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  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان : عبنم

  خرداد از منظر سپھبد مبّصر  ١۵واقعه 

ھمچنان  و به رغم نگارش كتابھا و مقاالت چندي درباره اين خیزش مردمي، ١٣۴٢خرداد  ١۵سال از واقعه قیام  ۴٢با وجود گذشت 
در اين نوشته برخالف تحلیلھاي مرسوم، از منظر يكي از عوامل . ابعاد گوناگون اين رخداد به طور شايسته واكاوي نشده است

  . شود سركوب قیام به اين رويداد نگريسته مي

ن مطالعه و بررسي در اين میا. حدود نه سال پیش انتشارات كتاب ايران بخشھايي از خاطرات سپھبد محسن مبصر را منتشر كرد
خرداد اختصاص دارد، جالب است؛ به ويژه آنكه توجه داشته باشیم  ١۵اي از يادمانده ھاي مبصر كه به اتفاقات و ماجراي  گزيده

به عبارت ديگر مسئولیت حفظ نظم و پیشگیري . دار سركوب قیام شد مبصر در آن ھنگامه از سوي نصیري، رئیس شھرباني، عھده 
  . مبصر در آن ايام معاون انتظامي شھرباني بود. به او محول گرديد از شورش در قم

ھاي اعتراض و مخالفت مردمي به خصوص در قشر ديندار جامعه رو به فزوني  وزيري اسداهللا علم، زمزمه به ھر روي، با آغاز نخست
كانون پرالتھاب مبارزه به شمار  مدرسه فیضیه قم،. شدت گرفت ۴٢آن عصیان ھمگاني از ھمان روزھاي نخست فروردين . نھاد
شماري از سربازان « به نوشته مبصر . رژيم پھلوي متأثر از تصمیم نابخردانه اي تصمیم به اعزام نیروي نظامي به قم گرفت. آمد مي

نجا را با پوشاك غیرنظامي در روزي كه قرار بود در مدرسه فیضیه تظاھرات برپا شود به آ) گارد جاويدان(گارد شاھنشاھي 
گويند دو يا سه نفر  كتك كاري كردند و مي... ھا  به مدرسه فیضیه ريختند و با طلبه] ١٣۴٢[فرستادند و آن سربازان روز دوم فروردين 

  » .ھا كشته شدند ھم از طلبه

ي كه فراموش براي احدي كمترين ترديدي باقي نمانده بود كه اين نیروھاي لباس شخصي ھمانا سربازان گارد شاه بودند، نظامیان
سر ندھند، آنان با اين » جاويد شاه« و به يكباره شعار » به صف نايستند« به پا نكنند و ›› كفش يك شكل سربازي‹‹ كرده بودند 

  . يافت اقدام ناشیانه عالئم و ردپاي روشني از خود به جاي گذاردند؛ ردپايي كه به كاخ شاه امتداد مي

ار نصیري پیشنھاد كرده و آقاي علم آن را پسنديده و معلوم نیست چگونه به تصويب اعلیحضرت اين طرح را تیمس‹‹ به اظھار مبصر 
اي تنھا اين پیام را در برداشت  اجراي چنین عملیات ناپخته و كودكانه›› رسانیده و دستور اجراي آن را از سوي ايشان صادر كرده بود

شاه برگ برنده خود را كه . ده است و به ھر قیمتي قصد سركوب آنان را داردكه اينك شاه مستقیمًا به صحنه كارزار با روحانیان آم
در مقابل وي رھبر میانسال نھضت نوين اسالمي قرار داشت كه . ھمانا توسل به قوه قھريه و سركوب و ارعاب و قتل بود، رو كرد
خمیني در آن روزھا مدرس فقه و ] اهللا آيت[ ‹‹به نوشته مبصر. كردند دشمنان و مخالفانش نیز شجاعت و شھامت او را تحسین مي

  » .شد شخصي بسیار نترس و با جربزه و بي گذشت و مخالف سازش، شناخته مي

روحانیان فرصت را مغتنم شمرده و به منظور تبلیغ گسترده رھسپار اقصي نقاط . مقارن با دھم محرم شد ١٣۴٢سیزدھم خرداد 
ي كه به زمامداران حاكمیت پھلوي رسیده بود، عوامل رژيم در آماده باش به سر براساس خبرھاي نگران كننده ا. كشور شدند

تیمسار نصیري، رئیس شھرباني كل كشور مرا كه معاونت  ١٢/٣/۴٢بامداد روز « : گويد  ھايش مي مبصر در يادمانده. بردند مي
اهللا خمیني  روح] اهللا آيت[كي از روحانیون به نام امروز قرار است ي: انتظامي شھرباني را به عھده داشتم به دفترش خواند و گفت 

در قم به منبر برود، از دولت و اصالحاتي كه در دست اجرا ھستند انتقاد و به آنھا اعتراض كند، چون آگاھي داريم كه او در 
اي بدھید  ب كار را به گونهسخنراني خود قصد تحريك مردم را دارد شما مأموريت داريد كه ھرچه زودتر خود را به قم برسانید و ترتی

از اين رو، به دستور نصیري، يگاني از لشكر گارد كه در » .آمیز وي دست به اغتشاش نزنند كه مردم پس از شنیدن سخنان تحريك
خواست نصیري از مبصر نیز روشن بود؛ . آباد مستقر بود براي حسن انجام مأموريت، در اختیار مبصر قرار گرفت پادگان علي

  . ي از شورش مردم پس از سخنراني امامجلوگیر

اهللا العظمي خمیني تا صحن و تا مدرسه فیضیه، خط سیر شكوھمندي پديد آورده  سیل جمعیت از منزل آيت. روز عاشورا فرا رسید
گیرد تا  رود و تصمیم مي رسد و به شھرباني مي در چنین اوضاعي، مبصر به قم مي. ھا به يك نفر دوخته شده بود بود و ھمه ديده

  . اهللا شود شايد مانع ايراد سخنراني آيت 

به آگاھي شھرباني قم دستور دادم كه كوشش . خمیني را از رفتن به منبر منصرف كنم] اهللا آيت[با خود انديشیدم كه بلكه بتوانم 
. ي قمي فراھم نمايدخمیني و سپس با شخصي به نام آقاحسن طباطباي] اهللا آيت[كند گفت وگوي تلفني مستقیم مرا نخست با 
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آقاحسن طباطبايي اھل قم و زماني نماينده قم در مجلس شوراي ملي بوده و در قم و به ويژه در میان روحانیان نفوذ داشته 
آمد و با من ھم كه رئیس ستاد فرماندھي نظامي تھران بودم  او از دوستان سپھبد تیمور بختیار بود و اغلب به ديدن او مي. است

كنید، مگر  تیمسار، شما اينجا چه مي: گفت .... ابتدا با طباطبايي گفت وگوي تلفني كوتاھي داشتم... وستي داشتآشنايي و د
بعد رئیس آگاھي با ... آمیز نسبت به دولت و اعلیحضرت بیان نمود ايد؟ مطالب بسیار ناھنجار و توھین از جانتان سیر شده

خود را معرفي كردم و گفتم كه من يك سربازم و ... خمیني برقرار كند] اهللا آيت[ا با خوشحالي خبر داد كه توانسته ارتباط تلفني مر
اين مأموريت را ھم به ھر قیمتي كه شده انجام خواھم داد چون . مأموريت دارم كه امروز از ھرگونه بي نظمي در قم جلوگیري كنم

. گناھي كشته شود م خون ناحقي بر زمین بريزد و بيدانم و يقین دارم كه شما راضي نخواھید بود كه در عاشورا در ق مي
شود، ھمان  اينكه نمي: با لھجه ويژه خود چنین گفت . خواستم از شما خواھش كنم كه از رفتن به مسجد خودداري فرمائید مي

و با مردم كه منتظر  طور كه شما مأموريت جلوگیري از بي نظمي در قم را داريد، من ھم ماموريت دارم به مسجد بروم و منبر بگیرم
  . اين تكلیف شرعي من است. ھستند گفت وگو كنم و مطالب الزم را براي آنھا شرح دھم و آنھا را راھنمايي كنم

پاسخ قاطع و شفاف مرجع عالیقدر و زعیم نھضت، نشان دھنده عزم و اراده قوي ايشان در پیشبرد ھدفھاي مقدس جنبش و 
اهللا العظمي  محرم، آيت ١٠/ خرداد ١٣حوالي ظھر . آيد لوي دوم و عوامل وي به شمار ميناپذيري در برابر حاكمیت پھ آشتي

  . خمیني به منبر رفت و طي سخنان شديداللحني از سیاستھاي شاه انتقاد كرد

به اطالع مركز كرد، تا در اولین فرصت آن را  مبصر به گاه سخنراني رھبر جنبش، تنھا به يادداشت برداري از بیانات ايشان اكتفا مي
« مبصر بنابه اقرار خود براي كنترل آشفتگي عصبي و خودداري از حمله به مراسم مبادرت به خوردن تعدادي قرص . برساند
به گفته مبصر، وي » .من آن قدر قرص مسكن خورده بودم كه در حال نزديك به بیھوشي بودم« به نوشته مبصر . كند مي» لیبريوم

نصیري . به صداي زنگ تلفن از خواب برخاست) خرداد ١۵(دھم خرداد را در بستر بیماري گذراند و روز واقعه روزھاي چھاردھم و پانز
اهللا العظمي خمیني دستگیر شده و  دھد كه شب گذشته آيت كند و به او اطالع مي از آن سوي خط، وي را به سرعت احضار مي

به . اند و ژنرال در خواب بوده است اند و شھرباني را محاصره نموده ت پرداختهمردم قم و اطراف تا بامداد اجتماع كرده و به تظاھرا 
سرتیپ پرويز خسرواني، سروان كاوياني و سرھنگ پرتو، ھمكاران اصلي او . شود دستور شخص شاه بار ديگر مبصر عازم قم مي

  . در اين مأموريت بودند

. قم در انتھاي جاده تھران ـ قم، نزديك پمپ بنزين اجتماع كرده بودندھزار نفر اطراف مقر ژاندارمري  ١٠٠به گفته مبصر حدود 
. شود رگبار گلوله به سوي جمعیت شلیك مي. نیز مملو از جمعیت بود) س(خیابانھاي اصلي شھر منتھي به حرم حضرت معصومه 

كند و شلیك به جمع  نھا، قلمداد ميمبصر در خاطراتش خود را مبرا از صدور دستور تیراندازي به مردم و به خاك و خون كشیدن آ
داند، در عین حال كه سروان كاوياني را به  گناه را يك اقدام شتابزده و واكنشي متأثر از اوضاع برھم ريخته مي كثیري از مردم بي

امه يافت و كشته، حدود چھل دقیقه اد ٢٧به نوشته مبصر اين درگیري خونین با به جا نھادن . كند خاطر اين آتشبازي ستايش مي
  : به نوشته مبصر . پس از پراكنده شدن جمعیت، وي به كار سروسامان دادن اوضاع مغشوش و از ھم پاشیده شھر قم پرداخت

زدودن آثار زدوخورد به فرماندار و شھردار قم آوري اجساد و فرستادن زخمیھا به بیمارستان و  پیش از ھر كار درباره جمع. ١« 
. ٣. دستور دادم درھاي زيارتگاه را ببندند و كسي را جز چند خدام شناخته شده به داخل راه ندھند. ٢. آموزشھاي الزم داده شد

  » ...نقشه شھر قم را از شھردار خواستم تا ترتیب كار حفاظت اماكن و چھارراھھاي حساس شھر داده شود و

اقدام سبعانه مبصر و تیم ھمراھش، اوضاع قم با برجاي نھادن شھدا و مجروحان فراوان به حالت عادي بازگشت و روز بعد وي به  با
گر  در تھران پاكروان تحسین. گردد كند و شبانگاه به تھران بازمي اش، فاتحانه از شھر بازديد مي اتفاق نیروھاي تحت فرماندھي

سال بعد، ھنگام  ٢٣مبصر . دھد گردم مورد خطاب قرار مي» قربان وجودت« وزير او را با  ت با علم، نخستدر مالقا. اقدامات او است
كند و در برابر سازش ناپذيري امام سر  ياد مي ۵٧بھمن  ٢٢به مثابه زمینه ساز انقالب  ۴٢خرداد  ١۵تدوين خاطراتش، از واقعه 

رياست سازمان اطالعات و امنیت كشور و مبصر به مدت شش سال به رياست  در پي اين رخداد، نصیري به. آورد تعظیم فرود مي
سالگي ھنگامي كه از میھماني  ٧٩در سن  ١٣٧۵سپھبد مبصر در سال . يابند شود و در واقع ارتقاء مقام مي شھرباني منصوب مي

  . لندن درگذشت گشت بر اثر سكته قلبي در خیاباني در شبانه در خانه ارتشبد فريدون جم به خانه بازمي

 


