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  ) ١(قیام مسلحانه على پھلوى علیه محمد رضا پھلوى  

  حمید حسینى سمنانى 

  دادرخ ١٥ همانلصف

   لوا لاس ، موس هرود ، ١٣٨٣ زیئاپ ، ١ هرامش

نھضت اسالمى ايران به رھبرى امام خمینى در مقطعى آغاز شد که بیش تر گروه ھا و سازمانھاى سیاسى به رژيم شاه و نظام 

با دستاويز پاسدارى از قانون اساسى مشروطه، نسبت به رژيم . وفادار بوده و ھیچگاه انديشه براندازى در سر نداشتندسلطنتى 

و برخى ديگر از گروه ھاى » جبھه ملي«از سوى » شاه بايد سلطنت کند، نه حکومت«شعار . شاه اظھار وفادارى مى کردند

  . اسى وانمود مى شدسیاسى بر پايه ھوادارى و وفادارى به قانون اس

، طى نطقى وفادارى از رژيم شاه را ١٣٤٠در ارديبھشت » نھضت آزادي«مھندس مھدى بازرگان در مراسم اعالم موحوديـت گروه 

  .چنین اعالم کرد

 بنده به طور خالصه بايد عرض کنم، ما مسلمان،. به تفصیل و تشريح کافى از مرامنامه صحبت خواھد کرد.... آقاى حسن نزيه 
  ........ ايراني، تابع قانون اساسى و مصدق ھستیم 
نبوده از قانون اساسى به صورت واحد و جامع طرفدارى ) نومن ببعض و نکفر ببعض(تابع قانون اساسى ايران ھستیم ولى منافق 

  .مى کنیم

متمم قانون اساسى را مى  ٣٦اين است که اصل » .قانون اساسى به صورت واحد و جامع طرفدارى مى کنیم«نظر او از اين که 

سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت و به وسیبه مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت رضا شاه پھلوى تقويض شد و در «:گويد

نومن ببعض و نکفر (ولى منافق «او با جمله. نیز قبول داريم و به آن وفا داريم» اعقاب ذکور ايشان نسل بعد نسل برقرار خواھد بود

بدون اين که از . مى خواند» منافق«آن کسانى را که با تکیه به قانون اساسى با شاه و رژيم او مبارزه مى کردند » هنبود) ببعض

  .را به چه شیوه و شگردى به تصويب رسانده است ٣٦خود بپرسند که مجلس موسسان تغییر قانون اساسى اصل 

وفادارى گروه خود را به شاه و رژيم » نھضت آزادي« به دنبال نطق مھندس بازرگان، آقاى حسن نزيه، عضو ھیت موسس

  :شاھنشاھى چنین اعالم کرد

  در رژيم سلطنت مشروطه ، شاه بايد بماند، خاندانش نسل سلطنت کند 

گروه ھا و سازمانھاى سیاسى در آن روز افزون بر وفادارى به شاه و رژيم پادشاھي، نسبت به اسالم نیز بايد منفى داشتند و يا 

خوانده مى شوند ھیچ گاه اسالم را به عنوان يک ھدف و زيربناى » مذھبي –ملى «حتى آن گروه ھايى که امروز . اوت بودندبى تف

  .خیزش و مبارزه دنبال نمى کردند، در مبارزاتشان از اھداف اسالمى سخنى در میان نبود و اجراى احکام اسالم را نمى خواستند

  

مى بود که رسمًا با تکیه به اسالم و در راه تحقق آرمان ھاى اسالمى آغاز و دنبال شد و نھضت امام خمینى نخستین حرکت اسال

با اين وجود ھدف نھايى امام براى بسیارى از کسانى که در آن روز . مبارزه با شاه را در سرلوحه ى برنامه مبارزاتى خويش قرار داد

ر اين باور بودند که اگر شاه به احکام اسالم تجاوز نکند امام از مبارزه به درستى مشخص نبود، برخى ب. سر در راه مبارزه گذاشتند

برخى گمان مى کردند که با الغاى تصويب نامه ھا و قوانین مخالف اسالم، خواسته ھاى امام تامین مى . با او دست بر مى دارد

ايى امام است لذا اگر يک ژنرال ارتش کودتا شمارى نیز مى پنداشتند کنار گذاشتن شاه ھدف نھ. شود و مبارزه پايان مى پذيرد
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کند و شاه را از قدرت بر کنار نمايد و به اسالم و قوانین آن احترام بگذارد بى ترديد خواسته ھاى امام تحقق مى پذيرد و خروش و 

  .خیزش پايان مى گیرد

  

از چند روزى نگذشته بود، يکباره در سراسر بیش ) ٤٢فروردين  ٢(به ياد دارم که از يورش کماندوھاى شاه به مدرسه فیضیه قم 

شمارى از اھالى قم و طالب علوم اسالمى به بیت امام . قم شايع شد که در تھران کودتا شده و شاه از کشور گريخته است

ساواک  بى گمان. (برخى در حضور امام زبان به تبريک باز کردند، برخى ھیجان زده به پخش نقل و شیرينى پرداختند. ھجوم بردند

امام در اين اجتماع با کمال .) در اين شايعه پراکنى نقش داشت تا واکنش امام و نظر و نیت او نسبت به شاه را ارزيابى کند

  :خونسردى و بى تفاوتى چند کلمه اى سخن گفت و اعالم کرد

ه با شخص طرف نیستیم و با برفرض اين که شايعه صحت داشته باشد، در موضع ما ھیچگونه تغییرى به وجود نمى آيد، ما ک
با رفتن فردى و آمدن يک فرد ديگر، نه مشکلى حل مى شود و نه خواسته ھاى ما تحقق مى يابد و . کسى غرض شخصى نداريم

.... ملت موظف است تا رسیدن به اھداف دينى خود به مبارزه ادامه دھد . نه در مبارزات اين ملت کندى و سستى ايجاد مى شود
  ) ين مضامیننزديک به ا(

به دنبال سخنان امام، براى بسیاري، اين پرسش مطرح شد که ھدف نھايى او چه مى باشد و امام چه مى خواھد که حتى با 

رفتن شاه نیز بر آن است که به مبارزه خود ادامه دھد؟ اين پرسش سالیان درازى براى ملت ايران مطرح بود و بارھا در نشست 

از آن سخن به میان مى آمد و در محور اھداف امام بحث ھا و گفتگوھا مى شد، تا سرانجام امام با طرح ھا، مالقات ھا و گفتگوھا 

وظیفه ماتشکیل حکومت «امام با اعالم اين که . به اين پرسش پاسخ داد و پرده ابھام را کنار زد ١٣٤٨حکومت اسالمى در سال 

  .دراه آينده را روشن و ھدف نھايى نھضت را مشخص کر» است

  

آنان با . در پى طرح حکومت اسالمى از جانب امام، جنب و جوش نوينى در میان مجاھدان راه خدا و مبارزان اسالمى پديد آمد

دلگرمى و امید بیشترى مبارزه را پى گرفتند، روحانیان متعھد وگويندگان اسالمى به رغم خفقان حاکم، از سنگر مساجد و منابر به 

محققان و پژوھشگران اسالمى در حوزه قم و ديگر مراکز علمى با آن که از طرف . المى پرداختندتشريح و تفسیر حکومت اس

ساواک شديدًا تحت فشار بودند وبارھا نوشتجات آنان، از سوى ساواک به يغما رفته بود با پشتکار بیشتر و کوشش فراوان به 

بارز مسلمان، برنامه ھايى را در راه پیاده کردن طرح حکومت جوانان دلیر و م. تحقیق و بررسى پیرامون حکومت اسالمى نشستند

اسالمى به کار گرفتند و به گردآورى نیرو و تشکیل ھسته ھاى مقاومت در راه پیاده کردن طرح حکومت اسالمى به کارگرفتند و به 

ى ساواک شناسايى و مورد گرد آور نیرو و تشکیل ھسته ھاى مقاومت در راه تشکیل حکومت اسالمى تشکیل شده بودند از سو

  :ساواک خوزستان درباره يکى از اعضاى گروھى که در خرمشھر فعالیت مى کرد چنین گزارش داد. تعقیب قرار گرفتند 

ضمن اجراى طرح دستگیرى اعضاى حزب مذکور دستگیر و محل  ١٢/٦/٥١نامبرده باال يکى از اعضاى حزب اهللا بود که در تاريخ 
مشارالیه در جھت براندازى حکومت شاھنشاھى و برقرارى حکومت . فات قانونى بازرسى گرديده استسکونتش با رعايت تشري

  .اسالمى صريحًا اعتراف الزم را ننموده است

يکى از جوانان مبارز به نام اسماعیل زمانى در بازجويى خود، در پاسخ اين پرسش 

  :که از چه مشى سیاسى پیروى مى کند آورده است

نام دارد » ارتش انقالبى خلق مسلمان ايران«در آن عضويت داشتم  گروھى که من
خط مشى آن مبارزه مسلحانه به منظور ساقط کردن رژيم شاھنشاھى و استقرار 

  .حکومت اسالمى در کشور مى باشد

شھید تندگويان نیز در بازجويى خود صريحًا اعالم کرد که ھدف او از مبارزه، تشکیل 

  .حکومت اسالمى مى باشد
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بود که به  -به ويژه نسل جوان –يکى از دستاوردھاى طرح حکومت اسالمي، موج اسالمى خواھى در میان اقشار مختلف جامعه 

شدت و سرعت اوج گرفت ، اين موج اسالم خواھى ديرى نپايید که به دربار و به میان خاندان پھلوى نیز راه يافت و برخى از 

ى ناخشنود بودند، به سوى خود کشانید، از کسانى که در دربار رسمًا به رويارويى با رژيم نوجوانان دربار را که از اوضاع سیاس

شاه برخاست على پھلوى نیا بود که ھمراه بھمن حجت کاشانى با شعارھاى اسالم خواھى تا مرز قیام مسلحانه پیش رفتند و 

  ما اکنون به شرح آن مى پردازيم نگرانى ھايى را براى شاه، دربارى ھا و خاندان سلطنتى پديد آوردند و

  

  )١(على پھلوى نیا فرزند شاھپور علیرضاپھلوى 

زندگى کثیف دربارى . سالگى به اسالم باورمند نبود ٢٤در پاريس به دنیا آمد، او تا سن  از مادرى مسیحى ١٣٢٦در دھم شھريور 

او در . و پادشاھي، او را نیز به عیش و نوش و آلودگى ھاى گوناگون کشید و تا مغز سر به گنداب فساد و بى بند و بارى فرو برد

ر بیمارستانى مختون واقع شد، نام او پیش از گرايش به در گام نخست، طبق موازين اسالمى د. به اسالم گرويد ١٣٥٠سال 

با دخترى سوئیسى به نام سونیا که او نیز به  ١٣٥١در سال . بود آن گاه که مسلمان شد نام على را برگزيد» پاتريک«اسالم 

  .ظاھر مسلمان شده بود ازدواج کرد و داراى سه پسر به نام ھاى داويد و ھود و محمد يونس شد

  

را روى يک توطئه حساب شده و برنامه از پیش تعیین شده ساقط کرده ) علیرضا(رده از برھه اى که دريافت ھواپیماى پدر او نامب

اين نفرت روز به روز بیشتر شد و کینه محمد رضا . اند که به مرگ وى منجر شده است، از شاه و دودمان پھلوى نفرت پیدا کرد

او در پى گرايش به اسالم گام به گام از دربار و اخالق شاھزادگان و نور چشمى ھاى درباري، . پھلوى در دل او بیشتر ريشه دوانید



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

 

۴ 
 

دورى گزيد و حتى از اين که طبق رسوم خاندان سلطنت به او واالحضرت واالگھر مى گفتند ناراحت بود و بارھا تقاضا کرد که اين 

  .عنوان را از روى او بردارند

  

  )٤-١٢٩٥(از راست عبدالرضا ، غالمرضا، على رضا ، محمد اكبر و حمید رضا پھلوى 

برخى سخنان او مى توان دريافت که آزردگى و انزجار او از شاه و خاندان پھلوى تنھا به جريان توطئه اى که به مرگ پدرش  از

طبق . بلکه او از دوران کودکى و نوجوانى از دست اين دودمان در درد و رنج بود و تحت فشار قرار داشت. کشیده شد، محدود نبود

  :ريیس ساواک گنبد اظھار کرد گزارش موجود او در گفتگويى با

  

  )پ ١-١٩٠٩(ضا پھلوى و فرزندش على پھلوى علیر

نمى دانم چرا اين گونه با من رفتار مى کنند؟ من از واالحضرت بودن فقط رنج و بدبختى ھايش نصیبم شده و از مزاياى آن چیزى 
را که عالقمند به چطور مى شود بچه اى . در حالى که يادم مى آيد از کودکى ھم تصمیم داشتند مرا از مادرم جدا نمايند. نديده ام

مادرش مى باشد از وى جدا کرد؟ در سنین جواني، من ھم مثل ھر جوانى ھوس ھیپى گرى داشتم و مدت کمى ريش خودم را 
ھکتار از بین رفت، گر  ٢٠٠٠بلند گذاشتم که اعلیحضرت فرمان دادند مرا به خاطر ريش گذاشتن زندانى کنند زمین پدرم در حدود 

  .دارم زياد است و کافي چه اين را ھم که فعًال

  :او در گزارش ديگرى مى گويد
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سالگى پدرم مرد و مرا بردند در سويس در  ٧من چھار سالگى به ايران آمدم به اتفاق مادرم منزل پرفسور فرھمند نشستیم و 
و باالخره از آن پانسیون فرار مى کنم و مى روم فرانسه زندگى کنم ، شاه پانسیونى که اختالف مى شود بین مادرم و شاه 

اختالف مادرم و شاه اين بود که مى خواستند من را از مادرم جدا کنند و مى گفتند . برادرش را فرستاد، که بیايند ايران زندگى کنند
  .شاه بشومتو بايد شاه شوى و ما را گذاشته بودند در پانسیون که آموزش بدھند که 

  

  ) پ ١-١٦٢٢) (اسالمى اصل( على پھلوى 

بدگويى و پرده درى نسبت به شخص شاه و نامبرده افزون بر دورى گزينى از دربار و دودمان پھلوى به يک سلسله خرده گیري، 

ديگر مقامات دربارى نیز مى پرداخت و در راه به زير سوال بردن رژيم شاه و برمال کردن سرشت سردمداران آن رژيم از ھر فرصتى 

اھنشاھى مى نمونه اى از اين انزجار را مى توان درنامه اى که به امیر اصالن افشار رئیس کل تشريفات ش. بھره بردارى مى کرد

  :نويسد به خوبى مشاھده کرد

  :دکتر افشار
  ».مى توانم به گونه اى رضايتبخش اموراتم را اداره کنم و به ريیس دفتر نیازى ندارم«

در صورتى که از دربار شاھنشاھى فشارى به من وارد آيد مجبور خواھم شد براى ھمیشه کشور را ترک کنم ، با دارايى يا بدون 
  ) .٥١٩، ص ١٣٧٨پھلوى ھا،. (ات حاجى بابايى نیازى ندارم وضرورى نیست ديگر به اين جا بیايددارايي، به خدم

على پھلوى در راه مخالفت با دربار از پشتیبانى غالمرضا بھمن حجت کاشانى گروھبان اخراجى نیروى ھوايى و ھمسرش به نام 

به شدت تظاھر به اسالم مى کردند و نسبت به احکام اسالمى اين دو نیز ھمانند على پھلوى . عدل نیز برخوردار بود» کاترين«

در گزارش ساواک علت آن به . علت و عامل بیرون راندن نامبرده از نیرو ھوايى به درستى مشخص نیست. تعصب نشان مى دادند

بوده و ) ١(ر عدل نامبرده پسر برادر سپھبد حجت کاشانى و داماد پرفسو. آمده است» لغو دستور فرار از خدمت«شکل مبھم 

  .مدتى را نیز در زندان به سر برده است

  

  على پھلوى 
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لغو دستور و فرار از «که نامبرده به جرم ساواک در گزارش خود زمینه آشنايى على پھلوى با حجت کاشانى را از دورانى مى داند 

در زندان به سر مى برد و ھمزمان با آن خسرو جھانبانى داماد شاه و ھمسر شھناز پھلوى به جرم اعتیاد و کارھاى خالف » خدمت

حجت کاشانى على پھلوى آن گاه که براى مالقات جھانبانى به زندان مى رفت . در زندان بود) که مايه بى آبرويى شاه شده بود(

  .را که در سلول مجاور او بود نیز مى ديد و بدين گونه با او آشنا شد و ارتباطى میان آنھا پديد آمد

لیکن روى . در گزارش مقامات ساواک در مورد پايه و مايه اصلى گرايش على پھلوى به اسالم، بررسى و تحلیل ديده نمى شود

وعقايد مذھبى بھمن حجت کاشانى تاثیر پذيرفته و رنگ گرفته است و مشخص نیست اين اين نکته تاکید دارند که نامبرده از افکار 

  .ديدگاه تا چه پايه اى با واقعیت ھمراه است

  

  بھمن حجت كاشانى 

لیکن تمسک او و بھمن حجت کاشانى به . دور از نظر نیست که گرايش على پھلوى به اسالم از روى باورمندى قلبى بوده است

اصول و مبانى مذھبى براى جھاد و مبارزه با رژيم شاه، ريشه در کینه، نفرت و انزجار آنان را از رژيم شاه و دودمان پھلوى داشته 

اسالمى رو به گسترش بود و موج اسالم خواھى و پیکار در راه تشکیل حکومت اسالمى براى  است و در آن برھه که مبارزات

نسل جوان گرايى ويژه اى داشت، على پھلوى و حجت کاشانى نیز بر آن شدند که از اين موج در راه انتقام از شاه ودودمان پھلوى 

رو، روى بى ديني، بى بند وبارى و نابکارى ھاى شاه در فرصت از اين . و ھیات حاکمه ايران بھره بردارى شايانى به عمل آورند

ھاى مناسب انگشت گذاشتند و گوشه ھايى از سرشت ضد اسالمى او را بر مال کردند که گزارش گونه ھايى از آن را در اسناد 

  :ساواک مى بینیم و در پى مى آوريم، على پھلوي
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کند، نماز نمى خواند، روزه نمى گیرد، دين بازى مى ..... شما به اوضاع عموى من واقف نیستید، ايشان عرق مى خورد و ...... 
........ واالگھر على ضمن داشتن اعتقادات شديد مذھبى .... ندارد، من اصوًال از عموى خود منزجرم حرف او را پیش من نزنید 

بنابر . رام خدا حرام استيعنى حالل خدا حالل و ح. ايمان دارد که احکام قران بايد عینًا و دقیقًا در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود
دست دزد را نمى برند ، مشروبات الکلى در سراسر } چرا{اين با وضع اجتماعى ايران موافق نیست و خالصه عنوان مى کند 

زنھا بى حجابند و بانک نزول مى گیرند و روى . سینماھا محل ترويج فساد اخالق است. کشور حمل و نقل و مصرف مى شود
چندى قبل آقاى على پھلوى مقابل ..... که ھجرت و جھاد در قرآن تجويز شده است بايد انجام شود  ھمین اصل معتقد است

داروخانه آقا محسن نجاتى رسید عکس شاھنشاه که در داخل مغازه نصب شده بود مشاھده کرد، به طور تحکم به آقا محسن 
گفت عکس را به نام فالحتى مدير دبیرستان دولتى نجاتى اظھار داشت اين عکس چیست؟ و آب دھان بر عکس حواله نمود و 

باغ فیض، ضمن صحبت با يکديگر اظھار داشتند که  –پونک حسن آقا سر باغبات واالگھر نادعلى راننده مینى بوس پونک 
ا کشته، واالگھراھالى حصارک و پونک و مراد آباد را علیه شاھنشاھي، آريامھر تحريک مى نمايد و اظھار داشته که شاه پدر مر

با شیخ محدث مصاحبه به عمل آمد، ياد شده اظھار داشت که واالگھر ........ اسم او را جلوى من نگويید زيرا من ناراحت مى شوم 
على و حجت کاشاني، دوبار به اتفاق يکديگر به مالقات اينجانب آمدند، در اولین مالقات حجت کاشانى ضمن صحبت درباره مسائل 

فقط با تکان دادن . واالگھر در اين بحث ھیچگونه اظھار نظرى نکرد.... رضا شاه کبیر انتقاداتى به عمل آوردند  ديني، از اعلیحضرت
در مالقات دوم واالگھر على پھلوى نیا اظھار داشته ھیچ يک از .... سر سخنان حجت را بدون کوچک ترين اعتراض تايید نمود 

اضافه کرد اين تبلیغات سوئى که در ..... شیخ موسى .... بى دين مى باشند  مسئولین و مقامات کشور مسلمان نبوده و ھمه
بسیار در مردم ) على پھلوي(مورد دولت ايران و شاھنشاه آريامھر مى شود و خاصه از طرف يکى از افراد خاندان جلیل سلطنت 

  .......... موثر افتاده است 

افشاگرى ھا و روشنگرى ھا بر ضد شاه و دودمان پھلوى بر آن شدند به على پھلوي، ھمراه حجت کاشانى به دنبال يک سلسله 

قیام و جھاد و عملیات پارتیزانى و پريکى دست بزنند و براى اجراى اين نقشه، تالش کردن که در گام نخست محلى را که از نظر 

در يزد، مشھد و برخى از نقاط ديگرنشان استراتژيکى مناسب باشد، بیابد و در آن محل استقرار يابد،از اين رو کشتزارھايى را 

که منطقه اى کوھستانى ) واقع در منطقه ابھر(سرانجام کشتزارى را در خرم دره. کردند، لیکن چون از تھران دور بود نپسنديد 

  .حجت کاشانى بى درنگ به آن محل کوچ کرد. است، براى دست زدن به عملیات چريکى مناسب ديدند و آن را خريدارى کردند

  .پس از چندى على پھلوى نیز با ھمسر و فرزندان خود به او پیوست و در کشتزار ياد شده سکونت گزيدند

  

  )پ ١-١٦١٩(ھمسر على پھلوى و دو فرزندش ) مريم(سونیا ماريا

راس گوسفند  ٢٣٠حدود . دست زدند... بنا به گزارش اھالي، نامبردگان در آن کشتزارھا به ساختن منزل، مسجد و حمام و زاغه و 

حدود ده ھکتار از زمین را يونجه و سه ھکتار را قلمستان کاشتند و آنان از بام تا شام در روى . و چند راس اسب خريدارى کردند

ه با کارگران به کشاورزى مى پرداختند به کارگران خود گوشت و ماست و شیر رايگان مى دادند و زمین کار مى کردند و ھمرا

  .وسايل برقى مانند بخارى براى مردم روستا فراھم مى کردند و براى کسانى که منزل نداشتند، سرپناه مى ساختند

  

و مطالعه قران اھمیت مى داد، مسجد را شخصا جارو مى  بنا به اظھار اھالى و کارگزاران و نوکران، على پھلوى به عبادت و نماز

کرد، به مردم نادار، مستمند، بیمار، بیچاره و افتاده مدد و يارى مى رساند ھر سال يک بار نزد يکى از روحانیان مى رفت و وجوه 
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ال الدين موسوى ماليرى در يک سندى که با مھر و امضاى سید جم. شرعى سھم امام و سادات و نیز زکات و صدقات مى پرداخت

  :مى خوانیم . مى باشد) پیشنماز مسجد امام صادق در آرياشھر(

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

مبلغ شصت ھزار تومان از بابت زکات براى تقسیم به فقرا و موارد مقرره اسالمى از طرف واالحضرت على پھلوى دام عزه و عمره 

  .رسید، امید است مورد قبول خداوند و توجه صاحب شرع انور قرار گیرد توسط آقاى على اصغر حاج بابايى به اينجانب

  ١٣٩٦شعبان المعظم  ٢٧سه شنبه 

  سید جمال الدين موسوى الماليرى 

  

يک بار شھناز پھلوى براى . بنا به گزارش ساواک على پھلوى از ديدار با زنان بى حجاب خوددارى مى کرد و از آنان دورى مى گزيد

مسرش نیز با ھ. با رعايت حجاب مى توانید نزد من بیايید: او پاسخ داد. او پیام داد که مى خواھم با شما ديدارى داشته باشم

يکى از کارگران منزل نامبرده در گزارش خود به ساواک . مردان نامحرم روبه رو نمى شد و در صورت برخورد از آنان رو مى گرفت

  . اظھار کرده است که على پھلوى مردان نامحرم را به منزل خود راه نمى دھد و ھمسرش در برخورد با ما نیز کامال رو مى گیرد

  

  )پ ١-١٦٢١(و مريم اسالمى ) اسالمى اصل( على پھلوى 

نامبرده بارى به راه انداختن حرکت چريکى به تھیه اسلحه و مھمات پرداخت و شمارى سالح ھاى گرم و سرد گردآورى کرد و 

زارش خود سالح ھايى را که به وسیله على پھلوى تھیه ساواک در گ. برخى از آن را در اختیار حجت کاشانى و ھمسر او گذاشت
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  :و نگھدارى شده بود پس از کشف، لیست بردارى کرده و چنین آمار داده است

  تفنگ پنج تیر گلوله زنى برنو يک قبضه -١

  تفنگ گلوله زنى منچشتر يک قبضه -٢

  تفنگ دولول شکارى يک قبضه  -٣

   تفنگ گلوله زنى پنج تیر پران يک قبضه -٤

  تفنگ گلوله زنى با دوربین ماوزر يک قبضه  -٥

  تک تیر، ساخت چکسلواکى يک قبضه  ٢٢تفنگ خفیف کالیبر  -٦

  با مارک شھربانى يک قبضه ) بدونه خشاب(اسلحه کمرى والتر -٧

  کارد دو لبه يک عدد -٨

  کارد خنجرى يک عدد  -٩

  قطب نما يک دستگاه  -١٠

  يک عدد  ٢٢توپى اسلحه کمرى توتال کالیبر  -١١

  )سنبه، برس با جلد مربوطه(دو بسته وسايل تنظیم مربوط به اسلحه  -١٢

  :مھمات

  تیر با جلد چرمي ٣٤فشنگ برنو سرى ھاى مختلف  -١

  )تیر ٥٠ھر جعبه (ده جعبه ٤٥فشنگ کالیبر  -٢

  تیر آکبند کاغذى  ٢٢تا  ٣٢فشنگ کالیبر  -٣

  

على پھلوى بنا به اعتراف خودش، قنداق دو قبضه تفنگ را بريده و کوتاه کرده بود تا فرزندان حجت کاشانى بتوانند با آن تیراندازى 

و بدين گونه کودکان و نوجوانان را به عملیات نظامى و چريکى بر مى انگیخت و روحیه » چريک«کنند و روى قنداق آن نوشته بود 

صدا مى کردند تا در او خوى » چريک «ساله حجت کاشانى به نام مريم را  ٨از اين رو، دختر . سلحشورى در آنان مى دمید

  .جنگجويى سلحشوري، پارتیزانى و چريکى پديد آوردند

سالح ھاى گوناگون کار کرده و تیر اندازى با اسلحه را فرا گرفته بود و نامبرده را براى رفتن به کوه  ھمسر حجت کاشانى نیز با

  . ودست زدن به عملیات چريکى بر مى انگیخت

 تا پايه اى تحت تاثیر قرار -بنا به اعتراف ساواک –على پھلوى و حجت کاشانى با اين که با تبلیغات گسترده خود اھالى خرم دره را 

به . داده و پايگاه مردمى به دست آورده بودند نتوانستند در میان اھالى براى خیزش ھمدستانى بیابند و گروھى تشکیل دھند 

  :نظر مى رسد علل و عواملى در اين ناکامى و شکست آنان نقش داشت
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امبردگان اطالعات دينى و معلومات اسالمى نداشتند، از اين رو، نمى توانستند توده ھا را با تکیه به اصول و مبانى اسالمى به ن -١

اھالى روستا آنان را به سبب خوى عدالت خواھي، ساده زيستي، کمک به مستضعفان و مستمندان، . خیزش و خروش وادارند

لیکن آنان را به چشم يک پیشواى مذھبى و روحانى نمى . اھر به اسالم مى ستودندتنفر از زورمندان و ستم پیشگان و تظ

  .نگريستند و از آنان پیروى نمى کردند

مالى ده به نام حاج شیخ موسى محدث راه و کار آنان را تايید نمى کرد و با انديشه و انگیزه آنان ھمراه نبودند، بلکه بر ضد آنان  -٢

  .موضع گیرى مى کرد

از اين رو، . الى روستا از نظر فرھنگي، بینش سیاسى و علم و دانش با عقب ماندگى ھا و کاستى ھايى روربه رو بودنداھ -٣

  .روحیه رزمندگي، مبارزه جويى و فعالیتھاى چريکى نداشتند و اصوًال انگیزه بايسته براى چنین فعالیتھايى در آنان پديد نیامده بود

ا بھمن حجت کاشانى يک سلسله پیشنھادات غیر منطقى و نادرست به اھالى مى داد که نه تنھا نامبردگان به ويژه، غالمرض -٤

  .اجراى آن براى مردم دشوار و ناھنجار بود، بلکه مايه زدگى و رمیدن روستائیان مى شد و براى آنان ايجاد ذھنیت مى کرد

ف روحانیان به کلى حرام اعالم شود و مردم مسلمان بايد از حجت کاشانى بر اين باور بود که نوشیدن چاى و مصرف قند بايد از طر

آن به شدت دورى گزينند تا در زندگى چريکى در میان کوه و دشت و دره که دسترسى به قند و شکر و چاى ندارند، دچار مشکل 

رى ورزند و دستور داده بود سماور نشوند، از اين رو، بنا به گزارش ساواک، کارگران خود را وادار کرده بود که از نوشیدن چاى خوددا

و قورى و ديگر وسايل چاى را در محلى روى ھم تلمبار کنند و با ماشین از روى آن گذشته بود و بدين گونه آن را از میان برده و 

اين عوامل در . بى ترديد اينگونه رفتارھا مايه دورى گزينى توده ھا از نامبردگان مى شد. کارگران را از مصرف چاى محروم کرده بود

  .ناکامى آنان نقش موثرى داشت

آنان آنگاه که با تبلیغات در میان روستايیان و کارگران نتوانستند ھمدستانى براى خیزش چريکى پیدا کنند حجت کاشانى با تايید 

گونه به رژيم شاه  على پھلوى بر آن شد ھمراه ھمسر و فرزندان خود از خرم دره بیرون رود و در میان کوه مستقر شود و بدين

ھمراه ھمسرش کاترين عدل و  ١٣٥٤نامبرده در فروردين . رسما اعالم جنگ کند و ديد توده ھا را نیز به سوى خود کشاند

در غارى به درازاى پنج متر و به پھناى سه متر ) ساله ٢(وفاطمه ) ساله ٤(، معصومه )ساله ٨(فرزندانش به نام ھاى مريم

  :ش ساواک قزوين آمده استدر گزار. سکونت گزيدند

طبق اطالعات رسیده بھمن حجت كاشانى داماد پروفسور عدل كه مدتى است در قريه خرم آباد از توابع ابھر زنجان با ھمسر و ...  

با اين کیفیت . سه فرزندش به سر مى برد، اخیرا منزل و ماواى خود را ترک و به ارتفاعات مشرف ھمان قريه صعود نموده است

رده که در حال حاضر مسلح نیز مى باشد زندگى خود را با اين که از جانب پدر ھمسرش کامًال تامین است، به صورت نامب

ناپسندى در آورده وبا على فرزند واالحضرت شاھپور علیرضا که مشارالیه نیز ھم اکنون در ھمان قريه سکونت دارد دوستى 
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ب نامربوط و خالف مصالح عمومى بى پروا بیان مى دارند که جلب نظر اھالى را صمیمانه اى داشته و اکثراًً در تماس ند و مطال

  .نموده است

  ريیس ساواک قزوين، انصاري

  

  :ک زنجان نیز در گزارشى اعالم کرده استساوا

ياد شده که ھمچنان در کوه به سر برده و اغلب اوقات اھالى بخش خرم دره و روستاى اطراف که به ديدن وى مى روند با ... 
خرم دره واالگھر على پھلوى نیا نیز ھمچنان در . تبلیغات منفى وى مواجه مى گردند و بعضًا عده اى تحت تاثیر قرار مى گیرند

سکونت داشته و اغلب به ديدن حجت کاشانى رفته و در مراجعت در مورد محسنات و علل وانگیزه حجت کاشانى با مردم بحث 
واالگھر اخیرًا در يکى از مغازه ھاى بخش مزبور با يکى ازسپاھیان انقالب به نام سینمايى وارد بحث مذھبى گرديده . مى نمايند

  .ه وجود آورده و بین آنھا جدال لفظى رخ داده استکه اين بحث تضاد عقیدتى ب

  ريیس سازمان اطالعات و امنیت استان زنجان، جھان بین

در پى استقرار حجت کاشاني، در کوه ھاى خرم دره و بازتابى که اين حرکت او در میان روستائیان آن منطقه پديد آورده بود، 

داشت با واسطه تراشى و واداشتن برخى عناصر به میانجى گرى نامبرده را از مقامات دربار و ساواک را انديشناک ساخت و بر آن 

از اين رو کسانى که يکى پس از ديگرى با ماسک دلسوزي، . کوه پايین آورند و به آن ناآرامى در استان زنجان و حومه پايان بخشند

ه با پند و اندرز و بیم و نويد او را تحت تاثیر قرار نوع دوستى و مصلحت انديشى به محل زيست نامبرده در کوه رفتند و کوشیدند ک

لیکن در اين راه ھر چه بیشتر کوشیدند، کمتر موفقیت به . دھند و از راھى که در پیش گرفته است بازگردانند و به تسلیم وادارند

يکى از آنان به نام . واک داده اندبرخى از آنان چکیده گفتگوھاى خود با او را ھمراه با تحلیل و بررسى به مقامات سا. دست آورند

  :غفارى در گزارش خود آورده است
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از آنجايى که شاه دوستى و وطن پرستى در عروق و وجوه اينجانب ريشه کرده استنباطات اينجانب است، به طور خالصه .......... 
  :به عرض برساند

و .... و بھمن حجت کاشانى در زندان در يک سلول و يا در يک اتاق با يکديگر آشنايى پیدا نموده اند ) پھلويعلى (آقايان پاتريک  -١
  .... چون ھر دو ناراضى و ھم افق بوده اند، طرح چريک بازى را مى ريزند 

در مزرعه اى را مى نمايند که  براى انجام نقشه چريک بايستى محل امنى را پیدا کنند به جناب آقاى پرفسور عدل پیشنھاد کار -٢
استنباط اينجانب اين است که چون خرم دره کوھستانى و ..... که پس از بررسى خرم دره را انتخاب کرده .... خريدارى نمايند 

  .مزرعه مذکور جنب کوه مورد نظر ايشان بود پسند مى نمايند
جز وسیله دين و تعصب شديد نسبت به دين و ابزار مطالب  براى انجام نقشه ھاى خود احتیاج به ھمکارانى داشته اند که -٣

طرحى نظیر فرقه تفنگ ھاى دور زن حتى با دوربین و کلت و غیره به انضمام چند !! دينى و ابراز مطالب دينى جلب مقصود نمو ده 
  .راس اسب تھیه و در مزرعه آماده نموده بودند

اسب بود که حدود بیست قبضه تفنگ ھاى دور زن حتى با دوربین و کلت و غیره براى انجام طرح مورد نظر احتیاج به اسلحه و  -٤
  .به انضمام چند راس اسب تھیه و در مزرعه آماده نموده بودند

چون در مزرعه کارى از پیش نبرده بودند يعنى از طريق ابزار تعصب در دين مردم را جلب ننموده بودند به ناچار موضوع ھجرت را  -٥
اقامت نمودند که اينجانب بنا به تجويز جناب آقاى .... در غارى .... با تصويب آقاى على پھلوي، بھمن به کوه رفته  پیش کشیده و

پرفسور عدل براى اعاده آن ھا و ارشادشان به غار مذکور رفته با بھمن و خانم کاترين مدت چھار ساعت مذاکره نمودم که ايشان را 
  .نیا عقده و کینه و انتقام جويى در وجود ايشان مشاھده نمودمديوانه و مجنون نديدم بلکه يک د

  

پھلوى رفته و به ايشان نزد آقاى } بازگرداند{. آقاى حاج شیخ موسى محدث خرمدره اى براى اين که بھمن را به مزرعه بیاورد -٦
  .مى گويد شما از سلسله جلیله پھلوى ھستید

خوب است براى جلوگیرى از سر و صدا بھمن را به مزرعه بیاوريد ايشان مى گويد که مردم ھمه بى دين شده اند لذا او براى که 
و موثر اين کشوريدو مخصوصًا شما که بین مردم بى دين نماند به کوه رفته است آقاى محدث مى گويد شما از خانواده ھاى واال 

وابسته به دربار سلطنتى مى باشید، اين کارھا برازنده شما نیست و اين حرف ھاى ناشايسته که علیه شاه مى گويید خوب 
شما که شاه را نمى شناسید عموى من است و من بھتر از شما او را مى شناسم که مشروب مى : در جواب مى گويد. نیست
  ) ١٤٤، برگ ١پیشین، ج ..... (بازى مى کند، نماز نمى خواند، روزه نمى گیرد ، دين ندارد و .. ....خورد، 

  :پاورقي

پرفسور يحیى عدل از کارگزاران مورد اعتماد رژيم پھلوى و يکى از اعضاى ھیات موسس حزب مردم از احزاب ساخته شده دربار  -١
  .بود ١٣٣٢اد سال مرد ٢٨محمد رضا شاه واسداهللا علم پس از کودتاى 

 


