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 زمان پرشنونده

  خرداد ١٥ساز قیام  به عنوان زمینه ١٣٤٢نگاھي به ايام محرم 

  رحیم روحبخش

  ١٩ و١٨ هرامش ، هنامز هلجم
......................................................................................................  
   

خوانده شده كه ) ع(ايم كه انقالب اسالمي ايران از سوي مردم و رھبران قیام نھضت حسیني ھمه بارھا شنیده

خوبست كه كمي به عقب برويم و . استترين روزھاي انقالب را شامل شده  تماشاگر ندارد و ايام محرم و عاشورا مھم

 ١٣٤٢اي نظر افكنیم كه به قیام عمومي مردم ايران در پانزدھم خرداد  به دوره. به سالھا قبل از انقالب نگاھي بیاندازيم

كردن ھرچه  اي براي سیاسي واقعه مدرسه فیضیه زمینه. ختم شد و فصل مھمي در تاريخ مبارزات ديني ـــ ملي گشود

امام از ھیات مذھبي و مداحان و خطبا خواسته بودند كه مسايل جاري كشور را مطرح . بود ١٣٤٢م سال بیشتر محر

رو روضه فیضیه در منابر و مداحیھاي محرم آن سال جاري شد و  از ھمین. كنند و يزيد زمان را براي مردم معرفي سازند

بر  ١٣٤٢مقاله زير چگونگي تاثیر عزاداريھاي محرم سال در . ھا مطرح گرديد قم به عنوان دشت كربال در شعارھا و مرثیه

  . تر مطالعه خواھید نمود گرديد را بیشتر و دقیق ١٣٥٧ساز تاريخي انقالب اسالمي  خرداد كه خود زمینه ١٥قیام 

و سابقه بود  در تھران بسیار بي) ١٣٤٢محرم (اطالعات واصله از منابع مختلف حاكیست، وضع عزاداري در سال جاري «

  ١». . .سابقه بود  كرد كه شايد در ده سال اخیر بي خواني تعداد زيادي جمعیت شركت مي در دستجات و مجالس روضه

ش چه تاثیري .ھـ ١٣٤٢خرداد  ١٣ـــ٣/ ق.ھـ ١٣٨٣سوال بنیادين مقاله اين است كه مجالس سوگواري دھه اول محرم 

ھايي نقش داشتند؟ و  داد داشت؟ در اين ارتباط  چه مولفهخر ١٥ھاي مومنین مذھبي در قیام  بر حضور خودجوش توده

  امام خمیني به عنوان رھبر نھضت از چه سازوكارھايي براي اين منظور استفاده كرد؟

 ١٣٤١بیشتر شروع نھضت را از اواسط سال . ھنوز چند ماھي از نھضت امام خمیني نگذشته بود كه محرم فرا رسید

بعد از پیروزي در مبارزه دو ماھه مراجع و . دانند اليحه انجمنھاي ايالتي و واليتي مي ش و در جريان مخالفت مراجع با

ھاي مومنین در لغو اين اليحه، چالش حاصل بین روحانیت و نظام حاكم در وقايعي چند از جمله  علما با حمايت توده

و به  ١٣٤٣ر ششم آبان، تحريم عید نوروز سفر شاه به قم و عدم استقبال علما از وي در چھارم آبان، تحريم انتخايات د

  .افزايش يافت ١٣٤٣خصوص فاجعه مدرسه فیضیه قم در دوم فروردين 

در اين میان، حمله ماموران به مدرسه فیضیه قم و ضرب و شتم طالب، نقطه عطفي در رويكرد سیاسي مراجع، علما 

ھاي  ھیات حاكمه خود را رسوا كرده و زمینه امام به فراست دريافت كه با اين اقدام. شود و مومنین محسوب مي

رھبران نھضت كه ھیچ فرصتي را براي آگاه . برداري تبلیغاتي و سیاسي براي مبارزان را فراھم ساخته است بھره

دادند، بعد از وقوع اين فاجعه، منتظر ماندند تا محرم فرابرسد، نگارنده وقايع دو  ساختن مردم و تحريك آنان از دست نمي

و اين  ٢اي ديگر مورد بررسي قرار داده است ه حد فاصل واقعه مدرسه فیضیه قم تا فرارسیدن محرم را در مقالهماھ

اندركاران نھضت از مجالس  در اين نوشتار، راھكارھاي استفاده دست. شود مقاله به نوعي دنباله آن محسوب مي

گیرد،  شاگري علیه نظام مورد بازكاوي قرار ميھا و نقش منبر و ھیاتھاي مذھبي جھت اف محرم براي آگاھي توده

ھاي مختلفي كه براي اين منظور و جھت نیل به اھداف  ھمچنین براي پاسخگويي به سواالت آغازين مقاله، مؤلفه

نظر از اسناد  ترين منابع مورد استفاده اين نوشتار، صرف مھم. شود نھضت مورد استفاده قرار گرفته، بررسي مي



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

 

٢ 
 

باشد كه در مبارزات سیاسي محرم  نده از گزارشھاي ماموران ساواك، خاطرات روحانیون و بازارياني ميبیشمار باقیما

  .آن سال ايفاي نقش كردند

برداري سیاسي از مجالس مذھبي و سوگواري در نھضت  ناگفته نماند از آنجا كه محرم آن سال، نخستین سال بھره

ارزاتي در سالھاي بعدي نھضت و به خصوص در سالھاي نزديك به شد، ھمان سازوكارھاي مب امام خمیني تلقي مي

اي كه در فرايند نھضت امام، محرم از جلسات ويژه سوگواري به  پیروزي انقالب نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ به گونه

ك رويكرد نوين گذاري ي به خاطر پايه ٤٢رو، تبیین و بررسي محرم سال  مجالس سیاسي و مبارزاتي تبديل گرديد؛ از اين

  .باشد اي برخوردار مي و موثر در مبارزه از اھمیت ويژه

   

  انقالب منبر

ساز آن يعني محافل و مجالس محرم، امري ناممكن  خرداد، بدون بررسي عامل زمینه ١٥بدون ترديد واكاوي قیام 

ارويي بین ھیات حاكمه و روحانیت از آنجا كه مراجع و به خصوص امام خمیني در فرايند مبارزه و تشديد روي. خواھد بود

مبارز، فرصت پاسخگويي و مقابله با رفتار و عملكرد نظام در ھجوم به مدرسه فیضیه و ھتك حرمت مرجعیت و روحانیت 

ماه محرم ـــ كه در آن قابلیت و توان بسیج مومنین فراھم است ـــ موكول » زمان پرشنونده«و حريم مدرسه ديني را به 

ريزيھاي قبل از آغاز محرم و نه  رو، در اين بحث، تدابیر اتخاذ شده از سوي امام را در دو مرحله برنامه ز اينكرده بودند؛ ا

  .دھیم روز اول محرم مورد بررسي قرار مي

وگوھاي خصوصي خود، بارھا به  امام از مدتھا قبل از آغاز محرم در سخنرانیھا و گفت :ھاي قبل از شروع محرم ـ برنامه١

رو، دستگاه  نكته اشاره كرده بود كه درصدد است تا در محرم تدابیري براي افشاي نظام حاكم اتخاذ كند؛ از ايناين 

اي  امام در نامه. امنیتي نظام تصمیم گرفت تا امام را با ترفندھايي و از جمله دعوت به صلح و سازش از اين كار بازدارد

اند، از اين ترفندھا پرده برداشته و  اهللا مرتضي پسنديده نگاشته ش، آيتكه به تاريخ دوازدھم ارديبھشت خطاب به برادر

ايم و تا دولت فعلي  در اين چند روز براي اغفال ما ظاھرا پیغامھايي داده شده است كه ترتیب اثر نداده«: اند چنین آورده

  ٣».سر كار است، ظاھرا نشود تفاھمي كرد) كابینه اسداهللا علم(

، امام در گام نخست اقدام به اعزام طالب به شھرھا و مناطق مختلف كشور نمود تا در مجالس براساس اين رويكرد

كالسھاي حوزه علمیه به طور رسمي ھشت روز قبل از آغاز محرم تعطیل شد . محرم به افشاگري علیه نظام بپردازند

اواك در جلساتي كه در آستانه براساس يكي از گزارشھاي س. و طالب به تدريج عازم مناطق مختلف كشور گرديدند

دين  در منابر ترس نداشته باشید و بگويید دولت و شاه بي«: كردند شد، مراجع به آنان توصیه مي اعزام طالب برگزار مي

در ادامه اين گزارش » .ھمچنین منتظر دستورات ما باشید. خواھند از بین ببرند، ديگر تقیه نكنید ھستند و قرآن را مي

اند كه سعي نمايید در منابر خود فاجعه مدرسه فیضیه را با واقعه كربال  مراجع از طالب درخواست نموده آمده است كه

  ٤.خوانیھاي خود قرار دھید تطبیق داده و آن را محور روضه

 ديدند؛ زيرا نه رسد كه كارگزاران امنیتي نظام در برابر اين تدابیر، خود را با يك چالش بزرگ مواجه مي به نظر مي

توانستند، مانع اعزام مبلغان مذھبي شوند و نه قادر بودند بر گستره وسیع مجالس و محافل سوگواري كشور كه  مي

. اينك بخشي از آن تحت سیطره تبلیغات مذھبي ـــ سیاسي روحانیت مبارز قرار گرفته بود، نظارت داشته باشند

سردرگمي دستگاه امنیتي در خصوص آن وضعیت  نوشتھاي يك مقام عالي امنیتي در اسناد ساواك، حاكي از پي

يا بايستي قبل از رسیدن محرم و صفر تصمیم قاطعي درباره خمیني و . . . «: در سند مذكور آمده است. باشد مي

شريعتمداري گرفته شود يا اينكه اصوال منابر آزاد باشد، ھر حرفي زده شد از طرف مامورين اقدامي به عمل نیايد؛ زيرا 
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شود، قابل  و لحاظ به طور قطع موجب جنجال جديدي خواھد شد كه ضرر آن در مقابل عملي كه انجام مي دستگیري

  ٥».برداري شديدي از آن خواھند كرد بھره) وعاظ(مقايسه نیست و 

ھاي نھضت آشكار شده بود؛ ولي چنین  رساني آن براي آموزه ھرچند از مدتھا پیش اھمیت رسانه منبر و كاربرد پیام

ترين عرصه مبارزه بین روحانیت و نظام تبديل گرديد، بنابراين، به  به جدي ٤٢نمايد كه منابر و مجالس محرم سال  مي

 ١٥انقالبي كه نقطه اوج آن در تظاھرات عاشورا و سپس قیام . نام برد» انقالب منبر«توان از اين دوره به عنوان  حق مي

ھاي متشكل طالب اعزامي به روستاھا و  مام چندين بار براي گروهبراساس گزارشھاي ساواك، ا. خرداد تبلور يافت

ايشان در فرازھايي از سخنرانیھاي خويش خطاب به اين . شھرھا سخنراني كرد و آنان را به پايداري و مقاومت فراخواند

از منبر شما  ھر موقع. . . براي محرم ھیچ ترسي نداشته باشید . قلبھاي خود را قرص كنید«: كنند طالب تصريح مي

ايشان در فراز پاياني » .جلوگیري شد، براي من پیغام بدھید تا من به مردم دستوراتي خواھم داد كه چه بايد بكنند

  ٦».شاه و دولت را در ھم خواھیم كوبید«: نمايد ھمین سخنراني تاكید مي

بسیاري از اين . ظام بودمحصول اين اراده، تبديل مجالس سوگواري نقاط مختلف كشور به محافل سیاسي ضد ن

در يكي از گزارشھا با اشاره به . تكاپوھا كه از ديد ماموران ساواك نیز به دور نبود، در گزارشھاي آنھا بازتاب يافته است

اهللا  آمده جھت حمايت آيات و علماي متنفذ شھرستانھا از جمله آيت عمل اعزام طالب به شھرستانھا به ھماھنگیھاي به

محمد  اهللا علي اصغر صالحي كرماني در كرمان، آيت اهللا علي اهللا محمود ضیابري در رشت، آيت آيتقمي در مشھد، 

اهللا آخوند مالعلي معصومي ھمداني در ھمدان از طالب اعزامي در ماموريت آنھا طي محرم  بروجردي در بروجرد، آيت

  ٧.تاكید شده است

ھاي نھضت در شھرھاي مختلف انجامید؛  خود به گسترش آموزه رسد كه اين تالشھا در فرايند طبیعي چنین به نظر مي

چند شھري شدن نھضت «شايد از اين پديده بتوان به عنوان . ھا شھر بازتاب يافت خرداد در ده ١٥اي كه قیام  به گونه

امام . ترسیم نمودھايي نیز براي وعاظ شھرستانھا  ناگفته نماند كه امام عالوه بر اعزام طالب، برنامه. نام برد» روحانیت

براي ماه (تصمیم دارم «: است گفته در ديدار يكي از وعاظ تھران با ايشان در آستانه محرم از اين تدابیر چنین سخن

در . . . مكاتیبي براي اھل منبر و وعاظ خوزستان، شیراز، لرستان، تبريز و يزد بنويسم و متكلمیني ھم بفرستم ) محرم

برخي از اين پیامھا در صحیفه امام آمده  ٨».تاريك كارھاي ظلمه را در منبرھا تبلیغ بفرمايید تھران ھم شما آقايان، نكات

پیامھاي مذكور براي علما، روحانیون و وعاظ شھرھاي ھمدان، رشت، بستان آباد، كرمان و يكي از بازاريان تھران . است

  ٩.فرستاده شده است

عموم حضرات مبلغین محترم و خطباي معظم و «مي خطاب به امام خمیني در اقدام اساسي ديگري يك پیام عمو

در اين ايام كه دستگاه جبار از خوف آنكه مبادا در منابر و مجامع «: صادر نموده، تصريح كردند» عموم ھیآت محترم

مسلمین، شرح مظالم و اعمال خالف انساني و ضد ديني و وطني آنھا داده شود، دست به رسوايي ديگري زده و 

مظالم دم نزنند و دستگاه جبار را به ] از[د گرفتن التزام و تعھد از مبلغین محترم و سران ھیات عزادار است كه درصد

آقايان بدانند كه . . . الزم است، فريضه ديني خود را در اين ايام در اجتماعات مسلمین ادا كنند . . . خودسري واگذارند 

سكوت در اين ايام، تايید دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسالم . . . نیست  امیه خطر امروز بر اسالم كمتر از خطر بني

  ١٠». . .است 

دارد؛ اما در  ١٢و كرمان ١١گزارشھاي پراكنده ساواك حكايت از توزيع اين اعالمیه در نقاط مختلف كشور از جمله تھران، قم

اھل منبر حمالت شديدي علیه دولت به عمل  در چند روز اول محرم،«: خصوص بازتاب آن در گزارش ديگري آمده است

خمیني ] امام[كردند، ولي پس از انتشار اعالمیه جديد  اي از آنان با اشاره و كنايه انتقاداتي مي آوردند و فقط عده نمي
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كه در آن دستوراتي راجع به تشديد فعالیتھاي تبلیغاتي بر ضد دولت داده شد، روش آنان تغییر يافته و در مجالس و 

انتشار اين اعالمیه حتي روش آن عده از . . . كنند  محافل ديني با شدت مردم را تحريك و علیه دولت تبلیغ مي

] امام[شدند، تغییر داده و چون خود را به موجب فتواي  گويندگان مذھبي را كه كمتر وارد جنجالھاي سیاسي مي

  ١٣».اند دانند، شروع به انتقاد و تحريك كرده خمیني شرعا مسوول مي

ارديبھشت  ٢٨نكته قابل ذكر در خصوص اين گزارش، آن است كه امام اعالمیه خود را قبل از شروع محرم يعني در 

رسد كه به خاطر موانع  رو، چنین به نظر مي شد؛ از اين صادر نمود؛ در حالي كه محرم از روز سوم خرداد شروع مي

دھه اول محرم صورت گرفته و وعاظ به محض اطالع از محتواي آن، محور  امنیتي توزيع اين اعالمیه، ديرھنگام و در اواخر

  .اند سخنرانیھاي مجالس و منابر خود را برحمله به دولت قرار داده

جلب نظر فلسفي، واعظ معروف تھران، جلب حمايت طیب . اند برخي منابع از ديگر تالشھاي امام در اين خصوص گفته

ھیات عزاداري تھران و حتي اعزام چندي از وعاظ به برخي از كشورھاي اسالمي از اين ترين  حاج رضايي، صاحب بزرگ

كند كه امام وي را مامور نمود تا سران ھیاتھاي  شھید محالتي يكي از وعاظ وقت تھران در خاطراتش نقل مي. اند جمله

ريزي  برداري سیاسي از مجالس آنھا برنامه اي فراخوانده و براي اتخاذ تدابیر الزم جھت بھره عزاداري تھران را در جلسه

كند كه براي اين منظور چندين جلسه با وعاظ تھران و چندين جلسه ھم با سران ھیاتھا در مسجد  وي اضافه مي. كنند

  ١٤.فاطمه برگزار كرده و ھماھنگیھاي الزم را به عمل آورده است بني

» الواعظین شیخ«ز كوششھاي خود براي جلب حمايت شھید حاج مھدي عراقي نیز در خاطراتش به طور تفصیلي ا

كند كه براي اين منظور ناچار شده است از امام  اسالم محمدتقي فلسفي سخن رانده و اضافه مي تھران يعني حجت

االسالم آقاي  حضرت حجت«: متن نامه بدين شرح است. اي براي جلب نظر فلسفي و خطاب به او بنويسد بخواھد نامه

امروز، روزي است كه حضرات . عالي در اين وقت اختناق عجیب تشكر كنم است از بیانات حساس جنابفلسفي الزم 

آواز  از قرار اغلب گويندگان محترم با ما ھم. . . مبلغین محترم و خطباي معظم، دين خود را به دين اثبات فرمايند 

  ١٥». . .بیدار فرمايد ] را[زجر، از خوف بیم دارند كه از حبس، از ) نادر(= امید است، خداوند تعالي آن شواذي . ھستند

باف و حاج  كند كه جلب نظر افرادي مانند فلسفي از میان وعاظ و حاج عباس زري عراقي در ادامه خاطراتش تصريح مي

در  .رو آنھا بودند ناظم از میان مداحان تھران از اين جھت اھمیت داشت كه بسیاري از وعاظ و مداحان پیرو و دنباله

پور يكي از ھمراھان  سیدمحمود محتشمي ١٦.ھمین راستا، عراقي موفق شد كه نظر طیب حاج رضايي را نیز جلب كند

وگو كرده و حمايت او را  كند كه آنان موفق شدند، نه تنھا با طیب گفت عراقي در اين ماموريت در خاطراتش نقل مي

  ١٧.يخي را نیز به دست آورند ي جنوب تھران به نام حسین رمضانجلب كنند؛ بلكه توانستند رضايت يكي ديگر از لوطیھا

در گزارش موردنظر . از ديگر اقدامات مراجع بنا برگزارشھاي ساواك، اعزام برخي از وعاظ به كشورھاي ھمسايه بود

ر علیه خمیني به قطر، كويت و پاكستان رفته و ب] امام[فھرست اسامي وعاظي كه تصمیم دارند از طرف «: آمده است

خراساني، احمد  اكبر كافي ابوالقاسم خزعلي، محمد منتظري، علي: كويت] عبارتند از[دولت تبلیغ نمايند، 

، عباس )از آبادان(اهللا اديبي، عباس صالحي، حسین تھراني، جواد الیاسي  اصفھاني، علي دواني، شیخ نعمت اماني

: عباس معصومي و سید مصطفي علوي، بحرين: رقط  )از خراسان(و شیخ محمد نصرالھي ) از خرمشھر(مھري 

از میان اين وعاظ، علي دواني به تفصیل خاطرات خود را در  ١٨».سیدعلي بمان مدني: عبدالحسین مشكوه، پاكستان

  ١٩.سفر تبلیغي به كويت نوشته و فعالیتھاي سیاسي وعاظ در آن ديار را نقل كرده است

كه اين نوحه به سرعت مورد توجه ساير ھیاتھا و مردم قرار گرفت و بسیاري  كند نامبرده در ادامه خاطراتش اضافه مي

كند كه وي به اتفاق  فاطمه نیز در خاطراتش نقل مي دوست يكي از اعضاي ھیات بني محسن رفیق. از آن تقلید نمودند
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شورا در ھیات جمعي از جوانان مسجد محمدي در جلساتي اين نوحه را تمرين كردند و در روزھاي تاسوعا و عا

كند كه عالوه بر نوحه مذكور، يك نوحه ديگر نیز  باف در ادامه خاطرات خود تصريح مي زري ٢٠.فاطمه آن را دم گرفتند بني

 ١٣٤٢بام فیضیه در جريان حمله ماموران امنیتي به آن مدرسه در دوم فروردين  در خصوص پايین انداختن طالب از پشت

دانشگاه فیضیه ـ چون دشت ماريه «: ابیات تكرار آن سروده از اين قرار بود. ـ سروده استـ كه خود شاھد آن فجايع بود 

شان از لب بام ـــ خمیني خمیني ـــ تو فرزند حسیني ـــ تو حامي  طالب دينیه ـــ واويال واويال ـــ افتاده جسم ھر يكي

  ٢١»ديني

زني در  ھاي سینه ن دارد كه اين ھیات به صورت دستهفاطمه حكايت از آ يكي از گزارشھاي ساواك درباره ھیات بني

اما وعاظ دعوت شده آن  ٢٢».شود ھا و اشعار آن تماما در حمايت از خمیني خوانده مي نوحه«بازار تھران حركت نموده و 

اريد اصغر مرو اهللا محالتي و شیخ علي يعني شیخ فضل» باك دو طلبه تقريبا كم سن و سال، اما شجاع و بي«ھیات نیز 

 ٢٣.كردند گفتند و در سخنرانیھاي خود در شبھاي محرم به شاه و دولت حمله مي پرده سخن مي بودند كه ھر دو بي

كند  فاطمه ـ مستقر در خیابان نیروي ھوايي ـــ نقل مي محالتي در خاطراتش با تايید جو و فضاي سیاسي ھیات بني

اينكه بنا بر درخواست امام، مرواريد به قم عزيمت نمود تا مجالس  كه وي به ھمراه مرواريد، واعظان آن ھیات بودند تا

رو، مرحوم مطھري در شبھاي پاياني محرم به جاي مرواريد آمد كه در نھايت، مطھري بعد از  آنجا را اداره كند؛ از اين

  ٢٤.منبر شب دوازدھم محرم دستگیر شد؛ ولي خود وي توانست از دست ماموران امنیتي بگريزد

  شیخ عبدالحسین؛ يك نمونه از سخنرانیھاي سیاسي مسجد

از سوي امام خمیني چنین تصمیم گرفته شده بود كه وعاظ تا شب ھفتم محرم در منابر و مجالس خود چندان با 

ھا، جمالت  ھدف از اين راھكار آن بود كه وعاظ به تدريج و با فراھم كردن زمینه. صراحت و تندي علیه نظام سخن نگويند

كارببرند؛ زيرا چنانچه در ھمان شبھاي نخست به دست دستگاه امنیتي  خود را در شبھاي تاسوعا و عاشورا به نھايي

ساواك نیز از اين سازوكار اطالع كسب كرده و . ماند شدند، برنامه اصلي آنان ناتمام باقي مي بھانه داده و دستگیر مي

س ساواك ـــ به تاريخ پنجم محرم در دستورالعملي به سرلشكر حسن پاكروان ـــ ريی. جويي برآمد درصدد چاره

اطالعات واصله حاكیست كه روحانیون در نظر دارند از روز ھفتم محرم در مجالس «: ساواكھاي كشور با اشاره به اينكه

رده نامب ٢٥».در آن ايام مراقبت بیشتر به عمل آيد«دھد كه  دستور مي» .سوگواري دست به تحريكات و تظاھرات بزنند

االمكان در اين دو روز از اصطكاك مامورين با عزاداران و وعاظ و روحانیون  حتي«: كند در دستورالعمل ديگري تصريح مي

اسامي و مشخصات اين قبیل عناصر تھیه كه پس از برگزاري ايام عزاداري تصمیم «: دھد و ادامه مي» خودداري گردد

حاكي از ضعف و ناتواني دستگاه امنیتي در مواجھه با مجالس مذھبي به  اين دستورات» .الزم درباره آنھا اتخاذ گردد

باشد؛ چنانچه ريیس ساواك نیز از موضع انفعال سخن  مي خاطر حضور و حمايت توده عظیم مومنین مذھبي از روحانیت 

گري از دستورالعمل نامبرده براي اينكه ناتواني دستگاه امنیتي را در اين خصوص توجیه نمايد در بخش دي. رانده است

ھرگونه اقدام نابجا در روزھاي مذكور ممكن است، بھانه به دست «: گیري تاكید نموده خويش راجع به علت اين تصمیم

ناگفته پیداست كه ھرگونه اقدام و عملیاتي علیه وعاظ در روزھاي تاسوعا و  ٢٦».برداري بدھد عناصر مترصد جھت بھره

انگیخت و ھیجان و عزاداري عمومي مومنین را از سوگ شھادت امام  ا برميھاي مذھبي ر عاشورا، خشم توده

ھا تا پايان دوازدھم محرم  كرد؛ از ھمین رو، دستگاه امنیتي از ھراس توده و يارانش متوجه ھیات حاكمه مي) ع(حسین

  .و اتمام تدريجي مجالس سوگواري، جرات دستگیري ھیچ واعظ يا فعال سیاسي را به خود نداد

ترين وعاظ تھران يعني شیخ محمدتقي  برداري وعاظ از فرصتھاي مذكور، نقش يكي از معروف اي تبیین چگونگي بھرهبر

) مسجد تركھا(فلسفي و اھمیت منابر و مجالس او را در يكي از مساجد بزرگ تھران يعني مسجد شیخ عبدالحسین 
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اند، در خصوص مجالس چند ھزار نفري  نقل كرده ١٣٤٢بیشتر افرادي كه خاطرات خود را از محرم . حائز اھمیت است

. باشد اين سخنان حاكي از اھمیت ويژه مجلس مذكور در میان ديگر مجالس تھران مي ٢٧.اند اين مسجد نیز سخن گفته

وانگھي نقش فلسفي نیز كه در آستانه محرم مورد خطاب امام قرار گرفت، به عنوان واعظ آن مسجد داراي اھمیت 

  .ترين ھیاتھاي تھران يعني ھیات آذربايجانیھا بود ھمچنین، باني آن مجلس يكي از بزرگ. ويژه است

وعظ و سخنراني در مسجد شیخ عبدالحسین را  ٤٢كند كه به دو دلیل براي محرم سال  فلسفي در خاطراتش نقل مي

نقش و محوريت آن مسجد در عنايت امام خمیني به : فعالیتھاي خالصانه اسالمي آن مسجد و دوم: پذيرفته است، اول

برداري بھتر از آن مجلس برخالف سالھاي پیشین مجالس متعدد  كند كه براي بھره وي تصريح مي. میان مساجد تھران

نامبرده در خصوص میزان . قبل از ظھر و بعدازظھر ـــ به جز يك منبر در قبل و يك منبر در بعدازظھر ـــ را وعده ندادم

از شب اول محرم كه بحث در آن مسجد را شروع كردم، به تدريج ھر «:افزايد آن مسجد ميجمعیت شركت كننده در 

اي كه كار به جايي رسید كه صحن، زير گنبد و شبستان مسجد و مدرسه شیخ  شد؛ به گونه شب جمعیت زياد مي

كه بخشي از بازار  عبدالحسین ـــ كه بنايي جدا و مدرسه طالب است ـــ و ھمچنین حد فاصل مسجد و مدرسه مذكور

شبھاي ھفتم و ھشتم در بازار خیاطھا، بازار كفاشھا، جلوي خیابان . زد دھد از جمعیت موج مي تھران را تشكیل مي

در «: گويد كنندگان از مقامات دولتي در آن مجلس مي نیز درباره برخي شركت ٢٨».خیام بلندگوھاي متعدد نصب كردند

يكي از گزارشھاي ساواك » .صیري و برخي مقامات ارشد امنیتي در آن حضور يافتنداهللا ن شب نھم اسداهللا علم، نعمت

اگر موعظه مالھا در . اند صد ھزار نفر نطق فلسفي را گوش داده محرم حداقل يك ١٢و  ١١در روز «حاكي از آن است كه 

آنجا طرف كالم وعاظ، طبقات مجالس ختم باشد، خطرش كمتر از موعظه بر باالي منابر در ايام سوگواريست؛ زيرا در 

محورھاي  ٢٩».دوم و اول است؛ ولي در روي منابر سوگواري طرف، مردم عوام و كنترل ھیجان افكار آنھا مشكل است

  :مباحث آن مسجد از اين قرارند

در بازار تھران براساس ) ھیات آذربايجانیھا(در مسجد شیخ عبدالحسین  ١٣٤٢مباحث سخنرانیھاي فلسفي در محرم 

  :االسالم فلسفي اسناد ساواك در كتاب خاطرات و مبارزات حجت

   

 رديف
شماره 

 سند
 صفحه

تعداد  زمان مجلس

  شركت

 كنندگان

محورھاي موضوعات و مباحث 

 مطروحه در ھر يك از سخنرانیھا 

العمل  عكس

 مردم
ھجري 

 قمري

ھجري 

 شمسي

٥٧١ ١٠٩ ١ 

٥٧٢ 

٦/١/١٣٨٣ 

شب ششم 

 محرم

ھفت  ٨/٣/١٣٤٢

 ھزارنفر

، )وظايف متقابل(زمامداران مردم 

چگونگي اجراي قوانین اسالم، 

لزوم قیام در برابر زمامدار 

ديكتاتور، ترس فقط از خدا، لزوم 

كه قوانین الھي  مجازات كساني

گذارند، ذكر نمونه  را زير پا مي

 )ع(زمامداري علي

دادن شعار 

براي پیروزي 

علماي اسالم، 

صلوات براي 

خمیني و 

 عتمداريشري

٥٧٣ ١١٠ ٢ 

٥٧٤ 

٧/١/١٣٨٣ 

شب ھفتم 

 محرم

ھشت  ٩/٣/١٣٤٢

 ھزارنفر

عدم اجراي قانون اساسي 

كشور، لزوم استقالل قواي 

گانه، دخالت قوه مجريه در  سه

صلوات براي 

پیروزي اسالم 

 و خمیني
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قوه قضايیه، شرايط يك قاضي در 

 اسالم، لزوم استقالل قاضي

٥٧٥ ١١١ ٣ 

٥٧٦ 

٨/١/١٣٨٣ 

ھشتم  شب

 محرم

ده  ١٠/٣/١٣٤٢

 ھزارنفر

عدم تعادل بین حكومت و مردم 

به خاطر ديكتاتوري حكام، از بین 

رفتن عدالت و قانون در كشور، 

شرح وظايف فیضیه قم و مواخذه 

دولت، افشاي ادعاي دولت 

درمعرفي دھقانھا به جاي 

كماندوھا در آن فاجعه، 

 تھديدھاي مكرر دولت

پخش 

ھاي  اعالمیه

و  خمیني

خويي در 

خطاب به وعاظ 

و علما در بین 

 مردم

٥٧٧ ١١٢ ٤ 

٥٧٩ 

٩/١/١٣٨٣ 

شب نھم 

محرم 

 )تاسوعا(

چھل  ١١/٣/١٣٤٢

 ھزارنفر

امر به معروف و نھي از منكر، 

اجراي قانون اساسي، تالش 

مردم ايران براي كسب 

مشروطه، لزوم دخالت علما در 

سیاست، فاجعه مدرسه فیضیه 

 ٧قرائت قم، سربازگیري طالب، 

ھاي مردم، حق  بند از خواسته

دخالت مراجع برسرنوشت مردم 

و صدور اعالمیه، لزوم 

عذرخواھي دولت از فاجعه 

فیضیه، آزادي طالب سرباز، 

آزادي زندانیان سیاسي، آزادي 

نشر اعالمیه، محاكمه مسببین 

فاجعه مدرسه فیضیه و آزادي 

 مردم در سرنوشت خود

با قرائت ھر 

 بند مردم دوبار

صحیح «

» است

گفتند،  مي

پخش 

ھاي  اعالمیه

آيات خمیني، 

خويي و 

 میالني

٥٨٧ ١١٥ ٥ 

٥٨٨  

متن كامل 

 سخنراني

ھمان 

  صص

  تا ٢٦٩

٢٥٨ 

١٠/١/١٣٨٣ 

شب دھم 

محرم 

 )عاشورا(

كلمات  ١٢/٣/١٣٤٣

جمعیت «

» كثیري

در متن 

سند 

آمده در 

متن كتاب 

ھا ھزار  ده

آمده در 

جامعیت اسالم، مسجد كانون 

جنبشھا، استیضاح دولت علم، 

دخالت روحانیت در سیاست، 

قدرت روحانیت، قرائت دو نامه از 

خمیني و شريعتمداري خطاب به 

وي جھت كمك مردم براي تعمیر 

گانه استیضاح  فیضیه، مواد ده

تخلف از . ١: دولت علم به داليل

لما منع توزيع اعالمیه ع. ٢قانون 

مردم با قرائت 

ھر ماده سه 

صحیح «بار 

» است

گفتند،  مي

يع توز

ھاي  اعالمیه

آيات خمیني، 

شريعتمداري، 
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سند ديگر 

شصت 

ھزارنفر 

سند : يك

شماره 

١١٨ 

. ٤ھا  كنترل چاپخانه. ٣

دستگیري عامالن پخش اعالمیه 

ايجاد فاجعه مدرسه . ٥مراجع 

. ٧سربازگیري طالب . ٦فیضیه 

. ٨ايجاد فضاي رعب در قم 

. ٩جلوگیري از باز كردن بازارھا  

. ١٠منع برگزاري عزاداري 

 زندانیان سیاسي

میالني و 

 خويي

در منبع  ٦

سندي 

درباره 

سخنراني 

اين روز 

 نیامده

٢٦٩ 

٢٧١ 

١١/١/١٣٨٣ 

يازدھم  شب

 محرم

 درخاطرات ١٣/٣/١٣٤٣

فلسفي 

ذكري از 

 آن نیامده

پاسخ به سوال يكي از حاضران 

مبني براينكه اگر در مملكت 

آزادي نیست، پس چطور شما 

خواھید در  ھرچه مي) فلسفي(

گويید و حتي دولت را  منبر مي

اينكه  كنید؟جواب استیضاح مي

آزادي بیان ما فقط در ھمین دھه 

محرم است، اگر بعد از آن ما را 

شود گفت  دستگیر نكردند، مي

فلسفي در ھمین . آزادي ھست

روز در سخنراني خود در منزل 

اهللا بھبھاني درخصوص  آيت

و يھوديان در سلطه بھايیان 

سند (كشور ھشدار داد 

 )١١٧شماره

در خاطرات 

: فلسفي آمده

اين پاسخ در «

اعماق وجود 

مردم 

 ».نشست

١٢/١/١٣٨٣ ٥٨٩ ١١٦ ٧ 

 دوازدھم شب

 محرم

در سند  ١٤/٣/١٣٤٣

  عده«

كثیري از 

طبقات 

» مختلف

 آمده

شجاعت درامربه معروف، 

جانفشاني مردم براي به دست 

قانون آوردن آزادي مشروطه و 

اساسي علت نارضايتي مردم از 

دولت به خاطر تجاوز از قانون، 

تعطیلي مجلسین، برگزاري 

انتخابات آزاد معرفي و محاكمه 

 عاملین فاجعه مدرسه فیضیه

فلسفي 

ساعتي بعد از 

اين سخنراني 

در مسیر 

برگشت به 

منزل دستگیر 

 .شد

١١٩ ٨ 

١٣٥ 

٥٩٤ 

٦١٤ 

دستگیري، اسناد مربوط به  ـــ ٢٩/٤ الي ١٥/٣

بازجويي و آزادي از زندان 

تن از  ٥٣فلسفي به ھمراه 

ديدار دو 

ھزارنفر از 

فلسفي بعد از 
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روز  ٤٥وعاظ ديگر تھران به مدت 

 .بازداشت گرديد

 آزادي

  ھاي سیاسي فاطمه تھران، يك نمونه از نوحه ھیات بني

توجه و تبلیغ پیروان ايشان قرار گرفت، سوال  حال با عنايت به ارايه اين راھكارھاي مبارزاتي از سوي امام كه مورد

ھا از چه میزان استقبال عمومي برخوردار گشت؟ در اين بحث اقبال اقشار مختلف و به  اساسي آن است كه اين برنامه

  .گیرد خوانھا نسبت به فراخوان امام مورد بازكاوي قرار مي خصوص وعاظ، سران ھیاتھا و نوحه

كند كه ھیاتھاي موتلفه اسالمي در آستانه محرم طي رايزنیھايي  ر در خاطرات خود نقل مييكي از فعاالن سیاسي بازا

قرار بر اين شد كه دھه محرم، اھل منبر و مداحان اھل «: كه با استاد مرتضي مطھري و دكتر بھشتي به عمل آوردند

سرايیدند، اطالع داده  مرثیه و شعر مي ھاي جديدي ارايه دھند؛ لذا به آقاياني كه اي بسازند و برنامه بیت شعار تازه

در اجراي اين برنامه، مھدي عراقي كه حلقه اتصال امام با  ٣٠».شد تا از اشعار نو براي دھه عاشورا استفاده كنند

 ٣١.وگو نمود خوانھاي ھیاتھا رفت و براي اين منظور با آنان گفت ھیاتھاي مذھبي تھران بود، به سراغ مداحان و نوحه

كند كه  ترين ھیاتھاي مذھبي تھران ـــ در خاطراتش نقل مي فاطمه ـــ يكي از بزرگ باف، مداح ھیات بني زري اسماعیل

گذرد، به صورت نوحه و شعار بسرايید و در  وقايعي را كه االن در كشور مي«چون پیام امام مبني بر اينكه الزم است، 

موده، دست به كار شده است و از آنجا كه خودش در روز را از طريق عراقي دريافت ن» جلسات خودتان مطرح كنید

واقعه مدرسه فیضیه قم در آن مدرسه حضور داشته و فاجعه را به چشم خود ديده بود، در صدد برآمد كه وقايع آن را در 

ذيل جھت بند  اي با ترجیع رو، نوحه زني بخواند؛ از اين ھاي سینه قالب اشعار و نوحه بسرايد تا در زمان حركت دسته

قم دشت كربالست ـــ ھر روزش عاشوراست ـــ فیضیه قتلگاست ـــ خون «: فاطمه در روز تاسوعا سرايید ھیات بني

  ٣٢»).دوباره(جگر علما ـــ واويال واويال ـــ شد موسوم باري موالنا الخمیني 

ھا مجالس و  مونه از دهفاطمه فقط دو ن ھاي ھیات بني عبدالحسین و نوحه ناگفته پیداست كه مجلس مسجد شیخ

گزارشھاي بیشمار ماموران ساواك از مساجد . باشد محافل سیاسي محرم در پوشش مجلس عزاداري آن سال مي

براساس اين گزارش . باشد مي ٤٢تھران حاكي از غلبه روح سیاسي بر بیشتر مجالس پرجمعیت تھران در محرم سال 

نكته قابل . ھاي نھضت در تھران شدند رساني آموزه اظ پیشرو عامل پیامھا تن از وع توان ادعا كرد كه ده به جرات مي

رفتند، به عنوان مثال، فلسفي كه تنھا در  تامل اينكه وعاظ در ماه محرم به طور معمول در چندين مجلس منبر مي

فت كه مسجد ر بسیاري از مجالس سابق را قبول نكرده بود، در ھر روز محرم فقط در چھار مجلس منبر مي ٤٢محرم 

رو، براي تبیین میزان گستره انساني تعداد افرادي كه در محرم آن سال در  ترين آنھا بود؛ از اين عبدالحسین مھم شیخ

تھران در معرض تبلیغات وعاظ طرفدار نھضت قرار گرفتند، شايد بتوان ادعا كرد كه اگر در كمترين حالت ممكن تعداد 

ده نفر ـــ به جز فلسفي ـــ فرض كنیم و ھر كدام از اين وعاظ نیز در چھار مجلس  وعاظ جدي طرفدار نھضت در تھران را

و در پاي ھر منبر ھم به طور متوسط يك ھزار نفر شركت كرده باشد؛ در اين صورت، ھر واعظ در  ٣٢به منبر رفته باشند

ر نفر كه اين رقم به اضافه جمعیت ھر روز محرم براي چھار ھزار نفر به ايراد سخن پرداخته و ده واعظ براي چھل ھزا

شد  گرفت، جعمیتي نزديك صد و پنجاه ھزار نفر را شامل مي چھار مجلس فلسفي كه بیش از صد ھزار نفر را دربر مي

طبق تحقیق در حدود يكصد و «اين رقم با يك گزارش ساواك كه براساس آن . بردند سیاسي مي  كه از اين مجالس بھره

 ٣٣»ھايي سروده بودند كه پشتیباني از خمیني بود كردند و نوحه ستجات تھران شركت ميپنجاه ھزار نفر در د

  .خرداد تھران را آفريدند ١٥ناگفته نماند كه ھمین مردم قیام . ھمخواني دارد
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كنندگان ايراد  اي را براي شركت آيد كه وعاظ در پوشش اين مجالس، چه مطالب سیاسي حال، اين سوال پیش مي

آيد، تمام  چنانچه از موضوعات مباحث سخنرانیھاي فلسفي و ھمچنین گزارشھاي پراكنده ساواك برمي كردند؟ مي

ھا و مطالبات  ھاي اجتماعي، سیاسي، فرھنگي و اقتصادي كه برخالف خواسته عملكردھاي ھیات حاكمه در حوزه

روضه «رسد كه  میان چنین به نظر مي در اين. ھاي مومنین مذھبي بود، در معرض نقد وعاظ قرار داشت روحانیت و توده

پرداخت، توسط بیشتر وعاظ و در پايان  كه به شرح مظلومیت طالب در جريان فاجعه مدرسه فیضیه قم مي» فیضیه

ھاي مومنین  شد و انزجار و تنفر توده سخنرانیھا با الگوپذيري روضه كربال و مظلومیت خاندان اھل بیت خوانده مي

  .انگیخت ر نظام برميمذھبي را از اين رفتا

ساخت  اي مي اي كه ديده بود، از آن مرثیه خواني صحنه واقعه مدرسه فیضیه، كربالي جديدي شد كه ھر واعظ با روضه

چند باري كه من روضه فیضیه «: كند ھاشمي رفسنجاني از وعاظ آن دوره در خاطراتش نقل مي. خواند  و در منابر مي

تا پايان مبارزه از اين سوژه براي رسوا كردن رژيم شاه «: كند وي اضافه مي» .بودم خواندم، شاھد گريه و شیون مردم

استفاده . بدون ترديد، تبیین مردمي شدن نھضت امام خمیني در ھمین سازوكارھا نھفته است ٣٤».دست برنداشتیم

اين . خدمت را به نھضت نمودترين  از رسانه سنتي منبر و ارتباط مستقیم و چھره به چھره بین گوينده و شنونده مھم

بنا بر خاطرات يكي از وعاظ پیامد . ھاي نھضت ايفا كرد رسانه در شھرھاي مختلف نقش اصلي را در گسترش آموزه

اي از طاغوت در دل  در ھمه جاي كشور، آرام آرام به عقده) فاجعه مدرسه فیضیه(«عمده تبلیغات آنان اين شد كه 

عمق «: كند تر سخن گفتیم، در خاطراتش نقل مي فرد وي پیش  نقش منحصر به فلسفي كه از ٣٥»مردم تبديل شد

شد، صداي شیون و گريه مستمعین و حضار بلند  آنجا بود كه تا در منبر يا مجالس نام فیضیه برده ميفاجعه فیضیه تا 

و تكاپوھا، مشروعیت  بدون ترديد، ھمین تبلیغات ٣٦».شد، مردم، عزادار فیضیه شدند و به سوگ و عزا نشستند مي

پادشاه تنھا «ھاي دولتي را مبني بر وفاداري شاه به دين و يا  نظام را در میان مردم از بین برد و تمام تالشھاي رسانه

وعاظ ماھر و سخنور به طور معمول در سخنرانیھاي خود آن فاجعه را به فاجعه كربال تشبیه . خنثا كرد» كشور شیعه

ردند، در فاجعه فیضیه به دستور شاه، حريم اسالم، قرآن، مرجعیت، روحانیت، مجلس ك نمودند و اعالم مي مي

مورد تجاوز قرار گرفت و . . . ، قداست ديني، طالب علوم ديني و )س(، حرم حضرت معصومه)ع(سوگواري امام صادق

بدون شك تشبیه شاه به يزيد، . و خاندان اھل بیت ھتك حرمت گرديد) ص(در فاجعه كربال به فرمان يزيد بر نواده پیامبر

توانست به ھر شیعه مومني انگیزه پايداري و مقاومت بخشد تا علیه يزيد زمانه قیام كند و تا حد ايثار و شھادت ـــ  مي

به راستي كدام رسانه چون منبر و كدام زمان، چون ماه محرم از اين ھمه . ـــ پیش رود) ع(مانند ياران امام حسین

  ھا برخوردار بود؟ ج تودهقابلیت براي بسی

  ديدار امام از ھیاتھا و محالت مذھبي قم

ترين راھكارھاي امام براي سوق ھیاتھاي سوگواري در محرم به رويكرد  بحث پاياني اين مقاله را به يكي ديگر از مھم

یتھاي حضور مرجعیت به عنوان رھبري نھضت در قم يكي از عوامل اصلي گسترش فعال. دھیم سیاسي اختصاص مي

ھاي ديگري براي بسیج اھالي قم  شد؛ اما در اين میان، امام از مولفه سیاسي در پوشش مجالس مذھبي تلقي مي

محله چھل : شھر قم از محالت قديم و جديد مختلفي تشكیل شده است، محالت قديمي شامل. علیه نظام بھره برد

اي كه حتي  از جايگاه مقدسي برخوردارند؛ به گونهنزد اھالي شھر ) مسجد جمعه(اختران، كوچه حكیم و كوچه آذر 

بر ھمین  ٣٧.برخي از مقدسین معتقد بودند، براي حفظ سالمت ديني خود الزم است، در آن محالت زندگي كنند

اي برخوردار بودند، از جمله ھیاتھاي مذھبي آن محالت  اساس، برخي نھادھاي ديني آن محالت از قدمت و عظمت ويژه
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ھاي ھیاتھاي آنھا چندين كیلومتر  كردند، زنجیره دسته حركت مي) س(را به طرف حرم حضرت معصومهكه روز عاشو

  .داد فاصله انساني را تشكیل مي

امام خمیني به خوبي به اين نكته واقف بود كه پیشبرد نھضت در قم بدون جلب حمايت اين طیف عظیم انساني میسر 

در ھر يك از شبھاي محرم با قرار قبلي به ديدار مجالس يكي از اين ھیاتھا رو، با تدابیري سنجیده  شود؛ از اين نمي

ھاي تاريك و باريك محالت قم، قربانیھاي گاو و گوسفند به  كوچه تجمع عظیمي از مستقبلین در كوچه و پس. رفت مي

داد كه بر  شكل مي ھاي باشكوھي از يك محفل مذھبي ـــ سیاسي را صحنه. . . میمنت ورود يك مرجع به يك محله و 

از  ٤٢امام در محرم . شد ھمین نمايش از اقتدار يك مرجع در مراسم بدرقه نیز تكرار مي. بست ھا نقش مي خاطره

محالت متعددي ديدار كرد و ھیاتھاي محالت كوچه حكیم، گذر جدا، عشق علي، چھل اختران، كوچه آذر، تكیه 

در اين میان، بازديد از سه محله چھل اختران، كوچه حكیم و محله آذر از  ٣٨.مورد ديدار امام قرار گرفت. . . مالمحمود و 

  .اي برخوردار بود اھمیت ويژه

ماجراي اين ديدار به . نخستین محل، ديدار از ھیات مسجد جمعه در خیابان آذر بود :ـ ھیات مسجد جمعه در محله آذر١

در آستانه ورود امام به آن محله، جمعیت در خیابان آذر « :تفصیل در خاطرات يكي از اعضاي فعال آن مسجد آمده است

ناپذير ھمراه امام وارد مسجد جمعه  كنندگان از امام با شوقي وصف خیل استقبال. زد بامھاي محله موج مي و پشت

يان، در پا. زدن آنھا نظاره كردند امام و ھمراھانش  تا پاسي از شب در آن مجلس نشستند و بر مراسم و سینه. شدند

از ھمین روست كه جوانان مسجد جمعه در تھیه تداركات برنامه . آنان با بدرقه گرم اھالي محل به منزل مراجعت كردند

آنان حتي با احتمال اين فرض كه ممكن . سخنراني روز عاشوراي امام در مدرسه فیضیه نقش چشمگیري داشتند

ضیه را قطع كنند، تعدادي باطري تھیه كرده بودند كه به است در جريان سخنراني امام، مقامات شھر برق مدرسه فی

  ٣٩».ھمچنین آنان سخنراني امام را ضبط كردند. محض قطع برق بلندگوھاي فیضیه را دوباره به كار انداختند

اين . محله قديمي ديگري كه مورد بازديد امام قرار گرفت، ھیات محله چھل اختران بود :ـ ھیات محله چھل اختران٢

قرار دارد و ديدار امام از آن به دنبال دعوت حاج سیدعلي چھل اختراني ـــ ريیس ھیات » پايین شھر«در منطقه  محله

. باشد انتخاب شب عاشورا براي اين ديدار بیانگر اھمیت آن ھیات در قم مي. محله ـــ از ايشان به عمل آمد

: ديدار با عظمت و شكوه خاصي سخن گفته استاالسالم عبدالحسین چھل اختراني، در خاطرات خود از اين  حجت

ھاي شب در آن ھیات به سر بردند و مردم محله چھل اختران از ھمان موقع عالقه خاصي به  امام در آن شب تا نیمه«

  ٤٠».ايشان يافتند

ضافه اندركاران ھیات در خاطراتش از شكوه عزاداري مردم آن محله در حضور امام سخن گفته و ا يكي ديگر از دست

چه كرد؟ صداي حسین حسین اين ) ع(آن شب اين جمعیت در صحن چھل اختران، زير خیمه امام حسین«: كند مي

امام بزرگوار از اين فريادھاي ياحسین مردم، بسیار منقلب شد و آنچه را كه بايد از . مردم نیمه شھر را پر كرده بود

خرداد در قم نقش  ١٥ناگفته نماند كه محله چھل اختران در قیام  ٤١».دريافت. . . عالقه مردم در محله چھل اختران 

علي چھل اختراني به عنوان عامل قیام از طرف دستگاه امنیتي مورد تعقیب قرار گرفت و  اصلي را ايفا كرد و بعدھا حاج

  .ناچار از ايران فرار كرد و سالھاي متمادي در عتبات زندگي نمود

ه قديم ديگر قم كه بعد از سخنراني عصر عاشوراي امام مورد بازديد ايشان قرار ھیات محل :ـ ھیات كوچه حكیم٣

. دو تن از سران اين ھیات پیشاپیش با امام آشنا و با ايشان انس و الفتي يافته بودند. گرفت، ھیات كوچه حكیم بود

شد و  بیت امام محسوب مياندركاران رتق و فتق امور  سید محمد ورامیني ـــ ريیس ھیات كوچه حكیم ـــ از دست

حسین كشور نیز با سازماندھي سیصد نفر از جوانان ھیات، ماموريت حفاظت از امام را در روز سخنراني عاشورا بر 
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با استقبال پرشكوه اھالي كوچه حكیم از امام و . اين ديدار كه بعد از سخنراني عاشوراي امام انجام شد. عھده گرفت

در اين . ارتباط با قاطعیت ايشان در ابراز مواضع خود در جريان سخنراني نبود ن برنامه، بيگويا اي. ھمراھانش توام شد

تعداد زيادي از جوانان ھیات براي حفاظت . زد ديدار، انبوه جمعیت مستقبلین از میدان پامنار قم تا كوچه حكیم موج مي

احساسات و ھیجانات پرشور در اين . یل دادنداز جان امام، دستھاي خود را به ھم زنجیر كرده و يك صف انساني تشك

براي حمايت » اعالم آمادگي خاصي اعم از جاني و مالي در میان مردم«مراسم به گفته يكي از مستقبلین به مفھوم 

شدند و  حسین كشور، معمار و از پھلوانان قم و سیدمحمد ورامیني ھر دو از مقربین امام محسوب مي ٤٢.از امام بود

اي داشت و حتي حسین كشور را  خرداد قم نقش ويژه ١٥اين محله نیز در قیام . در اين مراسم ايفا كردندنقش مھمي 

  ٤٣.اند دانسته» سردسته قیام پايین شھريھاي قم«

  گیري نتیجه

به . شود نقطه عطفي در جريان مبارزات روحانیت علیه نظام حاكم تلقي مي ١٣٤٢حاصل سخن اينكه محرم سال 

ھا  ده. خرداد محصول تبلیغات و سخنرانیھاي وعاظ در طول دھه محرم بود ١٥ن ادعا كرد كه قیام خونین توا جرات مي

كردند، توسط وعاظ به طور مستقیم در  ھاي مومنین مذھبي كه در مجالس سوگواري محرم شركت مي ھزار تن از توده

  .گرفتند ھاي نھضت قرار مي رساني آموزه معرض تبلیغات و پیام

در شرح فاجعه مدرسه فیضیه » روضه فیضیه«گیري دستگاه تبلیغاتي منبر در مجالس سوگواري محرم و خواندن كار به

را  ٤٢دھه محرم . ھا بود ترين سالح تبلیغاتي وعاظ براي تحريك و بسیج توده قم و تشبیه آن به قیام كربال، برنده

يارگیري مرجعیت و نھضت از . نظام حاكم خواندھاي مدرن  ھاي سنتي نھاد مذھب بر رسانه توان غلبه رسانه مي

تدابیر اتخاذ شده از سوي امام به . خوانھا در جريان مجالس محرم میسر گرديد ھیاتھاي مذھبي از طريق وعاظ و نوحه

و يارانش را متوجه يزيد زمان ـــ شخص شاه ـــ و ) ع(نحو مطلوبي، خشم و كین عمومي مردم از قاتالن امام حسین

  .طالب در جريان فاجعه مدرسه فیضیه قم ساختقاتالن 

ھرگز «محرم يعني در روز عاشورا و خطاب » زمانھاي پرشنونده«سخنراني عاشوراي امام در يك برھه ديگر از نقطه اوج 

توان قدرت عظیم  نشان داد كه تنھا در پوشش مذھب مي» . . .كنم  من به شما نصیحت مي. . . . آقاي شاه . . . 

 ١٥دستگیري امام در فاصله دو روز بعد از آن سخنراني و وقوع قیام خونین . اني ايران را به جنبش درآوردنیروي انس

شود ادعا  رو، مي گیري قدرت و ھويت مقاومت جديد در برابر نظام بود؛ از اين خرداد بیانگر ھراس ھیات حاكمه از شكل

توان  را به درستي مي ٤٢و  مجالس عزاداري محرم سال  غاز انقالب اسالمي ايران است خرداد سرآ ١٥كرد كه قیام 

  .مورد نخواھد بود كه نھضت امام خمیني را برگرفته از قیام كربال بدانیم ساز آن قیام تلقي كرد؛ پس بي زمینه

  ١٥برگرفته از كتاب نھضت امام خمیني، سیدحمید روحاني، چاپ 
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  نوشتھا پي

، سند شماره ١٣٧٧، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي، ١روايت اسناد، ج خرداد به ١٥ـ جواد منصوري، تاريخ قیام ١

١٢٠/٣.  

، ٤٢ھا و پیامدھاي فاجعه حمله به مدرسه فیضیه در فروردين  مروري بر زمینه: ـ رحیم روحبخش، روضه فیضیه٢

  .١٣٨٢، فروردين و ارديبھشت  ٨و  ٧ماھنامه زمانه، سال دوم، شماره 

ھا،  ھا، احكام، اجازات شرعي و نامه مجموعه آثار امام خمیني شامل بیانات، پیامھا، مصاحبه: ١ـ صحیفه امام، ج ٣

اهللا مرتضي  به آيت) ره(، تلگراف امام خمیني١٣٧٨، )ره(، تھران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني١٣٤٣- ١٣١٢

  .٢٠٣پسنديده، ص 

، ص ١٣٧٩ھران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، ، فیضیه، ت٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج  ١٥ـ قیام ٤

١٩٤.  

  .٢١٩ـ ھمان، ص ٥

، سند شماره ١٣٧٨، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي، )ره(ـ محمدحسن رجبي، زندگینامه سیاسي امام خمیني٦

٦٠.  

  .٢٢٤فیضیه، ص : ٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج  ١٥ـ قیام ٧

  .١٩٤-١٩٢، صص ١المتكلمین ـ يكي از وعاظ تھران ـ با ايشان، صحیفه امام، ج  در ديدار افصح) هر(ـ بیانات امام خمیني٨

  .٢٤١-٢٤٠و  ٢٣٩-٢٣٨،  ٢٢٤- ٢٢٣،  ٢٢٠،  ٢٠٢- ٢٠١، صص ١ـ صحیفه امام، ج ٩

، ١ به روحانیون و وعاظ در خصوص دعوت به افشاي جنايتھاي شاه در محرم، صحیفه امام، ج) ره(ـ پیام امام خمیني١٠

  .٢٣٠-٢٢٩صص 

  .٣٤٤ـــ  ٣٣٩فیضیه، صص : ٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج  ١٥ـ قیام ١١
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-٧٢، صص ١/٦٤١، كد ٦٦١، شماره بايگاني )ره(ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، پرونده شھرباني امام خمیني١٢

٧٤  

  .٣٤٩فیضیه، ص : ٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج  ١٥ـ قیام ١٣

اهللا محالتي، خاطرات و مبارزات شھیدمحالتي، به كوشش سیدحمید روحاني، تھران، مركزاسناد انقالب  فضلـ شیخ ١٤

  .٤٨، ص١٣٧٦اسالمي، 

االسالم فلسفي، به كوشش سیدحمید روحاني، تھران، مركز اسناد  ـ فلسفي، محمدتقي، خاطرات و مبارزات حجه١٥

، نامه امام خمیني به ١؛ صحیفه امام، ج  ٥٧٠، ص ١٠٨ه ، عین دستخط امام، سند شمار١٣٧٦انقالب اسالمي، 

  .٢٤٢محمدتقي فلسفي در خصوص قدرداني از سخنرانیھاي او، ص 

  .١٧٧- ١٧٣، صص ١٣٧٠، تھران، رسا، )خاطرات شھید حاج مھدي عراقي(ھا  ـ ناگفته١٦

-١٩٩، صص ١٣٧٦انقالب اسالمي، ، به كوشش علي باقري، تھران، دفتر ادبیات )دفتر پنجم: (خرداد ١٥ـ خاطرات ١٧

٢٠٠.  

، سند شماره )ره(؛ زندگینامه سیاسي امام خمیني٢٩٢فیضیه، ص : ٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج  ١٥ـ قیام ١٨

٦٤.  

  .١٠٥، ص )دفتر اول(خرداد  ١٥ـ خاطرات ١٩

 ١٥دوست از  رفیق ، خاطرات حاج محسن٢١٠-٢٠٩، صص ١٣٧٦، سال ششم، بھار ٢٥خرداد، شماره  ١٥ـ فصلنامه ٢٠

  .خرداد

  .باف ، خاطرات عباس زري ٨٥خرداد، بازار، ص  ١٥ـ خاطرات ٢١

  .٩٥- ٩٣، صص ١١٨خرداد، شماره بازيابي  ١٥ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، پرونده قیام ٢٢

  .باف ، خاطرات عباس زري٧٦خرداد، بازار، ص  ١٥ـ خاطرات ٢٣

  .٥١-٤٩صص ـ خاطرات و مبارزات شھید محالتي، ٢٤
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  .٣٢٨فیضیه، ص : ٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج  ١٥ـ قیام ٢٥

  .١٢٦/٣سند شماره : ١خرداد به روايت اسناد، ج  ١٥ـ تاريخ قیام ٢٦

  .٧٩؛ ھمان، دفتر پنجم، ص ٧٧- ٧٦و  ٢٥-٢٤خرداد، بازار، صص  ١٥خاطرات : ـ براي نمونه رك٢٧

  .٢٥٦-٢٥٥ص االسالم فلسفي، ص ـ خاطرات و مبارزات حجه٢٨

  .٥٩١، ص ١١٨ـ ھمان، سند شماره ٢٩

خاطرات . ٩٦، ص ١٣٧٧خرداد، بازار، به كوشش علي باقري، تھران، دفتر ادبیات انقالب اسالمي،  ١٥ـ خاطرات ٣٠

  .اهللا شفیق حبیب

  .١٧٥-١٧٤، صص )خاطرات شھید حاج مھدي عراقي(ھا  ـ ناگفته٣١

  .باف خاطرات سیدعباس زري، . ٨٤خرداد، بازار، ص  ١٥ـ خاطرات ٣٢

عباسعلي اسالمي يكي از وعاظ سرشناس تھران از جمله وعاظي بود كه در چھار مجلس منبر  ـ به طور نمونه شیخ٣٣

اهللا شیخ عباسعلي اسالمي و نقش ايشان در انقالب اسالمي، به  جامعه تعلیمات اسالمي؛ آيت: رك. رفت مي

  .٢٢٠-٢١٥، صص ١٣٨٠انقالب اسالمي،  پور، تھران، مركز اسناد كوشش حمید كرمي

خرداد به روايت اسناد،  ١٥، ھمچنین تاريخ قیام٣٩١-٣٨٩فیضیه، صص: ٢خرداد به روايت اسناد ساواك، ج ١٥ـ قیام ٣٤

  .١٢٠/٣سندشماره: ١ج 

، ١٣٧٦دوران مبارزه، خاطرات ھاشمي رفسنجاني، به كوشش محسن ھاشمي، تھران، دفتر نشر معارف انقالب،  -٣٥

  .١٤١-١٤٠ص ص

  .االسالم محمد كوثري خاطرات حجت. ٢٠٢خرداد، دفتر پنجم، ص  ١٥ـ خاطرات ٣٦

  .٢٥٤االسالم فلسفي، ص  ـ خاطرات و مبارزات حجه٣٧

  .االسالم عبدالمجید معاديخواه خاطرات حجت. ٢٨٥-٢٨٤خرداد، دفتر پنجم، صص  ١٥ـ خاطرات ٣٨
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  .االسالم عبدالمجید معاديخواه خاطرات حجت. ٢٧٩و  ٢٧٤، ٢٧١خرداد، دفتر پنجم، صص  ١٥ـ خاطرات ٣٩

اسالم عبدالحسین چھل اختراني، در ضمن نامبرده فرزند حاج سیدعلي  خاطرات حجت. ١٠١-١٠٠ـ ھمان، صص ٤٠

  .باشد چھل اختراني مي

  .االسالم سیدمحمد كوثري ، خاطرات حجت٢٠٣خرداد، دفتر پنجم، ص  ١٥ـ خاطرات ٤١

  .اهللا خاكي ات نصرخاطر. ١١٥ـ ھمان، ص ٤٢

خاطرات . ٢٧٧آذر؛ ص  ، خاطرات محمدعلي دل١٢٩-١٢٨، خاطرات حسین كشور؛ صص ١٩٤ـ ھمان، ص ٤٣

  .اسالم عبدالمجید معاديخواه حجت

 

  


