فعاليت وعاظ و روحانيون در
نهضت امام خمينے(سال )1341

حشمتاهلل سلیمي
دبیر تاریخ منطقهي  6شهر تهران

ریشههاي تاریخي

نهضت مشروطه بهعنوان سرآغاز بیداري فکري ایرانیان،
ویژگيهاي متعددي داشت که از جملهي آنها ميتوان به
تودهاي شدن مبارزات ضد استبدادي اشاره کرد .هرچند
مبارزات ضداستبدادي در شرایطي در میان تودههاي مردم
رایج شد که هنوز اکثریت افراد جامعه بيسواد بودند و
اهداف سیاسي مشخصي را دنبال نميکردند ،اما بذري که
در نهضت مشروطه کاشته شد ،هم در دورهي استبداد صغیر
موجب حمایت مردم از خواستههاي ضداستبدادي رهبران
مشروطه شد و هم در دهههاي بعد (در نهضت ملي شدن
صنعت نفت و نیز نهضت امام خمیني (ره)) موجبات پشتگرمي
رهبران به حمایت مردمي را فراهم آورد.
البته مردميشدن مبارزات به خودي خود میسر نشد،
بلکه در بسیاري موارد به قیمت حبس ،تبعید و گاهي مرگ
کساني که تودهي مردم را به صحنهي مبارزات ميکشیدند،
تمام ميشد .یکي از عوامل مؤثر در ورود تودهها به صحنهي
فعالیتهاي سیاسي ،وجود وعاظ بود .در شرایطي که هنوز
از وسایل ارتباطي امروزي در جامعهي ایران خبري نبود،
وعاظ با امکانات محدود و با سادهترین شکل ممکن ،از
طریق وعظ و ایراد خطابه در منابر ،مردم را در معرض
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افکار ،آرا و مواضع رهبران مبارزات قرار ميدادند و
حمایت آنان را از اهداف سیاسي رهبران برميانگیختند.
یکي از مشهورترین وعاظ ایران در یکصد سال اخیر ،شیخ
جمالالدین واعظ بود .در ذکر شجاعت وي همین بس که
وقتي بر منبر قرار ميگرفت ،به هیچ وجه و در هیچ شرایطي
جانب احتیاط را رعایت نميکرد .او با شیواترین و سادهترین
بیان ،مردم را علیه استبداد زمانهي خویش برميانگیخت و
سرانجام نیز ،جان خویش را در راه اهداف مشروطه فدا کرد.
[یغمایي1357 ،؛ صفحات متعدد].
هرچند بیش از نیمقرن فاصلهي زماني بین نهضت
مشروطه و نهضت امامخمیني (ره) وجود داشت ،اما این
دو نهضت داراي ویژگيهاي مشترکي هستند که از جمله
آنها ميتوان به ضداستبدادي بودن ،تکیه بر باورها و شعائر
مذهبي و حضور وعاظ و روحانیون اشاره کرد.

طلیعهي نهضت اسالمي

وجود ریشههاي عمیق مذهبي در جامعه و تعارض
برنامههاي فرهنگي حکومت پهلوي با باورها و معتقدات
مذهبي مردم ،موجب نوعي دوگانگي بین اعتقادات مردم

مجالس وعظ و سخنراني برخي وعاظ در مجالس ترحیم
بروجردي جلوگیري ميکرد [قیام پانزده خرداد.]280 :1378 ،
با وجود سختگیريهاي ساواک ،وعاظ معروف تهران به
مناسبت رحلت آیتاهلل بروجردي ،مجلس ترحیمي در مسجد
ارک برگزار کردند که وعاظ معروفي نظیر چهلستوني،
لواساني ،صدر بالغي ،سیدعلي سدهي ،شیخ عباسعلي
اسالمي و محمدتقي فلسفي در آن حضور داشتند .در آن
مجلس ،فلسفي ضمن گراميداشت یاد آیتاهلل بروجردي،
دولت را به خاطر پخش موسیقي و آواز از رادیو در سالروز
شهادت امام جعفرصادق (ع) ،مورد انتقاد قرار داد [همان،
ص 288ـ.]287

الیحهي انجمنهاي ایالتي و والیتي

و فرهنگ رسمي و حکومتي شده بود .به همان نسبت که
برنامههاي فرهنگي و اصالحات اجتماعي مورد نظر حکومت
پهلوي ،در شکلهاي گوناگون و بدون توجه به بافت فرهنگي
و مذهبي جامعه به اجرا در ميآمد ،در حوزههاي علمیه و
مجامع مذهبي ،حرکتي در جریان بود که ضمن تالش در
جهت آموزش علوم دیني ،به آگاه کردن طالب و روحانیون
از مسائل سیاسي و اجتماعي نیز توجه ميکرد .این رویکرد
جدید که در اواخر عمر آیتاهلل بروجردي رفتهرفته زمینهي
بروز یافت ،همزمان شد با برنامههاي اصالحي پیشنهادي
آمریکا در ایران و از سوي دیگر ،اساس ًا با رویکرد حاکم
بر حکومت پهلوي که مبتني بر جدایي دین از سیاست بود،
مغایرت داشت.
هرچند مرحلهي اول اصالحات ارضي ،همانند لوایح و
برنامههاي اصالحي آن ،با مخالفت شدید علماي روحاني
مواجه نشد ،اما در همان حال نشانههایي از تغییر سیاست
حکومت پهلوي در رابطه با تعامل با طبقات سنتي وجود
داشت [آبراهامیان .]518 :1381 ،اولین مصداق این تغییر در
مورد مرجعیت و پس از رحلت آیتاهلل بروجردي (فروردین
 )1340بروز کرد .با فوت ایشان ،شاه پیام تسلیت رحلت او را
براي آیتاهلل سیدمحسن حکیم در نجف فرستاد .هدف شاه
از این اقدام ،نشان دادن بيتوجهي خود به علماي حوزهي
علمیهي قم و انتقال مرجعیت شیعیان از قم به نجف بود.
حکومت پهلوي در همان حال که پیام تسلیت فوت
آیتاهلل بروجردي را صادر ميکرد ،توسط ساواک از برگزاري

در آستانهي مطرح شدن الیحهي اصالح انتخابات
انجمنهاي ایالتي و والیتي ،برداشت حکومت پهلوي از
ظرفیت نیروهاي مذهبي این بود که این نیروها به دلیل خأل
مرجعیت ،قدرت مخالفت با برنامههاي دولت را ندارند .البته
این به معناي نادیده گرفتن نفوذ نیروهاي مذهبي بین مردم
نبود و حکومت در همان حال با این طیف ،با احتیاط رفتار
ميکرد؛ چنانکه ساواک در «طرح ایام سوگواري» پیشبیني
کرده بود که در روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال 22( 1341
و  23خرداد) عناصر مذهبي در مجالس روضهخواني در تکایا
و مساجد به فعالیتهاي ضددولتي بپردازند .بر همین اساس،
ساواک به نیروهاي خود مأموریت داد که تحرکات نیروهاي
مذهبي را بهموقع گزارش کنند (همان ،ص  429و .)432
با این حال ميتوان گفت که حکومت پهلوي ،در ارزیابي
توان علما و روحانیون در مقابله با برنامههاي خود و بهویژه
در موضوع نادیده گرفتن مسائل مذهبي این برنامهها ،دچار
اشتباه محاسباتي شده بود .این امر در تصویب و الغاي زود
هنگام الیحهي اصالح انتخابات انجمنهاي ایالتي و والیتي
خود را نشان داد .مخالفت قاطعانهي علما و روحانیون و
وعاظ با الیحهي مذکور ،پرده از این واقعیت برداشت که نه
تنها تالش براي انتقال پایگاه مرجعیت به نجف بيثمر بوده،
بلکه انتظار سکوت مجامع مذهبي در قبال برنامههاي دولت
نیز ،برداشتي اشتباه بوده است.
در جریان الیحهي انجمنهاي ایالتي و والیتي ،حکومت
پهلوي مانع از انعکاس اخبار مربوط به اعتراض علما به
الیحهي مذکور در روزنامهها شد ،اما وعاظ با استفاده از منابر
مساجد و تکایا ،مردم را در جریان مخالفت علما با الیحهي
انجمنها قرار دادند .آنان ضمن اعالم مواضع علما ،متن
تلگرافهاي مخابره شده به شاه و نخستوزیر را براي مردم
قرائت ميکردند و در واقع مردم را با اهداف و آرمانهاي
رهبري نهضتي که قدمهاي اولیهي مبارزه را برميداشت ،آشنا
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ميکردند .وعاظ و روحانیون مساجد در جریان این مبارزه،
حلقهي ارتباط رهبري نهضت و تودهي مردم بودند [روحاني،
.]181 :1381
نامهاي که امامخمیني(ره) در هفتم آبان  1341خطاب به
محمدتقي فلسفي نوشته است ،از تالش وي و دیگر وعاظ
در زمینهي افشاي برنامههاي پهلوي حکایت دارد .در نامهي
مذکور ،امامخمیني(ره) ضمن ابالغ تشکر علما از تالش در
این زمینه ،آقاي فلسفي را زبان گویاي اسالم معرفي کرد و
او و دیگر وعاظ را به ادامهي مبارزه فراخواند« :امید است که
جنابعالي و سایر وعاظ محترم که زبان قرآن و ملت هستید،
در این قضیهي دیني ،دین خود را به نحو احسن ادا فرمایند و
موجب رضاي خداوند تعالي و نبي اسالم (صلياهلل علیه و آله
و سلم) و ائمهي هدا (علیهم صلواتاهلل) را فراهم فرمایند»
[پارسانیا.]238 :1376 ،
امامخمیني(ره) در نامهاي دیگر در روز نهم آبان  ،1341از

گزارشهاي ساواك حاكي است كه
در طول مبارزه براي لغو اليحهي
انجمنهاي ايالتي و واليتي،
مساجد تهران ،بهويژه مساجد حاج
سيدعزيزاهلل ،و فخريه ،به كانون
فعاليت وعاظ و روحانيون براي انتقال
نظرات علما و افشاگري در برنامههاي
حكومت پهلوي تبديل شده بودند
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فلسفي خواست که در اجتماع اعتراضآمیز مردم در «مسجد
حاج سید عزیزاهلل تهران» ،به دولت اخطار کند که روحانیون
قدرت بسیج مردم در خارج از تهران و یا صحراي قم را
دارند و در صورت لزوم به این کار اقدام خواهند کرد [همان،
ص 240ـ.]239
گزارشهاي ساواک حاکي است که در طول مبارزه براي
لغو الیحهي انجمنهاي ایالتي و والیتي ،مساجد تهران،
بهویژه مساجد حاج سیدعزیزاهلل ،و فخریه ،به کانون فعالیت
وعاظ و روحانیون براي انتقال نظرات علما و افشاگري در
برنامههاي حکومت پهلوي تبدیل شده بودند .وعاظ معروف
با امامخمیني(ره) در تماس بودند و رهنمودهاي رهبري
نهضت را در زمینهي تداوم مبارزه تا لغو الیحهي انجمنها به
اطالع مردم ميرساندند [آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمي،
کد  ،1025ص .]42

رفراندوم لوایح شش گانه

کمتر از دوماه پس از لغو الیحه ي انجمن هاي ایالتي و
والیتي ،شاه در نوزدهم دي ماه  ،1341اصول شش گانه ي
معروف به «انقالب سفید» را اعالم کرد .لوایح شش گانه نیز
همانند الیحه ي انجمن هاي ایالتي و والیتي در ایام فترت
مجلس شوراي ملي مطرح شد و دولت روز ششم بهمن
را براي برگزاري همه پرسي اصول مذکور تعیین کرده بود.
لوایح مذکور در شرایطي مطرح شدند که بسیاري از مردم
به دلیل بي سوادي قادر به درک ماهیت آن ها نبودند .عالوه
بر آن ،فاصله ي زماني بین اعالم آن ها و تاریخ تعیین شده
براي برگزاري همه پرسي ،آن قدر کم بود که فرصت کافي
براي کنکاش در مورد لوایح ،در اختیار افکار عمومي
نبود.
پس از انتشار خبر رفراندوم ،مراجع دیني در قم
جلسه اي تشکیل دادند که در آن امام خمیني(ره) ،ضمن
تشریح اهداف برنامه هاي حکومت پهلوي ،علما را به
مبارزه ي پي گیر با رفراندوم دعوت کردند .امام (ره) در
یکي از موضع گیري هایشان در مقابل رفراندوم مذکور اعالم
کردند« :مقامات روحاني براي قرآن و مذهب احساس خطر
مي کنند .به نظر مي رسد ،این رفراندوم اجباري مقدمه اي
براي از بین بردن موارد مربوط به مذهب است .علماي
اسالمي از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن هاي
ایالتي و والیتي براي اسالم و قرآن و مملکت احساس
خطر کرده اند و به نظر مي رسد که همان معاني را دشمنان
اسالم مي خواهند به دست جمعي مردم ساده د ِل اغفال شده،
اجرا کنند .علماي اسالم وظیفه دارند ،هروقت براي اسالم
و قرآن احساس خطر کردند ،به مردم گوشزد کنند تا در
پیشگاه خداوند متعال مسئول نباشند» [صحیفه ي نور ،ج

 ،1ص 52ـ.]51
با وجود تبلیغات دامنه دار حکومت در راستاي تشویق
مردم به شرکت در همه پرسي ،در نتیجه ي روشنگري هاي
امام(ره) و دیگر علما ،به تدریج بي اعتنایي مردم نسبت به
لوایح شش گانه ،به مخالفت تبدیل شد .مخصوص ًا پس از
بیانیه ي شدیدي که امام (ره) منتشر کردند و در آن اعالم
شده بود« :رفراندوم مخالف رأي جامعه ي روحانیت اسالم
و مغایر با قوانین ایران است» [حسینیان .]200 :1382 ،به
دنبال صدور اعالمیه ي تاریخي امام(ره) مبني بر تحریم
رفراندوم ،مخالفت عمومي با رفراندوم جنبه ي عملي به
خود گرفت .همانند جریان مخالفت با الیحه ي انجمن هاي
ایالتي و والیتي ،در جریان مخالفت با رفراندوم نیز ،آن چه
که مردم را به سمت مخالفت سوق داد ،برگزاري مجالسي
بود که از طرف روحانیون و وعاظ براي انتقال مواضع
علما برگزار مي شد [روحاني.]262 :1381 ،
اسناد و گزارش هاي ساواک نشان مي دهند که بعد از
صدور اعالمیه ي امام خمیني(ره) در روز دوم بهمن ،41
سخن راني هاي شدیدي توسط دو تن از وعاظ معروف،
یعني شیخ عباسعلي اسالمي و محمدتقي فلسفي در تهران
انجام شد که در آن ها ،رفراندوم را غیرقانوني معرفي و
مردم را به ادامه ي مبارزه دعوت کردند .در اجتماعات
مخالفت آمیز مردم که با سخن راني وعاظ همراه بود،
اعالمیه هاي امام خمیني و دیگر علما که حکومت اجازه ي
پخش آن ها را نمي داد ،بین مردم توزیع مي شدند [آرشیو
مرکز اسناد انقالب اسالمي ،کد  ،1026ص 7ـ.]5
روز دوم بهمن ،هنگامي که جمعیت معترض به منزل
آیت اهلل بهبهاني رسید ،فلسفي پشت تریبون قرار گرفت و
آن طور که یکي از مأموران ساواک گزارش داده است ،به
شرح زیر در مخالفت با رفراندوم سخن راني کرد« :اجراي
مواد شش گانه برخالف قرآن مجید است ...ما نخواهیم
نشست تا کشته شویم .کشور ایران کشور اختناق است.
مرگ بر اختناق (اجتماع داد مي زدند :مرگ بر اختناق) .ما
برنامه داریم .اول ،تا روز سه شنبه باید بازار تعطیل شود
تا به دنیا ثابت شود ایران کشور خفقان آور است( .همه
داد زدند :صحیح است) .تا دولت رسم ًا رفراندوم را ملغي
نکند ،نمازهاي ائمه ي جماعت خوانده نخواهد شد؛ یعني
قرآن در خطر است[ .ساعت] سه ونیم بعدازظهر همه در
مسجد حاج سیدعزیزاهلل اجتماع کنید» [آرشیو مرکز اسناد
انقالب اسالمي ،کد  ،1026ص .]7
هرچند جمعیتي که از سوي آیت اهلل بهبهاني و آیت اهلل
خوانساري به اجتماع در مسجد حاج سیدعزیزاهلل دعوت
شده بودند ،با حمله ي مأموران پلیس مواجه شده و تعدادي
نیز ضرب و شتم شدند ،و فلسفي نیز بالفاصله تحت

تعقیب قرار گرفت و از رسیدن به مسجد حاج سیدعزیزاهلل
بازماند و پلیس نیز از رفتن آیت اهلل خوانساري به آن
مسجد ممانعت کرد ،اما مخالفت عمومي با رفراندوم که
بدین شکل در تهران صورت گرفت ،به شهرهاي دیگر
هم سرایت کرد .در بسیاري از شهرها ،مردم با بستن
بازارها و مغازه ها و برپایي تظاهرات ،مخالفت خود را

با رفراندوم نشان دادند .روحانیون و وعاظ در مساجد و
مجامع مذهبي اعالمیه هاي امام خمیني(ره) و دیگر مراجع
را براي مردم قرائت مي کردند و آن ها را در جریان ماهیت
لوایح شش گانه و رفراندوم مربوط به آن قرار مي دادند.
مبارزه با رفراندوم لوایح شش گانه ،با توجه به این که
شخص شاه مأمور اجراي لوایح بود ،از نظر حکومت
پهلوي تفاوت زیادي با مبارزه با الیحه ي انجمن هاي
ایالتي و والیتي داشت .به همین دلیل ،برخورد حکومت
با روحانیون و وعاظ در جریان مبارزه با رفراندوم
لوایح مذکور بسیار شدید بود .بسیاري از روحانیون و
وعاظ در شهرهاي گوناگون ،در نتیجه ي مواضع تندي
که علیه رفراندوم اتخاذ کرده بودند ،زنداني و یا تبعید

يك روز پس از برگزاري رفراندوم
و همزمان با شروع ماه رمضان،
منبر حجتاالسالم فلسفي در
مسجد حاج سيدعزيزاهلل از طرف
دولت ممنوع اعالم شد و تعدادي
از ائمهي جماعت و وعاظ تهران
دستگير شدند
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حوادث سال  ،42يعني تحريم عيد نوروز ،واقعهي مدرسهي
فيضيه و مدرسهي طالبيهي تبريز و قيام  15خرداد ،خود
بهترين گواه بر اين بود كه حركت وعاظ و روحانيون در
پشتيباني از نهضت امامخميني ،با زور سرنيزه و تبعيد و
زنداني كردن ،متوقف نميشود
شدند [روحاني ،1381 ،ج 1؛ 294ـ .]293یک روز پس از
برگزاري رفراندوم و هم زمان با شروع ماه رمضان ،منبر
حجت االسالم فلسفي در مسجد حاج سیدعزیزاهلل از طرف
دولت ممنوع اعالم شد و تعدادي از ائمه ي جماعت و
وعاظ تهران دستگیر شدند [دواني249 :1376 ،ـ.]247
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رمضان سال 1341

نقش تأثیرگذار وعاظ و روحانیون مساجد در
عمومي کردن اعتراض هاي علیه برنامه هاي حکومت
پهلوي که در جریان الیحه ي انجمن هاي ایالتي و والیتي و
رفراندوم لوایح شش گانه خود را نشان داده بود ،حکومت
پهلوي را بر آن داشت که در آستانه ي ماه رمضان سال 41
که از روز هفتم بهمن آغاز مي شد ،دستورالعمل هاي آمرانه
و شدیدي براي کنترل فعالیت وعاظ و روحانیون صادر
کنند .نخست وزیر روز ششم بهمن خطاب به استانداران و
فرمانداران کل ،بخش نامه ي زیر را صادر کرد:
«هوشیار باشید ،به محض این که کوچک ترین ناراحتي
پیدا شد ،فوري مسببین را دستگیر و به تهران بفرستید.
به وعاظ تذکر بدهید فقط باید به امور دیني بپردازند.
به محض انحراف [از] این دستور ،با کمال شدت اقدام
و متخلف را دستگیر نمایید ...ایام رمضان به طور قطع
عناصري خواهند خواست که از منابر سوءاستفاده بکنند.
مخصوص ًا در ایام قتل ،این پیشامد ممکن است خیلي گران
تمام شود .بنابراین آقایان استانداران و فرمانداران کل باید
بیدار باشند که در ایام قتل ،دیگر ناراحتي وجود نداشته
باشد و به قواي انتظامي نیز در این مورد دستور کافي داده
شده است» [روحاني ،1381 ،ج 294 :1ـ.]293
از سوي دیگر ،در آستانه ي ماه رمضان ،روحانیون قم
و تهران در اعتراض به برنامه هاي حکومتي پهلوي و اعالم
انزجار از انقالب سفید ،برگزاري نماز جماعت و جلسات
وعظ و تبلیغ را تعطیل اعالم کردند .این ابتکار تا چند روز
ادامه یافت و تأثیراتي هم برجاي گذاشت ،اما از آن جا
که بي توجهي به خواست مردم براي استفاده از جلسات
وعظ و تبلیغ ،بیش از آن جایز نبود ،با درخواست عمومي
از آیت اهلل خوانساري و رفتن ایشان به مسجد ،اعتصاب
شکسته شد و فصل تازه اي از مبارزات روحانیون و وعاظ
درمقابل حکومت پهلوي گشوده شد [حسینیان:1382 ،
.]216

با توجه به حساسیت اوضاع در قم ،سرلشکر پاکروان،
رئیس ساواک ،روز چهاردهم رمضان تلگرافي به این شرح
به ساواک قم مخابره کرد« :دستور دهید کلیه ي وعاظ و
روحانیون را تحت مراقبت الزم قرار داده و هرگاه اهانت
یا اتهامي به مقام شامخ سلطنت وارد آوردند و یا مردم
را بر علیه امنیت و مصالح کشور تحریک نمودند ،برابر
مقررات و طبق قانون ساواک ،آن ها را تحت تعقیب قرار
دهند» [آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمي ،کد  ،202ص
.]40
اداره ي کل سوم ساواک نیز با یادآوري موقعیت حساس
کشور ،به ساواک تهران دستور داد که عوامل خود را به
مراقبت از فعالیت روحانیون در مساجد و تکایا بگمارد:
به روحانیون هم تذکر داده شود که در منابر منحصر ا ً به
مسائل مذهبي و اخالقي بپردازند و از طرح مسائل سیاسي
خودداري ورزند« .در صورتي که در این گونه مسائل
دخالت نمایند ،برابر مقررات با آن ها رفتار خواهد شد
و اشخاصي که برخالف این دستور عمل کنند ،فور ا ً آن ها
را دستگیر و برابر مقررات و به اتهام اقدام بر ضد امنیت
کشور تحت تعقیب قراردهند» [همان ،کد  ،178ص .]83
با نزدیک شدن شب هاي قدر و ایام ضربت خوردن
وشهادت علي(ع) ،حساسیت ساواک نسبت به فعالیت هاي
روحانیون و وعاظ بیش تر شد .در بیست وسوم بهمن که
مصادف با هفدهم رمضان بود ،ساواک مرکز در ارتباط با
کنترل روحانیون و وعاظ ،دستورالعملي به شرح زیر به
ساواک قم فرستاد:
«چون ممکن است از طرف روحانیون و یا دسته هاي
مذهبي براي روزهاي  21 ،19و  23رمضان تحریکاتي
خالف مصالح کشور به عمل آید ،لذا به منظور خنثا نمودن
هرگونه تحریکات و تظاهرات در روزهاي مزبور ،دستور
فرمایید:
 .1به مأموران هدف داده شود که از همین حاال
اطالعات الزم را در این مورد کسب و در اختیار مقامات
انتظامي قرار دهند.
 .2پیرو دستورات قبلي ،چنان چه اظهارات وعاظ و
ناطقین در مساجد و تکایا از مسائل مذهبي تجاوز و وارد
مسائل سیاسي شوند ،مرتکبین را پس از خروج از مسجد
و تکایا ،دستگیر و تحت پیگرد قانوني قرار دهند.
 .3به منظور پیش بیني هاي الزم در روزهاي  19و 21
و  23رمضان و خنثا نمودن هرگونه تحریکات ازجانب
هر دسته که باشد ،کمیسیون امنیت یا انتظامي تشکیل
و پیش بیني هاي الزم به عمل آید» [همان ،کد  ،202ص
.]46
کنترل فعالیت وعاظ و روحانیون به تهران و قم محدود

نبود .حاج عباسعلي اسالمي که در ماه رمضان از سوي
گروه هاي مذهبي براي وعظ به بندرانزلي دعوت شده بود،
در سخن راني مشهور خود در مسجد قائمیه ي آن شهر،
شاه و سیاست هاي حکومت پهلوي را مورد حمله قرار
داد .شدت انتقادهاي او چنان بود که ساواک بالفاصله
او را دستگیر و زنداني کرد [کرمي پور51 :1380 ،ـ.]52
اسالمي پس از آزادي از زندان ،روز عیدفطر به دیدار
امام خمیني (ره) رفت و ایشان در سخن راني مشهور
خود در روز عیدفطر سال  ،41ضمن محکوم کردن رفتار
حکومت در جریان همه پرسي لوایح شش گانه ،بر تداوم
مبارزه با حکومت پهلوي و نقش بارز روحانیون و وعاظ
تأکید کرد« :اگر با بردن عده ي زیادي از علما و خطبا
به زندان ،آن ها را از سخن گفتن بازداشتند ،سایر آقایان
روحانیون که هنوز توقیف نشده اند ،سخن خواهند گفت
و مردم را متوجه خواهند کرد .مگر مي شود زبان روحانیت
را برید؟» [صحیفه ي نور ،1370 ،ج 60 :1ـ.]50
این سخنان نشان مي داد که با وجود کنترل فعالیت
روحانیون و وعاظ ،نهضتي که آغاز شده بود در مقابل
حاکمیت جو پلیسي و امنیتي ،عقب نخواهد نشست.
حوادث سال  ،42یعني تحریم عید نوروز ،واقعه ي مدرسه ي
فیضیه و مدرسه ي طالبیه ي تبریز و قیام  15خرداد ،خود
بهترین گواه بر این بود که حرکت وعاظ و روحانیون در
پشتیباني از نهضت امام خمیني ،با زور سرنیزه و تبعید و
زنداني کردن ،متوقف نمي شود.
منابع &
 .1یغمایي ،اقبال .شهید راه آزادي سیدجمالالدین واعظ اصفهاني.
انتشارات توس .چاپ اول.1357 .
 .2آبراهامیان ،یراوند .ایران بین دو انقالب .ترجمهي احمد گلمحمدي و
محمدابراهیم فتاحي .نشر ني .چاپ اول.1381 .
 .3قیام  15خرداد به روایت اسناد ،ج  ،1زمینهها ،مرکز بررسي اسناد
تاریخي وزارت اطالعات ،چاپ اول.1378 .
 .4پارسانیا ،حمید .حدیث پیمانه ،پژوهشي در انقالب اسالمي .معاونت
امور اساتید و دروس معارف اسالمي .چاپ اول.1376 .
 .5روحاني ،سیدحمید .نهضت امامخمیني (ج  .)1مؤسسهي چاپ و نشر
عروج .چاپ پانزدهم.1381 .
 .6آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمي ،پروندهي کدهاي ،1026 ،1025
 202و .178
 .7صحیفهي نور (ج  .)1چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي .چاپ دوم.1370 .
 .8دواني ،علي .خاطرات و مبارزات حجتاالسالم فلسفي .مرکز اسناد
انقالب اسالمي .چاپ اول.1376 .
 .9حسینیان ،روحاهلل .سهسال ستیز مرجعیت شیعه در ایران (1343ـ.)1341
مرکز اسناد انقالب اسالمي .چاپ اول.1382 .
 .10کرميپور ،حمید .جامعهي تعلیمات اسالمي و آیتاهلل عباسعلي
اسالمي و نقش ایشان در انقالب اسالمي .مرکز اسناد انقالب اسالمي.
چاپ اول.1380 .
دورهی يازدهم ،شمارهي،2زمستان 1388

25

