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  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان : عبنم
 

  ) با نگاھي به وضعیت جبھه ملي و نھضت آزادي( و آثار قیام خرداد ھا  مروري بر زمینه

  * صادق تھراني*

    سرآغاز نھضت امام خمیني

در مصّوبه دولت براي . ھیئت وزيران اليحه جديد تشكیل انجمنھاي ايالتي و واليتي را تصويب كرد ١٣۴١در تاريخ پانزدھم مھرماه 
كتاب «، سوگند به  شوندگان برداشته شد و به جاي سوگند به قرآن كنندگان و انتخاب باز شرايط انتخا»  اسالم«اولین بار قید 

   ١.آورده شد»  آسماني

، كه در منزل  در اين جلسه. به دنبال اعالم تصويب نامه مزبور در جرايد، امام خمیني علماي طراز اول قم را به نشستي دعوت كرد
  : زير حضور داشتند، شخصیتھاي  اهللا حائري تشكیل يافت آيت

  ;  ـ امام خمیني

  ;  اهللا گلپايگاني ـ آيت

  ;  اهللا شريعتمداري ـ آيت

  .  اهللا شیخ مرتضي حائري يزدي ـ آيت

ھا  اي از آن توطئه ھاي استعمار و امپريالیسم را براي مراجع تشريح كرد و تصويب اليحه را نمونه امام خمیني در اين نشست نقشه
در آخر، تصمیم گرفته شد كه اوًال از شاه . علما در قبال صیانت از اسالم و استقالل كشور را يادآور شدمعرفي كرد و مسئولیت 

و ثالثًا ھر ھفته ; ثانیًا به علماي مركز و شھرستانھا در اين مورد اعالم خطر گردد; نامه اقدام نمايد خواسته شود كه در لغو تصويب
   ٢.مشاوره میان علماي قم برقرار شوديك بار ـ و در صورت لزوم بیشتر ـ جلسه 

، تنھا با عبارت  شاه در پاسخ. نامه اقدام كند ، از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب مراجع تقلید قم ـ جداگانه ـ طي تلگرامي
ھايي را خطاب به  علماي اعالم تلگرام. مراجع را خطاب كرده تلگرام علما را به دولت حواله داد» ... االسالم جناب مستطاب حجت«

  : امام خمیني در متن تلگرام خود چنین آورد. وزير مخابره كردند نخست

شود دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي  در تعطیلي طوالني مجلسین ديده مي...«
، براي شخص جناب عالي و  موضوعه مجلس شوراي مليمطمئن باشید تخلف از قوانین اسالم و قانون اساسي و قوانین .  است

در خاتمه يادآور . ... دولت ايجاد مسئولیت شديد در پیشگاه مقدس خداوند قادر و قاھر، و نزد ملت مسلمان و قانون خواھد كرد
   ٣» .ماند ، در امور مخالف با شرع مطاع ساكت نخواھند شود كه علماي اعالم ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمین مي

ولي دامنه مبارزه از قم فراتر رفت و علماي ; دروس حوزه علمیه قم تعطیل گرديد. اعتنا باقي ماندند شاه و دولت ـ كماكان ـ بي
، كم و بیش به مسائل سیاسي روز  ، در مجالس مذھبي گويندگان ديني. تھران و شیراز و مشھد و نجف را به صحنه كشاند

،  وران ، پیشه بازاريان. زمینه حركت عمومي مردم را ـ دست كم در شھرھاي بزرگ ـ آماده ساختند و بدين ترتیب; پرداختند
   ۴.دانشجويان و روشنفكراني كه مذھبي بودند و يا گرايشھاي ديني داشتند، به نھضت روحانیون پیوستند

اعتنايي دولت نسبت به  گرديد و مسئله بي آبان بنا به دعوت امام خمیني جلسه مشترك مراجع قم در منزل ايشان تشكیل ١٣روز 
وزير و انتشار  در اين جلسه تصمیم گرفته شد مجددًا با ارسال تلگراف به شاه و نخست.  درخواست علما مورد بحث قرار گرفت

  . عمومي آنھا، رژيم وادار به تسلیم گردد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

د شديد از عملكرد دولت و اختناق در مطبوعات به شاه آبان خطاب به شاه ضمن انتقا ١۵امام خمیني با ارسال تلگرام شديداللحن 
واّال ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت «، »َعَلم را ملزم فرمايند از قانون اسالم و قانون اساسي تبعیت كند«اخطار كرد بايد 

وزير ارسال كرد و وي را از  نخستايشان ھمچنین در ھمان تاريخ تلگراف شديداللحن ديگري خطاب به » . مطالب ديگري را تذكر دھم
ھاي مجددي به شاه و علم  ساير مراجع قم نیز تلگراف ۵.نتايج وخیم اقداماتش علیه اسالم و ايران و قانون اساسي تحذير نمود

   ۶.مخابره نمودند

ھا فزوني  شم و تنفر توده، موج شور و عصیان علیه دولت ايران اوج گرفت و خ در میان مردم«با چاپ و پخش دو تلگرام امام خمیني 
فرستادند، آمادگي خود را براي ھرگونه  ھا و طومارھايي كه براي علما و مقامات روحاني مي اقشار مختلف مردم در تلگراف...  يافت

 ھاي پیشوايان ھاي با امضا، از خواسته ، با صدور اعالمیه بسیاري از علما، مجامع مذھبي و اصناف. كردند فداكاري اعالم مي
، جمعیت آبادانیھاي مقیم مركز، جامعه  ھايي به امضأ اصناف مختلف بازار تھران اعالمیه ٧».آوردند اسالمي پشتیباني به عمل مي

، علما و  ، علما و وعاظ تھران و شمیران ، كانون نشر حقايق اسالمي مشھد، انجمنھاي اسالمي دانشجويي مبلغین اسالمي تھران
   ٨.دروحانیون مشھد منتشر گردي

دولت از ھیاھوي انتخاباتي انجمنھاي ايالتي چه خیالي «اي با عنوان  ، طي اعالمیه١٣۴١نیز در آبان ماه »  نھضت آزادي ايران«
رھبر واقعي «و با ياد كرد مصدق به عنوان .  فريبي و سرگرم ساختن مردم دانست اي جھت عوام نامه دولت را نقشه ، تصويب»دارد؟

نھضت آزادي گرچه در اين بیانیه ھیچ نامي از مراجع « ٩. خاب نمايندگان مجلس را اولین كار الزم دانست، انت» و محبوب ھمگي
جبھه ملي  ١٠».اي از نیروھاي سیاسي در بین علما گامي مثبت تلقي شد تقلید و نھضت روحانیون نبرد، لكن صدور چنین بیانیه
خودسريھاي فردي به آنجا رسیده كه حتي در میان جامعه «: نه اشاره كردنیز در اعالمیه ھفتم آذرماه خود به حركت علما اينگو

ھاي شديد به وجود آمده و اضطراب و نگراني عموم را  ھاي ثبات و معنويات كشور است ناراحتي پرتحمل روحانیت كه يكي از پايه
   ١١.» فراھم ساخته است

;  ، به تھديد و ارعاب پرداخت»گردد چرخ زمان به عقب بر نمي«بیراتي چون ، با به كار بردن تع ، در يك سخنراني راديويي اسداهللا علم
   ١٢.و ھشدار داد كه به قواي انتظامي دستور اكید داده شده كه ھرگونه اخاللگري را شديدًا سركوب سازند

و از ارسال تلگرام جھت امام ; فرستاد)  ، شريعتمداري و نجفي گلپايگاني(، علم تلگرامي براي سه تن از آيات قم  آبان ماه ٢٢در 
  : علم در اين تلگرام به سه موضوع تأكید كرده بود ١٣.خمیني خودداري كرد

  ;  ھمان نظريه علماي اعالم است... » شرط اسالمیت«نظريه دولت در مسئله ) ١

  ;  با قرآن مجید است... سوگند) ٢

دولت نظر آقايان را به مجلسین تسلیم و منتظر ...  و واليتيدر مسئله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمنھاي ايالتي ) ٣
   ١۴.تصمیم مجلسین خواھد بود

نامه  ، بر لزوم لغو رسمي تصويب ولي امام خمیني آن را كافي ندانست; كننده دانستند برخي از علماي قم اين اقدام را كافي و قانع
دانشجويان دانشگاه تھران به قم آمدند و پشتیباني خود . ادامه مبارزه شداي خواستار  و اعالم در جرايد تأكید نمود، و طي اطالعیه

ديگر اقشار ; ھا و طومارھا، حمايت خود را ابراز كردند ، با ارسال نامه رھبران ايالت و عشاير فارس; را ضمن تظاھراتي اعالم داشتند
 ١٣۴١در مطبوعات دھم آذر ماه ; نشیني كرد ولت آشكارا عقب، د ، پس از پنجاه روز مبارزه سرانجام. فشردند نیز بر حمايت خود پاي
   ١۵».قابل اجرا نخواھد بود ١۴/٧/۴١نامه مورخه  در ھیئت دولت تصويب شد كه تصويب«صريحًا نوشته شد كه 

ساختن قیام  ور نامه مزبور بود و اين موضوع فقط بستر و فرصتي براي شعله اما ابعاد و عمق مبارزات امام خمیني فراتر از تصويب
امام در پاسخ به اصناف شھرستان قم كه بعد از تلگراف علم به بعضي مراجع صادر . علیه رژيم شاه براي ايشان فراھم نموده بود

و تا رفع اين »  در معرض قبضه صھیونیستھاست«كند كه اسالم و استقالل مملكت و اقتصاد آن  مي» اعالم خطر«شد به ملت ايران 
   ١۶.كوت نمودخطرھا نبايستي س

ھاي اخیر علماي اعالم و مراجع عظام ـ دامت  در زمینه اعالمیه«اي تحت عنوان  ، بار ديگر با صدور اعالمیه» نھضت آزادي ايران«
   ١٧. به دفاع از نھضت روحانیون برخاست»  بركاتھم

  : نويسد با بررسي محتواي اين اطالعیه چنین مي»  نھضت امام خمیني«نويسنده كتاب 
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، نظرات و  ھضت آزادي ايران نیز با صدور اعالمیه ديگري از قیام مقدس روحانیت پشتیباني كرد و به روشن كردن موضعن«
با اين وجود كوشید كه نقش روحانیت را در نھضتھا و حركتھاي .  ھاي روحانیان و انگیزه آنان از اين قیام پرداخت خواسته

ناپذير عالمان ديني و  ه به زير سؤال ببرد و نیم قرن مبارزه پیگیر و خستگيضداستعماري و استبدادي پس از دوران مشروط
، كاشاني و رويارويي بزرگان روحاني با كودتاي  ، خیاباني ، حركت مدرس جنبش جنگل و تنگستان: ، مانند پیشوايان مجاھد روحاني

   ١٨».را ناديده بگیرد... رضاخاني و سلطنت ستم پايه او، جنبش فدائیان اسالم بر ضد رژيم شاه و

اعجاب «، موجب  و رھبري انقالب مشروطیت»  سال ۵۶پس از گذشت «در اعالمیه نھضت آزادي بازگشت روحانیت به صحنه مبارزه 
  . خوانده شده بود» و امید

  :  اشكوري درباره چگونگي مواضع نھضت آزادي در قبال نھضت روحانیت به رھبري امام خمیني چنین نوشته است

، نھضت روحانیان آغاز شد، نھضتي كه ادامه پیدا كرد و تا سرنگوني رژيم پھلوي  در دولت امیر اسداهللا علم ١٣۴١اوايل مھرماه  در«
، ھم در مواضع خود راديكالتر شد و لذا از جبھه ملي بیشتر  ، نھضت آزادي با شروع مبارزات روحانیان. كوتاه نیامد و متوقف نشد
رھبران . تر اسالمي پیدا كرد تر و گسترده ، به روحانیان نزديكتر شد و به طور طبیعي گرايش عمیق ابلفاصله گرفت و ھم در مق

شد، در اين گرايش نقش مؤثري  ، به ويژه طالقاني و بازرگان و كمیته دانشجويي نھضت كه جناح راديكال آن محسوب مي نھضت
   ١٩».ايفا كردند

تر  ھاي نھضت آزادي محرك لحن و محتواي اعالمیه)  ره( گیري مبارزه روحانیت و امام با اوج«:  كند كه الدين فارسي نیز تأكید مي جالل
   ٢٠». تر گشت و خشن

  » انقالب سفید«طرح ;  رفراندوم شاه در ششم بھمن

  : آغاز شده بود»  جنبش جديد اسالمي«نويسد،  ھمانگونه كه يوسفي اشكوري در مورد آثار نھضت روحانیت مي

را به خود اختصاص داد،  ١٣۴١كه تمام مدت پايیز »  انجمنھاي ايالتي و واليتي«پس از پیروزي روحانیان بر رژيم شاه در جريان «
رژيم شاه كه دست كم در .  الشعاع جنبش جديد اسالمي قرار گرفت ، تحت) مانند جبھه ملي(مبارزات سیاسي احزاب غیرمذھبي 

   ٢١».، غافلگیر شد ي از سوي روحانیان سالھا در انزوا مانده را نداشتآن مقطع انتظار چنین حركت موفق

مضامین تبلیغات حول . داري را علیه روحانیت آغاز كرد ، دولت علم تبلیغات دامنه پس از پايان ماجراي انجمنھاي ايالتي و واليتي
در يك اجتماع تبلیغاتي  ١٣۴١دي ماه  ١٩، شاه در  سازي مناسب پس از زمینه. زد محور ارتجاعي شمردن روحانیت دور مي

به نوزده اصل گسترش  ١٣۵۶نام گرفت و تا سال »  لوايح ششگانه«كه بعدھا (، اصول عوامفريبانه پیشنھادي خود را  كشاورزان
  . اعالم كرد و از مردم خواست كه طي رفراندومي به آن رأي دھند)  يافت

نامید و برنامه خود را تحول عمیق و اساسي در كشور توصیف »  ارتجاع سیاه«و شاه در سخنان خود روحانیت را مخالف اصالحات 
اقدام شاه كه تالش آشكاري در راه تثبیت اقتدار و خودكامگي از طريق نقض قانون اساسي و گسترش وابستگي فرھنگي و . كرد

  . اقتصادي به غرب بود، با واكنش مناسب امام خمیني و علما روبرو شد

، و  اي كه در تھران و شھرستانھا پخش شد، رفراندوم را خالف اصول و قانون ، طي اعالمیه امام خمیني ١٣۴١بھمن در روز اول 
روز دوم بھمن بازار تھران اعتصاب . ھايي علیه رفراندوم صادر كردند ساير مراجع نیز اطالعیه ٢٢.اجباري دانست و آن را تحريم كرد

. پلیس و ساواك به سركوبي و دستگیري بسیاري از فعاالن سیاسي و مردم پرداختند.  اي صورت گرفت كرد و تظاھرات گسترده
   ٢٣.، قم نیز در موج اعتصاب و تظاھرات فرو رفت و حكومت نظامي در اين شھر برقرار شد سوم بھمن

. ات امنیتي به قم سفر كردروز چھارم بھمن ماه شاه در حالیكه شھر به صورت يك پايگاه نظامي درآمده بود، تحت شديدترين اقدام
سخن »  ارتجاع سیاه«اي علما را مورد اھانت قرار داد و مجددًا با تفصیل بیشتري از خطر  سابقه وي در اين سفر، با جسارت بي

آفريني و بازداشت طیفھاي مختلف فعاالن سیاسي و گروھي از  روز ششم بھمن بعد از يك موج گسترده سركوب و وحشت.  گفت
، به دروغ اعالم كرد كه بیش از پنج میلیون نفر رأي موافق  ، رفراندوم انجام شد و دولت به رغم عدم استقبال عموم مردم روحانیون

پیش از  ٢۴.كندي و رھبران ديگر كشورھا به شاه تبريك گفتند و حمايت خود را اعالم نمودند. اند داده از اصالحات شاه حمايت كرده
نھضت آزادي نیز طي  ٢۵. ، اعالم میتینگ در روز پنجم بھمن نمود و اطالعیه تندي منتشر ساخت خالفت، جبھه ملي براي م رفراندوم

اهللا  عزت ٢۶.، با رفراندوم مخالفت نمود ، ابعاد و آثار رفراندوم را بررسي كرده و بدون اشاره به قیام علما و روحانیان بیانیه مشروحي
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تر  اما موضع نھضت آزادي خیلي محكم»  ، ديكتاتوري نه اصالحات آري«د كه جبھه ملي شعارش اين بو«سحابي معتقد است 
به دستور شاه كلیه افراد «به روايت بازرگان . شود از روز سوم بھمن بازداشت رھبران جبھه ملي و نھضت آزادي آغاز مي ٢٧.»بود

تند براي اينكه اينھا نباشند تا در رفراندوم مخالفت جبھه ملي و نھضت آزادي و حتي افرادي از روحانیون و بازار را به زندان انداخ
   ٢٨».بكنند

،  ، محقق داماد، زنجاني ، عالمه طباطبايي ، حائري ، شريعتمداري ، آقايان گلپايگاني در يك نشست تاريخي كه عالوه بر امام خمیني
نظريه مراجع تقلید و آيات عظام حوزه علمیه «اي تصويب شد كه با عنوان  لنگرودي و آملي در آن شركت داشتند، انتشار اعالمیه

، روي فقر،  با صدور اين اعالمیه افشاگرانه كه در آن« ٢٩.چاپ و منتشر گرديد»  نامه مخالف شرع و قانون دولت قم راجع به تصويب
شده و  بار زراعت و فالحت كشور و واردات كمرشكن تكیه ، وضع اسف ، ورشكستگي اقتصادي بختي مردم ، تیره گرسنگي

، سراسر كشور را فراگرفت و  زدايي را برمال كرده بود، موجي از نگراني ھمراه با خشم و خروش ھاي اسالم ھايي از توطئه گوشه
براي رژيم شاه مسجل شده بود كه امام خمیني و علماي  ٣٠». ھاي مسلمان را علیه رژيم شاه به شدت برانگیخت افكار توده

  . خواھند دادھمفكر او مبارزه را تداوم 

،  ، پس از نطق شديداللحن شاه كه حداكثر اھانت و تھديد را در مورد علما بكار برد، امام خمیني طي نطقي١٣۴١در اسفند ماه 
  :  خطاب به طالب و روحانیون جوان اظھار داشت

خود را آماده ;  براي ضرب و شتم و اھانتخود را آماده كنید ;  ، و سربازي رفتن ، زندان رفتن خود را آماده كنید براي كشته شدن... «
   ٣١» .خود را آماده كنید و استقامت نمايید;  كنید براي تحمل مصايبي كه در راه دفاع از اسالم و استقالل براي شما در پیش است

روحانیت «: د نمودھمچنین در اين سخنراني كوبنده آخر اسفند، ضمن اعالم عزاي ملي در عید نوروز، خطاب به روحانیون چنین تأكی
علما و روحانیون . گريھا و غوغاي مشتي رجاله و اراذل وحشت كند ھا، وحشي كشي نبايد از چیزي بترسد، روحانیت نبايد از عربده
به امام خمیني در اين سخنان خطاب » .اهللا نثار كنند ، در راه قرآن و در راه اعالي كلمه بايد تا آخرين قطره خون خود را در راه اسالم

گذارم  ، نمي تا من ھستم...  كنم ام از نوامیس اسالم و مسلمین دفاع مي ھاي زندگي من تا آخرين لحظه«: رژيم شاه اعالم كرد
  » .گذارم كه دستگاه جبار استقالل اين ملت را برباد دھد تا من ھستم نمي. قوانین مخالف اسالم تصويب و اجرا شود

  : گويد رود مي ايشان به شمار مي ٣٢» ھاي ترين و پرشورترين نطق از حماسي يكي«امام خمیني در اين سخنراني كه 

اهللا علیھا ـ در طول تاريخ اسالم ھمیشه در برابر دستگاھھاي ظالم و جائر ايستادند و از اسالم دفاع كردند،  اوالد فاطمه ـ سالم«
يده شدند، قتل عام شدند، به شھادت رسیدند، جمعي سربر زجرھا كشیدند، ناسزاھا شنیدند، الي جرز قرار گرفتند، دسته

اكنون ھم بحمداهللا اوالد . الوصف مقاومت كردند و نگذاشتند كه بدخواھان اسالم را از بین ببرند و احكام خدا را محو و نابود كنند مع
ند و مقدرات مسلمین را به دست دھند كه دشمنان به مقدسات اسالم تجاوز كن اند اجازه نمي تا اوالد فاطمه زنده... اند فاطمه زنده

   ٣٣».يھود و اسرائیل بسپرند

كه از ديد برخي شاھدان عیني به  ٣۴برآورد شد» حدود چھارھزار نفر«، شمار حاضران در سخنراني امام  به گزارش شھرباني قم
العاده و  خشم و خروش فوقدر ھنگام سخنراني بیشتر چشمھاي حاضران اشكبار بود و بسیاري از حاضران با «. مراتب بیشتر بود

   ٣۵».شور و ھیجان زايدالوصفي از مجلس برخاستند

    فاجعه حمله به فیضیه

بر اساس پیشنھاد امام خمیني و تأيید علما، ايام نوروز و عید عزاي .  شدت گرفت ١٣۴٢مبارزات قاطع امام و روحانیون از آغاز سال 
اهللا تعالي فرجه  عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر ـ عّجل«ت كه امام در اعالمیه خود اعالم داش. عمومي اعالم شد

   ٣۶.كند مي» به مردم اعالم خطر«داند و  مي» ـ

اهللا گلپايگاني در مدرسه فیضیه  يك مجلس سوگواري از سوي آيت)  ع( ، مصادف با سالروز شھادت امام جعفر صادق روز دوم فروردين
، ضمن ضرب و  ، با ھجوم به مجلس عزاداري ، با لباس مبّدل مأموران رژيم. ت انبوھي در آن شركت كردندقم برقرار شد كه جمعی

، به  ھمزمان با اين فاجعه ٣٧.، عده زيادي از مردم و طّال ب را كشته و مجروح كردند جرح مردم و شكستن در و پنجره مدرسه
، منزل  باز ھمزمان با اين دو اتفاق ٣٨.حادثه نیز كشته و مجروح شدندتبريز نیز حمله شد و چند تن در اين » مدرسه طالبیه«

اي از  رژيم حمله به مدرسه فیضیه را ھجوم خودجوش عده ٣٩. اهللا سید حسن قمي در مشھد نیز مورد حمله قرار گرفت آيت
   ۴٠.اند ھاي شخصي دست به عمل زده كشاورزان زائر دانست كه به انگیزه
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، نجف و ديگر شھرھاي ايران و عراق صادر شد كه رژيم شاه را به دلیل  ، تھران ھايي از علماي قم ، اعالمیه به دنبال اين حوادث
اعالمیه «اي تاريخي صادر كرد كه به  امام خمیني نیز اعالمیه. كرد حرمتي به دين و اھل ديانت و علما و طالب محكوم مي بي

  :  عمده و تعیین كننده داشت و سه محور ۴١معروف شد»  شاھدوستي يعني غارتگري

  ;  با تعابیري كه تا آن زمان سابقه نداشت;  اول ـ حمله مستقیم به شخص شاه و نھاد سلطنت

، تجاوز به حقوق  ، ھتك اسالم شاھدوستي يعني غارتگري. كنند اينان با شعار شاھدوستي به مقدسات مذھبي اھانت مي« 
ھاي اسالم و محو آثار  ، سوزاندن نشانه اھدوستي يعني ضربه زدن به پیكر قرآن و اسالمش;  ، تجاوز به مراكز علم و دانش مسلمین
شاھدوستي يعني كوبیدن روحانیت و اضمحالل آثار ;  شاھدوستي يعني تجاوز به احكام اسالم و تبديل احكام قرآن كريم;  اسالمّیت

   ۴٢» . رسالت

فھمیدند و با تشّبث بدان  مي» تقواي گريز«را »  تقّیه«، كه اصل  كه مقدسانطلبان و خش ھاي عافیت دوم ـ تحريم معاذير و بھانه
  ; دانستند ھیچ نوع اعتراضي را مجاز نمي

حرام است »  تقّیه«،  با اين احتمال.  قرآن و مذھب در مخاطره است;  حضرات آقايان توجه دارند، اصول اسالم در معرض خطر است« 
   ۴٣». »َ َ ما َبَلغ َلغَوَلو َب«;  و اظھار حقايق واجب

اين »  نمايندگي ملت«، كه خود به صراحت با عنوان  سوم ـ اعالم استیضاح نخست وزير كشور، از سوي يك مرجع و رھبر ديني
  ; صالحیت را براي خويش قايل شد

، من به نام ملت  جريان استآمیز در  اكنون كه مرجع صالحیت داري براي شكايت در ايران نیست و اداره اين مملكت به طور جنون« 
  » . كنم وزيري استیضاح مي از آقاي َعَلم شاغل نخست

  :  امام خمیني در اين پیام بر عزم خود در تداوم مبارزه علیه رژيم شاه تأكید نموده و چنین اعالم داشت

ھاي شما  ا و خضوع در مقابل جباريھ ، ولي براي قبول زورگويي ھاي مأمورين شما حاضر كردم من اكنون قلب خود را براي سرنیزه«
  » .حاضر نخواھم كرد

رعب و وحشتي كه به دنبال فاجعه خونین . ، يكباره به جوش و خروش آمدند ھاي ستمديده و مرعوب با صدور اعالمیه مزبور، توده«
   ۴۵».ھا را فراگرفته بود، جاي خود را به خشم و عصیان و شھامت و دالوري سپرد ، قلب فیضیه

، طبقه  ، رجال سیاسي ، احزاب ملي ، بلكه عموم ملت زده ساخت نه تنھا شاه و ھیئت حاكمه ايران را بھت«عالمیه اين ا
دانشگاھي و مبارزان برجسته ملي را نیز به شگفتي واداشت تا آنجا كه بسیاري از مقامات سیاسي با نامه و پیام و طي 

،  نگري ، ژرف ، خردمندي ذاري و پشتیباني خويش را در برابر عظمت فكريگ ، مراتب ارج ھاي خصوصي و عمومي با امام مالقات
   ۴۶».، استواري و رھبري داھیانه امام آشكار كردند پايداري

حوزه علمیه مشھد از اين تصمیم اعالم روحانیت تھران يك ھفته اعتصاب را با خودداري از اقامه جماعت در مساجد اعالم كرد، 
اصناف و بازاريان تھران و ساير شھرستانھا نیز سه روز اعتصاب . حمايت كرد و اعتصاب سراسري ائمه جماعات را خواستار شد

   ۴٧.ھا و بازار تدارك ديدند عمومي را با بستن مغازه

اي  اي سازمانھاي جبھه ملي ـ استان تھران با صدور اعالمیه، مسئوالن خارج از زندان جبھه ملي با امض در بین گروھھاي سیاسي
كنند ولي از به كار بردن  فاجعه فیضیه قم و طالبیه تبريز را محكوم مي» سوزد سراسر خاك وطن در آتش استبداد مي«تحت عنوان 

نقل شده كه اللھیار صالح  ۴٨.ايندنم اي به قیام علما به رھبري امام خمیني نمي ، اشاره تعابیر روحانیان و طالب خودداري كرده
توصیف كرده و از »  زودگذر و موسمي«رھبر جبھه ملي در مالقات يكي از دانشجويان جبھه باوي در زندان قصر، حركت روحانیت را 

كنش خاصي اي به نام نھضت آزادي و يا وا ، اطالعیه در مورد فاجعه فیضیه ۴٩.نمايد پیروي و ھمكاري با مبارزات روحانیون منع مي
ھاي متعدد، سعي كرد اعتصابات و اعتراضات  ، طي مصاحبه وزير مشاور رژيم.  ، ثبت و طرح نشده است توسط رھبران آن در زندان

   ۵٠.ھا و مخالفان اصالحات ارضي نسبت دھد مردم و روحانیون را به فئودال
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ھا و پیامھاي متعددي به سران كشورھاي اسالمي  ن نامهآنا;  اي در علماي عراق برخاست ، موج تازه پس از درگیري خونین فیضیه
اهللا  آيت. و عربي ارسال داشته عملكرد رژيم شاه را مورد انتقاد قرار دادند و از آنان براي حمايت از مبارزان ايراني ياري طلبیدند

ض ـ ايران را ترك كرده به عراق مھاجرت جمعي ـ به عنوان اعترا ، از علماي ايران خواست كه به طور دسته ، با ارسال تلگرامي حكیم
، نخست امام خمیني و سپس ديگر مراجع ايران اين امر را به صالح دين و ملت  در واكنش به اين پیام آقاي حكیم. كنند

   ۵١.ندانستند

را ناديده گرفت و  ، در يورشي ديگر، معافیت تحصیلي طالب رژيم شاه: فروردين اين خبر جلب توجه كرد ٢٠در ھمین اوان و در روز 
اين اقدام كه آشكارا به قصد فشار بر روحانیت و به ويژه افزايش محدوديتھا و تضییقات بر . جمعي از روحانیون را به سربازي برد

،  اي اجرا شد و با عملیات غافلگیرانه در بیرون محل تدريس طالب آمیز و تحقیركننده گرفت به نحو توھین روحانیان جوان صورت مي
مأموران حتي طالبي كه كارت تحصیلي صادره از وزارت فرھنگ داشتند نیز . كردند ھاي نظامي اعزام مي ان را دستگیر و به پادگانآن

ھا اعزام شده بودند از جمله  امام با ارسال پیام براي روحانیاني كه به سربازخانه ۵٢.كردند بازداشت و كارتھاي آنھا را پاره مي
رسالت «:  ، ضمن تأكید بر فراگیري تعلیمات نظامي و آمادگي جسماني اعالم داشت ھاشمي رفسنجاني اكبر االسالم علي حجت

ساواك  ۵٣».داراني است كه با آنان سر و كار داريد سنگیني كه اكنون به عھده داريد، روشن ساختن و آگاه كردن سربازان و درجه
مقابله برخاست و با جلوگیري از فعالیتھاي فرھنگي آنان در مواردي با  نیز پس از اطالع از اقدامات تبلیغي روحانیان سرباز به

   ۵۴.نمود خشونت روحانیان مبارز را در داخل پادگانھا سركوب و بازداشت مي

، مجالس يادبود در نقاط مختلف تشكیل شد و  نیز با صدور اعالمیه شورانگیز امام خمیني»  اربعین شھداي فیضیه«به مناسبت 
طي نطقي آينده خونیني را در ايران و لزوم  ١٣۴٢ارديبھشت  ٢۶شاه در  ۵۵. ي براي تھاجم به رژيم فراھم گشتفرصت ديگر

اگر متأسفانه «:  وي گفت.  بیني كرد و وقوع آن را غیرقابل اجتناب دانست پیش» انقالب سفید«كشتار افرادي را براي تحقق اھداف 
، و خون يك عده افراد بدبخت و گمراه متأسفانه  گناه يعني مأمورين دولت ون يك عده بيالزم باشد كه بگويیم انقالب بزرگ ما با خ

   ۵۶».اي نیست و خواھد شد آغشته خواھد شد، اين كاري است كه چاره

  خرداد  ١۵محرم و قیام 

شھرباني كل كشور، . انديشید كرد، تمھیداتي بیني مي ، كه تشديد مبارزه را پیش رژيم.  با آغاز ماه محرم مبارزات اوج ديگري گرفت
اعمال و تظاھراتي كه شرع مقدس نیز آنھا را تجويز «، اعالمیه مفصلي منتشر كرد و  ، رئیس بعدي ساواك به رياست نصیري

اگر اشخاصي مراسم مذھبي را وسیله اغراض شخصي قرار دھند «و متذكر شد كه  ۵٧به كلي ممنوع اعالم كرد»  نفرموده است
خواھد ملتزم شوند كه سه  از طرف ديگر، ساواك و شھرباني با احضار وّعاظ، با تھديد از آنان مي. »خواھند شد شديدًا مجازات

و سوم ـ ; دوم ـ علیه اسرائیل نیز سخني به میان نیاورند; اول ـ علیه شخص اول مملكت سخني نگويند: موضوع را مراعات كنند
، ضمن پیامي به وّعاظ،  ، در مقابله با تھديدھاي رژيم امام خمیني ۵٨! ستمرتب به گوش مردم نخوانند كه اسالم در خطر ا

در ابتدا با افشاي توطئه رژيم در گرفتن التزام . اي دارد ، به نكاتي اشاره كرد كه اھمیت ويژه گويندگان ديني و ھیئتھاي مذھبي
ي نداشته و مخالفت با آن ھیچ اثري ندارد، التزام گیرندگان ، عالوه بر آنكه ارزش قانون اين التزامات«، صريحًا نظر داد كه  گانه سه

سپس با ذكر مواردي كه الزم است گويندگان بدان بپردازند، با حمله به دربار و ارتش و دستگاھھاي ; »مجرم و قابل تعقیب ھستند
، تكیه و حّساسیت بر بخشي از  اين پیاماز ديگر موارد مھم . »خطر اسرائیل و عّمال آن را به مردم تذكر دھید«دولتي يادآور شد كه 

، از مصیبتھاي وارده بر اسالم و مراكز فقه و ديانت  زني ھاي سینه در نوحه«امام خمیني با اين يادآوري كه ; ادبیات انقالبي مردم بود
، شور و شعور مبارزه  اري، نوحه خوانان و سرايندگان نوحه و مرثیه را متوجه ساخت كه در ايام عزاد»و انصار شريعت يادآور شويد

   ۶٠و۵٩.علیه رژيم شاه را زنده نگاه دارند

اي ھمراه با مراسم عزاداري و عكسھاي  از صبح آن روز تظاھرات گسترده.  مصادف بود با عاشوراي حسیني ١٣۴٢خرداد  ١٣روز 
مسجد حاج ابوالفتح در میدان شاه به  مسیر اصلي تظاھرات از مدرسه. ، در خیابانھاي تھران آغاز شد امام خمیني در دستان مردم

سمت بھارستان و سپس میدان فردوسي با حضور دھھا ھزار نفر از مردم تا دانشگاه تھران امتداد يافت و پس از عبور از مقابل كاخ 
از  در گزارشات ساواك.  شاه و شعارھاي خشمگینانه مردم علیه ديكتاتور به میدان توپخانه و سپس میدان ارك منتھي گشت

در شھر قم نیز در ده روز اول  ۶١. تظاھرات اين روز به حضور آشكار دانشجويان در كنار طالب و ساير اقشار مردم اشاره شده است
تھديد مأمور . شد و ھمه منتظر نطق عاشوراي امام بودند محرم مراسم عزاداري با شكوه و متفاوت از سالھاي گذشته برگزار مي

. راني ثمري نداد و ايشان به سوي فیضیه حركت كرد راي منصرف ساختن امام خمیني از ايراد سخنساواك از طرف شخص شاه ب
مقارن ساعت ھفت بعدازظھر، بر بلنداي منبر . كردند وارد مدرسه فیضیه شد و در حالي كه ھزاران تن از مردم او را ھمراھي مي

ناپذير امام در برابر شاه و  ، رويارويي قاطع و سازش اني آتشین و حماسير با اين سخن. قرار گرفت و بیانات تاريخي خود را ايراد كرد
محمدرضا شاه براي نخستین بار از  ۶٢».اي در مردم مسلمان ايران دمیده شد روح انقالبي تازه«رژيم سلطنتي به اوج خود رسید و 
غول وحشت و «،  به تعبیر غالمرضا نجاتي. ود، انتقاد، سرزنش و حمله قرار گرفته ب ، مورد سؤال سوي يك شخصیت مرجع روحاني



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

اهللا خمیني در حضور دھھا  اهللا روح آيت. ھراسي كه نام شاه طي سالھاي متمادي در اذھان جاي داده بود، در ھم شكسته شد
; ه بودخطاب كرده بود بت بزرگ سخت ضربه خورد» ! بدبخت«، »! بیچاره«، »!تو«، »! آقاي شاه«، شاھنشاه را  ھزار تن مستمع

   ۶٣».، آسیب ديده بود اقتدار رژيم كودتا و ترس و وحشتي كه از سازمان امنیت مخوف او در اذھان وجود داشت

  : نويسد ، مي وي پس از بیان اين نكات

نمودي است از يك حركت پھلواني و واكنش ;  اهللا خمیني نقطه عطفي است در تاريخ معاصر ايران آيت ١٣۴٢خرداد  ١٣نطق روز « 
اهللا خمیني رژيم شاھنشاھي را تكان  ، سخنان آن روز آيت بپذيريم يا نپذيريم.  ديدي است در برابر ستمگريھاي محمدرضا شاهش
تر از آن بود كه بتوان از راه تھديد يا وعده و  ابعاد ماجرا وسیع. سخت ھم تكان داد، و شمارش معكوس از ھمان روز شروع شد; داد

، به شیوه معمول و با اتكا به پشتیباني امريكا، در برابر اين تھديد به سیاست خشونت و سركوب  اهش. وعید با آن مقابله كرد
   ۶۴».اهللا خمیني را صادر كرد متوسل شد و دستور بازداشت آيت

  :  گونه توصیف شده است ، وضعیت تجمع مردم در سخنراني عصر عاشوراي امام اين در يكي از گزارشھاي ساواك

بامھا پر  تمام پشت. ، میدان جلو صحن و صحن مسجداعظم را گرفته بود ، صحن بزرگ حضرت ام صحن مدرسه فیضیه، تم جمعیت«
داشتند در تاريخ  گفتند و اظھار مي تعداد جمعیت را در حدود دويست ھزار نفر مي. از جمعیت بود كه غالبًا از شھرستانھا آمده بودند

ني را مثل امام وارد كردند و تمام جمعیت آن چنان صلوات فرستادند كه تا دو كیلومتر خمی...  قم چنین جمعیتي ديده نشده است
   ۶۵». رفت صداي آن مي

ھاي گسترده روحانیان طرفدار امام در تھران و شھرستانھا، مأموران  پس از دستگیري ١٣٨٣محرم  ١٢/ ١٣۴٢خرداد  ١۵نیمه شب 
ھا كماندو و سرباز گارد شاھنشاھي و  را با به كارگیري ده)  ره( ، امام خمیني ردم، با استفاده از تاريكي شب و خواب بودن م رژيم

اين دستگیري خرداد  ۶۶;ھاي اطراف منزل ايشان بازداشت نمودند ـ و در واقع ربودند ـ و به تھران منتقل كردند كنترل نظامي محله
، شیراز و كاشان و اعتصابھا و  ، ورامین ، تھران ھاي قماز ابتداي صبح آن روز تظاھرات گسترده و خونیني در شھر. را آفريد

بیشترين كشتار وحشیانه . ، تبريز و بسیاري از شھرستانھاي كوچك و بزرگ كشور رخ داد واكنشھاي مردمي در مشھد، اصفھان
اشنگتن پست تلفات روزنامه و ۶٧.مردم در تھران و ورامین صورت گرفت و ھزاران تن از اقشار مختلف مردم كشته و زخمي شدند

، تعداد  نگار امريكايي كه در تھران شاھد تظاھرات بوده ماروين زونیس روزنامه« ۶٨.خرداد در تھران را يكھزار تن اعالم كرد ١۵
در تھران و چند شھر حكومت نظامي اعالم شد و موج دستگیري  ۶٩». شدگان و مجروحین را چند ھزار تن تخمین زده است كشته

روز شانزده خرداد ھم شھر تھران ھمچنان شاھد .  انشجويان و بازاريان و مردم مبارز در مناطق مختلف گسترش يافتروحانیون و د
اي و دستگیري تعدادي ديگر قبل  ھاي تظاھرات مردم و مقابله آنان با نیروھاي مسلح بود كه با شھادت و مجروح شدن عده صحنه

   ٧٠.از ظھر كامًال سركوب شد

، زيرا اينھا تشكیالت قوي داشتند و كوچك  ما شانس آورديم«:  خرداد تشكیل شد، گفت ١۵كابینه كه بعد از ظھر  َعَلم در جلسه
   ٧١». اي مجروح و كشته شدند، معذلك ھنوز ھستند و اين خیلي عجیب است نیست با آنكه از صبح عده

وزير در تأيید كشتار  اهللا معینیان معاون نخست نصرت ، جھانگیر تفضلي وزير مشاور و در اين جلسه محمد باھري وزير دادگستري
  . مردم سخناني گفتند

گويد  فكر سخت عصباني است و بر له دولت است و مي طبقه روشن«:  دكتر پرويز ناتل خانلري وزير فرھنگ نیز چنین اظھار داشت
ارتشبد  ٧٢».و بسیار شديد بايد عمل كردحكومت نظامي ضرورت كامل دارد ... كند كند و اقدام شديد نمي چرا دولت سستي مي

  : نويسد فردوست نیز در خاطرات خود مي

اگر تظاھرات ...  و شھرباني ھیچ اطالعي نداشت]  ساواك[، اداره كل سوم  خرداد، حتي شب قبل آن١۵درباره تظاھرات وسیع «
خرداد ھم  ١۵تا ظھر ... انجامید ط محمدرضا ميگرديد، بدون ھیچ ترديد به سقو شد و دو موضوع در آن رعايت مي قبًال تدارك مي

دانستند و به شدت دستپاچه  ھا تظاھرات را يك طرح براندازي وسیع و سازمان يافته مي محمدرضا و ھم امريكايیھا و ھم انگلیسي
   ٧٣».بودند

ايشھاي سیاسي و مذھبي را قیام مردم علیه رژيم و شخص محمدرضا شاه بود و ھمه گر«نويسد كه قیام پانزده خرداد  نجاتي مي
   ٧۴».خرداد يك قیام خودجوش و ناگھاني بود ١۵قیام ...  گرفت در بر مي
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  : نويسد آبراھامیان ھم مي

،  سه روز به طول انجامید، صدھا ـ و شايد ھزاران ـ كشته برجاي گذاشت و نه تنھا تھران و قم بلكه اصفھان ١٣۴٢قیام خرداد «
   ٧۵».البته رژيم اين قیام را سركوب كرد و از گسترش آن به شھرھاي ديگر جلوگیري كرد.  در برگرفتشیراز، مشھد و تبريز را ھم 

، كه پس از گذار از  بیژن جزني; آيد در تھران به از نقل يك ماركسیست شناخته شده در پي مي ١٣۴٢خرداد  ١۵شرح وقايع 
و تشكیل اولین گروه چريكي با ايدئولوژي ماركسیستي به سازمان جوانان حزب توده و جناح چپ دانشجويان جبھه ملي دوم 

  : ايدئولوگ حركتھاي مسلحانه چپگرا تبديل شد

حمله به مدرسه . خرداد در تھران از چند روز قبل به صورت تظاھرات نیمه مذھبي ـ نیمه سیاسي شروع شد ١۵تظاھرات خونین «
ابعاد و شدت ) دو روز بعد از عاشورا(خرداد  ١۵تظاھرات در روز باعث شد كه ...  خمیني]  امام[فیضیه قم و سپس بازداشت 

  ... . خصلت شورشي تظاھرات باعث تعطیل زندگي عادي شھر و جاري شدن انبوه انساني به خیابانھا شد. اي پیدا كند سابقه بي

ھاي حامل مسلسل  و جیپ خیابانھاي مھم شھر توسط نیروي نظامي از يكديگر قطع شد و نیروي نظامي ھمراه تانك و زرھپوش
مردم از خیابانھاي مركزي به خیابانھاي اطراف پخش شدند و .  ، مردم را ـ اعم از تظاھركننده يا عابر ـ به گلوله بست سنگین

ي ا زده در خیابانھاي اطراف شھر سنگربندي كرده و در ھر جا نغمه جمعیتي كه داوطلبانه يا به اجبار كار را تعطیل كرده بود، ھیجان
اي وسیع كه از شرق به خیابان دلگشا و سه راه  نیروي مسّلح به خیابانھاي اطراف شھر اعزام شد و در منطقه. ساز كرده بودند

وجه  چنین سركوبي خونین به ھیچ. ، كشتار با ابعادي وحشیانه آغاز شد رسید و از غرب تا انتھاي خیابان آذربايجان شكوفه مي
، در جريان امور قرار داشت و دستور  ، فرمانده نیروي ھوايي» خاتمي«شاه از خانه . شورشیان نبودمتناسب با امكانات و نیروي 

  . گونه مقاومتي نبودند ، كه جز چوب و سنگ سالحي نداشتند، قادر به ھیچ مردم. كرد حداكثر ِاعمال خشونت را صادر مي

، كه از  توده. آورد اي را از پا در مي ، آتش نظامیان عده ترين تجمعي نیز با كوچك] خرداد[ ١۶در روز .  اشغال نظامي شھر ادامه يافت
نگريست و بسیار كساني بودند كه از شدت  آسا مي سّال خي رژيم به خشم آمده بود، مشتھاي خالي خود را با خشمي جنون

  . گريستند نومیدي مي

گروھي خود را به شھر رساندند و در تظاھرات شركت ; ورد، دھقانان اطراف تھران را نیز به حركت درآ جنبه مذھبي تظاھرات... 
، سّال خي  از جمله در سرپل باقرآباد ورامین. رو شدند اي نیز با نیروي مسلح ارتش و ژاندارمري ـ ھردو ـ روبه كردند و عده

عصر پانزدھم . ن قرباني شدندت ۴٠٠گفته شد كه در اين نقطه . بودند»  جھاد با دشمنان دين«اي از دھقانان شد كه عازم  وحشیانه
اين . ، انباشته از زخمي و كشته شده بود خرداد، بیمارستانھا و ھر جاي ديگر كه نام درمانگاه و درمانھاي طبي و بھداشت داشت

و  شد آوري مي شدگان در خیابانھا توسط ارتش جمع و اّال اجساد كشته; كشتگان كساني بودند كه زنده به اين مراكز رسیده بودند
ھاي عظیم انباشته  اند تعداد زيادي از اجساد در درياچه قم ريخته شد و مقاديري نیز در چاله گفته.  گشت به طور جمعي منھدم مي

  » .شد و با بولدوزر روي آنھا پوشانده شد

، تجربه  شكست آن خرداد، به رغم سركوب و ١۵«:  ، معتقد است١٣۴٢غالمرضا نجاتي با تأكید بر حركتھاي مسلحانه بعد از سال 
، و نیز نمايشي از شكست رژيم شاه در انجام اھداف دراز مدت استعمارگران آمريكايي و  بزرگي از قیام مردم علیه ظلم و ستم

، كه  خرداد نقطه عطفي بود در تاريخ معاصر ايران ١۵قیام . ، سرمايه گذاري شده بود انگلیسي بود كه سالیان دراز، براي اجراي آن
ھمچنین بیانگر اين .  یاسي و انقالبي را به جنبش ايدئولوژيكي سیاسي ـ مذھبي و مبارزه مسلحانه مبدل ساختجنبش س

ظھور گروھھاي چريكي و آغاز .  حقیقت بود كه از آن پس مبارزه با رژيم كودتا با مسالمت و در چارچوب قانون امكان نخواھد داشت
   ٧».بود ١٣۵٧وم مبارزه ملت ايران تا انقالب سال خرداد و تدا ١۵، پیامد قیام  نبرد مسلحانه

  :  خرداد نوشته است ١۵آبراھامیان در مورد پیامد قیام 

آتش زير خاكستر باقي ماند تا در فرصتي مناسب  ١٣۴٢ھر چند شاه توانست قدرتش را تثبیت كند، خاطره كشتارھاي خرداد «
نیز تمريني بود  ١٣۴٢تمريني براي انقالب مشروطه بود، رويدادھاي خرداد  ١٢٩١ھمچنان كه بحران تنباكوي سال . شعله ور شود

  » .١٣۵٧براي انقالب اسالمي 

  : نويسد ، مي حامد الگار استاد دانشگاه بركلي و محقق شناخته شده در زمینه اسالم و ايران
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در اين روز بود كه .  ريخ نوين ايران استشورشي كه با تقويم شمسي ايراني در روز پانزدھم خرداد، برپا شد، نقطه عطفي در تا«
ھاي مردم در مبارزه بر ضد شاه و اربابان بیگانه او، با ايجاد  ھاي رھبري و سخنگويي امام خمیني براي الھام بخشیدن به توده پايه

،  بود، توده مردمھمبستگي از راه تفكر اسالمي ريخته شد و به جاي احزاب غیرمذھبي كه پس از مصدق اعتبارشان از دست رفته 
 ١٩٧٨ـ ٩به ھر صورت نھضت خرداد پیش درآمد انقالب اسالمي . ، اقدام به جنبشھاي سیاسي كردند تحت رھبري مذھبي

   ٧». بوده است) ١٣۵٧(

  نھضت آزاد «و تعطیل »  جبھه ملي دوم«انحالل 

خرداد منتشر ساخت كه  ١۵در دفاع از قیام » دريز ديكتاتور خون مي«اي تحت عنوان  نھضت آزادي اطالعیه ١٣۴٢در نوزدھم خرداد 
چندي بعد اعالمیه ديگري به امضاي دستگاه اجرايي نھضت آزادي منتشر . موضع تعدادي از اعضاي خارج از زندان اين گروه بود« 

كند كه  أكید ميمیثمي در مورد اين اعالمیه ت» . ساخت نظر آنان را با گروه منتشر كننده اعالمیه قبلي فاش مي شد كه اختالف
در كتاب نھضت امام  ٨».خرداد را كه به نام نھضت آزادي داده شده بود، نپذيرفتند ١۵ھاي بعد از  اطالعیه]  آزادي[سران نھضت «

 ٨».رھبران اين گروه اين اعالمیه و چند اعالمیه مشابه آن را تكذيب كردند و ساختگي دانستند«خمیني نیز تصريح شده كه 
اي در محكومیت  در خاطرات خويش با آنكه موضوع پیشنھاد خود در زندان به رھبران جبھه ملي براي صدور اعالمیهمھندس بازرگان 

در مجموعه  ٨.كند ھاي منتشره در بیرون از زندان نمي اي به اطالعیه دھد ھیچ اشاره خرداد را توضیح مي ١۵اعمال رژيم و كشتار 
   ٨. ھا درج شده است زبور، چند صفحه بعد اعالمیه تكذيب اينگونه اطالعیهاسناد نھضت آزادي با وجود چاپ اطالعیه م

  : نويسد گیري جبھه ملي در قبال قیام پانزده خرداد مي نجاتي در مورد عدم موضع

آن  تر از آن بود كه نسبت به فاجعه مھم. رھبران جبھه ملي دو سه روز پس از قیام پانزده خرداد، در زندان از حادثه آگاه شدند«
... ، اعالمیه صادر كند و اعمال رژيم را در كشتار مردم محكوم نمايد بازرگان پیشنھاد كرد شورايعالي جبھه ملي. تفاوت بمانند بي

نظر شديد و  خرداد، به اختالف ١۵بحث درباره تھیه و تصويب اعالمیه مبني بر محكوم كردن رژيم كودتا در كشتار مردم در قیام 
   ٨». نجام مقدمات انحالل و فروپاشي جبھه ملي دوم را فراھم ساختمشاجره كشید و سرا

  : گويد بازرگان نیز در شرح ماوقع مي

نتیجه از پیش معلوم بود، ھیئت اجرائیه . قرار شد آقاي صالح موضوع را در ھیئت اجرائیه جبھه ملي مطرح كند و تصمیم بگیرند«
بختیار در خاطرات خود گفته است كه با كوشش او ] شاپور[آقاي ... یه رأي دادپس از چند روز سرانجام به مخالفت با صدور اعالم

به ھر حال اين موضوع نیز كه حاكي از . به تصويب نرسید) خرداد ١۵صدور اعالمیه جبھه ملي در اعتراض به حادثه (طرح مورد بحث 
   ٨». نظر بین رھبران جبھه ملي بود، مقدمه انحالل جبھه را فراھم ساخت اختالف

) ١٣۴١دي (با اوج گرفتن اختالفات دروني جبھه ملي كه بخشي از آن بويژه در زمینه ساختار تشكیالت در كنگره جبھه ملي 
مكاتبات متعدد شوراي عالي . روند از ھم پاشیدگي اين گروه تشديد شد ۴٢تشديد گرديد، پس از آزادي سران آن در شھريور 

، كه شوراي عالي جبھه ملي در پاسخ ١٣۴٣كشمكش درون سازماني تا ارديبھشت «و  اي نرسید جبھه و دكتر مصدق به نتیجه
   ٨». به نامه دكتر مصدق انحالل خود را اعالم كرد، ادامه يافت

، از نیمه دوم سال  ھم زمان با افزايش دستگیري روحانیان و موج بازداشت يكباره علماي تبريز و تداوم سركوب مبارزان مذھبي
داريوش ; در آبان ماه سران نھضت آزادي به محاكمه كشیده شدند.  اه به سركوب نیروھاي سیاسي مخالف پرداخترژيم ش ١٣۴٢

، بازاريان و افراد وابسته به جبھه ملي ـ با محاكمه و  ، ھمچنین گروھي از دانشجويان» حزب ملت ايران«فروھر و چندتن از فعاالن 
طیب حاج رضايي و حاج اسماعیل ; خدمت سربازي به نقاط بد آب و ھوا فرستاده شدندجمعي براي ; محاكمه ـ به زندان رفتند بي

   ٨.تیرباران شدند ۴٣، به جرم تحريك مردم به شورش در پانزده خرداد، به حكم دادگاه نظامي محكوم و در آبان  رضايي

  : سدنوي يوسفي اشكوري در مورد آزادي سران جبھه ملي از زندان و وضعیت نھضت آزادي مي

اما اعضاي نھضت آزادي در . ، از زندان آزاد شدند١٣۴٢شھريور  ١٨، در روز  رھبران جبھه ملي سرانجام بدون دادرسي و محاكمه«
. آمیز خود را در مبارزه با رژيم دنبال كرد و به آن وفادار ماند جبھه ملي در مجموع راه مسالمت. دلیل آن نیز روشن بود. زندان ماندند
،  اهللا خمیني و در نھايت با نھضت انقالبي و حماسي روحانیان و بويژه آيت... جو شد ، راديكال و ستیزه زادي با شتابولي نھضت آ
   ٨».، پیوند برقرار كرد ناپذير و مقاوم جنبش جديد روحانیان مرجع سازش
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با تجربه و اھل مطالعه نھضت آزادي با  ، عناصر متدين«الدين فارسي نیز معتقد است كه در آن زمان ساواك پي برده بود كه  جالل
در »  بیش از ھشتاد تا نود درصد بدنه نھضت آزادي«وي ھمچنین تأكید دارد كه » .اند خرداد به ھم پیوسته ١۵پیروان امام يا نیروي 

  » .، ملتزم به احكام و داراي مطالعات و آموزش اسالمي نسبتًا خوبي بودند جوانان متدين«آن ھنگام 

  : نويسد درباره محاكمه رھبران و اعضاي نھضت آزادي مياشكوري 

تقريبًا تمامي رھبران و كادرھاي اصلي و اعضاي درجه دو و سه آن به ) بدوي و تجديدنظر(پس از اجراي دو مرحله محاكمه ... «
برداري كند اما  د بھرهخواست از محاكمه علني آنان در دادگاه نظامي به نفع خو رژيم مي. محكوم شدند)  يك تا ده سال(حبس 

   ٩».كامًال به زيان رژيم تمام شد...  در دادگاه تجديدنظر نظامي)  بويژه مدافعات مھندس بازرگان(مدافعات آنان 

،  ، منصور عطايي حسن نزيه(، اعالمیه تأسیس نھضت آزادي را امضأ كرده بودند، چھارنفر  از ھفت نفري كه از طرف ھیئت مؤسس
ھشت تن بودند و  ۴٣و  ۴٢مجموع محكومین نھضت آزادي در محاكمات . تحت تعقیب قرار نگرفتند)  س سمیعي، عبا رحیم عطايي
 ۵يازده تن ديگر از اعضاي نھضت آزادي محاكمه و از يك تا )  تن جداگانه ٨تن و  ٣(مجموعًا در دو سري محاكمه  ۴۴تا پايان سال 

   ٩٣.سال زندان محكوم شدند

، چند اعالمیه از سوي نھضت  مبناي كیفرخواست دادستان ارتش«، ۴٢كند در محاكمه سري اول  ريح ميھمانگونه كه نجاتي تص
در واقع اقدامات جناح انقالبي  ٩۴.، انتشار يافته بود كه بعد از قیام پانزده خرداد و در ھنگام بازداشت رھبران نھضت» آزادي بود

آزاد شده بود و بعد از  ۴٢اهللا طالقاني كه در اوايل خرداد  در مورد آيت. رديد، به پاي رھبران نھضت محسوب گ جوانان نھضت آزادي
اي كه به خط ايشان خطاب به سربازان و افسران مسلمان كشف شده بود،  نويس اعالمیه خرداد مجددًا بازداشت گرديد، پیش ١۵

   ٩۵. مستند اصلي محكومیت وي قرار گرفت

ھاي شديداللحن نھضت آزادي را در زمان بازداشت سه تن رھبران اصلي  ب اعالمیهالدين فارسي كه روشن ساخته اغل جالل
، در خاطرات خود ضمن تصريح به ارتباط و ھمكاري ھیئتھاي مؤتلفه اسالمي با نھضت  نھضت آزادي نوشته و منتشر نموده است

  : نويسد ، مي آزادي

يعني ھیئتھاي مؤتلفه )  ره( ر چیزي نداشت و محتاج پیروان امام، امكان چاپ و انتشا نھضت آزادي مثل ھمه سازمانھاي سیاسي«
   ٩۶».كردند ھاي نھضت آزادي ھم ھیئتھاي مؤتلفه شركت مي در انتشار اعالمیه... بود

ھا علیه  ، در راه انداختن تظاھرات و بسیج توده نفر عضو داشته است ۵٠٠فقط در تھران بیش از «ھیئتھاي مؤتلفه كه در آن زمان 
   ٩٧».كرد م نقش بسزايي ايفا ميرژي

  : نويسد اشكوري در مورد توقف فعالیتھاي نھضت آزادي پس از محاكمه رھبران آن مي

   ٩٨».نھضت آزادي با ركود و توقف و مانع جدي مواجه شد و از گسترش و فعالیت آن در داخل كشور جلوگیري به عمل آمد... «

  :  ورد تعطیل شدن نھضت در آن زمان چنین آمده استھاي نھضت آزادي نیز در م در يكي از بیانیه

   ٩٩».، فعالیت آن عمًال تعطیل گرديد پس از محكومیت سران و بعضي اعضأ نھضت آزادي... «

  

  . مھر  ١۵، ذيل ١۴۵، ص  ش١٣٧٢، نشر گفتار،  ، تھران٢، ج  عاقلي، باقر، روزشمار تاريخ ايران-

  . ١۴٩ـ۵٠، صص ) افست چاپ بیروت(ش ١٣۵۶، ١، ج  ، سیدحمید، نھضت امام خمیني روحاني -

  . ١۴۶، ص ٢، ج ١٢،  عاقلي١ عاقلي; ١۵٢ـ ٣، صص  ھمان -

  . ٣۵، ص  ش١٣٧۴، رسا،  ، تھران١، ج  ، غالمرضا، فرھنگ تاريخي سیاسي ايران و خاورمیانه علي بابايي -
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اهللا، سه سال ستیز  ، روح حسینیان; ـ ۴، صص  ش١٣٨١،  ، نشر عروج ، تھران١۵، چ ١، ج  م خمیني، سیدحمید، نھضت اما روحاني -
  . ١٣٢، ص  ش١٣٨٢،  ، مركز اسناد انقالب اسالمي ، تھران)١٣۴١ـ ۴٣(مرجعیت شیعه 

  . ١٣٣، ص ...سه سال ستیز -

  . ١٨۶ـ٧، صص  نھضت امام خمیني -

  . ١۴۵و  ١۴٠و  ١٣٧ـ٨ص ، ص...سه سال ستیز; ١٨٧ـ٩، صص  ھمان -

  ).  متن كامل و تصوير اعالمیه نھضت آزادي( ١۶٣ـ۶، صص  نھضت امام خمیني -

  . ١۴۵، ص ...سه سال ستیز -

  .  ، متن اعالمیه جبھه ملي۵٣٩، ص ١٣٧٢،  ، چاپخش ، به اھتمام پرويز ورجاوند، تھران يادنامه دكتر غالمحسین صديقي -

  . ١۶٧ و ١۶٣، صص  نھضت امام خمیني -

و   كه پس از تلگراف شديداللحن ايشان به شاه; آيد اين اولین موضعگیري و واكنش رسمي شاه علیه امام خمیني به شمار مي -
  ). ١٧٣، ص  نھضت امام خمیني(» .علم ابراز گرديد

 ۶، صص ... ريخي سیاسيفرھنگ تا; ، ص١٣٧١، رسا،  ، تھران١، ج  ساله ايران ٢۵، غالمرضا، تاريخ سیاسي  نجاتي; ھمان جا -
  . ٣۵ـ

  .  ھمان جا، با اندكي تصرف -

  . ٢٠۵، ص  نھضت امام خمیني -

  . ١٨۴ـ۶، صص  نھضت امام خمیني:  ك.ر -

  . ٢٠٩ـ١٠، صص  نھضت امام خمیني -

  . ٢۶۶، ص  ش١٣٧۶،  ، قلم ، تھران١، ج  ، در تكاپوي آزادي يوسفي اشكوري، حسن -

  . ٧۶، ص  ش١٣٧٣،  ، نشر حديث ، تھران ي تاريك، زوايا الدين ، جالل  فارسي -

  . ٢۶٧، ص  در تكاپوي آزادي-

   ٢٢۴، ص ... تاريخ سیاسي; ٢٣٠ـ ٢، صص  نھضت امام خمیني; ٢٣ـ ۴، صص ١صحیفه نور، ج  -

،  نامك، نشر  ، تھران٢، ج  ، قلم و سیاست ، محمدعلي سفري; ١٨٠ـ۵، صص ...سه سال ستیز; ٢۶٢ـ۶، صص  نھضت امام خمیني -
  . ۴٧٩ـ٨٠، صص  ش ١٣٧١

  .  ، با تلخیص٢٧٠ـ ۶، صص  نھضت امام خمیني; ٣٨، ص ... فرھنگ تاريخي سیاسي -

  . ۵۴۴ـ۵٢، صص ... يادنامه دكتر غالمحسین; ۴٨٢، ص  قلم و سیاست -

  . ٢۶٨ـ٧٣، صص  در تكاپوي آزادي -

  . ٢۶٨، ص  ھمان -
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  . ٢٧٣، ص  ھمان -

  ).  متن كامل اعالمیه مراجع(، ٢٩۶ـ ٣٠٢، صص  نھضت امام خمیني -

  . ٣٢٧، ص ١۵، چ  ھمان -

  . ٣١٠ـ ١١، صص  ، چ اول ھمان -

  . ٣۴١، ص ١۵، چ  ھمان -

  . ١۶۴و  ١۶٢و  ١۵٨ـ٩، صص ١، ج  صحیفه امام -

  . ، پانوشت به نقل از كوثر١۶۵، ص  ھمان -

  . ٣۴١ـ٢، صص  نھضت امام خمیني -

  . ٣٧، ص ١صحیفه نور، ج ; ٣١۵، ص  نھما -

، صص  ش١٣٧١،  ، بنیاد تاريخ انقالب اسالمي ايران ، تھران١، ج  ، غالمرضا، ھفت ھزار روز تاريخ ايران و انقالب اسالمي كرباسچي -
  . ٣٣٧ـ ۴٩، صص  نھضت امام خمیني:  ك.ر; ١٣۴٢فروردين  ٢، ذيل ١٣٣ـ ۴

طي زدوخورد قم و تبريز، «: ۶/١/۴٢اطالعات ; ، ذيل ھمان روز١٣۵ـ ۶، صص ...ھزار روز ھفت; ٣٨، ص ... فرھنگ تاريخي سیاسي -
  » .اي مجروح شدند سه نفر كشته و عده

  . ١٣۴، ص ...ھفت ھزار روز -

  . ٣٨، ص ... فرھنگ تاريخي سیاسي -

اعالمیه چاپ و در بسیاري از شھرھا اي به صورت  ، پیام امام به علماي تھران است كه در سطح گسترده ، در اصل اين اعالمیه -
  . توزيع شد

  ).  در ھر دو مأخذ متن كامل اعالمیه درج شده است. (٢٧٢ـ ٣، صص  نھضت امام خمیني; ٣٩ـ ۴٠، صص ١صحیفه نور، ج  -

  .  ھمان -

  .  ھمان -

  . ٣٩٩، ص  نھضت امام خمیني -

  . ٣٩۵ـ۶، صص  ھمان -

  . ۴٠۶ـ٩، صص  ضت امام خمینينھ; ١۵۴، ص ٢، ج  روزشمار تاريخ ايران -

داند و نیز تأكید  اشكوري اين اعالمیه را مربوط به بعد از پانزده خرداد مي. ٢٧۵، ص  در تكاپوي آزادي; ٣۵۶، ص  نھضت امام خمیني -
  . شود اي نمي اشاره» ھا به روحانیان و علما و يا ماھیت مذھبي قیام«كند كه در اين اعالمیه  مي

  .  ، پانوشت٣۵۶، ص  ينھضت امام خمین -

  . ١٣٩، ص ...ھفت ھزار روز -
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،  ش١٣۶١،  ، انتشارات اسالمي ، ج ، قم ، تاريخ سیاسي معاصر ايران الدين ، سید جالل مدني; ٣٩، ص ... فرھنگ تاريخي سیاسي -
  . ١۴٠، ص ...ھفت ھزار روز; ٢٨ـ٩صص 

  . ۴٢۴، ص  نھضت امام خمیني; ٢۴۵، ص ...سه سال ستیز -

  . ۴٢۴، ص  ھمان -

  . ۴٢۵، ص  ھمان -

  . ۴٢٧ـ٣۶، صص  ھمان -

  . ١٣۴٢ارديبھشت  ٢٨،  روزنامه اطالعات -

  . ٣٢، ص  تاريخ سیاسي معاصر ايران -

  . ٣٣ـ ۴، صص  ھمان -

و از جمله اين نوحه را سرود ; جامه عمل پوشاند، از كساني بود كه اين توصیه را  ، به روايت حاج مھدي عراقي حاج صادق اماني -
ننگ / روم  زير ستم نمي/ تا كه به تن توان بَود / نیست ز مرگ واھمه / گفت عزيز فاطمه «: شد خرداد نیز خوانده مي ١۵كه در روز 

بنیانگذاران و رھبران شھید اماني از . » كشم ظلم و ستم نمي/ حیا  من ز يزيد بي/ عزت و مرگ لّذت است / و حیات ذلت است 
ھا،  روايت ناقص اين نوحه در كتاب ناگفته. (بود كه ھمزمان با شروع نھضت امام خمیني تشكیل شد»  ھیئتھاي مؤتلفه اسالمي«

كند و يادآور  به نقل از خاطرات زندان، بازرگان آن را به طور كامل نقل مي ٣۶٩، ص  در كتاب در تكاپوي آزادي.  آمده است ١٧٩ص 
  ). و  ۴٧٨و  ۴٧٧و و  ۴۶٧، صص ١۵، چ ١، ج  نھضت امام خمیني:  ك.ر. اند خوانده شود كه اين نوحه را در زندان ھم مي مي

  . ۵٢، ص ١ھا از صحیفه نور، ج  نقل قول -

  . ۴٩٣ـ۵، صص ١۵، چ ١، ج  نھضت امام خمیني -

  . ۴٩٨، ص  ھمان -

  . ٢٢٨، ص ... ساله ٢۵تاريخ سیاسي  -

   .٢٣٣، ص  ھمان -

  . ۴۶۶، ص ...سه سال ستیز -

  . ۴٧٢، ص  نھضت امام خمیني; ١۵٠، ص ...ھفت ھزار روز; ۴٢ـ ٣، صص  تاريخ سیاسي معاصر ايران -

  . ٢٩٣ـ٣١٩، صص ...سه سال ستیز; ۵١۵ـ٨۵، صص ١۵، چ ١، ج  نھضت امام خمیني:  ك.ر -

  . ١٩٧٨امبر نو ١۵،  ، به نقل از واشنگتن پست٢٣۶، ص ... ساله ٢۵تاريخ سیاسي  -

  . ھمان جا -

  . ٢۶، ص  ش١٣٧٨،  ، مركز اسناد انقالب اسالمي ، تھران٢خرداد به روايت اسناد، ج  ١۵، جواد، تاريخ قیام  منصوري -

  . ٢٢ـ٣١، صص  ش١٣۶٢،  وزيري ، روابط عمومي نخست ، تھران١٣۴٢متن كامل مذاكرات ھیئت دولت طاغوت در پانزده خرداد  -

  .  ھمان -
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  . ۵١٣ـ۴، صص و  ش١٣٧٣،  ، اطالعات ، تھران١، ج  ، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي ، حسین وستفرد -

  . ٢٣٩، ص  ...ساله ٢۵تاريخ سیاسي  -

   ۵٢٣، ص  ش١٣٧٧،  ، نشر ني ، تھران محمدي ـ فتاحي گل:  ، ترجمه ، يرواند، ايران بین دو انقالب آبراھامیان -

  .  -ج ، نشر كارگر ،بي تا ، صص جزني بیزن ،تاريخ سي ساله ايران ، -

  . ٢۴٠، ص ... ساله ٢۵تاريخ سیاسي  -

  . ۵٢۴، ص  ايران بین دو انقالب -

  . ٢١٣، ص  ش١٣٧١،  ، فاخته ، تھران فیروزه برلیان:  ، ترجمه جیمز، شیر و عقاب.  بیل. ا -

  . ۶١، ص ... تاريخ قیام -

  . ١٣٧، بي تا، ص  ، نشر صمديه ، تھران قاهللا، از نھضت آزادي تا مجاھدين خل ، لطف میثمي -

  . ۶۴٩، ص ١۵، چ ١، ج  نھضت امام خمیني -

   ٣٩١ـ۴، صص  ش١٣٧۵، رسا،  ، تھران١، ج  شصت سال خدمت و مقاومت ـ خاطرات مھندس مھدي بازرگان -

، ج  ، خط سازش ، مجتبي سلطاني; ٣۴٠و  ٣٣٢و  ٢٩۶، صص  ش١٣۶٢،  ، نھضت آزادي ايران ، تھران١، ج  اسناد نھضت آزادي ايران -
  . ٧٣ـ ۴، صص  ش١٣۶٧،  ، مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمي ، تھران١

  . ٢۴٣، ص ... ساله ٢۵تاريخ سیاسي  -

  . ٣٩۴و  ٣٩٢، صص ... شصت سال خدمت -

  . ٢۴۵، ص ... ساله ٢۵تاريخ سیاسي  -

  .  ، با اندكي تلخیص و تصرف٢٩٧، ص  ھمان -

  . ٢٧۵، ص  در تكاپوي آزادي -

  . ١١١، ص  زواياي تاريك -

  . ۶۶، ص  ھمان -

  . ٢٧۶، ص  در تكاپوي آزادي -

، دكتر عباس شیباني  ، دكتر يداهللا سحابي ، مھندس بازرگان اهللا طالقاني آيت: نوزده تن محكومین نھضت آزادي عبارت بودند از -
،  نگار، رادنیا، مجتبي مفیدي ، بسته  سحابي ، ابوالفضل حكیمي ،مصطفي مفیدياهللا ، محمدمھدي جعفري ،عزت بابايي ،احمد علي

  .   پور ، ضرابي ، محمدرضا خمسي ، مقدس  ، نیلفروشان ، مھدي شاملو، محمدمھدي خمسي عالي

، يك تن  ن به چھار سال، پنج ت ، يك تن به پنج سال بابايي به شش سال و علي و بازرگان به ده سال ،دكتر شیباني اهللا طالقاني آيت
ـ ٣٣٢، صص ... ساله ٢۵تاريخ سیاسي :  ك.ر. ، چھار تن به دو سال و چھار تن ديگر به يك سال زندان محكوم شدند به سه سال

٣٣۴ .  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١۵ 
 

  . ۴١١، ص ... شصت سال خدمت -

  . ۴١۵ـ۶، صص  ھمان -

  . ٩٢، ص  زواياي تاريك -

  . ٧۵٨، ص ١۵، چ ١، ج  نھضت امام خمیني -

  . ٣٧۶، ص  تكاپوي آزاديدر  -

  . ٢۴، ص ١١، ج ... اسناد نھضت -

 


