مأمور اطاعات 
امريكا )سيا( در يكي از بارهاي شهر استانبول يكي از دوس��تان روزنامه نويس خود را ماقات نمود. با صرف چند 
گياس مشروب مارتيني مدتي با هم صحبت كردند و بعد مخبر روزنامه از مأمور اداره اطاعات سئوال كرد درباره 
اميني در ايران چه مي دانيد؟ او چه نوع بازيگري است. مأمور اداره اطاعات جواب داد: او خوب است عالي است او 

يكي از بچه هاي خودمان است...

اجراي  در  امریکا  پافشاري 
»اصالحات در ایران« به ویژه تقسيم 
اراضي، تنها پيشگيري از نارضایتي 
کشاورزان و روستانشينان نادار و 
تهيدست نبود، فروپاشاندن بنياد 
اقتصادي- به ویژه کشاورزي- 
پدید آوردن بازار سياه براي 
کاالهاي امریکایي، کوچ دادن 
روستانشينان به شهرها، فروپاشي 
نظام روستایي و شهري، تأمين 
نيروي کار ارزان براي صنایع مونتاژ 
و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي 
و ملي از دیگر انگيزه هاي طرح 
پيشنهادي امریکا بود که زیر پوشش 

رفرم و »اصالحات« دنبال مي شد 
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استقال اقتصادي يك كشور، استقال سياسي نيز خواه ناخواه فرو مي ريزد، از اين رو، 
امريكايي ها با واداش��تن شاه به تقسيم اراضي نمايشي، توانس��تند، روستاها را از سكنه 
خالي كنند و روستاييان گرسنه و محروم را به كپرنشيني و حلبي آبادنشيني در حاشيه 
شهرها وادارند و كشاورزي ايران را- كه روزگاري تنها يك استان آن غله كشور را تأمين 
مي كرد- مختل كنند و از ميان ببرند و وابس��تگي اقتصادي ايران ب��ه امريكا را همراه با 

وابستگي سياسي گسترش دهند. چنان كه نوشته اند: 
... اجراي اين اصاحات به زودي منجر به بستگي اين كشورها به امريكا 
گرديد و موجب تنزل محصوالت محلي براي تغذيه مردم بومي گرديد 
و در نتيجه موجب افزايش واردات مواد غذاي��ي و دخالت در امر تغذيه 
در اين كشورها گرديد، ولي برعكس، مشاغل كشاورزي در امريكا بيش 
از هر زمان ديگر بهبود يافت، چون صادرات غذاي��ي امريكا بايد صدها 
ميليون افراد انساني را در شرق و غرب دنيا غذا دهد. اين گونه صادرات، 

ساح هاي سياسي وحشتناكي در دست كاخ سفيد شد...1
نيز آورده اند:

... ش��عار اصاحات ارضي در ايران پوشش��ي براي انهدام كلي اقتصاد 
كش��اورزي به طريقي بود كه حداكثر منفعت را براي خاندان سلطنت، 
اوليگارشي وابسته به خاندان س��لطنت و مؤسسات كشاورزي- تجاري 
خارجي، من جمله كمپاني هايي كه مسقط الرأسشان در امريكا، اروپا و 
يا باالتر از همه در اس��راييل بود، تأمين نمايد. درست است كه طي اين 
اقدامات ميزان مش��خصي از اماك و اراضي كش��اورزي ميان دهقانان 
تقسيم شد، لكن اراضي تقسيم شده به ندرت داير و قابل كشت بودند و 
به عاوه به رايگان هم تقسيم نشده بودند. اين اراضي در قبال پرداخت 
پول هايي واگذار مي شدند... انهدام اقتصاد كشاورزي ايران سبب خالي 
شدن چشم گير روستاها و كوچ انبوه و گسترده دهقانان درمانده و جوياي 
كار به جانب شهرها گرديد. طبقه ماكين ديروز به معامله گران حرفه اي 
مستغات ش��هري و بازرگانان واردكننده يا صادركننده بدل شدند و از 

لحاظ مالي، به جاي اينكه از بين بروند تنها تغيير شكل دادند...2

1. احمد فاروقي و ژان لوروريه، ايران بر ضد شاه، ترجمه مهدي نراقي، تهران، اميركبير، 1358، ص48.
2. حامد الگار، انقاب اسامي در ايران، ترجمه مرتضي اسعدي و حسن چيذري، تهران، قلم، 1360، ص66.
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در پي مأموريت دكت��ر اميني براي پي��اده كردن رفرم 
امريكا در ايران، دكتر حسن ارس��نجاني كه از مهره هاي 
وابسته به رژيم صهيونيستي بود به عنوان وزير كشاورزي 
در كابينه اميني گمارده شد. بايد دانست كه دكتر اميني 
تنها براي پي��اده كردن رفرم مورد تصويب كاخ س��فيد به 
صحنه نيامده بود مأموريت هاي ديگ��ري نيز به او واگذار 
شده بود كه در رأس آن به رس��ميت شناختن اشغالگران 

فلسطين و برقراري ارتباط ديپلماسي با آنها بود. 
دكتر ارس��نجاني1 از مهره هايي بود كه صهيونيس��ت ها 
س��اليان درازي روي او كار ك��رده بودن��د. وابس��تگي و 
سرسپردگي او به رژيم صهيونيستي تا آن پايه بود كه برخي از ناظران سياسي در ايران 
درباره او گفته بودن��د »... از مقامات ايراني هيچ كس به اندازه ارس��نجاني در نزد دولت 

اسراييل محبوب نيست«! 

1. نامبرده پسر محمدحسين ارسنجاني در س��ال 1301 به دنيا آمد. از دانشكده حقوق در رشته علوم سياسي 
فارغ التحصيل شد و به فعاليت سياسي پرداخت... به مدت سه سال از محارم و مشاوران سپهبد رزم آرا بود. در سال 
1323 روزنامه اي به نام »داريا« منتش��ر كرد. مدتي عضو حزبي به نام »ميهن پرستان« شد. پس از چندي از اين 
حزب بريد و به عضويت »حزب پيكار« درآمد. در سال 1322 »حزب آزادي ايران « را پايه گذاري كرد. در پي تشكيل 
»حزب دموكرات ايران« از طرف قوام الس��لطنه، با اين حزب ائتاف كرد و به عضوي��ت كميته مركزي اين حزب 
درآمد. در دولت كوتاه قوام السلطنه در سال 1330 به معاونت نخست وزيري منصوب شد. نامبرده در سال 1327 
در روزنامه داريا از رژيم نوپاي صهيونيستي به عنوان رژيمي سوسياليستي ستايش كرد. در سال 1325 با پشتيباني 
قوام السلطنه به عنوان نماينده مجلس شوراي ملي از الهيجان برگزيده شد و تاريخ تولدش را از 1301 به 1291 
تغيير داد تا سن خود را براي نمايندگي، قانوني بنماياند )حداقل سن قانوني براي نمايندگي مجلس شوراي ملي 
30 سال بود( ليكن اعتبارنامه او در مجلس رد شد. پس از كودتاي 28 مرداد مدتي مشاور وزير دارايي )علي اميني( 

در كابينه زاهدي بود. ارسنجاني با رژيم صهيونيستي ارتباط تنگاتنگ و ديرينه اي داشت. 

باید دانست که دکتر اميني 
پياده کردن  براي  تنها 
رفرم مورد تصویب کاخ 
سفيد به صحنه نيامده بود 
مأموریت هاي دیگري نيز 
به او واگذار شده بود که 
در رأس آن به رسميت 
شناختن اشغالگران فلسطين و 
برقراري ارتباط دیپلماسي 

با آنها بود 
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دكتر حسن ارسنجاني براي اجراي »اصاحات ارضي« كارشناسان رژيم صهيونيستي 
را به ايران فرا خواند تا با ارزيابي زمين هاي ايران، براي »تقسيم اراضي« طرحي بدهند. 
كارشناسان آن رژيم به سرپرستي شخصي به نام »آريه آلي آو«  در اول مردادماه 1341 
بنا به دعوت رسمي دكتر حسن ارس��نجاني، وزير كشاورزي به ايران آمدند و به بررسي 
و مطالعه روي زمين هاي ايران پرداختند. نامب��رده در مصاحبه اي با يك روزنامه رژيم 

صهيونيستي اعام كرد: 
... در اجراي برنامه اصاحات ارضي در كشور ما، اسراييل نمونه خوبي 
محسوب مي ش��ود. ما با عاقه مندي و تحسين به موفقيت هاي شما در 
اين زمينه و زمينه هاي ديگر مي نگريم. وزير كشاورزي ايران از كيفيت 
كار كارشناس��ان اس��راييلي در ايران س��تايش كرد و افزود: پيشرفت 
اس��راييل در اجراي برنامه هايش بس��يار سريع اس��ت و من مي خواهم 
در ايران هم به همان وضع برس��يم... وزير كش��اورزي در پاسخ سئوالم 
درباره فعاليت هاي گسترده متخصصان اسراييلي در ايران اظهار داشت: 
كارشناس��ان اس��راييلي در ايران فعاليت هاي در خور ستايشي دارند و 
طرح موفقيت آميز آنها مالكان و زمين داران را نيز بر آن داشته است كه 

از كمك و نظر آنها استفاده كنند...1
با نگاهي به »قانون اصاحات ارضي« كه به وسيله كارشناسان رژيم صهيونيستي تنظيم 
و پيشنهاد شد و در دولت دكتر علي اميني به تصويب رسيد و به اجرا درآمد، اين واقعيت 
خود را نش��ان مي دهد كه نه امريكا، نه شاه، نه كارگردانان پش��ت پرده و نه كارپردازان 
روي صحنه هيچ كدام در انديشه رهايي كشاورزان و روستاييان از تجاوز مالكان و تأمين 
حقوق آنان نبوده اند. مي گويند »چاقو دسته خود را نمي برد« نظام سرمايه داري امريكا 
و شخص شاه كه خود از مالكان بزرگ ايران بود و ستون فقرات رژيم او را نيز زمين داران 
بزرگي مانند امير اسداهلل علم، خان بيرجند، شريف امامي و... تشكيل مي دادند چگونه 
مي خواس��تند و مي توانس��تند به زيان نظام فئودالي گامي بردارند و در انديشه حقوق 
كشاورزان باشند. انگيزه اصلي امريكا از آن همه جار و جنجال زير عنوان »اصاحات« و 
هياهوي تبليغاتي رژيم شاه زير شعار »الغاي رژيم ارباب رعيتي« و دم زدن از »اصاحات 
ارضي« و »حقوق دهقانان« در گام نخست، استواري هرچه بيشتر پايگاه امريكا در ايران 
و وابستگي هرچه بيشتر ايران از نظر اقتصادي به امريكا و فلج كردن كشاورزي ايران و 

1. معاريو، چاپ فلسطين اشغالي، 1962/9/10.
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در گام دوم، اقتدار رژيم ش��اه و كاستن نارضايتي توده هاي 
محروم از راه تقسيم اراضي نمايشي، نيم بند و فريبنده بود 
كه توسط كارشناسان رژيم صهيونيستي تنظيم و پيشنهاد 

شده بود. 
طبق طرح كارشناس��ان رژيم صهيونيستي كه زير عنوان 
»قانون اصاحات ارضي« به تصويب رسيد و به اجرا درآمد، 
منافع مال��كان و زمي��ن داران بزرگ از هرگونه دس��تبرد و 

آسيبي ايمن ماند، زيرا در اين طرح: 
1. زمين هاي مكانيزه از قانون اصاحات ارضي و تقسيم اراضي استثنا شده بود.

2. زمين هايي كه در آن ساختماني بنا شده و نيز كشتزارهاي چاي، درختزارها، باغ ها 
از تقسيم اراضي بركنار ماند.

3. هر مالكي كه داراي اماك و زمين هاي گوناگون در اطراف و اكناف كش��ور اس��ت، 
مي تواند 6 دانگ را براي خود نگاه دارد و قانون اصاحات ارضي شامل آن نمي شود.

4. زمين به شكل رايگان به كشاورزان داده نشد دولت زمين ها را با پول بيت المال يك 
جا از مالك خريداري كرد و با اقساط 15 ساله به كشاورزان فروخت و نام آن را »تقسيم 

اراضي« گذاشت. 
5. بسياري از كشاورزاني كه زميني به آنان واگذار شده بود توان تهيه بذر و شخم زمين 
و كشت را نداشتند و از س��وي ديگر در هر ماه ناگزير بودند اقساط زميني را كه به آنان 
واگذار شده بود بپردازند، از اين رو، از روي بيچارگي و تهيدستي ناگزير شدند دست زن و 
فرزندان را بگيرند و از روستاها بگريزند و در نتيجه كشاورزي ايران با افت شديدي روبه رو 
گرديد، روستاها از سكنه خالي شد و در كنار شهرها حلبي آبادها و كپرها گسترش يافت 

و ايران براي تأمين غله و نان و گندم هرچه بيشتر به امريكا وابسته شد. 
6. زمين داران بزرگ از اين »اصاحات ارضي شاه« زياني نديدند بلكه از پول به دست 
آمده بابت زمين هايي كه دولت به عنوان »تقسيم اراضي« از آنان خريداري كرده بود به 
تأسيس كارخانجات مونتاژ دست زدند و برخي از روستايياني را كه به شهرها كوچ كرده 

بودند و مختصر سوادي داشتند با نرخ ارزان در كارخانجات خود به كار گرفتند. 
شماري از كارشناس��ان و ناظران آگاه اقتصادي و سياسي و برون مرزي و درون مرزي 
نيز به نمايشي بودن »اصاحات ارضي« و زيان هاي آن نكته هايي را بازگو كرده اند كه به 

برخي از آن اشاره مي كنيم: 

امریکایي ها از روزي که 
در عرصه سياسي جهان 
پدیدار شدند، سياست خرد 
کردن استقالل اقتصادي 
کشورهاي جهان را در 
سرلوحه برنامه استعماري 

خود قرار دادند
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... در ژانوي��ه 1962 به تش��ويق و توصي��ه مقامات 
امريكايي تصويب نامه اوليه اصاحات ارضي وضع شد. 
اين قانون كه سپس به مرحله اول معروف شد داراي 

چهار نكته اصلي بود: 
1. مالكيت به يك ده ش��ش دانگ از دهات مختلف 
محدود شد. باغات، مزارع چاي درختزارها، با خانه ها 

و اراضي مكانيزه اي مستثني شدند.
2. دولت ظرف ده س��ال )بعد به 15 س��ال افزايش 
يافت( به مالكين بر اساس ماليات هايي كه پرداخته 
بودند، غرام��ت مي داد. دهقاناني ك��ه زمين دريافت 
مي كردند مي بايست ارزش زمين را به عاوه ده درصد، ظرف يك دوره 
پانزده س��اله بازپرداخت كنند. هر كس سه سال بدهي خود را پرداخت 

نمي كرد زمين خود را از دست مي داد.
3. زمين به كساني داده مي شد كه از قبل روي آن زراعت مي كردند.

4. در جاهايي كه تقس��يم اراضي صورت نمي گرفت، يعني دهاتي كه 
براي اربابان باقي مي ماند بايد به اخراج خودسرانه دهقانان خاتمه داده 

مي شد. 
... اين را هم نبايد فراموش كرد كه عده نامعلومي از كس��اني كه زمين 
دريافت كردند از عهده پرداخت بدهي خود برنيامدند و در نتيجه از آنان 
سلب مالكيت شد. در همه دهات ايران... دولت به عنوان قدرت مسلط، 
جاي مالك را گرفته اس��ت... اين ادعا كه قدرت ماكين درهم شكسته 
نيز نادرست است، چرا كه بس��ياري از ماكين قسمتي از زمين خود را 
حفظ كردند و به آنها آزادي داده شد كه بهترين اراضي شان را براي خود 
نگهدارند وانگهي آن مالكيني كه زمين ش��ان را از دست دادند در ازاي 
آن پول دريافت كردند كه به آنها اجازه داد همچنان عضو طبقه حاكمه 

ايران باقي بمانند...1
در نوشته ديگري آمده است: 

... برنامه اصاحات ارضي ش��اه ب��ا اينكه از آغاز م��ورد حمايت امريكا 

1. فرد هاليدي، ايران، ديكتاتوري و توسعه، ترجمه محسن يلفاني و علي طلوع، تهران، علم، 1358، ص101.

دکتر ارسنجاني از مهره هایي 
بود که صهيونيست ها ساليان 
درازي روي او کار کرده بودند. 
وابستگي و سرسپردگي او به 
رژیم صهيونيستي تا آن پایه بود 
که برخي از ناظران سياسي در 
ایران درباره او گفته بودند »... 
از مقامات ایراني هيچ کس به 
اندازه ارسنجاني در نزد دولت 

اسرایيل محبوب نيست«! 
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ب��ود، ب��ه عل��ت ش��تاب زدگي و عدم 
پيش بيني هاي الزم در مرحله اجرايي 
مورد انتقاد قرار گرفت و در گزارش��ي 
زير عنوان »وضع اي��ران« كه به تاريخ 
دهم آوريل س��ال 1963 از طرف سيا 
تهيه شد، مي خوانيم كه تقسيم اراضي 
بين كشاورزان و رها كردن دهقانان به 
حال خود موجب پس رفتن كشاورزي 
ايران خواهد ش��د. اي��ن پيش بيني به 
حقيقت پيوست... روس��تاهاي ايران 

پس از مراحل اوليه اصاحات ارضي به فراموش��ي س��پرده ش��دند و با 
اجراي طرح صنعتي و گسترش فعاليت هاي ساختماني در شهرها سيل 

روستاييان به سوي شهرها روان شد...1

توطئه اسالم ستيزي
امريكا در پي اجراي سياس��ت به ظاه��ر اصاحي در اي��ران براي اس��تواري ارتباط 
نزديك، رسمي و همه جانبه ايران با رژيم صهيونيستي به اقدام هايي دست زد. يكي از 
مأموريت هاي دكتر علي اميني گس��ترش روابط ايران با رژيم صهيونيستي و باز كردن 
س��فارت دو كش��ور در تهران- تل آويو بود. در دوران دولت اميني براي نخس��تين بار 
يك مقام رژيم صهيونيس��تي به نام »بن گورين« از ايران ديدن كرد. نامبرده به عنوان 
نخست وزير آن روز فلسطين اشغالي، در 8 آبان ماه 1340 در سر راه خود به بيرماني،2 
در تهران توقف كوتاهي داشت كه در فرودگاه مورد استقبال دكتر علي اميني قرار گرفت 
رئيس ستاد ارتش ايران نيز در اين ديدار حضور داشت. برخي از مطبوعات ايران سبب 
اين توقف نامبرده در فرودگاه تهران را اشكاالت فني در موتور هواپيمايي كه او را به سمت 
بيرماني مي برد وانمود كردند، ليكن يكي از روزنامه هاي فلسطين اشغالي به نام »گل ها 

آم« فاش ساخت كه:
 ... توقف بن گورين در تهران از قبل مقرر ش��ده بود و مذاكراتي ميان 

1. باري روبين، همان، ص97.
2. برمه كنوني.

نظام سرمایه داري امریکا و 
شخص شاه که خود از مالکان 
بزرگ ایران بود و ستون فقرات 
رژیم او را نيز زمين داران بزرگي 
مانند امير اسداهلل علم، خان 
بيرجند، شریف امامي و... تشکيل 
مي دادند چگونه مي خواستند و 
مي توانستند به زیان نظام فئودالي 
گامي بردارند و در اندیشه حقوق 

کشاورزان باشند
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بن گورين و نخست وزير ش��اه به عمل آمد... طرفين در 
اين مذاكرات خود يك قرارداد مخفي در فرودگاه تهران 
ميان ايران و اس��راييل امضا كردند... 1 طرفين ضرورت 
تقويت همكاري اقتصادي، سياسي و نظامي ميان تهران 
و تل آويو را مورد تأكيد قرار دادند. دكتر علي اميني در 
دوران نخست وزيري خود- طبق سياست امريكا- دروازه 
كشور را بر روي صهيونيست هاي اشغالگر باز كرد و راه 
نفوذ آنان در همه ش��ئون اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي ايران را 
هموار ساخت و رفت و آمد، داد و س��تد و ارتباط نزديك و فشرده ميان 
رژيم شاه و رژيم صهيونيستي را شتاب بيشتري بخشيد. چنان كه آورده 
شد شماري از كارشناسان رژيم صهيونيس��تي به منظور تهيه طرحي 
درباره چگونگي »تقسيم اراضي« به وسيله دكتر حسن ارسنجاني وزير 
كشاورزي دولت اميني به ايران آمدند و ديرزماني در ايران ماندگار شدند. 
شماري از كارمندان وزارت كشاورزي نيز براي آشنايي با روش و كيفيت 
انجام »اصاحات ارضي« به فلسطين اش��غالي روانه شدند. بنابر نوشته 
يكي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي »وزير امور خارجه بانو گلداماير 
در بازگشت از افريقاي شمالي وارد تهران ش��د...وزير خارجه در ديدار 
كوتاه و غير رسمي خود از ايران... با اعضاي نمايندگي اسراييل در تهران 
و كارشناسان اسراييلي كه در تأسيسات توسعه ايران فعاليت مي كنند 
از جمله با هيئت اسراييلي كه به رياست »آريه آلي آو« سرگرم تجديد 
بناي منطقه قزوين و اجراي اصاحات ارضي در ايران هس��تند ديدار و 

گفتگو به عمل آورد... 2
در راستاي سياست امريكا و رژيم شاه براي روابط عميق ديپلماسي ميان ايران و دولت 
نامشروع و غاصب اسراييل موش��ه دايان كه از چهره هاي سرشناس و نظامي و سياسي 
رژيم صهيونيستي به شمار مي آمد در تاريخ 27ش��هريور ماه 1341 به ايران آمد و تا 5 
مهرماه 1341 در تهران به سر مي برد. او در اين سفر با شاه، نخست وزير و ديگر مقامات 
بلندپايه ايران ديدار و گفت وگو كرد و در زمينه مس��ائل اقتصادي، كشاورزي و عمراني 

1. برگرفته از سخنراني جمال عبدالناصر در سال 1344.
2. معاريو، 1962/11/18م.

طبق طرح کارشناسان رژیم 
صهيونيستي که زیر عنوان 
»قانون اصالحات ارضي« 
به تصویب رسيد و به اجرا 
و  مالکان  منافع  درآمد، 
زمين داران بزرگ از هرگونه 

دستبرد و آسيبي ایمن ماند
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قراردادهايي با دولت ايران به امضا رسانيد. نيز براي 
پياده كردن دكترين جان.اف.كندي )رئيس جمهور 
آن روز امريكا( در ايران طرح ها و نقشه هايي داد. از 
موضوعات مورد بحث ميان موش��ه دايان و مقامات 
ايراني به رس��ميت ش��ناختن رژيم صهيونيستي از 
سوي ايران و باز كردن سفارت ميان تهران- تل آويو 
بود، رژيم شاه ضمن موافقت اصولي با اين پيشنهاد 

از واكنش تند و توفنده علما و روحانيان و توده هاي مذهبي با به رسميت شناختن رژيم 
صهيونيستي اظهار نگراني كرد. موشه دايان براي رهانيدن رژيم شاه از اين مشكل، اجراي 
سياست اسام زدايي و حاكم كردن كشوري الئيك و بيگانه از مذهب- مانند تركيه- را كه 
از ايده و آرزوي ديرينه دولت هاي انگليس و امريكا است، پيشنهاد داد كه مورد موافقت 
دولت ايران قرار گرفت. به دنبال دست زدن رژيم شاه به تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و 
واليتي و در پي اعام رفراندم از سوي شخص شاه يكي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي 

نوشت: 
... شاه 6 قانون اساس��ي جديد را كه تأثير فراواني بر اوضاع اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي ايران دارد به تصويب مردم خود مي رساند... تصويب 
6 قانون مزبور اجراي اصاحات ارضي را كه يك سال پيش شروع شده 
است سرعت بيشتري مي بخشد... اس��راييل در طرح و اجراي 6 قانون 
مزبور كمك شاياني به ايران كرده است. از رئوس مذاكرات 3 ماه پيش 
موشه دايان وزير كشاورزي ما با شاه ايران پيرامون اصاحات اجتماعي 
كه بايد در ايران صورت مي گرفت، بوده اس��ت برخ��ي از روزنامه هاي 
ايران اخيراً براي اولين بار به كمك هاي فكري و فني اسراييل اشاره اي 
داشته اند و شايد اين، نشانه تصميم ايران براي برداشتن گام ديگري به 

منظور برقراري روابط ديپلماسي با اسراييل باشد...1
هنوز از سفر موشه  دايان به ايران بيش از هفته اي نگذش��ته بود كه امير اسداهلل علم، 
نخست وزير در تاريخ 14 مهرماه 1341 به تصويب نامه غيرقانوني انجمن هاي ايالتي و 
واليتي دست زد و شرط اس��ام را از انتخاب كننده و انتخاب شونده برداشت و به جاي 
س��وگند به قرآن در مراسم تحليف، »سوگند به كتاب آس��ماني كه به آن اعتقاد دارم« 

1. خروت ، چاپ تل آويو - 1963/1/23.

این  از  بزرگ  زمين داران 
»اصالحات ارضي شاه« زیاني 
ندیدند بلکه از پول به دست 
آمده بابت زمين هایي که دولت 
به عنوان »تقسيم اراضي« از آنان 
خریداري کرده بود به تأسيس 
کارخانجات مونتاژ دست زدند

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

ش ويژه
بخ

270
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

گذاش��ت كه واكنش تند علما و مردم مس��لمان ايران را به همراه داش��ت. رژيم شاه با 
ارزيابي نهضت علما و روحانيان در آن مقطع و ش��ناخت مردان مبارز روحاني و ارزيابي 
ديدگاه ها و موضع گيري هاي آنان، ناگزير به عقب نشيني شد و تصويب نامه را ملغي كرد.1 
ليكن در بهمن ماه 1341، شاه رسماً به صحنه آمد و براي پياده كردن طرح امريكايي- 
صهيونيستي »اصاحات«، »اسام زدايي« و حاكم كردن يك نظام الئيك، زير پوشش 
»انقاب سفيد« به رفراندم دست زد كه خشم و خروش علما و ملت ايران و آغاز نهضت 

اسامي ايران به رهبري امام خميني را به همراه داشت. 

آغاز نهضت امام
امام خميني در برهه اي به صحنه آمد كه از يك سو توطئه اي از سوي امريكا براي فريب 
ملت ايران زير پوشش »اصاحات« در دست اجرا قرار گرفته بود و بر پايه اين برنامه تاش 
داشتند به شاه آبرو و اعتبار بخشند و او را هوادار حقوق كشاورزان، كارگران و ديگر اقشار 
محروم و تهيدس��ت جامعه بنمايانند و در واقع با ماسك رعيت پروري و دهقان دوستي، 
كشاورزان را به خاك مذلت بنش��انند و كش��اورزي ايران را از ميان ببرند. زير پوشش 
اصاحات، وابس��تگي ملت ايران به امريكا و اقتدار هرچه بيشتر آن ابرقدرت را در ايران 
استواري بخشند. در چنين شرايطي به مصداق اگر بيني كه نابينا و چاه است اگر خاموش 
بنشيني گناه است، رسالت اسامي امام اقتضا مي كرد كه فرياد بركشند، زنگ خطر را به 
صدا درآورند و ملت ايران را از توطئه امريكا و شاه كه بنا بود زير عنوان فريبنده اصاحات 

و انقاب سفيد پياده شود، آگاه سازند. 
از سوي ديگر توطئه اسام زدايي و از رسميت انداختن اسام و حاكم كردن نظام الئيك 
خطري بود كه امام نمي توانست در برابر آن آرام بنشيند و بي تفاوت بماند. نهضت امام 
در آغازين دهه 40 در برهه اي پديد آمد كه دين زدايي از زندگي اجتماعي بشر در جهان 
به شدت دنبال مي شد. اسام راستين در ميان ملت ايران تا پايه اي كمرنگ شده و رو به 
افول بود و در برابر، اسام من درآوردي و اسام يك بعدي روز به روز بيشتر رواج مي يافت. 
اسام جدا از سياست، اسام منهاي روحانيت، اس��ام بدون عبادت و معنويت )اسام 
سياسي( اسام درويش مسلكي و صوفي گري، اسام التقاطي و آميخته با انديشه هاي 
ليبراليستي )هماهنگ با فرهنگ و انديشه هاي غربي( اسام سوسياليستي )آميخته با 
انديشه هاي چپ گرايانه و ماركسيستي( اسام ارتجاعي و واپسگرايانه كه با هر پديده نو 

1. درباره مبارزه روحانيت با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي رك: نهضت امام خميني، دفتر اول، ص165.
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سر ناسازگاري داشت )حتي مبل و صندلي و ساعت 
مچي و قاش��ق و چنگال و بلندگو را برنمي تافت( 
اس��ام س��اخته و پرداخته وهابي هاي وابسته به 
صهيونيست ها كه به وسيله عناصر فريب خورده اي 
مانند شريعت سنگلجي ترويج مي شد، اسام ايراني 
كه با انديش��ه هاي ناسيوناليس��تي، نژادپرستانه و 
باستان گرايي آميخته بود، به وسيله عناصر مرموزي 
در ميان جامعه طرح مي ش��د و رونق مي يافت، تا 
اسام راستين به دست فراموش��ي سپرده شود و 
اتحاد امت اسامي از ميان برود. از اين رو، در تركيه 
مصطفي كمال افزون بر آنكه اس��ام را از رسميت 
انداخ��ت و از صحنه سياس��ت و حكومت كنار زد، 

تاش كرد، اسامي با خوي و خصلت و سرش��ت ترك ها در جامعه پديد آورد و فرهنگ 
ترك را چاشني باور اسامي مردم كند و فرهنگ اسامي را منسوخ سازد، الفباي عربي را 
به حروف التين بدل كرد، حتي دستور داد كه مردم نمازگزار نماز را با زبان تركي بخوانند. 
در ايران نيز عناصر ماسوني مانند سرهنگ آخوندوف، ميرزا آقاخان كرماني، طالبوف و 
ديگر نويسندگان وابسته و خودباخته با شيوه ها و شگردهايي تاش كردند كه فرهنگي 
واحد به نام فرهنگ اسامي را انكار كنند و فرهنگ شاهي، باستان گرايي و انديشه هاي 
ناسيوناليستي را با اس��ام پيوند دهند و توده هاي مس��لمان را به جاي اسام گرايي به 
باستان گرايي بكشانند و بدين گونه باورمندي توده هاي مسلمان را سست كنند و راه را 

براي اسام زدايي هموار سازند. 
در چنين اوضاع ناهنجاري امام به پا خاس��ت و نهضت اسامي را پايه گذاري كرد )16 
مهرماه 1341( امام در اي��ن نهضت و مبارزه دو هدف را دنب��ال مي كرد 1. برما كردن 
سرشت ش��وم و س��ياه رفرم امريكايي »انقاب س��فيد« و مجري آن: )پهلوي دوم( 2. 
پاسداري از اسام راستين و به گفته خودشان »اس��ام ناب محمدي )ص(«  از اين رو، 
امام در روز آغاز نهضت در جمع علما و مراجع قم اعام كرد:  »اگر ما مي خواهيم اسام 
و ايران از اضمحال نجات پيدا كند بايد اي��ن دودمان پهلوي را از قدرت پايين بياوريم. 
استعمار انگليس دودمان پهلوي را در ايران به قدرت رساند تا به دست آنها هم اسام را 
از ميان ببرد و هم ايران را به روز سياه بنش��اند...« )نزديك به اين مضامين( امام از آغاز 

در ایران نيز عناصر ماسوني 
مانند سرهنگ آخوندوف، ميرزا 
آقاخان کرماني، طالبوف و دیگر 
نویسندگان وابسته و خودباخته 
با شيوه ها و شگردهایي تالش 
کردند که فرهنگي واحد به نام 
فرهنگ اسالمي را انکار کنند 
و فرهنگ شاهي، باستان گرایي 
و اندیشه هاي ناسيوناليستي را 
با اسالم پيوند دهند و توده هاي 
مسلمان را به جاي اسالم گرایي 

به باستان گرایي بکشانند
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نهضت هدف براندازي داشتند و براي آماده كردن مردم 
ايران گام به گام پيش رفتند. 

رژيم شاه در برابر نهضت امام ترفندهايي به كار گرفت 
تا بتواند آن نهضت را درهم بش��كند و مشعلي را كه امام 
فروزان ساخته بود خاموش كند. نخست از راه تطميع وارد 
شد. او در ديدار با حاج آقا روح اهلل كمالوند چنين وعده داد: 
»... روحانيون با اين برنامه اصاحي ما موافقت كنند و به 
كارشكني و مخالفت دست نزنند من اطمينان مي دهم كه هر پيشنهاد و خواسته اي كه 
درباره جامعه روحانيت داشته باشند براورده سازم«1 آنگاه كه از اين ترفند طرفي برنبست 
به تحقير و اهانت دست زد و ضد امام فحش نامه هايي پراكنده ساخت، تا امام را به سكوت 
و سازش بكشاند.2 ليكن اين ش��گرد نيز راه به جايي نبرد و نتوانس��ت امام را از رسالت 
بزرگي كه بر دوش داشت بازبدارد، از اين رو رژيم ش��اه به حربه تهديد روي آورد، براي 
امام پرونده سازي كرد و پاسبان با احضاريه به درب منزل امام رفت، فرستادن احضاريه 
چندباري تكرار شد.3 ليكن اين نقشه نيز با بي اعتنايي امام روبه رو شد و راه به جايي نبرد. 
چهارمين حربه رژيم شاه در راه بازداشتن امام از مبارزه، به كار بستن حربه سركوب بود. 
كماندوهاي شاه در روز دوم فروردين 42 به مدرسه فيضيه يورش بردند و آنجا را به خاك 
و خون كشيدند تا رعب و وحشت در جامعه روحانيت پديد آورند و به مبارزه پايان دهند، 
ليكن امام نه تنها در برابر آن وحشيگري و خونريزي پروا نكرد و يكه نخورد بلكه با اراده اي 
استوار مبارزه را شدت بخشيد و شخص شاه را مورد حمله قرار داد. امام در اعاميه اي كه 
به دنبال فاجعه فيضيه صادر كرد آورد: »شاه دوستي يعني غارتگري... شاه دوستي يعني 
ضربه زدن به پيكر قرآن و اسام... شاه دوستي يعني كوبيدن روحانيت و اضمحال آثار 
رس��الت...« امام در اين اعاميه اعام كرد: »...تقيه حرام و اظهار حقايق واجب ولو بلغ 
مابلغ«4 فاجعه فيضيه نه تنها نتوانست نهضت اسامي را به سستي و سردي بكشاند و به 
عقب نشيني وادارد، بلكه مايه خشم و خروش مردمي و اوج نهضت و مبارزه شد و دامنه 

نهضت و مبارزه را گسترش داد و افكار عمومي را ضد رژيم شاه به شدت تحريك كرد.
مقامات ساواك كه در برابر حركت براندازي امام به اس��تيصال كشيده شده بودند به 

1. نهضت امام خميني، دفتر اول، ص255.
2. همان، ص355.

3. همان، ص454-455.

4. همان، ص396-397.

امام در روز آغاز نهضت در 
جمع علما و مراجع قم اعالم 
کرد: »اگر ما مي خواهيم 
اسالم و ایران از اضمحالل 
نجات پيدا کند باید این 
دودمان پهلوي را از قدرت 

پایين بياوریم«
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خط موازي روي آوردند تا نهضت امام را به بيراهه بكشانند و اهداف اصلي آن را به دست 
فراموشي بسپارند، از اين رو، ساواك مركز، ش��ماري از گويندگان اسامي و روحانيان 
منبري را احضار كرد و از آنان خواست از سه موضوع سخن نگويند و ديگر هر چه بگويند 
و هر انتقاد و اعتراضي در سخنراني هايشان مطرح كنند، ساواك به آنان كاري نخواهد 
داشت. عليه شاه س��خن نگويند، عليه اس��راييل نيز حرفي نزنند و دائم به گوش مردم 
نخوانند كه اسام در خطر است، ديگر هر چه بگويند آزادند!! اين نقشه نيز از سوي امام 

برما شد و امام در سخنراني 13خرداد 42 آن را فاش كرد.

قيام 15خرداد
رژيم ش��اه كه در برابر اوج نهضت اس��ام ايران  خود را درمانده و ت��اج و تخت خود را 
در خطر س��قوط مي ديد بر آن ش��د به مقام قيادت و به حريم مرجعيت تجاوز كند و با 
دستگيري امام نهضت اسامي ايران را با شكس��ت روبه رو سازد. از اين رو، كماندوهاي 
شاه در شب 15خرداد 42 به منزل امام يورش بردند و امام را دستگير كردند و به زندان 
گسيل داشتند. دستگيري امام واكنش توفنده و خروشان ملت ايران را به همراه داشت 
و قيام حماس��ي و انقاب آفريني پديد آورد. مردم مبارز ايران در قم، تهران، پيش��وا و 
ورامين، آران و بيدگل در كاشان و نيز در ش��يراز به خيابان ها آمدند و كشته ها دادند و 

حماسه ها آفريدند.

امام خميني در جمع ياران خود در ابتداي نهضت، مقام معظم رهبري در پشت ايشان مشاهده مي شود
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درباره قيام 15خرداد بايسته است چند موضوع مورد 
بررسي قرار بگيرد؛

1. ويژگي هاي قيام 15خرداد
2. ويژگي هاي قيام آفرينان 15خرداد

3. دستاوردهاي قيام 15خرداد
4. بازتاب جهاني قيام 15خرداد

5. قيام پانزده خرداد و رژيم صهيونيستي

ويژگي هاي قيام 15خرداد42
در كشور ايران در دوره هاي گوناگون، خيزش ها و خروش هاي زياد مردمي رويداد كه 
شماري از آن در تاريخ ثبت شده است، شماري نيز از ياد رفته و به دست فراموشي سپرده 
شده است. در ميان حركت ها، ش��ورش ها و قيام ها دست كم چندين خيزش و شورش 
در اين سده واپسين داشته ايم كه در سرنوشت كشور و ملت ايران نقش ريشه اي داشته 
است. مانند حركت ضدفراموشخانه و فراماسونري در سال 1238، خروش مردمي ضد 
قرارداد رويتر در سال 1252، خيزش بر قرارداد رژي در سال 1270، نهضت عدالتخواهي 
در سال 1280، شورش هاي ضدسياس��ت پهلوي اول در خراسان، آذربايجان، اصفهان 
و... نهضت ملي ش��دن صنعت نفت در دهه 20، از برجسته ترين شورش ها، خيزش ها و 
حركت هايي است كه ملت آزادي خواه ايران از سده پيشين دنبال كرده است كه برخي 
از آن در شكست زورمداران درون مرزي و فزون خواهان برون مرزي نقش به سزاي ايفا 
كرده است. با وجود اين آنگاه كه به قيام 15خرداد42 نگاه مي كنيم مي بينيم كه اين قيام 
با آن خروش ها و شورش ها تفاوت هاي برجسته و آشكاري دارد و آنچه مايه پابرجايي، 
تداوم و نشو و نماي قيام 15خرداد شده همان تفاوت ها، برجستگي ها  و ويژگي هاي اين 
قيام است. ما اكنون به شكل گذرا برخي از ويژگي هاي قيام 15خرداد را نسبت به ديگر 

خيزش ها، نهضت ها و شورش هاي سده پيشين شمارش مي كنيم: 
1. خيزش در راه خدا و دفاع از واليت و مرجعيت

در قيام 15خرداد مسائل مادي هيچ گونه نقشي نداش��ت. آن پاكباختگاني كه در آن 
روزهاي خونبار به صحنه آمدند و جانفشاني كردند نه براي تنباكو بود، نه براي نفت بود 
و حتي نه براي به دس��ت آوردن آزادي بود، بلكه براي دفاع از واليت و مرجعيت دست 
از جان شستند و در برابر توپ و تانك دژخيمان ش��اه ايستادند. هدف آنها پشتيباني از 

مقامات ساواک که در 
برابر حرکت براندازي 
امام به استيصال کشيده 
شده بودند به خط موازي 
روي آوردند تا نهضت 
امام را به بيراهه بکشانند 
و اهداف اصلي آن را به 

دست فراموشي بسپارند
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حسين زمان در برابر يزيد زمان بود. 
آنگاه ك��ه محم��د معصوم ش��اهي 1در ميانه راه 
ورامي��ن- ته��ران از ب��رادرش اميرهوش��نگ 
معصوم شاهي مي پرسد به كجا مي رويم، از تهران 
خبر مي رس��د كه از كشته ها پش��ته ها ساخته اند، 
ش��هيد اميرهوش��نگ معصوم ش��اهي ب��ا نگاهي 
عتاب آميز به برادرش پاس��خ مي ده��د، ما كوفي 
نيستيم كه حس��ين زمان را تنها بگذاريم، امروز يا 

همه ما بايد كشته شويم و يا مرجع ما آزاد شود. در سر پل باقرآباد او دومين يا سومين نفر 
از تظاهركنندگان پيشوا و ورامين بود كه به شهادت مي رسد.2

آقاي حسين محمدي3 از تظاهركنندگان قيام 15خرداد42 مي گويد: 
... ما ديديم جز خدا هيچ چي نبود. ما اين قدرت را نداش��تيم از اينجا 
)پيشوا( تا باقرآباد پياده برويم. پيرمرد هفتاد ساله، بچه هاي ده- دوازده 
س��اله، مريض، عليل همه راه افتاده بودند، بيش��تر از نود درصد مردم 

حركت كردند، آن هم با اشك و آه، جز خدا چه مي توانست باشد... 
آقاي علي اكبر گياني جعفري 4

... مردم وقتي خبردار شدند كه پهلوي كار را به آنجا رسانده است كه 
ديگر آيات عظام ه��م امنيتي ندارند... وقتي ش��نيدند كه مرجع تقليد 
دستگير شده است، حاال چه سّري بود در وجود اين مردم، بين مردم و 
خدا، مردم با خدا چه سّري داشتند نمي دانم كه اين گونه از خود بي خود 

شدند انگار پدر از دست داده اند...5 
آقاي حسن اردستاني جعفري6 

... ]روز 15خرداد[ دسته بني اسد آمد در صحن مطهر حضرت امامزاده 
جعفر رس��يد حاجي  مقدس )خ��دا رحمتش كن��د( روي منبر رفت، 
دس��تش را بلند كرد و گفت، ايهاالناس امروز عزاي ما دو تا ش��د: عزاي 

1. از اهالي ورامين، فرزند حاج عباس- متولد 1313.
2. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات.

3. از اهالي پيشوا، فرزند حسين متولد 1300.
4. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات.

5. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات. 
6. از اهالي پيشوا، فرزند علي متولد 1310.

رژیم شاه که در برابر اوج نهضت 
اسالم ایران خود را درمانده و 
تاج و تخت خود را در خطر 
سقوط مي دید بر آن شد به مقام 
قيادت و به حریم مرجعيت 
تجاوز کند و با دستگيري امام 
با  را  ایران  اسالمي  نهضت 

شکست روبه رو سازد
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اباعبداهلل الحسين )عليه الس��ام( و ديگر دس��تگيري حضرت آيت اهلل 
خميني، مردم با شنيدن اين خبر تو سروكله خود زدند، شيون كردند... 
نزديك ظهر بود اين خبر را دادند. س��پس اعام كردند ساعت دو بعد از 
ظهر در همين صحن مطهر جمع ش��وند كه به ي��اري مرجع تقليدمان 
رهسپار تهران ش��ويم... من رفتم حمام براي غس��ل كردن، آن هنگام 
حمام در منزل نبود. ديدم مردم دارند مي آيند براي غس��ل ش��هادت و 
خيلي شلوغ است. من رفتم منزل در حوض منزل غسل شهادت كردم، 
ناخن هايم را گرفتم... خواستم از منزل بيرون بيايم پدرم گفت باباجان 
كجا مي روي؟ اين زن و بچه ها را به چه كس��ي مي سپاري؟ )4- 5 بچه 
كوچك داشتم( گفتم امام حسين به چه كسي س��پرد، من هم به خدا 
مي سپارم پدرم گفت من هم مي آيم و با من راه افتاد در صورتي كه يك 
پيرمرد 60- 70 ساله بود درست راه نمي توانست برود... مردم بار ديگر 
در صحن اجتماع كردند و براي حركت آماده شدند، بعضي اين سئوال 
رامطرح كردند كه چه كاري از ما س��اخته اس��ت؟ آقاي كريمي جواب 
داد: هنگامي ك��ه حضرت ابراهي��م را نمرود در آت��ش انداخت، قناري 
دهانش را پر از آب مي كرد و م��ي آورد روي آتش مي ريخت به او گفتند 
اين كمتر از يك قط��ره آب كه نمي تواند آت��ش را خاموش كند، جواب 
داد از من اين اندازه برمي آيد ما هم همين اندازه از دس��تمان برمي آيد 
كه حركت كنيم واعتراض كني��م، بايد به وظيفه خ��ود عمل كنيم. از 

15 خرداد 1342
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آنج��ا حركت كرديم... ي��ك عده از 
شهرس��تان هاي آذربايجان، دروگر 
بودند براي درو مي آمدند، ش��ب ها 
در صحن مي خوابيدن��د. آنها وقتي 
خبر دس��تگيري امام را شنيدند با 
ما همراه شدند. خانم ها هم با كارد 
آشپزخانه راه افتاده بودند. مادرخانم 
من س��اتور قصابي زير چادر گرفته 
ب��ود و راه افتاده بود، هركس��ي هر 

وسيله اي كه داشت با خود برداشته بود. به سر پل كه رسيديم حاجي آقا 
محي الدين و چند تن ديگر دس��ت ها را به هم زنجير كردند و از خانم ها 
خواستند كه برگردند. حاج آقا محي الدين برايشان سخنراني كرد گفت 
برادرهايتان، پس��رهايتان، پدرهايتان هستند. از شما خواهش مي كنم 
برگرديد. شما با بچه هاي كوچك زير دست و پا مي رويد، خاصه خانم ها 
را برگرداندند... آمديم در ميانه راه در جاده قلعه سين، يك محل مرتفعي 
بود، حاج آقامحي الدين )خدا رحمتش كند( جمعيت را متوقف كرد گفت 
در اين راه كشته شدن و اسارت دارد، زنداني و شكنجه دارد، هر كسي اين 
آمادگي را ندارد از همين جا برگردد. من دو دقيقه س��كوت مي كنم هر 
كسي كه آمادگي ندارد برگردد. يك نفر هم برنگشت. همه اين شعار را دم 
گرفتند: خميني، خميني خدانگهدار تو، بميرد بميرد دشمن خونخوار 
تو. ماش��ين هايي كه از تهران مي آمدند، مي گفتند نرويد راه را بسته اند 
و مردم را مي كشند. گفتيم همه آماده هس��تيم. نزديك پل باقرآباد كه 
رسيديم سرهنگ بهزادي و س��رهنگ جعفري آمدند جلو. گفتند كجا 
مي رويد؟ گفتيم پ��در روحاني ما را گرفته اند بايد ايش��ان را آزاد كنند. 
گفتند رئيس شما كيست؟ گفتيم ما رئيس نداريم، ما به طور خودجوش 
راه افتاده ايم. سرهنگ بهزادي اصرار مي كرد كه بايد بگوييد رئيس اين 
جمع چه كسي اس��ت؟ س��يدمرتضي طباطبايي )خدا رحمتش كند( 
خيلي فعال بود، تمام اعاميه هاي قم را او پخش مي كرد آمد جلو گفت 
فرض كن منم رئيس بگو ببينم چه مي گويي؟ سرهنگ بهزادي گفت به 

در قيام 15خرداد مسائل مادي 
هيچ گونه نقشي نداشت. آن 
پاکباختگاني که در آن روزهاي 
و  آمدند  به صحنه  بار  خون
جانفشاني کردند نه براي تنباکو 
بود، نه براي نفت بود و حتي نه 
براي به دست آوردن آزادي 
بود، بلکه براي دفاع از والیت و 

مرجعيت دست از جان شستند
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شما مي گويم برگرديد. مرحوم طباطبايي گفت اگر 
مي خواس��تيم برگرديم كه نمي آمديم گفت مي زنم 
همه تان را داغون مي كنم. س��يد مرتضي طباطبايي 
گفت مرغابي را از آب مي ترساني؟ سرهنگ بهزادي 
تيري به قلبش زد و او را جابه جا به شهادت رسانيد. 
عزت اهلل رجبي با قمه حمله كرد او نيز با تير سرهنگ 
بهزادي همان جا به شهادت رس��يد... سربازها نيز به 
س��وي مردم تيراندازي مي كردند و جمعي را شهيد 
و مجروح كردند... اي��ن آذربايجاني ها و ترك ها، اين 
بنده هاي خدا كه دروگر بودن��د از اينها نيز خيلي ها 
كشته شدند و از جنازه ش��ان نيز كسي خبري به دس��ت نياورد. شايد 
چهارصد پانصدنفر از اينها به درجه ش��هادت رسيدند. خدا رحمتشان 

كند.1
آقاي مسلم آيتي2 از قيا م آفرينان 15خرداد42 در آران و بيدگل كاشان مي گويد: 

... ما در مسجد ماش��كراهلل بوديم كه شايعه دس��تگيري امام شنيده 
شد. مردم از مس��جد بيرون آمدند... مردم بيش از اندازه شور و هيجان 
داش��تند. من نمي خواهم واقعه آن روز را ش��رح دهم كه مثنوي هفتاد 
من كاغذ شود. هر لحظه اش ديدني و شنيدني بود. كاش تصويرهايي از 
آن روز مي بود و به نسل جوان امروز عشق و عاقه به مرجعيت را نشان 
مي داد. ما دوران انقاب و شور و هيجان آن دوران را نيز ديديم اما عشق 
و عاقه اي كه جوان��ان در آن روز 15خرداد از نظ��ر ديدگاه اجتماعي و 
اعتقادي به مرجعيت نش��ان دادند جور ديگري بود. واقعيت اين است 
كه گريه به مردم امان نمي داد. مرحوم عبدالرضا ش��يرواني اين مرد در 
صحنه آن روز به گونه اي بر سر و سينه مي زد و اشك مي ريخت كه اگر 
فرزند 18 ساله اش در مقابلش به زمين مي افتاد اين قدر ماتم زده نمي بود. 
عبداهلل فكري خدا رحمتش كند مغازه كباب��ي اش را رها كرد و در يك 
دستش شمشير و دست ديگرش »ش��يرخان« )چماق مخصوص( اين 

1. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات. 
2. فرزند عبداهلل، متولد 1321.

در جریان ملي شدن صنعت 
نفت برخي از سردمداران آن 
حرکت به اصطالح  معروف »هم 
خدا و هم خرما را مي خواستند«! 
بر این باور بودند که با ادامه 
سلطنت پهلوي دوم و با کمک 
استعمار امریکا مي توانند کفتار 
پير انگليس را از ایران بيرون 
برانند و سرنوشت نفت را به 

دست ملت بسپرند 
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مرد هم مانند عبدالرضا گريه امانش نمي داد... باز هم آرزو مي كنم كاش 
جوان هاي ما امروز تصويري از آن روز مي داشتند و مي ديدند مردم آران 
اعتقاد و عاقه شان به مرجعيت چه اندازه بود و مي ديدند كه مرجعيت 

مي تواند با فرمانش دنيايي را دگرگون كند...1
آقاي محمدتقي نمكي اراني2مي گويد: 

... با شنيدن خبر دستگيري امام )رحمت اهلل عليه( يك شور و هيجان 
مهمي در آران و بي��دگل پديد آمد كه آن روز در بين صدها ش��هرهاي 
بزرگ و كوچك كشور تنها در تعداد انگشت شماري از شهرها، از جمله 
قم، ورامين، تهران و غيره به وجود آمد. در آس��مان آران و بيدگل فرياد 
»يا مرگ يا خميني« طنين افكند و من آن زمان 11 سال داشتم اما از 
آنجايي كه خواهرزاده آقاي حاج اخب��اري بودم نقش مذهبي و انقابي 
آن فقيد س��عيد در وجود ما بچه ها هم بي تأثير نب��ود... من و برادرم به 
نام علي اكبر  نمكي به جمع انقابيون پيوس��تيم تا مدخل ش��هر آران و 
بيدگل دوشادوش آنها حركت كرديم... به خاطر دارم كه در ورودي آران 
و بيدگل يك منبع آب شهري بود و پايين همان منبع، يك تانكر نفتي 
قرار گرفته بود، خوب به ياد دارم كه حاج حبيب اهلل قاسمي در باالي آن 
تانكر رفت و فرياد زد: مردم بيدار باشيد مي خواهند دين ما را از ما بگيرند، 
پرچمدار ما را دستگير كرده اند... يكي از روحانيون وقتي ديد مأمورين 
مردم را براي تيراندازي نشانه گرفته اند، دكمه پيراهنش را باز كرد و گفت 

بزنيد، به گلوي من بزنيد...3
2. ضد استبدادي و ضد استعماري

با نگاهي به جنبش ها و نهضت هاي سده پيشين مي بينيم كه آن جنبش ها و شورش ها 
يا ضد استعماري و يا ضد استبدادي بودند، از اين رو، هرگاه يكي از اين دو اهرم آسيب 
مي ديد و با خطر روبه رو مي شد، اهرم ديگر، به ياري آن مي شتافت و آسيب ها و ضربه هاي 

وارد آمده را جبران مي كرد. 
در خيزش مردمي ضد قرارداد تنباكو كمپاني رژي و استعمار انگليس آسيب سختي 
ديدند. حكم تاريخي ميرزاي شيرازي كمر كمپاني انگليسي را شكست ليكن استبداد 

1. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات. 
2. فرزند علي خان، متولد 1330، از اهالي آران و بيدگل.

3. بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي- واحد خاطرات.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

ش ويژه
بخ

280
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

حاكم دس��ت اس��تعمار انگليس را به شكل نامرئي 
در همه شئون ايران بيش��تر باز گذاشت و از جيب 
ملت نادار و تهيدست ايران زيان هايي را كه خيزش 
تنباكو بر كمپاني رژي وارد كرده بود جبران كرد و 
بدين گونه آن استعمار كهنه كار را بيش از پيش فربه 

كرد و بر ايران سلطه بخشيد. 
در نهض��ت عدالت خواه��ي مردم ب��راي رهايي از 
چنگ استبداد با نقشه و نيرنگ، مهره هاي بيگانه به 
سفارتخانه استعمار انگليس پناه بردند و بر اين باور 
بودند كه بتوانند با ياري و مدد استعمارگران عفريت 
استبداد را از پاي درآورند!! در اين نهضت استبداد حاكم آسيب ديد ليكن استعمار خائن 
درسي فراموش ناشدني به ملت ايران داد و رضاخان را از آستين خود بيرون كشيد و به 
او تاج و تخت بخشيد. رژيم سياه و ديكتاتور رضاخان استبدادي در ايران پديد آورد كه 

مردم بيدادگري ها، خودكامگي ها و ستمگري هاي دوران قاجار را از ياد بردند. 
در جريان ملي شدن صنعت نفت برخي از سردمداران آن حركت به اصطاح  معروف 
»هم خدا و هم خرما را مي خواستند«! بر اين باور بودند كه با ادامه سلطنت پهلوي دوم و 
با كمك استعمار امريكا مي توانند كفتار پير انگليس را از ايران بيرون برانند و سرنوشت 

نفت را به دست ملت بسپرند. 
امام با آزمون از حركت ها و جنبش هاي گذش��ته، نهضت اس��امي اي��ران را هم زمان 
عليه اس��تبداد و اس��تعمار آغاز و دنبال كرد. در همان روزهاي آغازين نهضت مبارزه با 
خودكامگي هاي شاه و فزون خواهي  هاي امريكا، صهيونيست ها و ديگر ابرقدرت ها را از 
اهداف اصولي و ريشه اي خويش اعام كرد و شعار نه شرقي نه غربي را به پيروان خويش 
يادآور ش��د. از اين رو، قيام آفرينان 15خرداد در آن روز تاريخي در راه دفاع از اسام و 

مبارزه با ديكتاتور حاكم و زورمداران جهاني به پا خاستند. 
نگارنده به ياد دارد كه مردم آگاه و به پا خاس��ته تهران در روز 14 خرداد42 در هنگام 
راهپيمايي خود كه از جنوب به ش��مال تهران حركت كردند و ش��ور انقابي آفريدند، 
آنگاه كه به برابر س��فارت انگلس��تان رس��يدند، چندي ايس��ت كردند و يكي از سران 
تظاهركنندگان باالي چهارپايه رفت و در سخناني كه ايراد كرد اين نكته را يادآور شد 
كه هدف ما قطع دس��ت بيگانگان از سرنوشت ايران اس��ت. رهبر ما )آيت اهلل خميني( 

حرکت ها  از  آزمون  با  امام 
و جنبش هاي گذشته، نهضت 
اسالمي ایران را هم زمان عليه 
استبداد و استعمار آغاز و دنبال 
کرد. در همان روزهاي آغازین 
نهضت مبارزه با خودکامگي هاي 
شاه و فزون خواهي  هاي امریکا، 
صهيونيست ها و دیگر ابرقدرت ها 
را از اهداف اصولي و ریشه اي 

خویش اعالم کرد
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مي گويند سرنوشت ايران نبايد در لندن تعيين شود، سرنوشت 
ايران نبايد در واشنگتن رقم بخورد، سرنوشت ايران بايد در ايران 
تعيين ش��ود. انبوه تظاهركنندگان آنگاه ك��ه در برابر كاخ مرمر 
رس��يدند فرياد برآوردند »ديكتاتور برو گمش��و«، »مرگ بر اين 
ديكتاتور« و بدين گونه مبارزات ضد استعماري و ضداستبدادي 
خود را به نمايش گذاشتند. در روز 15خرداد نيز تظاهركنندگان 
عليه امريكا، صهيونيست ها و رژيم شاه شعار دادند و نفرت خود 
را از استعمار و استبداد اعام كردند. قيام آفرينان 15خرداد42 با 

فرياد مرگ بر شاه، مرگ بر امريكا، مرگ بر اسراييل به صحنه آمدند و حماسه آفريدند 
و پس از كودتاي 28 مرداد اين نخس��تين بار بود كه شعارهاي مرگ بر امريكا- مرگ بر 

اسراييل در آسمان ايران طنين انداز شد. 
اعاميه اي را كه مجاهدان راه خدا و قيام كنندگان 15خرداد در آن هنگام صادر كرده اند 
در اينجا گراور كرده ايم تا پايه نفرت و انزجار ملت ايران در خرداد خونين42 به درستي 

روشن شود.

تظاهرات  و  شعارها 
ملت به پا خاسته ایران، 
ضدصهيونيست ها در 
روز 15خرداد42 تا آن 
پایه بلند و رسا بود که 
در فلسطين اشغالي و 
در ميان صهيونيست ها 

به خوبي  طنين انداز شد
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بايد دانست كه شعارها و تظاهرات ملت به پا خاسته 
ايران، ضدصهيونيست ها در روز 15خرداد42 تا آن 
پايه بلند و رسا بود كه در فلسطين اشغالي و در ميان 
صهيونيست ها به خوبي  طنين انداز شد. اشغالگران 
فلسطين فرياد رس��اي مردم ايران ضد اشغالگران را 
شنيدند و پيام ضدصهيونيس��تي قيام 15خرداد را 

دريافت كردند. در برخي از روزنامه هاي صهيونيستي با تيتر درشت آوردند: 
تظاهرات عليه اسراييل در تهران

ديروز هزاران نفر مسلمان شيعه در خيابان هاي تهران تظاهرات كرده 
و قطع هرگونه روابطي با اسراييل را خواستار شدند. تظاهركنندگان در 
دس��ته هايي كه هر س��ال به يادبود نوه حضرت محمد تشكيل مي شود 

ضدشاه و اسراييل شعارهايي دادند...1
اين روزنامه در گزارش ديگري اعام كرد:

تظاهركنندگان فرياد شاه يهودي شده را سردادند
كسي كه شاهد اغتشاش��ات اخير تهران بوده اس��ت گزارش مي دهد 
كه افراد متعصب فرياد مي زدند شاه اسراييلي شده است. اكبرت بهري 
)بهاري( وكيل مدافع مقيم اس��راييل كه امروز ساعت 3 صبح از تهران 
وارد فرودگاه ليدا شده وقايع اخير تهران را براي خبرنگاران ما شرح داد. 
او اظهار كرد كه تظاهركنندگان فرياد مي زدند »ش��اه ديگر به سربازان 
خود اطمينان ندارد و س��ربازان اس��راييلي را مقابل ما قرار داده است« 
وي اضافه كرد كه جنبه ضد اس��راييلي تظاهرات مزبور به حدي بود كه 
تظاهركنندگان فرياد مي زدند: شاه اسراييلي شده- شاه يهودي شده...2

3.  مخالفت با اساس سلطنت
در حركت ها و جنبش هاي سده پيشين هدف براندازي هيچگاه مطرح نبود. مردم ايران 
در آن پايه از رشد و آگاهي نرس��يده بودند كه در راه واژگوني رژيم پادشاهي به مبارزه 
برخيزند. بسياري از مردم شاه را نماد وحدت و تماميت ارضي ايران مي پنداشتند و بر اين 
باور بودند كه حتي اگر يك مو از سر شاه كم شود ايران، ايرانستان مي شود! و بخش هايي 

1. معاريو، چاپ تل آويو، 1963/6/10.
2. همان، 1963/6/7.

قيام 15خرداد به یک قشر و 
یا به چند قشر از اقشار جامعه 
ایران محدود نبود، بلکه عموم 
طبقات، دارا و نادار، شهري و 
روستایي، کشاورز و کارگر، 
زن و مرد، پير و جوان در این 

قيام حضوري فعال داشتند 
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از خاك ايران از دست مي رود. برخي از گروه هاي 
سياس��ي مانند جبهه ملي و نهض��ت آزادي نيز بر 
همين باور بودند. نهضت آزادي در اساسنامه خود 
با صراحت اعام كرد كه اصل س��ي و ششم متمم 
قانون اساسي را كه مي گويد: »سلطنت مشروطه 
از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص 
اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده 
و در اعقاب ذكور ايشان نسل بعد نسل برقرار خواهد 
بود« پايبند است و آن را قبول دارد. مي گويند كه به دكتر مصدق پيشنهاد شد كه »كلك 
شاه را بكند« و به سلطنت او پايان دهد. او پاس��خ داد كه من در مجلس شوراي ملي به 
كام اهلل مجيد س��وگند ياد كرده ام به ش��اه خيانت نكنم«.!! امام با اشاره به اين سستي 

نامبرده در برابر شاه چنين اظهار كردند:
... قدرت دست دكتر مصدق آمد لكن ]او[ اش��تباه هم داشت. يكي از 
اشتباهات اين بود آن وقتي كه قدرت دستش آمد اين ]شاه[ را خفه اش 
نكرد كه تمام كند قضيه را، اين، كاري براي او نداشت، هيچ كاري براي 
او نداشت، براي اين كه ارتش دست او بود، همه قدرت دست او بود، اين 

]شاه[ هم... آن وقت ضعيف بود و زير چنگال او بود، لكن غفلتي شد...1
امام با شناخت از اس��ام ناب محمدي )ص( رژيم پادشاهي را ناروا و بر خاف موازين 
عقلي و انساني مي دانس��ت و چنان كه در صفحه 22 آورده شد اصوالً بر اين باور بود كه 
»استعمار انگليس دودمان پهلوي را در ايران به قدرت رسانده است تا به دست آنها اسام 
را از ميان ببرد و ايران را به روز سياه بنش��اند، از اين رو، از روز آغاز نهضت اسامي ايران 
)16 مهر 1341( انگيزه براندازي داشت و در راه واژگوني رژيم پادشاهي گام برداشت، 

قلم زد و برنامه ريزي كرد. 
قيام آفرينان 15خرداد42 با الهام از مكتب امام واژگوني رژيم شاه را در سر داشتند و 
خواهان سقوط شاه بودند. از اين رو، در روز 15خرداد براي نخستين بار پس از شهريور 
20 شعار مرگ بر شاه بر پايه مباني اسامي )نه بر پايه خشم آني و احساسات موسمي و 
زودگذر(  از سوي مردم در آسمان تهران طنين افكند. البته در قم و برخي ديگر از شهرها 
مانند آران و بيدگل كاشان قيام كنندگان 15خرداد واژگوني رژيم شاه را خواهان بودند 

1. صحيفه امام، ج4، ص371.

رژیم شاه از 15خرداد سخت 
وحشت داشت و تالش مي کرد 
که نام و یاد آن روز از یادها 
برود و به دست فراموشي سپرده 
شود، ليکن مي دید که هر روز 
بيش از پيش اوج مي گيرد و 
خروش برمي دارد و اندیشه ها 

را به سوي خود مي کشد
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و شعار »مرگ بر شاه سردادند« .
4. قيامي همگاني

قيام 15خرداد به يك قش��ر و يا به چند قشر از اقش��ار جامعه ايران محدود نبود، بلكه 
عموم طبقات، دارا و نادار، شهري و روستايي، كشاورز و كارگر، زن و مرد، پير و جوان در 

اين قيام حضوري فعال داشتند. 
در حركت هاي سده پيشين بيشتر مبارزان و قيام كنندگان از دانشگاهيان، روحانيان 
و بازاريان بودند. ديگر اقش��ار جامعه يا اصوالً حضور نداشتند و يا برخي از آنان به شكل 
جانبي در جنبش و خيزش ديده مي ش��دند ليكن در قيام 15خرداد همه اقشار جامعه 
به شكل گسترده و چشم گير حضور داشتند بلكه ش��هيداني را نيز تقديم كردند. طبق 
آماري كه از شماري از شهيدان 15خرداد در دسترس است، مي بينيم كه در ميان اين 
به خون خفتگان 26 تن زن و دختر، 18 نفر كشاورز، 11 تن كارگر، 11 تن دانش آموز، 
سه تن روحاني، دو تن راننده تاكسي، دو تن خياط، دو تن كفاش و 4 تن معمار، شيشه بر، 
نجار، گل فروش، بارفروش ميدان، حلبي ساز، كارمند، فروشنده، باتري  ساز، پارچه فروش، 
خواربارفروش، نجار، درش��كه چي، ريخته گر، مبل س��از، نقاش، عطار، خواربارفروش، 
پاستيك ساز و... مي باش��ند كه با نثار خون خود راه را براي انقاب اسام ايران هموار 

ساخته اند. 
نام هاي شماري از شهيدان 15خرداد

شغلنام خانوادگينام
ابوالحسنيحكيمه 

ابوالحسنيزهرا
شيشه براجاقيانجواد
احيائيملكه

كشاورزاردستاني كهنگيابوالقاسم
ارميدهشريفه
نجاراستادهاشميعلي 

راننده تاكسياسدپور شيرازيمحمدحسين
خياطاشعريعبداهلل 
فروشندهاعرابي جوشقانيمحمود 

افخمي قميبتول
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كشاورزافسرحسين 
كارگراقليميعباس
بديريسكينه

برجعلي اصغر 
بنا و معماربرخورداريعباسعلي
بنا و معماربرخورداريقاسمعلي
برزينامراهلل

برومندپاكسكينه 
بهراميكبري
بيگدليبتول

كشاورزبيگلريارسان 
كشاورزبيگلريباختر
كشاورزبيگلريحيدر
كشاورزبيگلريزراره
كشاورزبيگلريزياد

كشاورزبيگلريعلي 
كشاورزبيگلرينصير

گل فروشپرمورمحمدعلي
دانش آموزپروا )قنادي(اسداهلل

پروانهاسماعيل
دانش آموزپروانهمحمدعلي
دانش آموز )چهارده ساله(پهلوانيمرتضي
پهلوانينصراهلل

كارگرتشكريمحمدحسين
تكثيرزنملوك

تواناعباس 
جاويديروح انگيز
جدالي سلطانيفاطمه

كاسبچراپنانعنايت اهلل 
جهانگيريفاطمه 

حاجي آخونديمحمدرضا
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حاج قنبريمرصع
مبل سازحاج محمدزادهاصغر

درشكه چيحسنياسماعيل
روحانيحسيني غوزينيسيد يونس
كشاورزخانيحسن 
دانش آموز )سيزده ساله(خبازهاشكراهلل 
خياطخمسه اييحيي 

كارگر )نانوا(خوش تقاضاعبدالرحيم
دانش آموزخوش لهجهمحمد
دانش آموزدسترساحمد
دانش آموزدستغيب سربيخليل
دهقانيصديقه
كشاورزرجبي اناركيعزت اهلل
كارگررحيميكريم
كشاورزرسوليشهباز

كشاورزرسوليعبدالرحمن
رضائي نادرخانيعبداهلل
راننده تاكسيزادقنادناصر
زارعيعلي 
دانش آموز )سيزده ساله(زالپايي سه گانهاحمد 
زلفي بلگيجانيمولود

نقاشزوارفردعبداهلل 
زوارفردكاظم

كفاشستوده نياكرانيمسعود 
سرورياحمد
سليمانيرحيم
كفاشسليمانيمحسن
آهنگر و جوشكارسليمانينوراهلل 

سياحسارا
عطارشاه جعفريسيدرسول
بنا و معمارشاه قلندريغامحسين
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كارگرشجريمجتبي
فروشندهشمشيري تهرانيحسن

كارگرشيرخداعلي اكبر
صادقهوشنگ
فروشندهصفائيمحمد 

طاهررفتارزهرا
كشاورزطباطبائي رفيعيسيد مرتضي

بنا و معمارطوسيحسن
بارفروش ميدانطيبحاج محمدرضا

حلبي سازعباسيمحمدعلي
بنا و معمارعباسي زادهمحمود
ريخته گرعباسي فردحسن
كشاورزعرب مقصوديجعفر
كشاورزعسگريانعلي 

كارگرعلي عسگريمصطفي
فرزينيصديقه
فرهادي بجاربنهعلي 

فياضي نورمحمدعلي 
فيروزياحمد

دانش آموزقائينيغامرضا
كارمند وزارت كشاورزيقائيني گوارشكيغامحسين 

كشاورزقاسميرستم
كشاورزقاسمي فخارابراهيم

كارگرقديرزاده كاشيعلي محمد
فروشندهقراگوزلوعباسعلي
قره گوزلوعلي اكبر
كاظم زادهابوالقاسم
كامهفاطمه

باتري  و دينام سازكرماني جمكرانيابراهيم 
كلوانيرقيه

كشاورزكلهرحسن 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

28
9

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

دها
اور

ست
ا، د

ي ه
يژگ

د، و
ردا

1خ
م 5

قيا

پارچه فروشگلروعباس
خواربارفروشگل محمديعلي اكبر

رانندهمتحيرصمد
مجاهدرحيمه

روحانيمجتهدزادهسيد مرتضي
محمدخانيفضل اهلل 
پاستيك سازمحمدخانييداهلل 
دانش آموز )7 ساله(محمديمسعود 

مدديغفار
خواربار فروشمعصوم شاهيامير

نجارمكاريقاسم 
كفاشممتازآبادابوالحسن 

موتعلميانعادل
روحانيموسوي الريمظفر
مهاباديسكينه

كارگرمهدوياناسماعيل 
مهدي مايريمحترم
ميرزا حسنفخري 

كارگرنادريمحمدقلي
نصير اساميمحمد
نصيرزادهكاظم 
نيكومنظراحمد

كفاشوطن پرستمحمدحسين
وقايعيخديجه 

ويژگي هاي حماسه آفرينان 15خرداد
قيام خونين 15خرداد42 با استواري ادامه يافت و هيچگاه از جوش و خروش بازنماند. 
در سالگرد آن روز حماسي و تاريخي، مردم قيام آفرين و حماسه ساز ايران ياد شهيدان 
آن روز را گرامي داش��تند و درباره اهداف، انگيزه ها و راه و مرام قيام آفرينان آن روز در 
خارج ايران مقاله ها نوشتند، سخن ها گفتند و اهداف دليرمردان به پا خاسته آن روز را 
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تبيين كردند. 
حوزه هاي علمي- به ويژه حوزه قم- در هر س��ال به ياد ش��هيدان 15خرداد مراسمي 
برپا مي داش��ت و با آن عزيزان به خون خفته تجديد عهد مي كرد. در بعضي از س��ال ها 
دانشجويان در دانشگاه ها نيز ياد ش��هيدان 15خرداد42 را گرامي مي داشتند و نسبت 
به آنان اعام وفاداري مي كردند. رژيم ش��اه از 15خرداد سخت وحشت داشت و تاش 
مي كرد كه نام و ياد آن روز از يادها برود و به دست فراموشي سپرده شود، ليكن مي ديد 
كه هر روز بيش از پيش اوج مي گيرد و خروش برمي دارد و انديش��ه ها را به سوي خود 
مي كشد. شاه ديرزماني دندان روي جگر گذاشت و تاش كرد نگراني خود را از نام و ياد 
15خرداد فاش نكند و به زبان نياورد، شايد با گذشت زمان 15خرداد نيز از يادها برود و 
از انديشه ها زدوده شود ليكن آنگاه كه ديد آتش فروزان 15خرداد، هر روز بيش از روزهاي 
پيش زبانه مي كشد و نگراني او را افزون مي سازد، خواه ناخواه و از روي ناچاري به سخن 

آمد! سخني كه ترس و هراس و نگراني از آن آشكار بود:
... پريروز يا يك روز پيش��تر در محيط دانش��گاهي اي��ران من جمله 
تهران، ما شعارهايي ديديم عجيب! يعني با همان عناصر بي وطن سرخ 
با مرتجعين سياه هر دو گفتند گرامي باد س��الروز 15خرداد. ماحظه 
كنيد!: 15خرداد، معناي آن چه بود؟... چطور ممكن است يك ايراني آن 
روز سياه كثيف را گرامي بدارد؟! اين از دهن مرتجع سياه و بي وطن سرخ 
درمي آيد.البته اين را ميل دارم مطالعه كنيد، گو اينكه يك چيز عجيبي 
نيس��ت... ولي معلوم مي ش��ود اين دو دس��ته در يك چيز باهم شريك 
هستند و آن در كج روي و بدسليقگي. اين را بدم نمي آيد اگر خانم ها و 
آقايان به خودشان زحمت مي دادند كه در اطراف اين موضوع يك قدري 
بررسي و غور كنند كه اصًا يك كسي چطور از خودش خجالت نمي كشد 
كه بيايد و به اصطاح ارتجاع س��ياهي را كه باعث بدبختي اين مملكت 

مي شد تجليل كند...1
به دنبال اين رجزخواني ش��اه روزنامه هاي وابس��ته به دربار نيز به صحنه آمدند و هر 
كدام به گونه اي زيرعنوان »در سوگ ارتجاع« و... در راه زير سئوال بردن قيام 15خرداد 
و حماس��ه آفرينان آن قلم فرس��ايي كردند به گم��ان اينكه با اين گونه جوس��ازي ها و 
نارواگويي ها مي توانند از جايگاه واالي آن روز تاريخي بكاهند و در ميان مردم نس��بت 

1. كيهان، 17خرداد1354.
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به آن ذهنيت منفي پديد آورند و رژيم شاه را از خطر 
س��همگين و س��نگين 15خرداد برهانن��د، اما موج 
خروش��ان خون ش��هيدان 15خرداد با سمپاشي ها 
و بهتان تراش��ي هاي شاه و نويس��ندگان سرسپرده و 
مزدبگير وابسته به ساواك و دربار، از خشم و خروش 
باز نمي ايس��تاد و باز نايس��تاد تا س��رانجام كاخ شاه 
را در كام خود فرو ب��رد و نظام دوهزاروپانصدس��اله 

شاهنشاهي را براي هميشه در ايران به زباله دان تاريخ افكند. 
اكنون بايد ديد حماسه آفرينان 15خرداد42 چه ويژگي ها و برجستگي هايي داشتند 
كه راه و انديش��ه آنان به رغم جاروجنجال هاي گس��ترده تبليغاتي رژيم ش��اه و بنگاه 
تبليغاتي استكبار جهاني و امپرياليسم خبري، به بن بست نرسيد، از حركت و پيشرفت 
بازنماند و توانست انقاب بيافريند و انقاب اس��امي را به پيروزي برساند. ويژگي هاي 
قيام كنندگان 15خرداد42 بيشتر از آن اس��ت كه بتوان آن را در اين فرگرد به نگارش 
كشيد و حق مطلب را ادا كرد اما مي توان برخي از آن ويژگي هاي سرنوشت ساز و آموزنده 

را به شكل گذرا برشمرد: 
1. سيره عاشورايي

نخستين هنر امام در آغاز نهضت اس��امي، احياي مكتب عاشورا بود، خودپرستان و 
آسايش طلبان در درازاي تاريخ تاش كرده بودند راه حسين )سام اهلل عليه( را بي رهرو 
سازند و چنين بنمايانند كه آن بزرگوار طبق دستوري كه در خواب دريافت كرد كه »ان 
اهلل ش��اء ان يراك قتيا« رفت و خود را به كش��تن داد. برخي نيز فلسفه قيام و شهادت 
آن حضرت را تنها در عزاداري، روضه خواني، س��ينه زني و نوحه س��رايي مي پنداشتند. 
مي گفتند حضرت امام حسين شربت شهادت نوشيد تا شيعيان بر مصيبت هايشان اشك 

بريزند، ثواب ببرند و از آتش جهنم رهايي يابند. 
گفتن ندارد كه عزاداري، روضه خواني و نوحه سرايي براي حضرت سيدالشهدا و ديگر 
شهيدان كربا بسيار ارزشمند و مقدس اس��ت و اين عزاداري ها بر آن حضرت است كه 
اسام، مذهب و مكتب تشيع را جاودانه ساخته است. ليكن فلسفه عاشورا تنها در گريه و 
زاري و عزاداري ديدن و در پيروي از عاشوراييان، تنها به سينه زني و نوحه خواني بسنده 
كردن، جفا به راه و مكتب حسين اس��ت. امام در دوران كوتاه نهضت خود راه حسين را 
احيا كرد، مكتب عاشورا را به ملت ايران شناسانيد. مردم با شناخت عاشورا و مكتب سرخ 

در پي آغاز نهضت اسالمي 
و روشنگري هاي امام، جو 
مسموم از فضاي حوزه و 
دانشگاه تا پایه اي کنار رفت و 
زمينه براي اتحاد ميان حوزه و 
دانشگاه فراهم شد. دانشجویان 

سر در راه امام نهادند
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عاشورا، به راستي عاشورايي شدند، راه عاشوراييان را 
پي گرفتند مسئله مرگ و زندگي و شهادت براي آنها 
حل شد، ش��هادت را براي خود دس��تاوردي گرانبها 
مي دانستند و از كشتن و كشته شدن پروا نمي كردند، 
از اي��ن رو، در روز 15خرداد با ش��هامت، ش��جاعت 
و دالوري ب��ه صحنه آمدن��د و عرصه را ب��ر نيروهاي 
انتظامي و نظامي رژيم شاه تنگ كردند. گزارش هاي 
برخي از مأموران س��اواك و ش��هرباني در بامداد روز 
15خرداد دالوري و بي پروايي حماسه آفرينان آن روز 

را به نمايش مي گذارد: 
... سربازها عقب نش��يني كردند، مردم به ماشين آتش نش��اني حمله نمودند. سرگرد 

صادقي خطاب به اداره پليس: كمك، كمك، كمك1
سربازها عقب نشيني كردند، پاس��بان ها به تبعيت از آنها عقب نشيني 
مي نمايند، قبل از ورود سربازها روحيه مأمورين پليس بهتر بود، كمك 
كنيد، كمك، حمله خيلي شديد است، مأمورين عقب نشيني مي كنند. 
حمله خيلي شديد است، مأمورين به س��رعت عقب نشيني مي كنند، 
اوضاع خيلي وخيم اس��ت جلوي راديو خيلي ش��لوغ اس��ت، دس��تور 

تيراندازي داده شد...
اين دالوري مردم به پا خاسته در روز 15خرداد كه نيروهاي نظامي و 
انتظامي را سخت به وحش��ت افكنده بود، برگرفته از شجاعت حسيني 

1. نهضت امام خميني، دفتر اول، ص529.

دانشجویان دانشگاه تهران 
به صف روحانيان، بازاریان، 
کارگران و دیگر اقشار جامعه 
که از جنوب تهران حرکت 
با  پيوستند و  بودند  کرده 
شعار »خميني بت شکن ملت 
طرفدارتو، بميرد بميرد دشمن 
یکدیگر  با  تو«  خونخوار 

هم صدا و هم پيمان شدند

15 خرداد 1342
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و مكتب عاش��ورايي بود. بي ترديد راه كساني كه از مكتب عاشورا درس 
آموختند جاودانه است و هيچ گاه از ميان نمي رود. 

2. واليتمداري
قيام حماس��ه آفرينان 15خرداد در راه دف��اع از واليت و مرجعيت ب��ود. مردم در راه 
پش��تيباني از مرجع تقليدش��ان جان بر كف گرفتند و در برابر توپ و تانك ايس��تادند. 
مجتهد جامع الش��رايط و فقيه داراي واليت تا آن پايه از ديد شيعيان متعهد و باورمند 
قداست دارد كه دستورهاي او مساوي با فرمان امام معصوم است و مخالفت با او در حكم 
كفر است1 و امام اعام مي دارد: »... چنانچه ش��طر كلمه اي به يك نفر از مراجع اسام 
اهانت بكند كسي، بين او و خداي تبارك و تعالي واليت قطع مي شود...2 مردمان شيعه 
از آنجا كه پيروي از مرجعيت واليت را بر خود واجب مي دانستند- و مي دانند- مي بينيم 
در نهضت ها و حركت ها، آنگاه با همه نيرو و توان به صحنه مي آمدند و تا آخرين نفس، 
آخرين نفر و آخرين قطره خون پايداري مي كردند كه رهبري را مجتهدي جامع الشرايط 
بر عهده داش��ته باش��د. در جنبش تنباكو در پي حكم تاريخي ميرزاي شيرازي، تاجر 
اصفهاني كه از سوي نماينده رژي براي تحويل تنباكو زير فشار قرار داشت، انبار تنباكو را 
شبانه آتش زد و فرداي آن روز نماينده رژي را بر سر تل خاكستر برد و با كمال آسودگي 
گفت: »ديشب با خدا معامله كردم«.3 بي ترديد كس��اني كه به پيروي از دستور فقيه و 
مجتهد جامع الشرايط در عرصه اي گام نهند ترديد، تزلزل، سستي و عقب نشيني در راه 

و كارشان جا ندارد و راهشان پابرجا و استوار است. 
3. بصيرت و آگاهي 

زورمداران و جهانخواران از حربه هاي سنگيني كه پيوسته ضد رهبران و آزاديخواهان 
به كار مي گيرند، تهمت هاي بي جا و نسبت هاي ناروا است. در درازاي تاريخ قلدرمآبان 
بااين حربه چه بسا انسان هاي وارسته اي را در ميان مردم زير سئوال برده و به شكست 
كشانيده اند، سيد جمال الدين اسدآبادي را با حربه تهمت در ميان برخي از ملت ها بدنام 
كردند آيت اهلل كاش��اني را نيز با نس��بت هاي دروغ و ناروا به انزوا كشاندند و خانه نشين 
كردند. اين حربه ننگين وقتي مي تواند كاربرد داش��ته باشد كه ملت ها را در ناآگاهي به 
س��ر برند و فريب بخورند. از اين رو، امام با آگاهي از اين شگرد ش��يطاني دشمن از روز 

1. الراد عليهم كالراد علينا و الراد علينا كالراد علي اهلل فهو في حدالكفر.
2. صحيفه امام، ج 1، ص307 - 306.

3. ابراهيم تيموري، تحريم تنباكو اولين مقاومت منفي در ايران، تهران، ش��ركت س��هامي كتاب هاي جيبي، 
1361، ص79.
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آغاز نهضت بر آن ش��د كه به ملت آگاهي ببخشد چون 
مي دانس��ت كه يك ملت آگاه، رشد يافته و با بصيرت از 
جوسازي ها، سمپاشي  و دروغ پردازي هاي دشمن فريب 
نمي خورد و كژراهه نمي رود. از اين رو، امام در نخستين 
نشست سياسي اي كه در روز 16 مهرماه41 و براي آغاز 
نهضت با علما و مراجع قم داشت اين سه پيشنهاد را داد: 
الف. نامه ه��ا و تلگرام هاي اعتراض آميز علما به ش��اه 
و دولت و دربار چاپ ش��ود و در دس��ترس عموم قرار بگيرد تا مردم با مطالعه نامه ها و 
تلگرام هايي كه به صورت اعاميه چاپ و پخش مي شود، در متن حوادث و رويدادهايي 

كه در كشور جريان دارد قرار بگيرند. 
ب. گويندگان اسامي، وعاظ و خطبا را فرا خوانند و سفارش اكيد كنند كه در سنگر 
منابر، عموم ملت را به نقشه ها و نيرنگ هاي رژيم شاه ضد اسام و استقال ايران، آگاه 

و با اطاع سازند.
ج: از علما و مراجع خواستند كه شخصاً با مردم سخن بگويند تا آن روز سابقه نداشت 
كه يك مرجع تقليد در جمع مردم سخنراني كند. امام به اين »سنت سيئه« پايان داد 
و ش��خصاً از آن روز تا روزي كه ديده از جهان فرو بست و به ملكوت اعا پيوست، در هر 
فرصتي براي مردم س��خنراني كرد و به عموم آگاهي بخشيد. اين دورانديشي حكيمانه 
و برنامه پيش��گيرانه امام تا آن پايه ملت ايران را بيدار كرد و آگاهي و بصيرت بخش��يد 
كه ترفندهاي گوناگون رژيم ش��اه و تبليغ��ات زهرآگين آنها ضد امام نتوانس��ت براي 
مردم هيچ گونه ذهنيت منفي نس��بت به امام پديد آورد. ملت ايران نه تنها از تبليغات 
دروغين و زهرآگين عليه امام فريب نخوردند، بلكه در قيام 15تاريخي خرداد به درستي 
مي دانستند كه چگونه بايد در برابر دژخيمان خون ريز شاه به رويارويي دست بزنند، چه 

مراكزي را مورد حمله قرار دهند. 
... مردم به خوبي آگاه بودند كه بايد چه كار كنند، چه نقاط حساسي را 
مورد هدف قرار دهند و چگونه با رژيم برخورد كنند. از اين رو، انبوهي 
از تظاهركنندگان به سوي كاخ مرمر به حركت درآمدند و واژگوني كاخ 
شاه را در نظر داشتند، گروهي به منظور در دست گرفتن اداره راديو به 
ميدان ارك و اداره  انتشارات راديو يورش بردند و طي زد و خورد شديدي 
ايس��تگاه را به تصرف درآوردند و در و پنجره ها را شكستند؛ ليكن آتش 

اسالمي  نهضت  با  امام 
خویش توانست زنگاري 
را که بر چهره اسالم نشانده 
قدرت  و  بزداید  بودند، 
و توان اسالم را به نمایش 
بگذارد و اسالم را در همه 

ابعاد به مردم بشناساند
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نيروهاي مس��لح آنان را عقب راند. گروه ديگر براي دستيابي به اسلحه 
اداره تسليحات ارتش در جنب توپخانه را مورد حمله قرار دادند...1

قيام آگاهانه ملتي رشديافته و با بصيرت در روز 15خرداد در تداوم آن قيام و نهادينه 
شدن مبارزه مردمي و نهضت اسامي ايران نقش به سزايي داشت. بي ترديد قيامي كه بر 

پايه آگاهي و بصيرت پديد آيد، هيچگاه پايان نمي يابد و زوال نمي پذيرد. 

4. مقاومت
ايس��تادگي، پاي��داري و صابت و مقاوم��ت در سرنوش��ت ملت ها و كش��ورها نقش 
سرنوشت سازي دارد. دشمن براي از پاي درآوردن يك ملت، فشارهاي گوناگوني را بر 
آنها وارد مي كند، زندان و تبعيد، زجر و شكنجه و اعدام، س��لب آسايش و امنيت، قتل 
و غارت، ايجاد خفقان و وحشت و... از حربه هايي اس��ت كه زورمداران در راه به تسليم 

واداشتن يك ملت فرهيخته به كار مي گيرند. 
رژيم شاه نيز در پي قيام 15خرداد، با اعام حكومت نظامي، با به راه انداختن دادگاه هاي 
نظامي فرمايشي، با اعدام جوانمرداني چون طيب حاج رضايي، حاج اسماعيل رضايي، صادق 
اماني، محمد بخارايي، رضا هرندي، مرتضي نيك نژاد، سلب امنيت و آزادي و حاكم كردن 
خفقان و وحشت و انباشتن زندان ها از فرزندان ملت، تاش كرد قيام 15خرداد را از تداوم و 
پيشرفت باز بدارد، نهضت اسامي ايران را درهم بشكند و راه شهيدان 15خرداد را بي رهرو 

1. نهضت امام خميني، دفتر اول، ص535- 534.

15 خرداد 1342
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سازد. ليكن اين مقاومت توانفرسا و معجزه آساي ملت 
ايران بود كه رژيم شاه را ناكام گذاشت و نهضت اسامي 
ايران را اوج بخشيد، تا آنجا كه نهضت فراگير شد ملت 
ايران را در سراسر كش��ور به حركت درآورد و انقاب 

پديد آورد. 
5. وحدت اسالمي

ويژگ��ي ديگ��ر قيام كنن��دگان 15خ��رداد كه در 
جاودانگي و امتداد راهش��ان نقش مؤثري داش��ت، 
اتحاد و انسجام اسامي آنان بود. مبارزان و مجاهدان 
راه خدا در قيام خود در يك صف ايستاده بودند يك 
هدف داش��تند و هم صدا بودند. در آن قيام مقدس، 
باندبازي، جناح بندي، دسته بندي و گروه گرايي راه نداشت. دشمنان اسام و مهره هاي 
كارآزموده جهانخواران واژه هاي مرموز و مبهم چپ، راس��ت، اصول گرا، محافظه كار و 
اصاح طلب را هنوز نتوانسته بودند، در ميان حماس��ه آفرينان آن قيام اسامي رخنه و 
رس��وخ دهند و نيروهاي انقابي را روياروي يكديگر قرار دهند. اين اتحاد تا اوج انقاب 
اسامي و پيروزي آن در سال 1357 تداوم داش��ت. از اين رو، توانست همه توطئه ها و 
ترفندها، نقش��ه ها و نيرنگ هاي رنگارنگ زورمداران و جهانخواران را ناكام س��ازد و به 
شكست بكشاند و چون ملت ايران به ساح هايي مجهز بودند كه دشمن از آن محروم بود. 
بي ترديد هر ملتي به اين ساح ها مجهز باشند راهشان جاويدان است: خداخواهي همراه 

با انديشه عاشورايي- واليتمداري، بصيرت و آگاهي- مقاومت- وحدت.

دستاوردهاي قيام 15خرداد
كارشناسان سياسي و جستارگران رويدادها و جريان هاي تاريخي، قيام 15خرداد را 
نقطه عطفي در تاريخ مبارزات ايران مي دانند. زيرا اين قيام مقدس افزون بر ويژگي هايي 
كه در اين صفحات به برخي از آن اش��اره شد، دستاوردهايي داش��ت كه، پايه و شالوده 
انقاب اسامي روي آن استواري يافت و اگر آن ره آوردها نبود، فراگيري نهضت اسامي 
ايران و پيروزي انقاب اس��امي- به ظاهر- شدني نبود. برخي از دس��تاوردهاي قيام 
15خرداد42 را كه زمينه س��از فراگيري نهضت و پديد آمدن انقاب اسامي بوده است 

در پي مي آوريم:

امپریاليست هاي غرب که موجودیت 
خود را در ایران در گرو اجراي 
»انقالب سفيد« مي دیدند و 
سرسختانه خواستار اجرا و پياده 
شدن آن بودند، با قيام امام عليه 
این رفرم استعماري و اسارت بار، 
همه چيز خود را در معرض خطر 
و نابودي انگاشتند. از این رو با 
تمام نيرو و امکانات عليه امام 
خميني و نهضت ضد استعماري 

او بسيج شدند
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1. آشكار شدن ماهيت شاه
از نخستين ره آورد قيام 15خرداد در ديدن ماسك اس��امي خواهي، رعيت پروري و 
وطن خواهي از چهره شاه بود. او طبق سياست استعمار انگليس تاش داشت با تظاهر به 
اسام ريشه اسام را بكند. با شعار »رعيت پروري«، »دهقان دوستي« و دلسوزي براي 
ملت، آزادي خواهان را به خاك و خون بكشد، كشاورزان و كارگران را به روز سياه بنشاند 
و خود را از هرگونه پيرايه اي مبرا بنماياند. ليكن قيام 15خرداد سرشت شاه را به نمايش 
گذاشت. او با تجاوز به مقام قيادت و امامت و حريم مرجعيت و واليت و به خاك و خون 
كشيدن مردم بي گناهي كه جز دفاع از مرجع تقليد خود جرمي نداشتند، ماهيت خود 
را به درستي آشكار ساخت و قساوت و رذالت و شرارت خود را به نمايش گذاشت. ملت 
ايران با شناخت ماهيت ش��اه در راه واژگوني رژيم او عزم خويش را جزم كردند و تا روز 

واژگوني شاه و رژيم پادشاهي از پاي ننشستند. 
2. شكست دکترين کندي و »انقالب سفيد شاه« 

امريكا براي پيشگيري از شورش مردمي عليه شاه و به راه افتادن جنگ هاي چريكي 
از س��وي توده هاي ناراضي و محروم جامعه، شاه را بر آن داش��ت كه در راه خرسندي و 
رضايتمندي اقشار محروم جامعه مانند كشاورزان و كارگران به رفرمي فريبنده دست 
بزند و دگرگوني در زندگي ناداران و تهيدستان پديد آورد. امريكا به اين اميد بود كه شاه با 
يك سلسله برنامه هاي به ظاهر اصاحي بتواند كارگران و كشاورزان و ديگر اقشار محروم 
جامعه را به سوي خود كشد و از پش��تيباني آنان برخوردار باش��د. ليكن امام با نهضت 
اسامي و روشنگري ها و افشاگري هاي پيگير خود توانست اين نقشه و نيرنگ امريكا را 
نقش بر آب كند. در روز 15خرداد42 آن كشاورزان و كارگراني كه به گمان امريكا بايد 
پشت سر شاه بايستند و از او حمايت كنند، روياروي او ايستادند، فرياد مرگ بر شاه سر 

دادند و حماسه ها آفريدند. 
3. پايان يافتن مبارزه پارلمانتاريستي

گرو ه ها و سازمان هاي سياس��ي و وفاداران به شاه و رژيم پادش��اهي ساليان درازي با 
دنبال كردن سياست مسالمت آميز و مبارزه در چارچوب قانون اساسي نظام مشروطه 
س��لطنتي، خواهان آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات و اجراي قانون اساس��ي بودند و 
بدين گونه رژيم شاه را از خطر براندازي دور نگاه مي داشتند. قيام 15خرداد به اين گونه 
مبارزه هاي بي ثمر پايان داد و شعار »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت« را به زباله دان 
تاريخ افكند. شمارش معكوس براي سقوط ش��اه از آن برهه آغاز شد و دريايي از خون 
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ميان شاه و ملت جدايي افكند.
4. فروپاشي ديوار سياه رضاخاني

يكي از مأموريت هاي خانمان س��وز رژيم پهلوي اختاف افكني مي��ان ملت ايران- به 
ويژه نسل تحصيل كرده-  بود. استكبار جهاني به دست رضاخان و مهره هاي قلم به مزد 
او توانست ميان حوزه و دانش��گاه جدايي پديد آورد و آنان را نس��بت به يكديگر بدبين 
سازد، چنان كه ميان ديگر اقشار جامعه نيز با عناوين »روشنفكر«، »واپسگرا«، شهري و 
روستايي، دارا و نادار، ترك و فارس، عرب و عجم، كرد و لُر، شيعه و سني و... ناهنجاري 
و ناهماهنگي پديد آورد. جهان خواران به درس��تي دريافته اند ملتي متحد و هماهنگ 
مانند كوهي اس��توار در برابر بيگانگان و بيگانه پرستان مي ايس��تند و دست تبهكاران و 
فزون خواهان را از سرنوشت كشور خويش كوتاه مي كنند، از اين رو، نويسندگان دوران 
سلطنت رضاخان طبق سياست آن رژيم و نقش��ه جهانخواران با شيوه هاي گوناگون بر 
حوزه هاي علمي و پيشوايان روحاني تاختند و روحانيان را عناصري بيكار، بيعار و ولنگار 
نماياندند و بدين گونه براي نسل تحصيل كرده نسبت به علما و روحانيان ذهنيت منفي 
پديد  آوردند، در برابر، در ميان روحانيان نيز ضد دانش��گاهيان به سمپاشي گسترده اي 

دست زدند و دانشگاهيان را فرنگي مآبان از خدابي خبر خواندند. 
در پي آغاز نهضت اسامي و روشنگري هاي امام، جو مسموم از فضاي حوزه و دانشگاه تا 
پايه اي كنار رفت و زمينه براي اتحاد ميان حوزه و دانشگاه فراهم شد. دانشجويان سر در 
راه امام نهادند. نخستين تظاهرات به حمايت از امام از سوي دانشجويان بود كه با شعار 
آيت اهلل خميني پيروز است، در روز 12 ارديبهش��ت ماه1342 به خيابان ها آمدند و به 
دنبال آن در روز 14 خرداد42 نيز دانشجويان دانشگاه تهران به صف روحانيان، بازاريان، 
كارگران و ديگر اقشار جامعه كه از جنوب تهران حركت كرده بودند پيوستند و با شعار 
»خميني بت شكن ملت طرفدارتو، بميرد بميرد دشمن خونخوار تو« با يكديگر هم صدا 
و هم پيمان شدند. اين پيمان مقدس در روز 15خرداد42 با خون عزيزان دانشگاهي و 
روحاني كه به ناحق بر زمين ريخته شد، به امضا رسيد و بدين گونه ديوار سياه رضاخاني 
ميان حوزه و دانشگاه و ديگر اقش��ار جامعه فرو ريخت. ملت ايران يك دست و يك صدا 
فرياد مرگ بر شاه بركشيد. اين فريادها در 22 بهمن 1357 جواب داد و پيروزي خون 

بر شمشير را به نمايش گذاشت. 
5. زدودن زنگار از چهره اسالم

چنانكه پيشتر آورده شد آن روز كه امام به صحنه مبارزه گام گذاشت، اسامي كه در 
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ميان جامعه رواج يافته، با اسام راستين فاصله 
زيادي داش��ت، برخي به اسام منهاي سياست 
و ش��ماري به اس��ام منهاي روحانيت دلخوش 
كرده بودند، جمع��ي نيز تنها به عب��ادت و دعا 
س��رگرم بودند و بس��ياري نيز بر اين باور بودند 
كه از هر ش��يء نو، بگريزند و حتي اس��تفاده از 
دوش در حمام بدون خزينه را كراهت داشتند. 
روش��نفكران به اصط��اح مذهبي ني��ز بر اين 
باور بودند كه اس��ام به تنهايي ت��وان انگيختن 

توده ها و به راه انداختن حركت ه��ا و نهضت ها را ندارد و براي مبارزه با س��تمگري ها و 
زورگويي هاي جانكاه زورمداران و فزون خواه��ان بايد از مكتب هاي وارداتي وام گرفت! 
امام با نهضت اسامي خويش توانست زنگاري را كه بر چهره اسام نشانده بودند، بزدايد 

و قدرت و توان اسام را به نمايش بگذارد و اسام را در همه ابعاد به مردم بشناساند.
آشكار شدن سيماي درخشان اسام راستين دگرگوني ژرفي در ميان ملت مسلمان 
ايران پديد آورد و مردم به وظايف و تكاليف اس��امي خويش به درس��تي آشنا شدند. 
اسام را ش��ناختند و در راه انجام احكام آن، جان بر كف نهادند. با آشكار شدن سيماي 
واقعي اسام ناقوس مرگ رژيم شاه و ديگر سلطه جوياني كه از اسام به عنوان ابزار بهره 

مي گرفتند به صدا درآمد. 
دستاوردهاي قيام 15خرداد42 بيشتر از آن اس��ت كه بتوان آن را در بخش گنجانيد 
و حق مطلب را ادا كرد. بررس��ي كامل و جامع آن دس��تاوردها به مجموعه اي مفصل و 

گسترده نياز دارد و به اصطاح معروف مثنوي هفتادمن كاغذ شود. 

بازتاب جهاني قيام 15خرداد 
از آنجا كه نهضت اسامي ايران و قيام 15خرداد با معيارها و ديدگاه هاي سياست بازان 
و كارگردانان اوضاع سياسي جهان همخواني نداش��ت و براي آنها ناشناخته بود سران 
استكباري و دس��تگاه تبليغاتي ش��رق و غرب با همه نيرو و توان عليه آن به سمپاشي، 
جوسازي و بهتان تراشي دس��ت زدند و دروغ پردازي هاي رژيم ش��اه ضد امام و پيروان 

پاكباخته ايشان را با آب و تاب فراوان تكرار كردند. 
شاه در كتاب انقاب سفيد )كه دس��تور داده به نام او نوش��ته اند( مدعي مي شود كه 

علي رغم تالش بي امان استعمارگران 
شرق و غرب در آلوده ساختن چهره 
انقالبي قيام 15خرداد و سيل تهمت به 
قهرمانان آن روز تاریخي، حقایق در 
زیر پرده پوشيده نماند و بسياري از 
واقعيت ها از البه الي قلم نویسندگان 
غربي که مي کوشيدند قيام ملت ایران 
در 15خرداد را ارتجاعي، غير ملي و 

آنارشيستي وانمود سازند بروز کرد
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قهرمان 15خ��رداد »ارتب��اط مرم��وزي با حزب 
توده داش��ته و آنها بودند كه مقام او را به اصطاح 
معروف به عرش رسانيدند«! در صورتي كه حزب 
توده و ارب��اب آن )ش��وروي( از نهضت اس��امي 
امام خميني س��خت وحش��ت كردند و آن را سد 
بزرگي در مقابل پيش��رفت خود ديدند، از اين رو، 
در 15خرداد با تم��ام قوا عليه آن به پا خاس��تند 
و همانند جهان خواران غربي پش��ت سر شاه قرار 
گرفتند و گفته هاي او را نشخوار كردند و تا آنجا كه توانستند نهضت اسامي ملت ايران 

و رهبر آن را مورد تاخت و تاز قرار دادند! 
راديو مسكو شب 16خرداد، قيام ملي و اسامي 15خرداد را چنين مورد ارزيابي قرار 

داد: 
»عناصر ارتجاعي ايران كه از اصاحات اين كشور مخصوصاً اصاحات 
ارضي ناراضي هس��تند و افزايش حقوق اجتماعي و توسعه آزادي زنان 
ايران را باب ميل خود نمي بينند، امروز در تهران، قم و مشهد تظاهرات 
خياباني برپا كردند. آش��وب كه به وس��يله عده اي ايجاد شده، به قصد 
ضديت با اصاحاتي بود كه از طرف حكومت ايران در دس��ت اجرا است 
و يا برنامه هاي آنها در دست تهيه اس��ت. رهبران بلوا و محركين اصلي 
آن برخي از رهب��ران مذهبي بودند و عناصر ارتجاع��ي، بازار را به آتش 
كشيدند، چند مغازه را مورد حمله قرار داده و غارت كردند، اتومبيل ها و 
اتوبوس ها را در هم شكستند و به چند اداره دولتي نيز حمله ور شدند«.

راديو مسكو در اين ارزيابي جز نش��خوار و تكرار اتهامات راديو سلطنتي ايران چيزي 
ندارد و بيش��رمانه از به كار بردن كلمه »ارتجاع«، »مخالف اصاحات« و ديگر اتهامات 
نارواي دستگاه تبليغاتي شاه، در مورد مردان قهرماني كه در راه به دست آوردن آزادي 
و استقال به پا خاس��ته و خون داده اند، خودداري نورزيده اس��ت! راديو پيك ايران در 
همين شب به پيروي از ارباب اس��تعمارگر خود همان گفته هاي راديو ايران را در مورد 

امام خميني و قيام 15خرداد تكرار كرد و امام را »مرتجع« خواند! 
پشتيباني دولت شوروي از شاه و تاخت و تاز او به نهضت 15خرداد تنها به سطح راديو 
محدود نبود، بلكه روزنامه هاي آن نيز يكي پس از ديگري به ياري شاه شتافتند و به سهم 

تظاهرات قهرآميز مردم- که ناظران 
سياسي آن را شدیدترین تظاهرات 
ضدشاه پس از سقوط دولت دکتر 
مصدق در سال 1953 مي خوانند- 
وقتي آغاز شد که زعيم دیني، آقاي 
روح اهلل خميني و یاوران او دستگير 
شدند که موجب شد تظاهرات به 
یک انقالب کاخ برانداز تبدیل شود
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خود از حمله و دش��نام به قهرمانان 15خرداد و رهبر آنان خودداري نورزيدند. روزنامه 
»ايزوستيا« ارگان دولت شوروي در 17خرداد 42 )7ژوئن( چنين به كمك شاه آمد: 

»... در تهران و مشهد و قم و ري به تحريك عده اي از روحانيون مرتجع 
مسلمان آشوب و بلوايي برپا شد. 

آشوب طلبان براي مبارزه عليه اصاحات ارضي دولت از ايام سوگواري 
مرسومي... استفاده نموده و عده اي از جوانان متعصب عقب افتاده چند 

مغازه را و چند اتومبيل را واژگون كردند«. 
و باالخره مجله هفتگي عصر جديد- چاپ مسكو- در تاريخ 19ژوئن 1963 )29 خرداد 

1342( زير عنوان »توطئه مرتجعين ايران« اين گونه به ياري شاه شتافت: 
...هر سال در ماه مقدس محرم يك فستيوال مذهبي به يادبود شهادت 
امام حسين در ايران اجرا مي گردد. مؤمنين در حالي كه لباس عزا به تن 
دارند در مساجد تجمع كرده، دستجمعي حركت مي نمايند. اين مراسم 
امسال نيز به همان وضع هميشگي انجام گرفت. در پنجم ژوئن كه تاريخ 
رسمي خاتمه اين مراسم بود، جمعيت عظيمي در ميدان نزديك بازار 
تجمع كرده و در حالي كه چاقو و چوب به دست گرفته بودند و شعارهاي 
ضد دولتي مي دادند به طرف وزارت كشور به حركت درآمدند. وقتي كه 
جمعيت نزديك وزارت كشور رسيد، پليس چندين تير اخطار به سوي 
هوا شليك كرد ولي جمعيت متفرق نگرديدند و شروع به خراب كردن 
س��اختمان و شكس��تن درها و پنجره هاي آن نمودند، لذا پليس شروع 
به تيراندازي كرد و جمعيت در حالي كه كش��ته ها و زخمي ها را به جا 
گذاشته بودند متفرق گرديدند. اغتشاشات در محات ديگر پايتخت نيز 

به وقوع پيوست. 
... جمعيت به پليس حمله نموده و ماشين هاي پليس را واژگون و آتش 
زدند. در چند ناحيه شهر آتش سوزي رخ داد. دولت از ارتش مدد خواست 
و حكومت نظامي اعام كرد و زره پوش ها ب��راي محافظت مراكز عمده 
شهر، مقر شاه و نخست وزيري مستقر ش��دند... تظاهرات ضدحكومتي 
همچنان درشهرهاي مش��هد، تبريز، شيراز، قم و ري به وقوع پيوست... 
سخنگويان رس��مي مي گويند كه تمام اين اغتشاشات خود به خود به 
وجود نيامده، بلكه نتيجه توطئه رهبران مرتجع و آخوندهاي مسلمان 
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بوده اس��ت. 30 تن از ماهاي طراز اول دستگير ش��ده و در ميان آنان 
نام آيت اهلل خميني... ديده مي ش��ود... آخوندها قدرت فراواني در ميان 
طرفداران فرقه شيعه دارند و به داليل تاريخي، تعصب مذهبي در ميان 
ش��يعيان هنوز خيلي قوي بوده و در ماه محرم اي��ن تعصب به حداكثر 

شدت خود مي رسد. 
خميني و طرفدارانش از اين تعصب مردم بهره ب��رداري كردند و علناً 
عليه دولت به توطئه هايي دس��ت زدند. آنها ادعا كردند كه دولت قصد 
برانداختن قوانين اس��ام را دارد. آنها از تعصب مذهبي مردم استفاده 
كرده، آنه��ا را اغفال كردند. آنه��ا اصاحات اجتماع��ي دولت و حقوق 
مش��ترك به بانوان را بهانه كرده، مردم را بر ضد دولت بر انگيختند. در 
اثر تبليغات آنها اش��خاصي كه از تعصب كور ش��ده بودند به خيابان ها 
ريخته، به  آشوب و بلوا دست زدند... ماهاي مس��لمان ايران صاحبان 
زمين فراواني هستند و ترس از دس��ت دادن اين اراضي باعث مخالفت 
آنها با دولت شده اس��ت... با داليل كافي مي توان تصور كرد كه ماها با 
تمام عناصر ارتجاعي مخصوصاً فئودال ه��ا در جريانات اخير همكاري 
داش��ته اند... اگرچه نظم در تهران و س��اير ش��هرها برقرار ش��ده ليكن 
وضع هنوز بحراني مي باش��د. ماهاي مرتجع هنوز تس��ليم نشده و به 

دسيسه هاي ضد دولتي خود و پخش اعاميه ادامه مي دهند...«.
اين همكاري و اتحاد نامقدس ابرقدرت ها و اس��تعمارگران راستي و چپي در حمله به 
نهضت امام خميني، نمايان گر عظمت سياس��ي واجتماعي او و ميزان اهميت و اصالت 
نهضت اس��امي او و اثر ژرف و مثبت آن در ميان توده هاي زحمتك��ش بود كه به طور 

محسوس و چشمگيري منافع ابرقدرت ها را به خطر مي انداخت. 
امپرياليس��ت هاي غرب كه موجوديت خود را در ايران در گرو اجراي »انقاب سفيد« 
مي ديدند و سرسختانه خواستار اجرا و پياده شدن آن بودند، با قيام امام عليه اين رفرم 
اس��تعماري و اس��ارت بار، همه چيز خود را در معرض خطر و نابودي انگاش��تند. از اين 
رو با تمام نيرو و امكانات عليه امام خميني و نهضت ضد اس��تعماري او بس��يج ش��دند. 
كمونيست ها نيز كه با آغاز نهضت اس��امي ايران به رهبري امام ديگر نمي توانستند در 
ميان طبقات محروم ورنجديده اجتماع نفوذ كرده، آنان را به اسم آزادي به دام بيندازند، 
سخت احساس خطر كردند و امام خميني و نهضت او را عليه خود و منافع استعمارگرانه 
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خويش پنداش��تند  و خود را ناچ��ار مي ديدند كه با 
امپرياليسم غرب و رژيم دست نش��انده آن در ايران، 
هم صدا شوند و براي سركوبي نهضت با آنان همكاري 
نزديك و همه جانبه اي داش��ته باش��ند. چنان كه با 
امپرياليس��م انگليس و رژيم دست نش��انده رضاخان 
قلدر در سركوبي جنبش اس��امي جنگل همكاري 

همه جانبه اي داشتند. 

رسانه هاي برون مرزي
علي رغم تاش بي امان استعمارگران شرق و غرب در آلوده ساختن چهره انقابي قيام 
15خرداد و سيل تهمت به قهرمانان آن روز تاريخي، حقايق در زير پرده پوشيده نماند و 
بسياري از واقعيت ها از البه الي قلم نويسندگان غربي كه مي كوشيدند قيام ملت ايران 
در 15خرداد را ارتجاعي، غير ملي و آنارشيستي وانمود سازند بروز كرد و شاه و حاميان 
غربي و شرقي او را بيش از پيش رس��وا كرد؛ و از آنجا كه درج همه مقاله ها و نوشته هاي 
روزنامه هاي غربي درباره 15خرداد و بررسي و تفسير آن نياز به كتابي جداگانه دارد از 
مجال اين نگارش بيرون است، به آوردن ترجمه برخي از نوشته هاي مطبوعات خارجي 

اكتفا مي گردد و متن برخي از آن نيز گراور مي شود. 
روزنامه االهرام- چاپ قاهره-  در تاريخ پنج ش��نبه 16خ��رداد 42 زير عنوان: »تهران 
شعله ور گرديده و اهالي آن با صداي بلند، براندازي نظام حاكم و قطع رابطه با اسراييل 

را مي خواهند« نگاشت: 
» ديروز تهران از آتش خش��م مردم ش��عله ور ش��د و زبانه هاي آتش 
به شهرهاي ديگر كش��يد. نيروي نظامي و ارتش ش��اه با تانك و توپ و 
زره پوش به خيابان ها آمد و صدها نفر از تظاهركنندگان كشته و زخمي 
شدند. نيروي نظامي كه به مسلسل سنگين مجهز مي باشد كاخ شاه را 

احاطه كرده و راه هايي را كه به كاخ منتهي مي شود بسته است. 
تظاه��رات قهرآميز مردم- ك��ه ناظران سياس��ي آن را ش��ديدترين 
تظاهرات ضدش��اه پس از س��قوط دولت دكتر مصدق در سال 1953 
مي خوانند- وقتي آغاز شد كه زعيم ديني، آقاي روح اهلل خميني و ياوران 
او دستگير ش��دند كه موجب ش��د تظاهرات به يك انقاب كاخ برانداز 

موج تازه اي از اغتشاشات 
ایران را فرا گرفته است. در 
اوایل این ماه چندین هزار نفر از 
طرفداران رهبر مذهبي آیت اهلل 
خميني دست به تظاهراتي عليه 
حکومت دیکتاتوري زدند. 
تظاهرکنندگان خواستار آزادي 
زندانيان... و همچنين قطع 
روابط سياسي با اسرایيل بودند
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تبديل شود. تظاهركنندگان و هيئت هاي ديني كه به مناسبت ماه محرم 
سياه پوشند، با شعار مرگ بر شاه به اداره انتشارات و راديو هجوم كردند 
و كوشيدند آن را اش��غال كنند و نيز به س��اختمان هاي وزارت دارايي، 
وزارت خارجه و اداره روزنامه اطاعات كه وابسته به شاه مي باشد حمله 
كردند و آن را به آتش كشيدند و ماشين هاي ارتشي را سنگباران كرده، 
يك جيپ ارتش را پس از واژگون ساختن آتش زدند. پليس با مسلسل 
و گاز اشك آور به تظاهركنندگان يورش برد و عده اي را كشته و زخمي 
ساخت. بنا به اظهار شاهدان عيني در همان ساعات اول تظاهرات صدها 
نفر كشته شدند؛ و دامنه انقاب به مشهد كه در شمال شرقي ايران قرار 
دارد نيز كشيده شد و يكي از افراد پليس در اين شهر به قتل رسيد و نيز 

در شهر مقدس قم انقاب مردمي به وقوع پيوست«.
همين روزنام��ه در روز 17خرداد 42 مطاب��ق 7 حزيران زير عن��وان »آتش در تمام 

شهرهاي ايران شعله ور شده است« چنين مي نويسد: 
»انقاب مردمي سراسر ايران را فراگرفته است و تاش بي امان ارتش 
كه به تانك و زره پوش مسلح است، در سركوب انقاب به جايي نرسيده 
اس��ت. نيروهاي انتظامي تهران را در اش��غال خود دارند ولي توده هاي 
مردم توانستند حلقه محاصره پليس را شكس��ته، براي چندمين بار به 
منظور اشغال ساختمان اداره انتش��ارات و راديو كوشش به عمل آورند. 
ارتش با تجهيزات بيشتري به حفاظت از كاخ شاه پرداخته و شاه همراه 
خانواده سلطنتي كاخ را ترك گفته و به كاخ سعدآباد كه در خارج تهران 
قرار دارد گريخته است. بنابر نوشته روزنامه اطاعات، شاه شخصاً رهبري 
س��ركوبي انقاب مردمي را بر عهده دارد و علي رغم حكومت نظامي و 
منع رفت و آمد از طرف دولت، دانش��جويان دانشگاه ها نيز به انقابيون 
پيوستند و آزادي زعماي ديني خود را مي خواهند و باالي درب ورودي 

دانشكده صنعتي پاكي باال برده اند كه: »مرگ بر شاه خون آشام«. 
دامنه انقاب به شيراز نيز كشيده ش��ده و در آن شهر چند پاسبان و 
يك افسر پليس به شدت زخمي ش��ده اند. آتش انقاب در شيراز وقتي 
زبانه كشيد كه شش تن از علماي برجسته و زعيم آنان، روح اهلل خميني 

بازداشت شدند. 
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در تهران نيز تظاهرات قهرآميز 
و كش��ت و كش��تار ادام��ه دارد 
و قبرس��تان در محاص��ره پليس 
اس��ت تا تع��داد كش��ته ها كه در 
آنجا به خاك س��پرده مي شوند از 
نظرها پوش��يده بمان��د. از تعداد 
كشته ش��دگان آمار صحيحي در 

دست نيست.
خبرگزاري آسوش��يتدپرس از 

نيويورك گزارش داد كه ده ها نفر از دانشجويان ايراني در برابر سازمان 
ملل متحد دست به تظاهرات زدند و پاكاردي حمل مي كردند كه روي 
آن نوشته بود »ما انتخابات آزاد مي خواهيم«، »ما مي خواهيم حقوق بشر 
در ايران رعايت گردد«، »مرگ بر ش��اه«، دانشجويان ضمن اعاميه اي 
كه در آنجا پخش كردند يادآور ش��دند كه انقابيون ايران با اصاحات 
مخالف نيستند، با تأمين حقوق زنان نيز مخالفتي ندارند و نيز با مبارزه 
با بيس��وادي مخالفت نمي كنند، بلكه با شاه مخالف هستند كه از طرف 
امريكا حمايت مي شود. گوينده رسمي دولت ايران زعيم ديني روح اهلل 
خميني و ديگر علم��اي دين را متهم كرده كه با اصاحات ارضي ش��اه 

مخالفند...«. 
مجله هفتگي آبسرواتور عرب در شماره هفدهم خود در ژوئن 1963 )خرداد 1342( 
مقاله اي را به تظاهرات خونين 15خرداد اختصاص داده و تحت عنوان »نيرنگ بزرگ« 

مي نويسد: 
»موج تازه اي از اغتشاش��ات ايران را فرا گرفته است. در اوايل اين ماه 
چندين هزار نف��ر از طرفداران رهبر مذهبي آيت اهلل خميني دس��ت به 

تظاهراتي عليه حكومت ديكتاتوري زدند. 
تظاهركنندگان خواس��تار آزادي زنداني��ان... و همچنين قطع روابط 
سياسي با اسراييل بودند. دولت ايران چندين سال است كه )دوفاكتو( 
دولت اسراييل را به رسميت شناخته اس��ت و اين شناسايي باعث قطع 

روابط سياسي جمهوري متحده عرب و ايران شد«. 

خبرنگار UPI: تظاهرکنندگان با 
مشت هاي گره کرده و فریادهاي 
رعدآسا وارد خيابان هاي اطراف 
بازار شدند و با قواي ارتشي مواجه 
گشتند. قواي مسلح به طرف جمعيت 
تيراندازي مي کرد ولي مردم همچنان 
پيش مي رفتند. من شخصًا ناظر 
پيشروي شجاعانه تظاهرکنندگان به 

سوي رگبار گلوله بودم
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همين مجله سپس اضافه مي كند:
»هرچند كه شاه در هر لحظه اعام مي كند كه اكثريت ملت پشت سر او 
هستند معذلك ديگر از وضع خويش در برابر جنبش نيروهاي انقابي در 
تهران مطمئن نيست... گرچه دسته هاي نظامي اغتشاشات ضددولتي را 
سركوب كردند، ولي اين امر نتوانست مانع بشود كه رهبران مذهبي در 
ضمن پخش تراكت هايي، مردم را عليه رژيم شاه به جهاد دعوت كنند. 
اين تراكت ها كليه مسلمانان صميمي را دعوت به جهاد عليه حكومتي 
كه راه حقيقي اسام را پيروي نمي كند، مي كردند. همين تراكت ها اضافه 
مي كنند كه دولت نمي تواند قانوني باش��د. بنابراين ايمان مذهبي به ما 
اين حق را مي دهد و اين وظيفه را به دوش ما گذاشته است كه با دولت 

مبارزه كنيم«.
آبسرواتور عرب سپس مي نويسد:

»اغتشاش��ات محرم از طرف دولت ايران به موجي از تعصب مذهبي 
نسبت داده شده اس��ت. علم اظهار داشته اس��ت كه رهبران مذهبي و 
شيعه هاي متعصب قصد داش��ته اند كه عليه رفرم هاي پيشنهادي شاه 
سابوتاژ كنند... ولي دانش��جويان ايراني در اياالت متحده امريكا اظهار 
داشتند كه... اين اغتشاشات نتيجه محض و روشن احساسات ضدشاه 
و عدم رضايت عمومي توده مردم اس��ت، چه شيعه و چه سني. عاوه بر 
اين نشان دهنده اين اعتقاد است كه حكومت در برنامه اصاحات خود 

صادق نيست. 
خبرنگار )U.P.I( كه خود شاهد قسمتي از جريانات بوده اين طور گزارش مي دهد:

تظاهركنندگان با مش��ت هاي گره ك��رده و فريادهاي رعدآس��ا وارد 
خيابان هاي اطراف بازار ش��دند و با قواي ارتش��ي مواجه گشتند. قواي 
مس��لح به طرف جمعيت تيراندازي مي كرد ولي مردم همچنان پيش 
مي رفتند. من ش��خصاً ناظ��ر پيش��روي ش��جاعانه تظاهركنندگان به 
س��وي رگبار گلوله بودم. ايمان مردم به حدي قوي بود كه سينه خود 
را س��پر گلوله مي كردند و به پيروزي و موفقيت خود اطمينان داشتند، 
ولي نظاميان با تانك هاي سنگين و مسلس��ل هاي ساخت امريكا بيكار 
ننشسته بودند. من خود شاهد بودم كه س��ربازان با خونسردي هر چه 
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تمام تر مردم را ه��دف گلوله قرار داده، 
درو مي كردند. يكي از تظاهركنندگان 
در مقاب��ل من ب��ه زمين افت��اد و جان 
سپرد. وقتي خم ش��دم جوان ديگري 
در برابر من غلط��ي زد و بر زمين افتاد 
و به دنبال خود نواري از خون به جاي 
گذاش��ت. رهگذران ج��رأت و فرصت 

كمك به زخمي شدگان را نداشتند ولي هنگامي كه آتش خاموش شد و 
دود و آتش برطرف گرديد اجساد كشتگان ظاهر گشت و آنگاه بازاريان 
به سراغ ياران ش��هيد خود آمده با روزنامه  اجساد آنان را پوشاندند... به 
اطراف خود نگاه مي كردم،  قلب تهران به صبح بعد از توفان شبيه است. 
هر چيزي قطعه قطعه و ويران ش��ده، تمام ادارات دولتي تعطيل و شهر 
مانند يك قلعه نظامي تسخير شده است. فجيع ترين وضعي است كه در 
دوران بيست ساله گذشته ديده ام. آتش و خرابي، بازار و ادارات دولتي 
و مغازه هاي فراواني را فرا گرفته. دود س��ياه به آسمان بلند است. غرش  
ماشين هاي آتش نشاني از هرگوشه اي به گوش مي رسد ولي هنوز شعله 

آتش به آسمان زبانه مي كشد...1  

1. نقل از بولتن جبهه ملي، ش3، جمعه 17 خرداد 1342.

خبرنگار )U.P.I(: من خود 
شاهد بودم که سربازان با 
خونسردي هر چه تمام تر 
مردم را هدف گلوله قرار 
داده، درو مي کردند. یکي 
از تظاهرکنندگان در مقابل 
من به زمين افتاد و جان سپرد

15 خرداد 1342
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روزنامه لومون��د زير عنوان »تظاه��رات در تهران 
قدرت شاه را متزلزل كرده است« چنين مي نويسد:

... دستگيري خميني 
اول ماه ژوئن براي مس��لمانان شيعه ايران ماه عزا 
مي باش��د كه ش��هادت حسين- س��ومين پيشواي 
اسام- را يادآوري مي كند. امسال ماه عزاي شيعيان 
از شور و هيجان ويژه اي برخوردار است. پرچم هاي 
سياه تمام شهر را در بر گرفته است، بازار در همه جا 
به ويژه در محله هاي جنوب كه از همه فقيرتر و از همه س��نتي تر است، 
به كلي بس��ته اس��ت. هزارن نفر در خيابان ها و در زي��ر گنبدهاي بازار 
س��ينه مي زنند. يك انرژي زيادي در اين فعاليت ها ديده مي شود. روز 
سوم ژوئن آقاي خميني در مسجد بزرگ قم- شهر مقدس ايران- يك 
سخنراني شديداً قهرآميز عليه شاه ايراد مي كند و او را به قاتلين حسين 
تشبيه مي نمايد. پليس مداخله كرده وحش��يانه حرف خميني را قطع 
مي كند، قهر و خشم باال مي گيرد، خميني از مردم مسلمان مي خواهد 
كه مأموران ش��اه را خف��ه كنند. مردم ب��ه حرك��ت درمي آيند، پليس 
عقب نش��يني مي نمايد ولي صبح فردا مأموران درب خانه خميني را به 
صدا درمي آورند. مي خواهند به زور وارد خانه شوند. پسر ايشان جلوي 
ورود آنان را مي گيرد. مأموران ش��اه او را به قتل مي رسانند و خميني را 
بدون هيچ مجوز اداري دس��تگير مي كنند. خميني ساعت 4 دستگير 
مي ش��ود و در س��اعت 6/5 تظاهركنندگان در تهران و تبريز، شيراز و 

مشهد به راه مي افتند. 
در اين تظاهرات به هر پرچم عزاي حسين شهيد، عكسي از خميني زده 
شده بود و نيز بيرق هايي ديده مي شد كه روي آن نوشته بود: »زنده باد 
مصدق«. اگر از مردم مي پرسيدي اين دو شعار چه معني دارد مي گفتند: 
خميني امام ماست و مصدق رئيس ماست. تجار بازار در اين تظاهرات 
شركت داشتند. از اين كه بعضي از تجار و ماها وابسته به مالكين زمين 
مي باشند، حتمي است ولي به نظر مي رس��د كه خميني در اين دسته 
نباش��د؛ ولي اين حقيقت را نيز نمي توان ناديده گرف��ت كه توده مردم 

وزارت دادگستري تعداد کشته 
شدگان را هفتاد و چهار نفر 
شمرده که شصت تن آن در تهران 
و چهارده تن در قم بوده است؛ اما 
به نظر مي رسد که شمار قربانيان 
خيلي بيش از این باشد. حکومت 
به خبرهایي که در آن تعداد کشته 
شدگان یک هزار تن شمرده شده 

است، اعتراض کرد
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جنوب شهر، بيكاران، پيش��ه وران و... در خط واحدي در اين تظاهرات 
شركت دارند. 

شكاف بين رژيم س��لطه و توده روز به روز عميق تر مي شود. ماهاي 
بزرگ در زندان به س��ر مي برند و طرفداري توده با آنهاست. جبهه ملي 
و مخالفين چپ كه خود را از حوادث كنار نگه داش��ته اند برنامه معين 
ندارند و به نظر مي رسد بيشتر از گذشته ايزوله شده باشند. دانشجويان 
دست به يك حركت انقابي زده اند ولي مخالفت آنها تاكنون از محدوده 
دانشگاه تجاوز نمي كند. كارگران در تهران به شدت و گرمي استقامت 

مي ورزند ولي سازمان مرتبي ندارند.1

»تهران- 6 ژوئن )آژانس فرانس پرس، آسوشيتدپرس، رويتر( از ساعت 
5 صبح كه مقررات منع عبور و مرور به اجرا گذاشته شد، تهران سومين 
روز شورش و عصيان خويش را آغاز كرد. اين شورش نسبت به روزهاي 
پيش خفيف تر بود. قواي نظامي با اش��غال مركز ش��هر و محاصره بازار، 
ش��ورش كنندگان را وادار به تفرق مي كردند. جمعي از تظاهركنندگان 
كه از بازار به راه افتاده بودند يك بار ديگر كوشيدند ساختمان فرستنده 
راديو را تصرف كنند ولي موفق نش��دند. در داخل دانش��گاه گروه هاي 
دانشجو عليه حكومت تظاهرات مي كردند. نيروهاي نظامي دانشگاه را 
در محاصره داشتند ولي هنوز در صدد برنيامده بودند كه دستور وزارت 
فرهنگ را درباره تعطيل دانش��گاه به اجرا گذارند. ت��ق و لق بودن كار 
اتوبوسراني مانع از آن شد كه بس��ياري از مأموران دولتي بتوانند به سر 

1. روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، ش5760، 1963/7/25.

15 خرداد 1342
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كار خود بروند... كاخ شاه، كاخ نخست وزير و قبرستان شهر كه قربانيان 
تظاهرات چهارش��نبه )15خرداد( در آن به خاك س��پرده مي شوند در 
محاصره قواي نظامي است. قبرس��تان را بدين جهت محاصره كرده اند 

كه مانع تظاهرات شديد خانواده هاي قربانيان گردند. 
23 تانك به مراقبت گمارده شدند

23 تانك س��نگين امريكايي در برابر اداره ش��هرباني و وزارت خارجه 
آماده عمليات هس��تند. تانك هاي ديگري نيز همراه با 6 جيپ مس��لح 
به مسلسل، اداره پس��ت و تلگراف را مي پايند و س��ربازان به طور مدام 

انگشتانشان روي ماشه آماده فشردن است. 
... شاه و ملكه فرح به اتفاق دو فرزندش��ان چهارشنبه )15خرداد( كه 
اوج ش��ورش بود، تهران را به قصد كاخ س��عدآباد ترك گفتند... وزارت 
دادگستري تعداد كشته شدگان را هفتاد و چهار نفر شمرده كه شصت 
تن آن در تهران و چهارده تن در قم بوده اس��ت؛ اما به نظر مي رسد كه 
ش��مار قربانيان خيلي بيش از اين باش��د. حكومت به خبرهايي كه در 
آن تعداد كشته ش��دگان يك هزار تن شمرده شده است، اعتراض كرد. 
بيمارستان هاي تهران به وسيله نظاميان محاصره شده است و به كسي 
اجازه ورود داده نمي شود. بيمارستان ها از دادن هرگونه اطاعي درباره 

تعداد زخمي ها و كشته ها امتناع مي ورزند. 

15 خرداد 1342
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دخالت مصر؟
براي نخس��تين بار پس از ده س��ال، پايتخت تح��ت حكومت نظامي 
قرار گرفته است... در همان حال كه در ش��هر حكومت نظامي برپاست 
وضع مبهم است. ژنرال پاكروان رئيس سازمان امنيت در يك مصاحبه 
مطبوعاتي اظهار داش��ت كه توطئه اي براي واژگون كردن رژيم در كار 
بوده اس��ت. وي تأييد كرد كه در س��پيده دم چهارش��نبه )15خرداد( 
آيت  اهلل خميني را در قم، آيت اهلل قمي را در مش��هد و در حدود 30 تن 
ديگر از علما را توقيف كرده اند. وي اعام كرد كه اين اش��خاص به اتهام 
توطئه عليه امنيت كشور محاكمه خواهند شد. مدارك درباره همدستي 
اينان با توطئه گران خارجي به دس��ت آمده است. وي گفت وجوهي به 
وسيله مصر در اختيار رؤساي مذهبي قرار گرفته است تا در داخل كشور 
ايجاد اغتشاش نمايند و با اين اغتشاش ها سياست اصاحات اجتماعي 

را كه شاه اتخاذ كرده است ناكام گردانند.
ژنرال پاك��روان به عاوه تصريح ك��رد كه جبهه مل��ي در اين حركت 
شركت نداشته است و تنها تعداد كمي از دانشجويان در تظاهرات شركت 
كرده اند. هدف آيت اهلل خميني، رئيس توطئه گران با همدستي علماي 

خارجي اين است كه مي خواهد خود را مرجع شيعيان گرداند. 
تدابير غاظ و شداد درباره نظم و امنيت

جلسه هيئت وزيران كه عصر روز چهارشنبه منعقد گرديد، از ساعت 
ده تا پنج صبح مقررات منع عب��ور و مرور را تصويب كرد. ژنرال نصيري 
بافاصله دس��تور زير را صادر كرد: هرگونه اجتماع از س��اعت 8 به بعد 
ممنوع اس��ت و مأموران فرمانداري نظامي دستور دارند به دنبال اولين 
اخطار شليك كنند. هر كس عليه نظم عمومي فعاليت كند در معرض 
مجازات اعدام ق��رار دارد و مأموران فرمانداري نظامي حق بازپرس��ي و 

توقيف هر مظنوني را دارند. 
پنج شنبه صبح )16خرداد( شديدترين شورش ها به وقوع پيوسته است. 
تظاهركنندگان- علما و مبارزيني كه پيراهن سياه در بر كرده اند به دنبال 
آنان مي باشند- به شكستن مغازه ها و آتش زدن وسائط نقليه پرداختند. 
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آنان تقاضاي آزادي رؤساي مذهبي را مي كردند.1
روزنامه دي ولت زير عنوان »تظاهركنندگان خواهان سقوط شاه شده اند« آورده است: 

تهران، 6 ژوئن
ناآرامي ها در اي��ران هنوز ادام��ه دارد. صبح پنج ش��نبه )16خرداد( 
تظاهركنندگان متعصب در شهر جنوبي ايران )شيراز( خواستار سقوط 
شاه شدند. آنها مغازه ها را به هم ريخته، وسايل نقليه را به آتش كشيدند. 
در اغتشاشاتي كه 3 روز اس��ت به طول انجاميده است، طبق اظهار علم 
نخست وزير كش��ور 26 نفر كش��ته، 60 نفر زخمي ش��ده اند. در تهران 
چتربازان تربيت شده جنگي به جستجو و تعقيب گردانندگان اغتشاشات 
پرداختند. در محات مختلف شهر تظاهراتي به وجود آمد كه به وسيله 
نيروي انتظامي فوراً در هم كوبيده ش��د. فرمانده كل ارتش ايران بعد از 
شنيدن خبر تظاهرات در شيراز فوراً در اين شهر حكومت نظامي اعام 
كرد. اين حالت از چهارشنبه )15خرداد( در تهران حكم فرما مي باشد. 
تظاهركنندگان پاكارد هايي در دست داشتند كه روي آنها اين شعارها 
نوشته شده بود:  »نابود باد رژيم كنوني«، »نابود باد دشمنان اسام«، »ما 
خواهان آزادي رهبر مذهبي خود هستيم«، »ما تا آخرين قطره خون در 

راه هدف مقدس خود به مبارزه ادامه خواهيم داد«.2
دي ولت در شماره باال در گزارش ديگري نوشته است: 

اغتشاش��ات در تهران فروكش مي كند. پليس و ارتش اوضاع را تحت 
كنترل دارند. تهران- 6 ژوئن. آشوب هاي شديد در پايتخت ايران در روز 
پنج شنبه فروكش كرده اند. كليه واحدهاي ارتش از مركز شهر فراخوانده 
شدند، ولي در نزديكي كاخ تابستاني شاه تيراندازي هايي ديده مي شد. 
صبح پنج شنبه )16 خرداد( گروهي از مردم كوشيدند تا براي سومين بار 
ساختمان ايستگاه راديوي تهران را به تصرف خود درآورند. در تعقيب 
اين جريانات واحدهاي ارتش مركز شهر را به محاصره خود درآوردند و 
تيرهاي هوايي خالي كردند. از آن پس سربازان به سوي بازار كه مرتب 
محل تجمع انقابيون قرار دارد حمله كردند... چتربازان در تمام مدت 

1. لوموند، چاپ فرانسه، ش5719، 1963/6/7 )17 خرداد 1342(.
2. دي ولت، چاپ آلمان، ش130، 1963/6/7  )17 خرداد 1342(.
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صبح پنج شنبه محات مختلف شهر را به جستجوي طغيان گران مورد 
هجوم قرار دادند. 25 تانك جنگنده بر گرد وزارت خارجه حلقه زده اند. 
كاخ س��لطنتي توس��ط نيروهاي هوايي ارتش محافظت مي شود. شاه 
بر خاف  گزارش هاي س��ابق قبول نكرده كه همراه با خانواده اش كاخ 
سلطنتي را ترك كند. او همراه س��اير اعضاي دولت كليه اقدامات الزم 
را براي سركوب شورش رهبري مي كند. دانشگاه تهران صبح پنج شنبه 
بسته ش��د. دانش��جويان اخال گر به وس��يله كماندوهاي پليس از هم 
پراكنده ش��دند... كميسيون امنيتي در جلس��ه فوق العاده اي خواستار 
اقدامات ش��ديدتري عليه تظاهرات بعدي شد. به پليس و ارتش فرمان 
داده شد هر پوششي را براي اخال گري و ايجاد اغتشاش فوراً در نطفه 

خفه كنند...1
لوموند در گزارش ديگری آورده است:

... در تهران هنوز شهر به وسيله ارتش اشغال شده است و بازار و ديگر 
مناطق پرجمعيت جنوب را تحت نظر دارد. در داخل بازار و نيز در كنار 
مساجد سرباز مستقر شده اس��ت. تمام فعاليت های شهری اكنون فلج 
شده، مغازه ها بس��ته، در خيابان های اصلي حركت وسايل نقليه قدغن 
است. در هنگام شب صدای تيراندازی و رگبار مسلسل شنيده می شود.

تظاهرات خونين در شيراز و قم
روز پنجشنبه تظاهرات قهرآميزی در ش��يراز به وقوع پيوست. تعداد 
زيادی كشته و زخمی شدند. تظاهركنندگان- همانند تظاهركنندگان 
پايتخت- مغازه های ش��يراز را خ��راب وغارت كردند و س��اختمان ها، 
س��ينماها و اتومبيل ها را به آتش كشيدند. تعدادی از اتومبيل هامتعلق 

به پليس بوده است.
از نيروهای انتظامی يك كلنل و عده ای پليس زخمی ش��ده اند. چهار 
رهبر مذهبی من جمله آيت اهللّ  محاتی دس��تگير شده به تهران انتقال 

1. براي روشن شدن اين حقيقت كه مطبوعات خارجي روي دريوزگي و وابستگي به امپرياليسم، اخبار 15خرداد 
را مستقيماً از دستگاه تبليغاتي ايران مي گرفته اند و به نفع رژيم مي نوشته اند، در گزارش باال دقت نماييد. در اين 
گزارش با تيتر درشت اعام شده كه »اغتشاشات فروكش كرد، كليه واحدهاي ارتش از مركز شهر فراخوانده شدند« ! 
ولي از آنجا كه دروغ گو كم حافظه مي شود، بعد از چند سطر آمده كه:  »مردم كوشيدند تا براي سومين بار ساختمان 

ايستگاه راديوي تهران را به تصرف خود درآورند و به ارتش دستور شدت عمل داده شد«. 
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داده شدند.
از طرف ديگر در شهر مقدس قم- كه در 100 كيلومتری جنوب تهران 
واقع است- نيز شورش هايی به وقوع پيوسته است. از اين شهر نيز افرادی 
كشته و زخمی شده اند... س��تون های ارتش رفت و آمد تهران به قم را 

متوقف ساخته اند.
تظاهرات ديگری نيز در مشهد و تبريز به وقوع پيوسته است...

رئيس دولت از توطئه سخن می گويد.
 آقای اسداهلل  علم نخست وزير ايران در پنجشنبه در مصاحبه راديويی 
اظهار داشت كه از افشا ش��دن به موقع توطئه سران مذهبی خوشحال 
اس��ت. به گفته وی اين توطئه قراربود تا 15 روز ديگر ب��ه مرحله اجرا 
در بيايد... در چنين ش��رايطی احتمال خطر می رفت كه دولت قادر به 
مقاومت نباشد... بدين طريق، آقای علم، تز عمومی ژنرال پاكروان را كه 
طبق آن حوادث اخير به يك توطئه سياسی برای سرنگونی رژيم مربوط 

بوده است تأييد می كند...
به نظر می رسد كه ش��ورش روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه )15 و 
16خرداد( جزء يك برنامه عمومی از پيش تعيين شده نبوده است، بلكه 
به علت دستگيری رهبران مذهبی بويژه دستگيری آيت اهلل  خمينی- كه 
از پرس��تيژ غيرقابل انكاری در ميان توده های مسلمان شيعه برخوردار 
است و اين پرس��تيژ به خاطر آن است كه ايش��ان از ماه مارس گذشته 
رهبري جنبش مذهبی مخالف رژيم را به عهده گرفته اند- به وجود آمده 

است.1
دی ولت نيز آورده است:

مسلمانان عليه اصاحات، بازار در حال آتش سوزی
دولت علم حكومت نظامی اعام می كند، اخبار »دی ولت«

تهران- 5 ژوئن. ]تعدادی[ كشته و زخمی از نتايج تشنجات شديدی 
است كه در پايتخت ايران به وقوع پيوس��تند. طبق احتماالتی كه داده 
می شد و صدها نفر از مردم كشته شده اند دولت علم در تهران حكومت 
نظامی اعام ك��رد. ارتش ب��ا تانك و مسلس��ل عليه طرف��داران رهبر 

1. لوموند، 8 ژوئن 1963 )18 خرداد 1342(.
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مسلمانان، خمينی، كه عليه اصاحات شاه دست به اعتراض زده اند وارد 
عمل ش��د... تهران در تمام مدت روز همانند ش��هری در حال محاصره 
جلوه می كرد.بعد از اغتشاشات چنين می نمود كه گردبادی وزيده است. 
تظاهركنندگان، بازار را در چندين  نقطه  به آتش كشيدند. خيابان های 
مركز شهر مملو از باقيمانده خرابی ها و قطعات  شيشه  و پنجره اند. دولت 
علم اعام كرده كه عليه نيروهای مخالف بدون ترحم پيش  خواهد رفت. 
كاخ شاه در محافظت شديد اس��ت. نيروهای محافظ كليه خيابان هايی 
را كه به كاخ منتهی می ش��ود كنترل می كنند، عاوه ب��ر اين بعضی از 
وزارتخانه ها نيز در تص��رف و كنترل نيروهای محافظ اس��ت. اقدامات 
امنيتی هنگامی در پيش گرفته ش��د كه مس��لمانان متعصب كوشش 
كردند بخش رادي��و و مطبوع��ات را محاصره كرده، ب��ه وزارت صنعت 
كه در مجاور آن ق��رار دارد هجوم آورند. آنچه موجب اين اغتشاش��ات 
شد دس��تگيری تقريباً 130 نفر از اعتصاب كنندگان در سه شنبه شب 

و دستگيری خمينی و معاونش در صبح چهارشنبه )15خرداد( بود...1
روزنامه تايمز مالی نوشت:

... شيش��ه های شكس��ته س��اختمان های دولتی و ردپای نفرت انگيز 
تانك ها در معبرهای اصلی تهران، نمادی از وضعيت فعلی ايران است. 
آمار تلفات مالی و جانی بسيار سنگين است. حكومت نظامی همچنان در 
تهران ادامه دارد... اين آشوب ها تنها متعلق به پايتخت نيستند بلكه در 
برخی از ديگر شهرهای مهم نيز رخ دادند. حمله ای ديگر برای به دست 
گرفتن و اشغال ايس��تگاه راديويی انجام شد. مقامات و صاحب منصبان 
رسمی معتقدند كه ش��ورش ها برای اش��غال مراكز آب و برق شهر نيز 
پيش رفته بودند و موفق ش��دند از مرز نيروهای پليس و ارتش بگذرند. 
ش��ورش ها نقطه اوجی برای درگيری بين دولت و روحانيون محسوب 
می ش��د. روحانيون به رهبری آيت اهللّ  خمينی در مخالفت با اصاحات 

ارضی به سر می برند...  .2

1. دی ولت، ش 129، 1963/6/6 )16 خرداد 1342(.
2. تايمز مالی، چاپ لندن، 1963/6/19.
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قيام 15خرداد و رژيم صهيونيستي 
روزنامه های صهيونيس��تی در فلس��طين اش��غالی كه از خيزش و خروش ملت ايران 
بر ضد شاه و صهيونيست ها سخت بيمناك و نگران ش��ده بودند، با آوردن يك سلسله 
تحليل های زهرآگين و گزارش های دروغين كوشيدند كه مسلمانان را به اختاف های 
داخلی بكشانند، اذهان را مشوب كنند و حركت اسامی ايران را به زير سئوال ببرند. از 

اين رو، اينگونه به ياری شاه شتافتند:
شاه شيعيان را مات کرد

متعصبين مذهبی كه قصد داشتند با كمك مصر عليه اصاحات شاه 
قيام كنند، مرتجع ترين عنصر جهان اسام هستند. شاه ايران، محمدرضا 
پهلوی در هفته گذش��ته برتوطئه ای كه به نظر می رس��يد وخيم ترين 

توطئه عليه حكومت وی در ده سال اخير است فايق آمد...
مبارزات دائمی ميان شيعه و س��نی و نيز اين حقيقت كه شيعيان به 
صورت اقليت درعالم اسام باقی مانده اند، باعث شد كه اين دسته مورد 
آزار و اذيت تعقيب كنندگان سنی قرار بگيرند و در بسياری موارد نيز به 
صورت يك نهضت زيرزمينی فعاليت كنند. شرايط مزبور باعث شد كه 
پيروان ش��يعه اطاعت كوركورانه و وفاداری بدون چون و چرايی نسبت 
به رهبر مذهبی خود داشته باشند و حاضر باشند در راه اجرای اوامر او 
جان خود را نيز فدا كنند. درنتيجه پيروان مذهب ش��يعه به مرور زمان 
به صورت مرتجع ترين و متعصب ترين دس��ته های اسامی در آيند و با 
توس��عه و تحول جامعه عرب كه در نزد آنها به منزله كفر بود، به شدت 

مخالفت كنند. 
مراكز اصلی قدرت مذهب شيعه، در ايران و عراق است )در حدود نيم 
ميليون ش��يعه درعراق س��كونت دارد( و پيروی ميليون ها نفر ساكنان 
كشور از مذهب شيعه قدرت سياسی بزرگی در ميان سران اين مذهب 

ايجاد كرده است، كه هيچ حكومتی نمی تواند آن را ناديده بگيرد. 
با اين وج��ود انقاباتی كه در 12 س��ال اخي��ر در خاورميان��ه اتفاق 
افتاد ق��درت مذهب را در اين كش��ورها ب��ه كلی متزلزل س��اخت و به 
موقعيت مذهب شيعه نيز لطمه وارد كرد. از اين لحاظ مبارزه شيعيان 
ايران با هدف های اجتماعی ش��اه به خصوص تس��اوی حقوق زنان، به 
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منزله مبارزاتی است كه اميدی به 
موفقيت آن نيست.

در  توج��ه  جال��ب  موض��وع 
اغتشاش��ات اخي��ر اي��ران، رفتار 
دوگانه سرهنگ ناصر، حاكم مصر 
اس��ت. حاكم مصر از آغاز حكومت 
تاكنون ادعای اصاحات اجتماعی 
و اقتصادی در آن كش��ور را داشته 
اس��ت و به خاطر اصاحات مزبور 

از حمله به محاّل مذهبی محافظه كار و محدود س��اختن آن خودداری 
نكرده است، ليكن در ايران به دليل هدف سياس��ی خود از همكاری با 
محافل مرتجع خودداری نكرده و سعی دارد به وسيله عمال خود و نيز 

جمع آوری اسلحه رژيم شاه را سرنگون كند...1
در مقاله ديگری زير عنوان »چه عواملی باعث اغتشاشات اخير ايران شد« آوردند:

نخست وزير ايران اعام داشت كه در تظاهرات اخير آن كشور كه باعث 
كشته ش��دن ده ها نفر و زخمی ش��دن صدها نفر ديگر شد، مذهبيون 
مرتجع دست داش��تند. صاحبان بزرگ اراضی و افراد مذهبی مرتجع با 
اصاحاتی كه در رفراندوم اخير از طرف اكثريت قاطع رأی دهندگان به 

تصويب رسيد مخالفت كردند.
نمی توان گفت اصاحات مزبور، اصاحات دامنه دار و وس��يعی است 
ولی هميشه عوامل دست راس��تی تر و مرتجع تر نيز يافت می شوند كه 
با اقداماتی كه جه��ت مترقيانه دارد مخالفت كنند. همين ها مس��ئول 

خونريزی اخير تهران و شهرهای ديگر ايران هستند...

1. معاريو، چاپ تل آويو، 1963/6/9.
روزنامه يادشده در اين مقاله خود نقشه های زير را دنبال كرده است:

1. اختاف های مسلمانان شيعه و سنی را كه به دست فراموشی سپرده شده بود، زنده كند و دامن بزند. 2. مكتب 
تشيع را )كه خطرناك ترين ايدئولوژی بر ضد صهيونيسم و امپرياليسم را دربردارد( مذهبی ارتجاعی بنماياند. 3. 
تقليد از مراجع و رهبران مذهبی را ارتجاعی و سخيف جلوه دهد. )مخالفت با اصل واليت فقيه( 4. اختافات نژادی 
عرب و عجم را زنده كند و احساسات ناسيوناليستی را دامن بزند. 5. قيام 15خرداد را عليه اصاحات ارضی، حقوق 
زنان و... وانمود كند. 6. دگرگونی های مصر و عراق و برخی ديگر از كشورهای اسامی را كه به دوران شاهی پايان 
بخشيد بر ضد اسام و مذهب ش��يعه بنماياند.7. نقش جمال عبدالناصر را در پديد آمدن قيام 15خرداد، مسلم و 

قطعی نشان دهد.

تظاهرکنندگان پالکارد هایي 
روي  که  داشتند  دست  در 
آنها این شعارها نوشته شده 
بود:  »نابود باد رژیم کنوني«، 
»نابود باد دشمنان اسالم«، »ما 
خواهان آزادي رهبر مذهبي 
خود هستيم«، »ما تا آخرین قطره 
خون در راه هدف مقدس خود 

به مبارزه ادامه خواهيم داد«
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اصاحات ارضی تاكنون شامل 15 تا 20 درصد از پنجاه هزار دهكده 
ايران ش��ده اس��ت. برطبق اصاحات مزبور مالكيت ارض��ی، صاحبان 
اراضی به 5000 دو نام )هر دونام1000مترمربع( محدود گرديده است. 
صاحبان اراضی از اين امر ضرری نمی بينند  زيرا  اراضي تقسيمی به قيمت 

كامل به كشاورزان فروخته می شود...
چه علتی باعث شد كه ش��اه اصاحات مزبور را انجام دهد؟ زيرا همه 
می دانيم كه خود وی نماينده صاحبان اراضی و سرمايه داران بزرگ است. 
شاه اصاحات مزبور را اعام كرده است تا از يك نقطه عمومی پيشگيری 
كند... ش��اه و دولت می دانند كه با عدم رضايت كشاورزان و كارگران... 
نمی توان وض��ع موجود را حفظ ك��رد... هدف اصاح��ات ارضي ايجاد 
دودستگي در طبقه كشاورز اس��ت. به اين منظور كه يك طبقه كوالك 
ايجاد نمايد و رابطه بين اين طبقه و طبق��ه كارگر را قطع كند. بنابراين 

يك اصاحات مترقيانه است... نمی توان گفت اصاحات ايران حقيقتا ً
انگيزه تظاهركنندگان تهران اين بود كه دولت را وادار سازند از اجرای 
اصاحات خودداری كند، ليكن در اين امر موفقيتی نخواهند داشت؛ زيرا 
فشار ملت بر شاه و دولت فوق العاده است و نيز  نمی توان چرخ های زمان 
را به عق��ب برگردانيد. خونريزی كه ازطرف ارتج��اع به عمل آمد باعث 
خواهد شد كه مرتجعين بيشتر در انزوا قرار بگيرند. حزب توده و جبهه 
ملی دكتر مصدق تاكنون بارها لزوم افس��ار زدن به سران مذهبي را كه 
در حيات سياسی ملت ايران دخالت می كنند... گوشزد كرده اند. شكی 
نيست كه در مقابل اين نقشه های سران مذهبی، شاه، دولت، حزب توده 

و جبهه ملی در يك صف قرار دارند...1
در روزنامه ديگری جوسازی ضد اسام و قيام 15خرداد اينگونه دنبال شده است:

... اخت��اف مي��ان رهبران مذهب��ی از يك ط��رف و دول��ت و طبقه 
روش��نفكران از طرف ديگر،تنها ب��ه اصاحات ارضی محدود نيس��ت. 
ايران با وجودی كه يك كش��ور اسامی است و اس��ام مذهب رسمی 
آن می باش��د، اما تعصبی كه در كش��ورهای عربی وج��ود دارد در اين 
كش��ور ديده نمی ش��ود. به عاوه در ميان ع��ده زيادی از م��ردم ايران 

1. گل ها عام، ارگان حزب كمونيست »اسراييل«، 1963/6/9.
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تمايل زيادی به احيای ايران باس��تان و تمدن قديم ايران قبل از اسام 
نشان داده می شود. بيش��تر ايرانيان عاقه دارند آنچه را كه مخصوص 
ملت ايران اس��ت از جمله س��ازش و تحمل نس��بت به ديگر گروه های 
مذهبی و نژادی كه ايرانيان را از اعراب مس��تثنا می س��ازد، به صورت 
برجس��ته ای جلوه دهند. در ايران عاوه بر مس��لمانان عده ای يهودی، 
بهايی، ارمنی و زرتش��تی نيز زندگ��ی می كنند و اين امری اس��ت كه 
برخ��اف ميل و رضايت اف��راد مذهب��ی متعصب می باش��د. از اين رو، 
در ش��عارهای تظاهركنندگان چن��د روز پيش )15خرداد 42( ش��عار 
ضد اس��راييلی و ضد يه��ودی مقام مهم��ی داش��ت. تظاهركنندگان 
 كوشش داش��تند به ملت ايران بباورانند كه ش��اه و دولت او اصاحات

ارضی را با كمك مربيان اس��راييلی انجام می دهند. به عاوه از سربازان 
اسراييلی برای حفظ و نگهبانی كاخ های شاه استفاده می شود...

شعارهای ضد اسراييلی و ضد يهودی به خودی خود نشان می دهد كه 
اغتشاشات از خارج هدايت شده است و برنامه آن در كنار رود نيل ريخته 
شده است... اين نگرانی وجود داشت كه اغتش��اش كنندگان عملياتی 
بر ض��د يهوديان انجام دهن��د. نامه های تهديدآمي��ز و نيزاعاميه های 
ضد يهودی در محله های يهودی نش��ين تهران و اصفهان و شيراز نشان 
می دهد كه توطئه كنندگان قصد داش��تند به يهوديان و در درجه اول 
به اس��راييلی هايی كه در ايران كار می كنند صدمه وارد س��ازند، ليكن 
دولت ق��وای محافظ در نقاط يهودی نش��ين ق��رار داد و از وقوع چنين 
حادثه ای جلوگيری كرد... حكومت فعلی اي��ران عامل باثباتی و عاقه 
اس��راييل به ادامه اين حكومت به منافع ايران و حفظ صلح اين منطقه 
اس��ت. می توان اميدوار بود كه قوای طرفدار دولت از بروز تشنجاتی كه 
ممكن است به استقال  ايران لطمه وارد سازد جلوگيری نمايد. در عين 
حال ما نسبت به آينده جامعه يهوديان ايران نگران هستيم... شعارهای 
ضداسراييلی و ضد يهودی كافی است ثابت نمايد كه بهتر است يهوديان 
ايران محل مطمئنی برای آينده خ��ود در نظر بگيرند. تحركات ناصر از 
امنيت يهوديان كش��ورهای اسامی كاسته اس��ت. هر تغيير و تحولی 
ممكن است در درجه اول يهوديان را مورد خطر قرار دهد... دولت ايران 
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روش ليبرالی نسبت به مهاجرت يهوديان به اسراييل دارد و به اين علت 
تابعيت آنها را لغو نمی كند. بدين ترتيب كه از لحاظ قانونی آنها می توانند 
هر وقت بخواهند به ايران باز گردند و برخی نيز از اين موضوع استفاده 

می كنند...  .1
روزنامه های صهيونيستی در شرايطی روی »توطئه« تظاهركنندگان 15خرداد بر ضد 
يهوديان جاروجنجال به راه انداخته اند و از »آينده جامعه يهوديان ايران« اظهار نگرانی 
كرده زمزمه مهاجرت آنان به فلسطين اشغالی را ساز كرده اند كه در يكی از روزنامه هاي 
اسراييلی تلگرامي از نماينده كنگره جهانی يهود در تهران به چاپ رسيده است و در آن 

آشكارا اعام شده است كه تظاهرات ايران اصوالً »جنبه ضد يهودی ندارد«:
... تلگراف زير از طرف آقای موس��ی كرمانيان نماينده كنگره جهانی 
يهود در تهران به اداره كنگره در تل آويو رس��يده اس��ت: »اغتشاشات، 
جنبه ضد يهودی ندارد و به جامعه يهود صدمه ای وارد نشده است. دولت 

بر اوضاع مسلط است... بحران هنوز ادامه دارد...«.2
بايسته است به عنوان »ختامه مسك« اين فرگرد را با سخني از امام )س( به پايان بريم:
... ابتدا از مدرسه فيضيه صدا بلند شد و مدرسه فيضيه را خراب كردند 
و جوان هاي ما را بعضشان را ش��هيد كردند، لكن استقامت اسباب اين 
شد كه ]اصحاب فيضيه[ شكست نخورند، شكست روحي نخورند. اين 
استقامت موجب ش��د كه اقش��ار بعضي به بعض پيوستند، دعوت هاي 
اس��امي را به جان خريدند و ش��نيدند و اين قطره ها به هم پيوستند و 
سيل عظيمي ايجاد كردند. قيام همگاني براي اسام، براي خدا و براي 
جمهوري اسامي در تمام اقشار ملت ما ريشه كرد و تمام اقشار را به هم 
پيوند داد و ايمان در همه ظهور پيدا كرد، يك تحول روحي، يك تحول 
فكري، با اراده مصمم از بچه هاي كوچك تا مردهاي بزرگ از دخترهاي 
كوچك تا خانم هاي بزرگ، همه اقش��ار باهم قيام كردند و اس��تقامت 

كردند...3

1. لمرحاب، چاپ تل آوي��و، ارگان اتحاد كارگر، 1963/6/10- هتس��وفه، ارگان »ح��زب جبهه مذهبی-   ملی 
اسراييل«، 1963/6/9.

2. هابوكر، چاپ تل آويو، 1963/6/10.
3. صحيفه امام، ج7، ص245.
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