
 
 بازخواني پرونده حملھ رژیم پھلوي بھ فیضیھ 

  1386فروردین  3

   احمد نجمي: پژوھشگر

 : چکیده

قي  قالب با خاطره ان حملھ مأموران رژیم ستم شاھي بھ مدرسھ فیضیھ در سالروز شھادت امام صادق در سال ھر چند تصویر تلخي بر 
شد سي  خدادھاي سیا سیاري از ر شأ ب شت، امـا سرمن نھ. گذا سي زمی بھ برر یع  عھ فج ین واق سالگرد ا ین رو در  بروز آن و  از ا ھاي 

سالروز . پردازیم خاطرات باقي مانده و تأثیر این واقعھ بر قیام خمیني كبیر مي ضیھ در  سھ فی بھ مدر شاھي  ستم  مأموران رژیم  لھ  حم
از این . شھادت امام صادق در سال ھر چند تصویر تلخي بر خاطره انقالب باقي گذاشت، اما سرمنشأ بسیاري از رخدادھاي سیاسي شد

 . پردازیم ھاي بروز آن و خاطرات باقي مانده و تأثیر این واقعھ بر قیام خمیني كبیر مي رو در سالگرد این واقعھ فجیع بھ بررسي زمینھ

 ھاي حملھ بھ مدرسھ فیضیھ  زمینھ

كامي در ماه سالگرد نا سر مي طرح انجمن ھاي پایاني سال ،محمدرضا شاه كھ  خي پشت  بھ تل یتي را  یالتي و وال شت، تصمیم  ھاي ا گذا
این اصول ششگانھ در واقع ھمان انقالب . بھ رفراندوم بگذارد» انقالب سفید«اي را با حذف و اضافاتي در قالب  گرفت اصول ششگانھ

پي . از باالیي بود كھ آمریكا بھ كشورھاي توسعھ نیافتھ اعالم كرده بود یت در  براي روحان مخالفت با اصول ششگانھ، برخي تبعات را 
بھ زن مسألھ اصالحات ارضي، سھیم كردن كارگران دركارخانھ«چرا كھ . داشت عي  بھ نو كھ  نش  سپاه دا قانون  ھا برمي ھا،  شت و  گ

بود ملي كردن جنگل شاه  شگانھ  بل . ھا، جزو اصول لوایح ش شاه را در مقا مي  ھھ عمو قداري وج یك م ظاھر  بھ  كھ  بود  سائلي  ھا م این
باال مي مردم  شاري از  پي . برد اق گاه را در  فراد ناآ عتراض ا ھا ا با آن فت  شت و مخال سندانھ دا عوام پ نده و  ظاھري فریب ین اصول،  ا

 » .داشت

ین  با ا فت  لل مخال ین ع بر تبی عالوه  ما،  جع و عل سایر مرا با  شاوره  ند و در م ظر گرفت صي در ن تدبیر خا یني  مام خم ساس ا ین ا بر ا
ین  در نھایت قرار بر این شد از رژیم بخواھند تا نماینده. رفراندوم، جوانب امر را سنجیدند طرح ا شاه را از  گیزه  اي بھ قم بفرستد و ان

مات روحاني و . لوایح بیان كند با مقا نگ  بي در شد و  شھر  یكي از مقامات دولتي بھ نام بھبودي بنا بھ درخواست علماي قم روانھ این 
بالغ  ھمچنین علماي قم آیت. علماي قم از جملھ امام خمیني بھ گفت وگو نشست ھا را ا ظرات آن تا ن شاه فرستادند  نزد  بھ  ند را  هللا كمالو

یت. كرد این مذاكرات بي نتیجھ بود؛ چرا كھ شاه بر ھمان مواضع خود پافشاري مي. كند فت تا جایي كھ بھ آ ند گ سمان «: هللا كمالو گر آ ا
فت. بھ زمین بیاید و زمین بھ آسمان برود من باید این برنامھ را اجرا كنم خواھم ر ین  ماي . زیرا اگر اجرا نكنم از ب نیز از عل یان  در پا

 . »پردازند و براي او بھ دعاگویي نمي! كنند ایران گالیھ كرد كھ چرا مانند علماي اھل سنت او را اولواالمر خطاب نمي

كھ  بھ طور خالصھ مي مھ«توان گفت كھ علت مخالفت امام با این طرح آن بود  باري مقد ندوم اج ین رفرا مواد  ا بردن  ین  براي از ب اي 
كت  علماي اسالم از عمل سابق دولت راجع بھ انتخابات انجمن. مربوط بھ مذھب است قرآن و ممل سالم و  براي ا یتي  ھاي ایاالتي و وال

جرا  رسد كھ ھمان معاني را دشمنان اسالم مي احساس خطر كردند و بھ نظر مي شده ا فال  ساده دل و اغ مردم  عي  ست جم  خواھند بھ د
 » .كنند

ند، «: گوید االسالم فاكر درباره روش مخالفت امام خمیني مي حجت كز ك شگانھ متمر امام بھ جاي آن كھ مواضع خود را روي اصول ش
ست ایشان مي. كوبید زد و پشت این لوایح را مي بھ اصطالح آنھا را دور مي بھ آمریكا . فرمود اجراي این لوایح اسارت است، وابستگي 

ند مي ین موضع گیري. خواھند اقتصاد ما را ویران كن با او ھمراه  ا ھد  قرار د مام  بل ا شاورزان را در مقا نان و ك كھ ز جاي آن  بھ  ھا 
 » .كرد مي

ھا، اعتصابات و تظاھراتي كھ در شھرھاي مختلف ایران، بویژه مراكز مذھبي صورت گرفت، رفراندوم در ششم بھمن  با تمام مخالفت
ھزار  ماه برگزار گردید و علیرغم تحریم انتخابات، رسانھ صد  یون و شش نج میل با پ شاه  شنھادي  ھاي گروھي اعالم كردند كھ اصول پی

سید بودن ! رأي در مقابل چھار ھزار و صد و پنجاه رأي مخالف بھ تصویب ملت ایران ر عي  شریفاتي و غیرواق بر ت یادي دال  سناد ز ا
بھ . این انتخابات وجود دارد سبت  كرد و ن شاه در اسفند ماه طي سخناني در پایگاه وحدتي دزفول، از مراجع و روحانیون بھ زشتي یاد 

یھ. یك سركوب قریب الوقوع ھشدار داد با صدور اعالم شاه،  یم  ھداف رژ بھ ا سبت  مردم ن نوروز  امام نیز بھ منظور آگاه تر شدن  اي 
جوركم«: سال را عزاي عمومي اعالم كردند مھ مي. اعظم هللا تعالي ا ستگاه حاك ید د طالع دار چھ ا ھدم  چنان بھ  شش  مام كو با ت ھد  خوا

 . اندازد احكام ضروریھ اسالم قیام؛ و بھ دنبال آن مطالبي است كھ اسالم را بھ خطر مي
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صر مام ع بھ ا مي) عج(لذا اینجانب عید نوروز را بھ عنوان عزا و تسلیت  عالم خطر مي جلوس  مردم ا بھ  مایم كنم و  ست . ن مقتضي ا
ند طالع حاصل نمای سلمین ا سالم و م سایر » .حضرات آقایان نیز ھمین رویھ را اتخاذ فرمایند تا ملت مسلمان از مصیبتھاي وارده بر ا

 . اي عید نوروز را عزاي عمومي اعالم كردند عالمیھ علما از جملھ چھل و شش نفر از علماي تھران نیز با صدور ا

شید در برھھ گان ك شان . اي كھ نگاه ھمھ بھ مرجعیت بود، امام خمیني صالبت خود را بھ عنوان یك رھبر سیاسي و شجاع بھ رخ ھم ای
خورد در پاسخ بھ نامھ تسلیت آیت بارزات ورق  . هللا سیدعلي اصغر خویي، آن چنان بھ افشاگري سیاسي پرداخت كھ برگ جدیدي در م

 . معروف شد» شاه دوستي یعني غارتگري«متن این نامھ بھ 

 تصمیم نابخردانھ رژیم 

ظاھر طالب ) ره(حكومت، عصبانیت از حوزه علمیھ بویژه از امام خمیني  چھ در  گر  را نتوانست كنترل كند و با حركتي نابخردانھ، ا
كرد كس  كھ . را بھ خاك و خون كشید، اما فریاد قیام را در ھمھ جا منع سیدند  جھ ر ین نتی بھ ا نوروز  ید  ستانھ ع یم در آ كارگزاران رژ

ند براي سركوب عوامل و بنیان اصلي قیام یعني مرجعیت، بھ اخالل در برنامھ ھواداران برآی شتم  ضرب و  از . ھا، ھتك حرمت آنھا و 
مام تصمیم نیز ت ید مي معدود خاطرات بھ جا مانده از عوامل رژیم  فوق تای نده. شود ھاي  یاد ما لھ در  صر از جم سپھبد مب عاون  -ھاي  م

بھ«: آمده است -شھرباني كل كشور در آن زمان كھ طل سید  خبر ر عاتي  سازمانھاي اطال با صدور  در روزھاي پایاني سال بھ  قم  ھاي 
ستھ اعالمیھ سلمانھا خوا ند و در  اي از م ھم آی گرد  قم  سھ فیضیھ  صادق در مدر مام  شھادت ا با روز  فروردین مطابق  تا روز دوم  اند 

ند فت كن مورد بررسي ... تظاھرات با اصالحات مخال سألھ را  شكیل و م سیونھایي ت گیري از آن كمی براي جلو ین تصمیم و  بر ا در برا
ساندند شود گفت كودكانھ اي و مي دھند و سرانجام طرح بسیار نابخردانھ قرار مي صویب ر بھ ت بود را  كت ن صالح ممل بھ   ً . اي كھ اصال

ھاي تحریك شده درگیر شوند و با آنھا كتك  بھ آنجا ریختھ و با طلبھ اي از سربازان گارد با لباس غیرنظامي طرح مذكور این بود كھ عده
 . »كاري كنند

نیز آن را  كند اسدهللا علم، نخست مبصر، طراح این پیشنھاد را نصیري ـ رئیس ساواك ـ معرفي و اضافھ مي شاه  وزیر، آن را پسندید و 
 . مورد تأیید قرار داد

 روز واقعھ 

صادق فر  جع و ) ع(در روز جمعھ دوم فروردین مطابق با بیست و پنج شوال، سالروز شھادت امام جع یوت مرا یژه ب قم بو جالس در  م
بود. علما در حال برگزاري بود لوي  یم پھ عزا از . در این بین سھ مجلس در كانون توجھ مردم و بھ تبع آن كارگزاران رژ اول مجلس 

یت یھ سوي آ سھ حجت شریعتمداري در مدر عزا در . هللا  شت، مجلس  یادي دا یت ز كھ اھم سوم  یني و  مام خم یت ا عزا در ب دوم مجلس 
سھ . هللا گلپایگاني بود مدرسھ فیضیھ از سوي آیت ھر  شتند در  صد دا بدل ق باس م با ل طور ھماھنگ و  بھ  لوي  گارد پھ یژه  مأموران و

 . مجلس اخالل ایجاد كرده و آنھا را بھ خاك و خون بكشند

صیف مي صورت تو بدین  یھ را  ند استاد علي دواني اوضاع مدرسھ حجت یت«:  ك خوان، آ ضھ  ند رو بر چ عالوه  یھ  هللا  در مدرسھ حجت
فر صلوات مي. مشكیني قرار سخنراني داشت ستند در بین سخنراني وي، ناگھان بھ شكل ھماھنگ چند ن قھ . فر ند دقی ھر چ كار را  ین  ا

طرف »میري«در این زمان یكي از پھلوانان قم بھ نام . وحشت مجلس را فرا گرفت. كنند یك بار تكرار مي كھ در مجلس حاضر بود بھ 
ند و . اي كھ بخواھد مجلس را بھ ھم بزند با مشت من مواجھ خواھد شد ھر حرامزاده: منبر آمد و گفت جا خورد ید  اخاللگران با این تھد

 » .در اجراي مأموریت خود ناكام ماندند

مام  با عنایت بھ مواضع صریح و قاطع امام نسبت بھ رفتار ھیأت حاكمھ و افشاگري ھاي ایشان، مأموران امنیتي، اخاللگري در منزل ا
ین مأموریت و . را نیز بھ عنوان یكي از مأموریتھاي اصلي انتخاب كردند تا از این طریق ایشان را بھ عقب نشیني وادارند چگونگي ا

شرایط و . اخاللگران در خاطرات برخي از شاھدان و حاضران آن مجلس آمده است علت ناكامي فت درك  براساس این خاطرات باید گ
مي تأثیر مھ شان  صمیمات ای ً ت قابال مام و مت یان حضرت ا سط اطراف شت انتقال وضعیت موجود تو نترل اوضاع دا فراد . در ك ضور ا ح

عد از . شود مجلس بھ امام گزارش مي مشكوك در بین جمعیت، قبل از شروع رسمي ماني و ب جتي كر سالم ح در بین سخنراني حجت اال
ند. رسد ایشان صلواتھاي نابجا بھ ھمراه برخي مسائل بھ گوش مي یام داد یر «: واكنش حضرت امام جالب است، ایشان ابتدا پ ھركس غ
 » .از گوینده اگر شعار دھد، كنار دستي اش دھان او را بگیرد

كنم و  اگر اخاللگران بخواھند كاري كنند، من بھ طرف صحن حركت مي«: سپس از طریق شیخ صادق خلخالي بھ حضار ھشدار دادند
 » .كنم تكلیف خود را با این دستگاه روشن مي

ند یان كرد صمیم را ب ین ت خاذ ا یل ات مام دل عدھا ا لوي «: ب گري ج یف دی یك تكل لذا  ند،  شلوغ كن من  منزل  ند  شتند بیای ستور دا ھا د این
شان مي. كنم انداختم و گفتم این كار را مي پایشان كھ ای سند  مان را  تا اینھا بروند و بپر ما كار ند،  یف كن سب تكل برود فیضیھ و ك ھد  خوا
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 » !كرده ایم

ند جاد كن بود. بھ این ترتیب اخاللگران نتوانستند در دو مجلس عزا كھ قبل از ظھر منعقد شده بود اخاللي ای ماجرا ن مھ  ین، ھ ما ا ھا . ا آن
ظامي باس ن با ل ندوھاي  سناد كما خي ا كھ در بر سھ فیضیھ  كي مدر مأموران مستقر در نزدی گروه  بھ  یش از  بنابر دستور مقامات،  را ب

 . در پیش بود! چرا كھ عملیات بزرگ. اند، ملحق شدند كامیون ذكر كرده

 حملھ بھ فیضیھ 

یت بر اساس رسمي حوم آ مان مر حائري هللا العظمي  كھ از ز شیخ عبدالكریم  قم -حاج  یھ  حوزه علم سس  یت -مؤ بود، آ نده  جا ما هللا  بھ 
ین روز . كردند ، مجلس عزایي در مدرسھ فیضیھ منعقد مي)ع(گلپایگاني بعد از ظھر روز شھادت امام جعفر صادق بھ علت ھمزماني ا

كھ  مردمي. با تعطیالت نوروز و از سویي دیگر تحریم این عید از سوي مراجع تقلید، عده زیادي از مردم سایر شھرھا بھ قم آمده بودند
بیرون  براي حضور در این مجلس بھ طرف مدرسھ فیضیھ در حال حركت بودند، شاھد حضور غیرعادي تعداد زیادي از نظامیان در 

با . شوند مدرسھ فیضیھ مي ھي و  شكل گرو بھ  از سویي دیگر بسیاري از روحانیان و طالب حاضر در مدرسھ بھ برخي از افرادي كھ 
شكوك مي ند م ستھ بود نبر نش یك م شكل نزد ً متحدال با سي تقری یت«. شوند لبا ضار آ بھ استح لس را  ین مج ھاب ا پر الت ني  جو  هللا گلپایگا
ید : ایشان گفتند. رسانده و از ایشان درخواست كردند در این مجلس حاضر نشوند تد با كھ بیف فاقي  بنده صاحب این مجلس ھستم و ھر ات

 » .نشینند در رأس جلسھ باشم و ایشان در مكاني مشخص مي

كھ . سخنران اول مجلس حجت االسالم آل طھ بھ ایراد سخنراني پرداخت یني  مام خم عروف ا یھ م اگر چھ در باالي سر سخنران، اعالم
طرح انجمن» ما امسال عید نداریم« طھ از  قاد صریح آل  ما انت بود، ا شده  صب  شان ن شاگردان ای جو  از سوي  یالتي و والیتي،  ھاي ا

 . در بین سخنان وي بود كھ نقشھ ایادي شاه كلید خورد. جلسھ را سنگین تر كرد

عي «: در خاطرات آل طھ آمده است وقتي نوبت سخنراني من رسید، بھ محض ایراد چند جملھ، شخصي گفت صلوات و بھ دنبال آن جم
 » ...این واقعھ چندبار تكرار شد تا آنجا كھ مجبور شدم اعالم كنم فرستادن صلوات بھ عھده من است. صلوات فرستادند

اما پس از او سخنراني اصلي جلسھ بھ عھده مرحوم حاج . آل طھ بھ سختي توانست جلسھ را كنترل و سخنراني خود را بھ پایان برساند
بھ دولت «. بود انصاري قمي با صراحت  گاھي  ھم  لي اش  حاج انصاري تا حدودي در بیاناتش صراحت لھجھ داشت و در منبرھاي قب

 : ایشان كھ بھ منبر رفتند در ابتدا داستان آن شتر را از مولوي نقل كردند كھ. كرد حملھ مي

 

ضرت  در حالیكھ ما نمي. گوید ما طرفدار دین ھستیم دولت مي: بعد از خواندن این شعر گفت دانیم دم خروس را باید قبول كنیم یا قسم ح
 » ... اي صلوات فرستادند و نظم جلسھ بھ ھم خورد عباس را؟ با گفتن این جملھ عده

ند خاطرات . ایادي شاه با شعار جاویدشاه نظم جلسھ را بھ ھم زدند و پس از چند درگیري ظاھري، شروع بھ ضرب و شتم طالب نمود
ضیھ . بسیاري در بیان جزئیات این ھجوم بجا مانده است سھ فی كھ در مدر ست  بسیاري از این خاطرات متعلق بھ طالب و روحانیوني ا

ند قرار گرفت شتم  مورد ضرب و  نیز  مرور گوشھ. از نزدیك شاھد ماجرا بودند و برخي از آنھا  ین  با  یات ا خاطرات، جزئ ین  اي از ا
كي « :نشینیم فاجعھ را بھ نظاره مي گیري فیزی نوز در ند و ھ وقتي كھ شعارھاي جاوید شاه شروع شد، طالب واكنشي از خود نشان نداد

شان نمي. شروع نشده بود خود ن شي از  ند طالب واكن كھ دید قتي  ند و مده بود شتم آ ضرب و  سنگ گروھي كھ براي  ند،  ھاي درون  دھ
سنگ. باغچھ فیضیھ را بھ سوي طالب پرت كردند ین پرتاب  سر مي آنھا در ح جع  بر مرت مرگ  شاه و  ید  شعار جاو ند ھا  ین . داد در ا

كردیم زمان ما بھ طبقھ فوقاني رفتھ و با آجر و سنگ لھ  ھا حم بھ آن باال،  یواره  عده . ھاي د تاھي آن  مدت كو عد از  كھ ب بود  ین  لب ا جا
خارج از . مغلوب شدند و مدرسھ فیضیھ را ترك كردند و ما احساس كردیم كھ پیروز شده ایم سلح  یده و م یم د اما ناگھان كماندوھاي تعل

 » .فیضیھ وارد شدند

خود  نترل  حت ك ین مدرسھ را ت با ورود كماندوھاي مسلح، اوضاع تغییر یافت و گروھي از كماندوھا با استقرار در پشت بام فیضیھ، ا
ند گرفتند و گروھي دیگر بھ ویرانگري پرداختھ و با سالح قرار داد تھ،  كتاب. ھاي خود طالب را مورد ضرب و شتم  ھم ریخ بھ  ھا را 

مھ حجره ند درب ھ نھ كرد سھ روا یاط مدر بھ ح شتم  ضرب و  با  طالب را  ستند و  یك شك بھ  یك  شي «.ھا را  ندوھا فحا ضي از كما بع

آن يكــــي پرســــید اشــــتر را كــــه ھــــي

گفــــــت از حمــــــام گــــــرم كــــــوي تــــــو

  

ــــــا مي ــــــي  از كج ــــــي آي ــــــال پ اي اقب

ــــو ــــت از زانــــوي ت ــــود پیداس ــــت خ گف
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سد كردند و مي مي تان بر شنام مي. گفتند كجاست امام زمان شما كھ بھ داد لي د ما جسارت مي خی بھ مقدسات  ند و  ند داد جع . كرد بھ مرا
 » .كنند گفتند علما كجا ھستند؟ آنھا شما را واداشتند این طور مظلوم واقع شوید و خودشان خوشگذراني مي تقلید توھین كرده و مي

تك  ھا و ضرب و شتم مھاجمین از قبل ھماھنگ شده بود، چرا كھ در تمامي رسد نوع توھین بھ نظر مي حد از آن ھ خاطرات بھ شكلي وا
پرت  ھا را با فندك آتش مي ھاي سیاه و سفید طلبھ عمامھ« .شود ھا یاد مي حرمت ضیھ  سمت درختان فی بھ  تھ  زدند و مانند توپ آتش گرف

 » .كردند مي

بھ «.ھا و مجروحان در دست نبود این اعمال وحشیانھ تا غروب ادامھ داشت و آمار دقیقي از كشتھ شیخ اسماعیل حبیبي را از طبقھ دوم 
پایش شكست. پایین پرت كردند كھ چشمان و بدنش بھ شدت ضرب دید ست و  كھ د ند  پرت كرد نیز  ستاني را  ھا . آقاي گل بر این عالوه 

كھ  عده... بسیاري نیز مانند مرحوم قریشي در ضرب و شتم مأمورین مصدوم شدند ند  لھ پرداخت بھ مقاب سنگ  با چوب و  اي از طالب 
بود مثال آقاي قائمي. زدند ایادي رژیم این عده را بیشتر كتك مي شده  سیاه  بدنش  كھ  ند  قدر زده بود » ... را وقتي بھ بیمارستان بردند، آن

سیده . پرسید كرد و از احوال مجروحان مي ھر كس مشاھدات خود را بیان مي شھادت ر بھ  باري  یونس رود شیخ  سید  تا آنجا كھ خبر ر
 . است

یت. گلپایگاني بود... ا در این بین نگراني عمده بسیاري از طالب، سالمتي آیت ثھ، آ ین حاد تداي وقوع ا خل  در اب بھ دا گاني را  هللا گلپای
ند ھا مصون نمي برند، اما با كمال تأسف ایشان و ھمراھان ھم از این توھین یكي از حجرات مي ستقرار . مان جره ا بھ ح ندوھا  بارھا كما

باره مي. گیرد ھایي صورت مي كنند و توھین ایشان حملھ مي ید حجت االسالم علي حجتي كرماني در این  ماجرا از « :گو یافتن  یان  با پا
جا ...ا بھ طبقھ اول كھ رسیدیم فھمیدیم كھ آیت. ھوا ھم تاریك شده بود. حجره بیرون آمدیم بھ آن لذا  ستند،  گلپایگاني در یكي از حجرات ھ
ظره . ھایش نیز خاكي شده بود و حتي داماد ایشان را ھم كتك زیادي زده بودند گلپایگاني افتاده و لباس... ا رفتیم، عمامھ آیت وقتي این من

 » !رقت انگیز را دیدم، بي اختیار گریھ كردم و بھ دامان ایشان افتادم كھ آقاي صافي مرا بلند كرد و گفت آقا را ناراحت نكنید

 . پس از تاریكي ھوا، اوضاع فروكش كرد و طالب توانستند مصدومان را بھ خارج از مدرسھ منتقل كنند

خود مي پدر  كھ طالب او را  بود اما در مكاني دیگر از قم، دل بزرگ مردي  بار  غم  ستند،  بھ .  دان یني  مام خم یاران ا یادي از  عداد ز ت
ضیح . منظور حفاظت، بھ منزل ایشان آمدند ماوقع را تو مده و  منزل آ ین  بھ ا بار  مجروحان مدرسھ فیضیھ نیز با سر و وضعي تأسف 

پر از زخمي نزدیك غروب بود كھ زخمي«.دادند مي منزل  حتي بیروني  ند. شد ھا را آوردند بھ خانھ امام،  تأثر بود ھم م مام  ند . ا فرمود
ند كنند، بعضي گفتند بیمارستانھا قبول نمي! اینھا را بھ بیمارستان بفرستید بیرون ریخت ند و  مام ...! ھا را ھم كھ بستري كرده بودیم، آمد ا

بود دكتر واعظي رئیس بیمارستان فاطمي (فرمودند بھ دكتر واعظي بگویید براي اینھا فكري بكند  مام  شك مخصوص ا تر ) قم و پز دك
كار . نپذیرفتھ بود... آنھا را بیرون كن و! واعظي گفت ھمھ را بیاورید بیمارستان و ھر چھ تھدید كردند كھ نكن ین  ثر ھم بر ا البتھ وي 

 » .از ریاست معزول شد

یادي از «.شایعھ ھجوم بھ منزل امام باعث گردید كھ تدابیري از سوي شاگردان ایشان اتخاذ شود عداد ز در آن شبي كھ این شایعھ بود، ت
ند كرده بود ماع  مام اجت منزل ا بود بیروني و. مردم و طالب در  یت  پر از جمع ندروني  شام مي. ا ساعت  مام معموال  ند ا شان . خورد ای

ند سر و . آنوقت تنھا بودند، چون مرحوم حاج آقا مصطفي و والده ایشان براي زیارت بھ كربال رفتھ بود ست؟  خبر ا چھ  ند  مام فرمود ا
صد دارند روند؟ عرض شد شایعھ ھایشان نمي چرا مردم امشب بھ خانھ. صداھا زیاد است سوء ق شما  بھ  سبت  ین . اي است كھ امشب ن ا

ند! ھاي ما عبور كنند تا بھ آقا برسند گویند باید از روي جنازه مردم مي ستراحت كن یاج . امام فرمودند از قول من بگویید بروند ا من احت
قا و ! رویم نمي! رویم نمي: آنھا با صداي بلند گفتند. من آمدم بھ كوچھ و پیام آقا را بھ جمعیت ابالغ كردم. بھ حفاظت ندارم خدمت آ آمدم 

ند. عرض كردم خودتان كھ شنیدید ستند برو ضر نی مام از. مردم حا خود ا جا دیگر  ین  خل  ا كھ دا یتي  بھ جمع بیرون و  ند  ندروني آمد ا
 » .خواھم من محافظ نمي. بروید منزل. بروید منزل استراحت كنید! بفرمایید: ھا و حیاط بودند گفتند اتاق

بھ  شاه،  امام كھ با بستن درب منزل خود در شب حادثھ جلوگیري نمودند، با ایراد سخناني در آن شب التھاب زده، ضمن افشاي ماھیت 
شما . مضطرب نگردید، ترس و ھراس را از خود دور كنید. ناراحت و نگران نشوید...« :مردم حاضر اعتماد بھ نفس دادند و فرمودند

مي مروز  ما ا چھ  كھ آن ند،  ستقامت كرد صبر و ا جایع  ست پیرو پیشوایاني ھستید كھ در برابر مصائب و ف چیزي نی بھ آن  سبت  . بینیم ن
شتھ سر گذا حرم را پشت  صائبي را  پیشوایان بزرگ ما حوادثي چون روز عاشورا ، شب یازدھم م ین م یدن چن خدا د ین  اند و در راه د

پیروي از حضرت  گویید؟ از چھ مي شما امروز چھ مي. اند تحمل كرده عاي  ترسید؟ براي چھ مضطربید؟ عیب است براي كساني كھ اد
خود را ببازند) ع(امیر علیھ السالم و امام حسین مھ  ستگاه حاك میز د مال رسوا و فضاحت آ نوع اع ین  بر ا ند، در برا ستگاه . را دار د

شان داد ست زدن .حاكمھ با ارتكاب این جنایت، خود را مفتضح و رسوا ساخت و ماھیت چنگیزي خود را بھ خوبي ن با د ستگاه جبار  د
ھد و  ما از خدا مي. ما پیروز شدیم. ساخت بھ این فاجعھ، شكست و نابودي خود را حتمي بروز د خواستیم كھ این دستگاه ماھیت خود را 

 » ... خود را رسوا كند

جاز . ھاي قم است ، بھ واقع یكي از تلخ ترین شب)ع(شام غریبان شھادت امام صادق  ستانھا م یك از بیمار یچ  براساس دستور دولت، ھ
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جروحین را مي« از این رو. بھ پذیرش مجروحان نبودند قم م بھ خانھ حركتي در قم جالب بود و این بود كھ خیلي از اھل  ند  شان  برد ھای
پذیرایي مي در ھر محلي، افرادي طلبھ. و این برخورد عاطفي جالبي بود شان  ند و آن  ھاي مجروح فیضیھ را آورده بودند در خانھ  كرد

مردم براي دیدن آثار بجا مانده . فرداي روز غم بار فیضیھ، خبر این ھجوم در ھمھ جاي قم پیچید» ھا فضاي خاصي پیدا كرده بود خانھ
 . آمدند فجایع، بھ مدرسھ فیضیھ مي

 : بر روي دیوارھاي فیضیھ نوشتھ شده بود«

یم  صود رو كن بھ مق بھ كع یا  یم / اي دل ب ستجو كن قم ج حوزه  شتگان  یم/ از ك صیاد كن نھ  شدن خا یران  كر و عھ، » «  ف ین واق پس از ا
تك مي اي را مي مأموران رژیم در ھر معبري كھ طلبھ. سركوب و وحشت قم را فرا گرفت باد ك بھ  ند،  ند یافت جع . گرفت نازل مرا حتي م

بدني مي مورد محاصره نسبي قرار گرفت و افرادي كھ بھ منزل امام مي یش  ند تفت خود را » .شدند رفت نیز واكنش  جع  حوزه و مرا ما  ا
یت. ھاي حوزه را تعطیل كردند در گام اول بھ مدت بیست روز كالس. نشان دادند نیز در حمآ قدام  مراجع نجف  بھ ا ست  قم د ماي  از عل

 . مشابھي زدند

بھ  ھر چند اسدهللا علم پس از حادثھ فیضیھ طي مصاحبھ كھ  ناني  با دھقا ند،  ضي مخالف صالحات ار با ا كھ  كرد، روحانیوني  عالم  اي ا
مانع از  قصد زیارت حضرت معصومھ بھ قم رفتھ بودند نزاع نمودند كھ منجر بھ قتل یك دھقان شد، لكن عمق فاجعھ و علني بودن آن، 

ین جنایتي،  شاه تصور مي. تبلیغاتي گردید كھ دستگاھھاي تبلیغاتي رژیم سعي در سانسور كردن حادثھ داشتند بھ چن با دست زدن  كرد 
نزوا  بھ ا ھا را  گي از آن گروه بزر كم  ھد توانست دست  یا خوا كرد و  ند  ترك خواھ مراجع و روحانیت قم ترسیده و صحنھ سیاست را 

قم فرستاده و . كشانده و در میانشان دو دستگي بوجود آورد جع  نزد مرا شھرباني را  ھمچنین براي ایجاد وحشت و اتمام حجت، رئیس 
. بھ آنھا اخطار نمود كھ در صورت اظھار ھرگونھ مخالفتي كشتھ خواھند شد و منازلشان را ویران و بھ نوامیسشان تجاوز خواھند كرد

. اي از سوي شاه آمده بودند تا با امام مالقات كنند پس از حادثھ مدرسھ فیضیھ، عده«.ولي امام او را نپذیرفت و از این تھدیدات نھراسید
غامي شما پی براي  یم و  مده ا طرف اعلیحضرت آ ما از  ند  تھ بود مام گف بود. داریم اینان بھ ا تھ  نیز گف مام  سوي : ا كھ از  یل  ین دل بھ ھم

 » .پذیرم اي شما را نمي اعلیحضرت آمده

لف  توان بھ میزان ذكاوت و شجاعت ایشان در تصمیم گیري با نگاھي دقیق بھ حركت سیاسي و اجتماعي امام در آن برھھ، مي ھاي مخت
برد ما . پي  ید؛ ا بھ در آ عھ  حیرت آن واق ند از  یادي نتوا مدت ز تا  شود و  شدیدي  شوك  یھ داراي  حوزه علم كھ  بود  عي  قع طبی در وا

ست. تصـمیمات خمیـني كبـیر منشــأ الھـي داشـت قي آمـده ا شھید عرا سي«: در خـاطرات مرحـوم  ھا و  ھا، طلبـھ دسـتور داده بودنـد تاك
بود رئیس شھرباني راننده. روحانیون را سوار نكنند تھ  شان گف كرده و برای شما چھ: ھاي تاكسي را جمع  با  ید  سوار كن ھا را  گر این ھا  ا

بھ او مي!  خواھم كرد كھ  بود  شده  مام ن نوز صحبتش ت ست ھ ستھ ا شما را خوا یني  قاي خم ند آ جا مي.  گوی شان  از آن مام، ای خدمت ا ید  آ
مي. گویند كھ چنین چیزي شنیده ام مي خارا  تو این دستور را داده اي؟ اگر اینجور باشد االن تلفن  ید افت سواري بیا تا  صد  ھران  كنم از ت

ید آقا مي. اند خالف بھ عرضتان رسانده: گویند شود و مي او آشفتھ مي. ھا را سوار كنند و این طرف و آن طرف ببرند طلبھ صھ، : گو خال
مي ند مي. كنم اگر تا ظھر بھ من گزارش دھند كھ چنین چیزي وجود دارد، من این كار را  شھرباني بل یس  نده رئ باره ران ھاي  شود و دو

 » !!!ھا را سوار كنید من تغییر عقیده دادم، طلبھ: گوید گیرد و مي كند، حرفھاي صبحش را پس مي تاكسي را جمع مي

 بازتاب فاجعھ فیضیھ 

تأثیر مھمي این حادثھ كھ تداعي كننده واقعھ مسجد گوھرشاد در اذھان عمومي بود، انعكاس گسترده فت و  ضت  اي یا گیري نھ شكل  در 
لف، از . از خود برجاي گذاشت اسالمي گیري از اعتصابات مخت ضیھ و جلو سھ فی پس از وقوع حادثھ، رژیم تالش كرد تا با ترمیم مدر

شدن افراد را  اما طالب با روحیھ خاصي تمام وقایع رخ داده، حتي محل دقیق شھادت یا زخمي. عمق فاجعھ بكاھد و بر آن سرپوش نھد
شریح مي ند؛ مردمي براي مردم ت قع  كرد برده و در وا خود  شھرھاي  بھ  ماوقع را  شرح  ند،  مده بود قم آ بھ  یالت  گذران تعط براي  كھ 

 . كردند موجي از مظلومیت فیضیھ را بھ جاي جاي ایران منتقل مي

ھاي تسلیت از نقاط  سیل تلگراف» حكومت وحشت و ترور با روحانیت قم چھ كرد«در كنار صدور اعالمیھ جمعي از طالب با عنوان 
بھ . ھاي آنھا بھترین ابزار تبلیغي براي تشریح فجایع آن روز بود ھا و پاسخ انتشار این پیام. مختلف كشور سرازیر شد مداحان  عاظ و  و

جالس مي ھاي دلخراش مدرسھ فیضیھ را در قالب روضھ سرعت صحنھ نابر و م بر م تدوین و آن را  ند اي  شھیر مرحوم . خواند عظ  وا
» .شد شد، صداي شیون و گریھ مستمعین بلند مي عمق فاجعھ فیضیھ تا آنجا بود كھ تا در مجالس نام فیضیھ برده مي«: كند فلسفي نقل مي

 شاه دوستي یعني غارتگري 

شید در برھھ گان ك شان . اي كھ نگاه ھمھ بھ مرجعیت بود، امام خمیني صالبت خود را بھ عنوان یك رھبر سیاسي و شجاع بھ رخ ھم ای
خورد در پاسخ بھ نامھ تسلیت آیت بارزات ورق  . هللا سیدعلي اصغر خویي، آن چنان بھ افشاگري سیاسي پرداخت كھ برگ جدیدي در م

مأمورین انتظامي«: معروف شد چنین است» شاه دوستي یعني غارتگري«متن این نامھ كھ بھ  بدل و  حملھ كماندوھا و  باس م با ل لت  دو
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كرد ید  غول را تجد خاطره م مام صادق... معیت و پشتیباني پاسبانھا بھ مركز روحانیت  كز ا بھ مر شاه  ید  شعار جاو بھ اوالد ) ع(با  و 
مان مام ز شگاه ا ضیھ، دان سھ فی مام مدر با ) عج(جسماني و روحاني آن بزرگوار حملھ ناگھاني كردند و در ظرف یكي دو ساعت، ت را 

خود  ھاي تمام حجرات و شیشھ وضع فجیعي در محضر بیست ھزار مسلمان غارت نمودند و درب ھا را شكستند، طالب از ترس جان، 
چھ. ھا بھ زمین افكندند، دستھا و سرھا شكستھ شد را از پشت بام ند، ب تش زد موده، آ مع ن یامبر را ج یھ پ ھاي  عمامھ طالب و سادات زر

ین . ھا را چنان كھ گفتھ شد پاره پاره كردند ھا و قرآن كتاب. شانزده ھفده سالھ را از پشت بام پرت كردند اكنون روحانیون و طالب در ا
بھ  كنند سایر مدارس را بھ صورت فیضیھ درمي مأمورین تھدید مي... شھر مذھبي تأمین جاني ندارند شاه دوستي  شعار  آوریم، اینان با 

نش مقدسات مذھبي توھین مي كز علم و دا بھ مرا جاوز  شاه . كنند، شاه دوستي یعني غارتگري، ھتك اسالم، تجاوز بھ حقوق مسلمین، ت
ست، ... ھاي اسالم دوستي یعني ضربھ زدن بھ پیكر قرآن و اسالم، سوزاندن نشانھ سالم در خطر ا صول ا حضرات آقایان توجھ دارند ا

 » با این احتمال تقیھ حرام است و اظھار حقایق واجب. قرآن و مذھب در خطر است

عھ  تا فاج شاه  ندوم  مان رفرا یم از ز قدامات غیرقانوني رژ سیم ا لم و تر سدهللا ع مودن ا ضاح ن ضمن استی خود  یھ  امام در فرجام اعالم
ند ضیھ، فرمود سھ فی سرنیزه«: مدر براي  خود را  لب  نون ق بول زورگویي من اك براي ق لي  كردم، و ضر  شما حا مأمورین  ھا و  ھاي 
لم . ھاي شما حاضر نخواھم كرد خضوع در برابر جباري تا ق كرد و  خواھم  من بھ خواست خدا احكام خدا را در ھر موقع مناسبي بیان 

 » .كنم در دست دارم كارھاي مخالف مصالح مملكت را برمال مي

بود و  خوردار  مام از اھمیت خاصي بر یھ ا ما اعالم ند، ا كرده بود كوم  عھ را مح ین فاج اگرچھ سایر علما و مراجع با ادبیات مختلفي ا
مھ داد: گوید مي هللا گرامي آیت. نفسي مسیحایي در جان انقالبیون بھت زده دمید ھاب آن روز خات . امام با صدور این اعالمیھ بھ جو پرالت

 » . گرفتیم انگار كھ جان مي. وقتي ما اعالمیھ امام را بر در و دیوار قم دیدیم، مبھوت این ھمھ شجاعت و عظمت روحي ایشان شدیم

جود «:خاطره حجت االسالم علي حجتي كرماني نیز در این باره جالب است بھ و كر  ین ف ھان ا مام اذ وقتي فاجعھ فیضیھ واقع شد، در ت
شد. كشند زنند و مي شود با دستگاه درافتاد، مي آمد كھ دیگر نمي شر  مام منت تاریخي ا یھ  ھان اعالم كھ ناگ بود  تي . در چنین شرایطي  وق

گر . این اعالمیھ بھ دستمان رسید و آن را خواندم، ھنوز تمام نكرده بودم كھ گریھ ام گرفت و این، گریھ شوق بود كھ دی كردیم  ساس  اح
 » .دوران ذلت روحانیت تمام شده است و دوران عزت و آقایي فرارسیده است

ھبري  مردم و ر ین  جع در ب كي از مرا بھ عنوان ی كھ  ید  عث گرد مدبر با نقش آفریني امام خمیني بھ عنوان رھبري ھوشمند، شجاع و 
صور مي مي. انقالبي میان خواص مطرح شوند كھ ت شاه  برخالف  ضیھ  بھ فی لھ  عھ حم كھ فاج جھ گرفت  سركوبي  توان نتی عث  كرد با

 . شود، عامل تثبیت تفكر سیاسي امام در جامعھ شد روحانیت و قیام مردم مي

ند« : رفسنجاني معتقد است ھاشمي االسالم و المسلمین حجت ستفاده كرد لي خوب ا یم . امام از حادثھ حملھ بھ فیضیھ خی كھ رژ چیزي  آن 
ست مي رژیم پیش خود فكر مي. خواست، درست برعكس شد مي یت د مردم از روحان كھ  ندارد كرد  حرف زدن  جرأت  سي  شند و ك . ك

 » .ھمین جا بود كھ امام قدم پیش گذاشتند و شاه را مورد حملھ قرار دادند

سربازگیري طالب،  ضیھ،  سھ فی عھ مدر لم فاج پیرامون چھ حوادث  قم،  جع  جف از مرا ماي ن در تقویم سیاسي سال ، جریان دعوت عل
 . وجود دارد كھ باید در جاي خود بھ تفصیل بدانھا پرداخت... تبعید امام و

فري  و اما بیش از چھل سال از فاجعھ مدرسھ فیضیھ مي...  مذھب جع یس  شھادت رئ خار در روز  مام افت با ت نك  سھ ای گذرد و این مدر
 . ، میزبان سربازان آن حضرت است)ع(امام صادق
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