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آمل در نهضت و انقالب اسالمی

امين عزيزی1
شهر آمل در بين ديگر ش��هرهای اس��تان مازندران چه قبل و بعد از اسام از يك نوع 
مركزيت سياسی و پيشينه تاريخی و مذهبی درخشانی برخوردار بوده است. به طوری كه 
بعد از ورود اسام به ايران اولين حكومت شيعی و علوی و بعدها سلسله سادات مرعشی 
در اين شهر تأسيس گرديد. به دليل وجود حوزه علميه پويا در اين شهر همواره ارتباط 
تنگاتنگی بين مردم علوی و مذهبی اين شهرس��تان با علما و روحانيون در طول دوران 
بعد از اسام و تاريخ معاصر به چشم می خورد. با اين سابقه و پيشينه تاريخی و مذهبی 
بود كه نقش اين شهر در حمايت از نهضت امام خمينی و انقاب اسامی همگام با ساير 
شهرهای بزرگ كشور چشمگير و برجسته بوده است؛ به طوری كه با لبيك به مرجعيت 
دينی و سياس��ی امام خمينی)ره( از همان روزهای اول آغاز نهضت، همگام و همراه با 
علما و روحانيون بزرگ اين ش��هر وارد عرصه مبارزه با رژيم پهلوی گرديدند و در قيام 
خونين 15 خرداد به حمايت از امام خمينی)ره( و نهضت ايشان، تأثيرگذار ظاهر شدند. 
مردم اين شهر در طول دوران نهضت و انقاب فعاليت ها و خدمات مؤثری به نهضت امام 

1. كارشناس اسناد اداره كل پژوهش و اسناد رياست جمهوری 
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خمينی و انقاب اسامی ايفا كردند؛ به طوری كه در ماه های منتهی به انقاب اسامی 
شهر آمل اولين شهری بود كه از يك حكومت مردمی برای اداره شهر برخوردار شد. اين 
مقاله می  كوشد نقش آمل را در پيشبرد نهضت امام تا آنجا كه اين نوشتار گنجايش دارد 
به درس��تي بنماياند. روش اين پژوهش توصيفی- تحليلی و منبع اصلی نگارش آن نيز 
كتابخانه ای است. هر چند برای غنای هر چه بيشتر مطالب از منابع آرشيوی و اسنادی 

نيز بهره گرفته شده است. 
کليدواژه ها: آمل، نهضت امام خمينی، قيام 15 خرداد، روحانيت، بازاريان، حكومت 

پهلوی 

مقدمه
يكی از وقايع مهم و ش��گفت انگيز تاريخ معاصر ايران كه نقش گس��ترده ای در تغيير 
مناسبات سياس��ی جهان داشت، پديده انقاب اس��امی در نيمه دوم قرن بيستم بود. 
يكی از مشخصه  های انقاب اسامی كه تحير و تعجب اكثر تحليل گران و متخصصين 
تحوالت اجتماعی را موجب شد، بسيج ناگهانی همه مردم عليه رژيم پهلوی بود؛ امری 
كه در انقاب های ديگر سابقه نداشت. بر عكس ديگر انقاب های جهان، به جز معدود 
افرادی كه وابستگی نزديك به رژيم شاه داشتند يا منافع آنان با موجوديت رژيم به هم 
گره خورده بود، ديگر قشرها و طبقات جامعه از فقير و غنی، شهری و روستايی، روحاني 
و دانشگاهي، فارس و ترك، كرد و لر، مسلمان و غير مس��لمان، زن و مرد، پير و جوان، 
گويی روحی واحد يافته بودند. تبلور عينی اين همبس��تگی را می توان در روزهای عيد 
فطر، تاسوعا و عاشورای 1357 در تهران و ديگر ش��هرهای ايران ديد. اين اراده جمعی 
برای مفسران و تحليل گران سياسی قابل هضم نبود و به قول ميشل فوكو چنين اراده ای 
»مانند خدا يا روح شايد هرگز به چشم ديده نش��ود اما در تهران و در تمام ايران چنين 
اراده جمعی مشاهد شد.«1 يكی از شهرهايی كه از همان ابتدای نهضت امام خمينی در 
راس��تای مبارزه با رژيم پهلوی و حمايت از نهضت ايشان نقش قابل ماحظه ای از خود 
بروز داد و در پيروزی انقاب اسامی نقش آفريد، شهرستان آمل بود. اين شهر با توجه به 
قدمت تاريخی و مذهبی من جمله مركز تشكيل سلسله علويان طبرستان- اولين سلسه 
شيعی در ايران- و همچنين سلسله سادات مرعشی و وجود حوزه علميه قوی و پويا در 
دوران اسامی از مركزيتی دينی و سياس��ی در بين ديگر شهرهای مازندران برخوردار 

1. پيربانشه و گلوبربر، ايران، انقاب به نام خدا، ترجمه قاسم صنعوی، تهران، سحاب، ص255. 
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بوده اس��ت و حتی در مبارزات ضد استعماری و اس��تبدادی دوران معاصر كه منجر به 
انقاب مشروطه شده بود، نيز فعال بوده است. با توجه به اين صبغه و سابقه بود كه بعد از 
آغاز نهضت امام خمينی مردم، بازاريان و علمای اين شهر در پيوند با يكديگر در قيام 15 
خرداد 1342 كه نقطه عطفی در مبارزات مردم ايران بود، به تكاپويی گسترده افتادند. 
قيام 15 خرداد 42 فصلی جدي��د در مبارزات علما و روحاني��ون و مردم عليه حكومت 
پهلوی گشود. سخنرانی تاريخی امام خمينی در عصر عاشورا منتهی به قيام خونين شد 
كه اگرچه رژيم توانست آن را س��ركوب كند اما در واقع اين مردم، روحانيت و در رأس 
آن امام خمينی بودند كه توانستند پيروزی مهمی را به دست بياورند. گستره اين قيام 
محدود به تهران و قم نشد و عاوه بر شهرهای ايران، انعكاس خارجی نيز داشت. يكی از 
اين شهرهايی كه همگام با ساير شهرها در اين واقعه تأثيرگذار بود، شهرستان آمل است. 
در آمل مردم با رهبری روحانيون و بازاريان به پشتيبانی از اين قيام به فعاليت هايی دست 
زدند. در اين ميان نقش روحانيت برجسته بود. آنها با تشكيل هسته مركزی روحانيت 
مبارز با توزيع اعاميه ها، تشكيل جلسات متعدد، هماهنگی با مبارزان و مهاجرت به قم 
و تهران، اعتراض خود را نسبت به دس��تگيری امام، مراجع و كشتار خونين مردم اعام 

كردند. 
در دوران پساقيام نيز مردم آمل با پيش��گامی علما و روحانيون اين شهر در حمايت از 
امام و نهضت اسامی از پای ننشستند؛ به طوری كه با صدور اعاميه های حمايت آميز 
و مخالفت با اقدامات رژيم، برپاي��ی تظاهرات های متعدد و دادن ش��عارهای انقابی و 
حماس��ی حركت های خود را عليه رژيم شدت بخشيدند و ش��هدای زيادی هم تقديم 
انقاب اس��امی نمودند. در راس��تای همين تاش ها بود كه در آستانه انقاب اسامی 
آمل اولين ش��هری بود كه از يك حكومت مردمی برای اداره شهر برخوردار شد. با اين 
توصيفات و با عنايت به اينكه در مورد نقش آمل در نهضت اس��امی تاكنون هيچ مقاله 
و اثر پژوهشی منتشر نشده است نگارنده در اين مقاله كوشيد با توجه به خأل پژوهشی 
در اين زمينه برای نخستين بار به نقش و عملكرد شهر آمل در نهضت و انقاب اسامی 

بپردازد. 

از تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی تا قيام 15 خرداد 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی كه در مهرماه 1341 به تصويب دولت پهلوی رسيد، 
در واقع مصوبه اجرا و تعيين ش��رايط اعضای اين انجمن ها بود كه اصول نود تا نود و سه 
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متمم قانون اساسی مشروطه به طور كلی به آن پرداخته و بر اساس آن مقرر می داشت 
كه انجمن هايی در شهر و مناطق ايالتی و واليتی با اعضای منتخب از طرف اهالی تشكيل 

گرديده و برنامه های عمرانی آن مناطق با نظر آنان انجام گيرد. 

لكن مسئله ای كه به وجود آمده بود تعيين شرايط انتخاب اعضای آن بود كه به موجب 
آن واژه اسام در شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان منظور نگرديده يا حذف 
شده بود و انتخاب ش��وندگان نيز به جای اين كه به قرآن قسم ياد كنند می توانستند به 
كتاب آسمانی قسم ياد كنند. افزون بر اين، دولت پهلوی برای اين كه خود و برنامه های 
خود را مترقی جلوه دهد و راه مخالفت را ببندد در اين مصوبه حق رأی برای زنان را هم 
منظور كرده بود تا از اين رهگذر با ادعای مترقی بودن برنامه هايش و اين كه می خواهد 
به زنان نقش دهد و در مجموع با فضای ايجادشده امكان مخالفت با برنامه  های غربی اش 
را ناممكن نمايد؛ ولی به رغم اتخاذ اين مواضع دو پهلو، امام خمينی)ره( كه مصوبه مذكور 
را مقدمه برنامه های ضد قانونی و ضد اسامی رژيم ش��اه می دانست نسبت به تصويب 

چنين اليحه ای اعام خطر كرده و به مخالفت با آن برخاست. 
امام خمينی)ره( و علما در نشس��تی كه در اين باره برگزار كردند در قبال اين مصوبه 
موضع گرفتند و به دنبال آن طی تلگراف به ش��اه مخالفت خود را ب��ا اين اليحه اعام 
داشته و لغو فوری آن را خواستار شدند. امام خمينی)ره( در تلگراف خود تصويب اليحه 
مذكور را مخالف »شرع مقدس« و »مباين صريح قانون اساسی« دانست و ضمن توصيه 
به رعايت قوانين اسام، تأكيد نمود كه علمای ايران و ساير مسلمين در امور مخالف با 
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شرع ساكت نخواهند ماند. 
امام خمينی)ره( در تلگراف بعدی به دولت گوشزد كردند كه: 

معلوم می شود شما بنا نداريد به نصيحت های علمای اسام كه ناصح 
ملت و مش��فق امت اند توجه كنيد و گمان كرديد )كه( ممكن است در 

مقابل قرآن كريم، قانون اساسی و احساسات عمومی قيام كرد..
در واقع دليل مخالفت امام)ره( و علما با اين مصوبه اين بود كه برداش��تن قيد اس��ام 
از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و قرار دادن سوگند به كتاب آسمانی به 
جای قرآن، اقدامی در جهت تقويت بيگانگان و غير مسلمانان در كشور به شمار می آمد؛ 
و به گروه های صاحب نفوذ غير مسلمان كه در عمل سياست كشور را در اختيار داشتند 
فرصت می داد تا موجوديت خود را اعام دارند؛ كما اينكه امام خمينی بارها خطر نفوذ 

صهيونيست ها و عمال بهايی آنها را در ايران تذكر داده بود. 
در جريان تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی در آمل نيز مانند س��اير شهرهای 
مازندران علما و بازاريان به صحنه آمدند و فعاليت های فراوانی برای تنوير افكار عمومی 
نسبت به اصول ضد قانونی و ش��رعی آن مصوبه به عمل آوردند. با توجه به فرآيندهای 
فوق و به دنبال انتشار خبر تصويبنامه در جرايد از طرف علما و روحانيون حوزه علميه 
قم، و ساير شهرس��تان های ايران من جمله شهرس��تان آمل و حوزه علميه نجف اشرف 
مخالفت های بی س��ابقه ای آغاز ش��د. در همين زمان اعاميه ای از آيت اهلل ميرزا هاشم 
آملی خطاب به آيات و مراجع قم و در حمايت از آنان صادر شد. او اين مسئله را سركوبی 
افرادی كه خيال خام تغيير احكام متين و متقن اسام را در مغز خود می پرورانند اعام 
كرد.1 روحانيون و در صدر آنها مراجع تقليد، خصوصاً امام خمينی اقدامات فوری و الزم 
خود را به طور قاطع عليه تصويب نامه شاه آغاز كردند. اولين جلسه را در منزل آيت اهلل 
حاج آقا مرتضی حائری)ره( تش��كيل دادند. امام خمينی در اين نشس��ت نقش��ه های 
استعمار و امپرياليسم را برای مراجع تش��ريح كرد و تصويب اليحه انجمن های ايالتی 
و واليتی را نمونه ای از آن توطئه ها معرفی كرد و مس��ئوليت علما را در مقابل استقال 
كشور و حفاظت از اسام يادآور شد.2 در پی اين نشست جلسه ديگری با شركت تعداد 
بيشتری از علما از جمله آيت اهلل مرعش��ی نجفی، آيت اهلل سيد محمد موسوی )داماد( 
آيت اهلل احمد زنجانی، آيت اهلل ميرزا هاشم آملی و آيت اهلل حاج آقا مرتضی حائری يزدی، 

1. علی دوانی، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، ج3، ص120-121. 
2.سيد حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، راه امام، 1360، ج1، ص149. 
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تشكيل و بعد از بحث و تبادل نظر تصميمات زير اتخاذ گرديد:
الف: طی تلگرافی به شاه مخالفت علمای اسام را با مفاد تصويب نامه های مزبور اعام 

داشته، لغو فوری آن درخواست شود. 
ب: طی نامه و پيغام به علمای مركز و شهرستان ها، جريان تصويبنامه و خطرهايی را 
كه برای اسام و ملت ايران در بردارد، بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با آن از آنان نيز 

دعوت به عمل آيد. 
ج: هر هفته يكبار و در صورت لزوم بيشتر، جلسه مش��اوره و تبادل نظر ميان علمای 
قم برقرار شود، و در كوش��ش ها و فعاليت هايی كه به منظور مبارزه با تصويبنامه انجام 

می پذيرد با وحدت و اتفاق كامل آنان همراه باشد. 
از اين تاريخ سيل اعتراضات، اعاميه ها، بيانيه ها و تلگرافات به سوی تهران و دربار از 
قم و شهرستان های ايران و نجف اشرف سرازير شد؛ به طوری كه بافاصله بعد از نشست 
مذكور تلگرافی به امضای مش��ترك چهار نفر از علمای حاضر )آيت اهلل زنجانی، داماد، 
آملی و حائری( به ش��اه مخابره ش��د. در اين تلگراف اليحه را موجب »تساوی مسلمان 
و كافر« دانس��تند و به س��وگند به كتاب آس��مانی به جای قرآن نيز اعتراض كردند.1 
هماهنگی در متن تلگرام نش��انه رعايت مصوبات جلسه از س��وی مراجع بود. به طوری 
كه آيت اهلل محمدتقی آملی به همراه س��ه نفر از مراجع طراز اول تهران )آيت اهلل س��يد 
احمد خوانساری، آيت اهلل سيد محمد بهبهانی و آيت اهلل ش��يخ محمدرضا تنكابنی( با 
اطاعيه ای جداگانه از مردم تهران دعوت كردند كه ب��ه خاطر بی اعتنايی دولت در لغو 
اليحه، برای موفقيت مسلمين در مجلس دعايی كه روز پنجشنبه اول رجب )مطابق 8 
آذر( از ساعت 9 صبح در مسجد س��يد عزيزاهلل تشكيل می گردد، شركت نمايند.2 تا آن 
كه در تاريخ 7 آذر ماه 1341- يعنی يك روز قبل از برگزاری مجلس در مس��جد سيد 
عزيزاهلل- هيئت دولت تشكيل جلسه داد؛ پس از گفت وگوهای طوالنی تلگراف هايی به 
سه تن از علمای قم )آيت اهلل گلپايگانی، آيت اهلل مرعشی و آيت اهلل شريعتمداری( مخابره 
و توسط نامه هايی به علمای تهران لغو تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی اعام شد. 
اگر چه با اين تلگراف ظاهراً غائله خاتمه يافته تلقی می نمود، ولی امام خمينی)ره( اصرار 
داش��تند، تا خبر لغو تصويبنامه از طرف دولت در جرايد منعكس نگردد، نبايد ماجرا را 

پايان يافته تلقی كرد. 

1. اسناد انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج2، ص20. 
2. روح اهلل حسينيان، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران )1343-1341(، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 

1384، ص163-164. 
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امام خمينی سعی داشتند دولت و رژيم را به عقب نش��ينی وادار و از فرصت به دست 
آمده كمال استفاده را بنمايند. ايش��ان طی نامه و پيغام هايی از علما و مردم خواستند 
تا دولت خبر لغو تصويبنامه را رس��ماً در جراي��د اعام نكرده، به مب��ارزات خود ادامه 
دهند و غائله را خاتمه يافته تلقی ننمايند. در همين راس��تا ام��ام خمينی به جمعيتی 
كه روز جمعه نهم آذرماه 41 و در س��اعت 3 بعد از ظهر آن روز، منزل ايشان گرد آمده 
بودند، گفتند: مبارزه تا درج خبر لغو تصويبنامه در روزنامه ها ادامه دارد. س��رانجام اين 
موضع گيری بسيار حساس و حياتی، رژيم را وادار كرد روز شنبه 1341/9/10 خبر زير را 
در روزنامه های رسمی درج نمايد. روزنامه های دهم آذرماه با تيتر درشت نوشتند كه »در 
هيئت دولت تصويب شد كه تصويبنامه مورخه 1341/7/14 قابل اجرا نخواهد بود.«1 

علمای بنام ديگر آمل نيز در جري��ان اليحه انجمن های ايالتی و واليتی به ش��دت از 
خود واكنش نشان دادند؛ به طوری كه آيت اهلل محمدتقی آملی به همراه شخصيت هايی 
همچون آيت اهلل تنكابن��ی و 114 نفر از روحانيون معروف نامه ای سرگش��اده با عنوان 
»برادران ايمان��ی« امضا كردن��د. اين اعاميه مه��م، جزء مس��تدل ترين و قاطع ترين 

بيانيه هايی بود كه در آن زمان صادر شد.2
در همين برهه زمانی كه آوازه آي��ت اهلل خمينی در مخالفت قاطعان��ه با تصويب نامه 
انجمن های ايالتی و واليتی بر سر زبان ها افتاده بود، با وجود مشقت مسافرت و مشكات 
جاده و مسافت طوالنی و عقب ماندگی وسايل حمل و نقل و كمبود ماشين آالت به خاطر 
ارادت مازندرانی ها به امام تعداد زيادی از مردم از اين استان به قم رفتند و ضمن ماقات 
با امام خمينی مقداری وجوهات شرعيه نيز جهت مصارف حوزه های علميه و تبليغات 
مذهبی و پيش��برد مبارزه عليه حكومت پهلوی به او پرداخ��ت نمودند كه برخی از اين 

مسافرت ها توسط جاسوسان ساواك و شهربانی گزارش شده است. 
پس از آن كه اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، با مخالفت و مقاومت پی گير و قاطع 
امام خمينی و ديگر مراجع رو به رو و سرانجام از سوی هيئت وزيران رسماً ملغی گرديد، 
شاه تصور كرد كه اگر خود مجری چنين رفرم هايی شود با مخالفت جدی مواجه نشده 
و اقداماتش با موفقيت همراه خواهد بود. آن چه شاه را واداشت تا مسئوليت اين كار را بر 
عهده گيرد، تعهدی بود كه در قبال تعويض و بركناری علی امينی به امريكا سپرده بود. 
در واقع رفرم های مذكور كه پيش از اين در قالب تصويب انجمن های ايالتی و واليتی با 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی/ عروج، 1381، ج1، 
ص163-247. 

2. روح اهلل حسينيان، همان. 
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شكست مواجه شده بود، با حذف و اضافاتی مجدداً مورد توجه قرار گرفت. از اين رو شاه 
در 19 دی ماه 1341ه ش- سالروز اصاحات ارضی- به طور رسمی اعام كرد قصد دارد 
اصول شش گانه ای را به رفراندوم بگذارد. اين اصولی كه شاه به آن نام »انقاب سفيد« 
داده بود، در حقيقت همان رفراندوم هايی بود كه امريكا به كشورهای توسعه نيافته اعام 
كرده بود. يكی از مهم ترين اعاميه های صادرشده در جريان رفراندوم، اعاميه  معروف 
به اعاميه نه امضايی در محكوميت و تحريم رفراندوم بود كه غير از امام خمينی امضای 
حضرات آيات هاشم آملی، گلپايگانی، شريعتمداری و پنج امضای ديگر را در پای خود 

داشت.1 

با شروع سال 42 مبارزه روحانيت به رهبری امام گسترده تر شد. عيد نوروز سال 42 در 
اعتراض به برگزاری رفراندوم در 6 بهمن 1341 عزای عمومی اعام شد. يك هفته قبل از 
حلول سال 1342 امام خمينی علما و مراجع قم را برای يك نشست دعوت كرد. معظم له 
پيشنهاد كرد تا توس��ط علما اعام شود: »روحانيت امس��ال عيد ندارد.« اين پيشنهاد 
مورد موافقت حاضرين قرار گرفت و قرار شد اعاميه هايی جداگانه توسط مراجع صادر 
شود. حضرت امام در پی نامه ای از حجت االسام محمدتقی فلسفی خواست تا آيت اهلل 
تنكابنی )پدر آقای فلسفی(، آيت اهلل محمد تقی آملی و آيت اهلل آشتيانی نيز اعاميه ای 
صادر و تصميم تحريم عيد نوروز را اعام كنند. در همين راستا مراجع مذكور با صدور 
اعاميه ای اعام كردند: »جامعه روحانيت عزادار و به عنوان عيد جلوس نخواهد داشت.« 

1. صحيفه امام، ج1، ص145-150. 
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اين اعاميه توسط 46 نفر از علما و روحانيون تهران امضا شد كه آيات محمدتقی آملی و 
تنكابنی نيز جزء امضاكنندگان بودند.1 رژيم شاه به سرعت پاسخ شديدی به اين اقدامات 
داد؛ به طوری كه به مراسم عزاداری امام جعفر صادق)ع( در مدرسه فيضيه حمله كرد و 
دست به تخريب مدرسه و ضرب و شتم طاب زد. حمله رژيم به مدرسه فيضيه مقدمه ای 
برای برگزاری اجتماعات و گس��ترش اعتراضات در سال 42 بود. پس از اين حادثه امام 
خمينی با صدور اعاميه ای كشتار طاب در مدرس��ه فيضيه را به شدت محكوم كرد و 
از مردم خواس��ت مخالفت خود را با رژيم پهلوی علنی كنند.2 خبر اين مراس��م توسط 
مازندرانی ها كه در قم حضور داشتند به ش��هرهای مختلف اين منطقه رسيد و موجب 
بروز واكنش هايی شد كه گزارش برخی از آنها در اسناد ساواك منعكس شده است. به 
طوری كه قشرها و گروه های ديگری از اهالی متدين مناطق مختلف مازندران من جمله 
شهرس��تان آمل به ش��هر قم رفتند و با امام خمينی)ره( ديدار و گفت وگو كردند كه بر 
اساس گزارش مورخ 42/1/27 ساواك و اسناد مورخ 42/1/28 و 42/2/30 شهربانی قم 
خطاب به واحد اطاعات شهربانی كشور اسامی آنها عبارت است از: 1. حسن ملك پور 
)اهل آمل( 2. اس��داهلل مقيمی )اهل آم��ل( 3. خليل مرتضوی )اه��ل آمل( 4. محمود 
مهدوی )اهل آمل( 5. شيخ عمادالدين كريمی )اهل كجور( 6. شريف نژاد )اهل عزيزآباد 
بابل( 7. قربانعلی رزاقی )اهل بابل( 8. محمدعلی نوريان )اهل شاهی مقيم كفشگركاه( 
9. شيخ توقی بابلی )اهل ديركاه( 10. هادی آقا )اهل آمل( 11. حاج عادالنی )اهل شاه( 

12. آيت اهلل صبوری )اهل شاهی( 13. حاجی زاده )اهل آمل( 
سپس مقام مسئول ساواك دستور داده كه مقرر نمايند در محل مراقبت قرار گيرند كه 

ارتباط آنها با امام خمينی قطع شود.3

آمل در قيام 15 خرداد 
قيام امام خمينی)ره( عليه رژيم پهلوی كه از تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی و 
انقاب سفيد آغاز شده بود با حمله رژيم به مدرسه فيضيه قم و ضرب و شتم طاب ابعاد 
وسيع تری يافت. در فاصله ميان حادثه مدرسه فيضيه و آغاز ماه محرم، يعنی 2 فروردين 
تا 4 خرداد 1342، مبارزات امام خمينی)ره( در قالب صدور اعاميه های متعدد بود. اما با 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص252-253. 
2. سيد جال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، تهران، اسامی، ج2، ص34.

3. قيام 15 خرداد به روايت اس��ناد، تهران، مركز بررس��ی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، ش��هريور 1378، 
ج2،ص118. 



ت ها
مناسب

306
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

آغاز ماه محرم، اعتراضات رفته رفته به يك قيام تبديل شد. آغاز ماه محرم سال 1342ش 
و برگزاری مراسم عزاداری و مجالس وعظ و سخنرانی مذهبی، فرصتی برای تبليغ عليه 
حكومت و افشای اقدامات ضد دينی آن بود. مراسم عاشورا در قم به گونه ای ديگر برگزار 
شد. امام خمينی)ره( در عصر عاشورا در مدرسه فيضيه به سخنرانی پرداخت و حكومت 
شاه را به خاطر كشتار فيضيه به شدت محكوم و وابستگی شاه به اسرائيل را نيز افشا كرد. 
سخنان كوبنده و افشاگرانه امام در عصر عاشورا در مدرسه فيضيه، شاه را بيش از پيش 
نزد مردم تحقير و رسوا كرد. نيمه شب 15 خرداد مأمورين انتظامی قم، آيت اهلل خمينی 
را دستگير و به تهران منتقل و در پادگان عشرت آباد بازداشت كردند. ابتدا به بازداشتگاه 
باشگاه افسران و س پس غروب روز بعد، به زندان قصر واقع در تهران بردند. آيت اهلل قمی 

در مشهد و آيت اهلل محاتی در شيراز نيز دستگير و به تهران منتقل شدند.1 
پخش خبر دستگيری امام، موج اعتراض قشرهای گوناگون مردم ايران را به گونه ای 
باورنكردنی در تهران و ديگر ش��هرهای كش��ور برانگيخت. مردم در تهران، قم، شيراز، 
مشهد، آمل و ورامين و پيشوا به خيابان ها ريختند و شعارهايی نظير »يا مرگ يا خمينی« 

سردادند.2
در تهران تظاهرات از ميدان بارفروش ها ش��روع ش��د و به بازار و ميدان ارگ رس��يد. 
همزمان در تهران، در ش��هرهای بزرگ ني��ز در اعتراض به دس��تگيری امام تظاهرات 
گسترده ای شكل گرفت. هزاران تن از كشاورزان ورامين و روستاهای اطراف تهران، پس 
از اطاع از دستگيری امام، در حالی كه كفن بر تن داشتند به سوی تهران حركت كردند 
و در برخورد با نيروهای مسلح، عده زيادی از آنان كشته و مجروح شدند.3 مردم با خبر 
دستگيری امام و نيز كشتار بی رحمانه 15 خرداد توس��ط مأمورين خونخوار پهلوی به 
ماتم فرو رفتند. در همان روز حكومت نظامی برقرار و دستور كشتار اعتراض كنندگان 
از طرف شاه صادر شد. تظاهرات در بازار تهران كه كانون حوادث و اعتراضات بود، تا سه 
روز ادامه داشت و پليس و نيروهای امنيتی به سختی توانستند آرامش را برقرار سازند و 
بر اوضاع مسلط شوند. بسياری از كسبه و اصناف بازار به عنوان اقدام عليه امنيت مملكت 
دستگير و زندانی شدند. بازار تهران و ديگر شهرها به مدت چهارده روز اعتصاب كرده و 
تعطيل بودند. از جمله در آمل نيز اين تحركات كامًا به چشم می خورد. در جريان قيام 
15 خرداد در آمل با حمايت و پش��تيبانی آيت اهلل ميرزا هاشم آملی كه از علمای آملی 

1. غامرضا نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ايران )از كودتا تا انقاب(، تهران، رسا، 1371، ج1، ص235. 
2. غامرضا صديق اورعی، انديشه امام خمينی)ره( درباره تغيير جامعه، تهران، سوره، 1373، ص50-56. 

3. همان. 
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مقيم قم بود، اقداماتی برای اعتصاب بازار به عمل آمد، ولی با دس��تگيری پرويز ناصری 
عامل اصلی اعتصاب، اين تصميم به ثمر نرسيد. آقای پرويز ناصری عامل اصلی اعتصاب 

در اين باره می گويد: 
من به مغازه يكی از بازاريان آمل به نام آقای توكلی بزاز رفته بودم و به 
ايشان گفته بودم شماها كه از طرفداران روحانيت می باشيد، امكاناتی 
فراهم كنيد تا آنها مبارزات خود را تسريع بخش��ند. مثل اينكه يكی از 
مأمورين ساواك از اين ماقات باخبر ش��د كه بعد از مدتی به بازداشت 
بنده منجر ش��د. اما چون بنده قاضی دادگستری بودم نتوانستند اقدام 

سختی عليه بنده انجام دهند.1
اين مس��ئله از نگاه س��اواك نيز پنهان نماند؛ چنان كه در يكی از گزارش های ساواك 

آمده: 
تاريخ 42/3/20- شماره 3365

شب گذشته اطاع رسيد كه عده ای اهالی بابل با چند نفر از اهالی آمل 
تماس گرفته و درصدد تعطيل بازار هر دو شهرستان می باشند. مراتب به 
شهربانی آمل اباغ و در مورد احضار و بازجويی آقای پرويز ناصری ساكن 
آمل كه محرك اصلی می باش��د، اقدام گرديده. مراتب را روز جاری در 
كميته اطاعاتی نيز مطرح خواهم نمود. 312-20-42/3 موثقی رئيس 

سازمان اطاعات و امنيت استان مازندران.2 
جايگاه آيت اهلل هاشم آملی در مبارزه با رژيم پهلوی و حمايت از نهضت امام خمينی به 
گونه ای بود كه ديگر شهرهای استان مازندران نيز با مخابره تلگرافی به ايشان كه در اين 
برهه زمانی در تهران به سر می برد، انزجار خود را از دستگيری امام و كشتار مردم در قيام 
15 خرداد اعام نمودند.3 به دنبال دس��تگيری امام، علمای زيادی از مشهد، قم، شيراز 
و اصفهان به تهران مهاجرت كرده و از آنجا به حرم حضرت عبدالعظيم رفته و دست به 
تحصن زدند. آنها خواستار آزادی و تأييد و تثبيت مرجعيت امام خمينی)ره( بودند.4 از 

ديگر اقدامات علمای مهاجر، افشاگری عليه رژيم با صدور اعاميه و بيانيه بود.5

1. گفت وگوی تلفنی امين عزيزی با پرويز ناصری، مورخه 1394/11/5. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، همان، ص574؛  آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، ش119، 

ص119. 
3. اسناد انقاب اسامی، همان، ص90. 

4. خاطرات اسداهلل تجريشی، تهران، عروج، 1387، ص41. 
5. روح اهلل حسينيان، همان، ص400.



ت ها
مناسب

308
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

آيت اهلل محمدتقی آملی نيز با حركت به سوی حرم حضرت معصومه)س( به همراه ساير 
علما من جمله آيت اهلل مرتضی حائری، عامه طباطباي��ی كه با همراهی مردم حمايت 
می شد با صدور اطاعيه ای مشترك به همراه آيت اهلل شيخ احمد آشتيانی ضمن محكوم 
كردن دستگيری حضرت امام)ره( به ادعاهای پاكروان مبنی بر موافقت علما با اصاحات 
شاهانه، پاسخ دادند. آنان همچنين وحدت »علمای بلده  طيبه  قم و نجف اشرف و مشهد 

مقدس و مركز و شهرستان ها« را در مخالفت با اعمال خاف شرع دولت اعام كردند.1
مقاومت علما و مردم در برابر رژيم و مطرح شدن مس��ئله مرجعيت امام در اين زمان 
راه هر گونه اقدام عليه او را منتفی كرد. آيت اهلل محمدتقی آملی نيز در زمره علمايی بود 
كه بر مرجعيت امام خمينی)ره( تأكيد كردند و همراه با علمای مهاجر و س��اير علما به 
منظور تثبيت مرجعيت امام خمينی)ره( ده ها اعاميه و اس��تفتائيه به صورت فردی و 
جمعی صادر كردند؛ به طوری كه مجموعه نامه های آيات ميانی، نجفی، شريعتمداری 

و محمدتقی آملی در يك اطاعيه چاپ و منتشر شد.2
لذا در 11 مرداد 1342 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بيست و يكم امام خمينی 
آزاد شد و در داوديه و سپس قيطريه تهران تحت نظر قرار گرفت. در حقيقت، 15 خرداد 
را صبح صادقي براي پيروزي انقاب اس��امي ايران می توان به ش��مار آورد كه در واقع 
بذرهاي پرثمر انقاب اس��امي ايران در چنين قيامي افش��انده شد و تثبيت مرجعيت 

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ص79.
2. روح اهلل حسينيان، همان، ص402-403. 
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و رهبري امام خميني)ره( با تأييد مراجع، علما و حمايت مردان و زنان ش��كل گرفت و 
بيداري عمومي را در پي داشت. 

بنابراين می توان خاس��تگاه قيام 15 خرداد را انديش��ه های روحانيت مبارز شيعه به 
رهبری امام خمينی)ره( دانست. با توجه به اينكه ماهيت اصلی سياست ها و برنامه های 
رژيم ش��اه، مبارزه با فرهنگ مذهبی مردم ايران بود و اين مسئله نيز با روحيه مذهبی 
مردم سازگار نبود، قيام 15 خرداد دارای ماهيت اصيل دينی و مذهبی بود؛ چرا كه برای 
دفاع از فرهنگ اس��امی و هنجارهای مذهبی مردم ايران به وقوع پيوست. با توجه به 
سابقه دينی و مذهبی آمل و مهد اولين سلسله های ش��يعی و وجود علمای بنام شيعه 
در اين شهر، می توان به حمايت و نقش غير قابل انكار آنان در حمايت از نهضت دينی و 

اسامی به رهبری يكی از عالمان دينی يعنی امام خمينی بيشتر وقوف يافت. 
همان گونه كه از مطالب باال برمی آيد در جريان قيام 15 خرداد در آمل همانند ساير 
ش��هرها می توان حضور و دخالت دو گروه روحانی و بازاری را تعيين كننده دانست. در 
واقع اين دو قشر در چهارچوب تعامل نهادهای سنتی و مذهبی جامعه به فعاليت سياسی 
پرداختند و با تبليغ و گسترش آموزه های نهضت در سرتاس��ر كشور، قابليت و توانايی 

بالقوه نهادی خود را به آزمون گذاشتند. 

از دوران بعد از قيام 15 خرداد تا پيروزی انقالب اسالمی 
قيام 15 خرداد كه با رهب��ری علما و مراجع در تهران، قم و ديگر ش��هرهای كش��ور 

من جمله آمل شكل گرفت، دستاورهای زيادی به همراه داشت به طوری كه: 
قرار گرفتن علما و مراجع در سطح رهبري نيروهاي مذهبي، بيداري 
مردم و رويارويي آنان با اصل نظام طاغوت، آشكار شدن قدرت مذهب 
به وسيله بسيج گس��ترده مردمي و مقاومت در مقابل حركت هاي ضد 
اسامي استبداد و استكبار، سقوط تشكيات ستم شاهي و اتحاد اقشار 

گوناگون مردم از مهم ترين اين دستاوردها بود.1
هر چند رژيم، قيام 15 خرداد را يك انقاب كور لقب داد اما يك حركت آشكارا مردمی 
بود كه باعث آشنايی هر چه بيش��تر مردم با امام خمينی)ره( گرديد.2 قيام 15 خرداد 
همچنين نقطه عطفی در انقاب اسامی و دگرگونی در محتوا و گستره مبارزه گروه های 

1. http://khabaramol.blogfa.com
2. فرامرز شعاع حسينی )به كوشش(، ديدار در نوفل لوشاتو، خاطرات سياسی- اجتماعی ابوالفضل توكلی بينا، 

تهران، عروج، 1389، ص106.
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مبارز بود.1 چنان  كه يكی از تأثيرات عميق و حركت آفرين قيام 15 خرداد، سازماندهی  
يافتن نيروهای سياسی- مذهبی بود. شاه كه تصور می كرد با سركوب قيام 15 خرداد، 
دستگيری امام، كوتاه آمدن برخی از علما و از همه مهم تر شايعه تفاهم، امام را منزوی 
ساخته است به تدريج در جهت عادی نش��ان دادن اوضاع حركت كرد. لذا در 11 مرداد 
1342 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بيست و يكم امام خمينی)ره( آزاد شد و در 
داوديه و سپس قيطريه تهران تحت نظر قرار گرفت. پس از تشكيل مجلس تا آخر سال 
1342 بحث تغيير كابينه و بركناری علم مطرح بود. در اسفند 1342 اسداهلل علم عامل 
اصلی سركوب قيام 15 خرداد و نخست وزير وقت بركنار شد و حسنعلی منصور به جای 
وی به نخست وزيری رسيد. نخس��ت وزير جديد در اولين اقدام دستور داد امام خمينی 
به قم برگردانده شود. ورود امام خمينی به قم پس از ده ماه دوری، موجی از شادی را در 

كشور به وجود آورد. 
بازگشت امام به قم با چنان ازدحام و اس��تقبالی مواجه شد كه در تاريخ سياسی ايران 
بی سابقه بود. عاقه مندان امام جشن بزرگی برگزار كردند و موجب انبساط خاطر مردم 
مسلمان سراسر كشور شدند. به مناس��بت ورود امام به قم جشن باشكوهی در مدرسه 
فيضيه برگزار شد. ابتدا آقای مرواريد و س��پس آيت اهلل خزعلی به منبر رفتند و بعد نيز 
آقای حجتی كرمانی قطعنامه خواند. آذين بندی فيضيه نيز در آن مراس��م بين طلبه ها 
تقسيم شده بود. از سمت ش��رق به طرف جنوب مدرس��ه در اختيار مازندرانی ها بود و 
آيت اهلل جوادی آملی آنها را سرپرستی می كرد و بقيه قسمت ها نيز با آقايان دين پروری 

خندق آبادی و علی حيدری بود.2 
اين در حالی بود كه يك هفته قبل از آزادی امام، مقامات ساواك در استان مازندران كه 
از آزادی امام در آينده ای نزديك خبر داشتند شروع به تهديد و تطميع افراد مخالف رژيم 
در شهرهای مختلف اس��تان من جمله آمل نمودند تا به زعم خود مانع از هر گونه اقدام 
احتمالی آنها ش��وند. گزارش مورخ 43/1/10 كنگرلو رئيس سازمان اطاعات و امنيت 

استان دوم )مازندران( در اين باره چنين است: 
ضمن تماس��ی كه با روحانيون متنفذ منطقه گرفته شده و مرتباً نيز 
گرفته خواهد شد، به آنان تفهيم گرديده است روحانی واقعی كسی است 

1. جواد منصوری، س��ير تكوينی انقاب اس��امی، تهران، مركز چاپ و انتش��ارات وزارت امور خارجه، 1375، 
ص173. 

2. عبدالوهاب فراتی، تاريخ شفاهی انقاب اسامی؛ از مرجعيت امام خمينی تا تبعيد، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1380. 
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كه كوشش خود را فقط ]صرف[ ارشاد مردم به طرف دين نموده و از اين 
ره به دين اس��ام و مردم خدمت نمايد و چنانچه مطلقاً به امور مذهبی 
پرداخته و در سياست دخالت ننمايد مورد مرحمت ]ساواك[ قرار گرفته 
و از كمك های مادی و معنوی برخوردار خواهد ش��د. به همين لحاظ تا 
اين تاريخ فعاليت مخالفت آميزی از هيچ يك از آنان ديده نشده و به اين 
جانب نيز قول داده اند من بعد فعاليت مضره ننمايند. با توجه به مراتب 
باال و اينكه تعداد آنان در منطقه مازندران و گرگان، ساری، بهشهر، بابل، 
آمل، محمودآباد، نوش��هر، چالوس، شهسوار، رامسر، نور، گرگان، گنبد 
و بندر ش��اه، پانزده نفر می باش��ند، چنان چه مبلغ يكصد و پنجاه هزار 
ريال ارسال فرمايند می توان با تقسيم بين آنان و ساير تكايا، مساجد در 
ماه های محرم و صفر در پيشبرد مقاصد و نيات سازمان قدم های مؤثری 

برداشت.1
اين در حالی بود كه به خاطر عمق و گستردگی عاقه مردم به قائد و مرجع بزرگشان 
كه معروف به آيت اهلل حاج آقا روح اهلل خمينی ب��ود، آنان به هر عكس و تصوير و كتاب و 
رساله منتسب به امام خمينی عش��ق می ورزيدند. به همين دليل برخی از عاقه مندان 
امام پس از سفر به قم، تهران و مشهد تصاوير ايشان را نيز از مراكز مختلف تهيه می كردند 
و به مازندران من جمله آمل می آوردند و در ميان مردم توزيع می كردند.2 اين كار موجب 
عصبانيت دس��تگاه امنيتی رژيم شد؛ لذا ساواك، شهربانی و س��اير مراكز نظامی سعی 
وافر نمودند تا عوامل توزيع كننده اين تصاوير را شناس��ايی و دستگير نمايند.3 برخی از 
اين افراد ضمن ماقات با امام وجوهات ش��رعيه خود را نيز پرداخت نموده اند كه طبق 
گزارش مورخ 42/12/30 شهربانی آيت اهلل صبوری و حاج عادالنی مبلغ 10 هزار تومان 
به آيت اهلل شريعتمداری، اس��داهلل مقيمی و حسن ملك پور و هادی آقا پيشنماز مسجد 
جامع و مسجد شاه آمل جمعاً مبلغ پنجاه هزار تومان به امام خمينی، حاج مرتضی مالك 
اهل مازندران مبلغ 4 هزار تومان به امام خمينی و حاجی زاده از تجار بازار آمل مبلغ 40 

هزار تومان به امام خمينی پرداخته است.4

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی. 
2. مصاحبه امين عزيزی با حجت االسام عيسی واليی )رئيس سابق مركز تحقيقات و اطاع رسانی معاونت امور 

مجلس رئيس جمهور(.
3. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد س��اواك به روايت اسناد شهربانی، تهران، مؤسسه تنظيم نشر و آثار 

امام خمينی، 1393، ج1، ص478. 
4. همان، ص72-73. 
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پس از آزادی امام نيز )يعنی 16 فروردين س��ال 43( ش��هربانی تهران به ش��هربانی 
مازندران و س��اير نقاط كشور دس��تورات امنيتی و كنترل الزم را برای سركوب هر نوع 
تحرك ياران امام صادر كرد. سپس سرلشكر رئيس س��اواك كشور در تاريخ 43/1/20 

تلگراف رمزی به ساواك مازندران و ساير استان ها مخابره نمود و نوشت: 
حسب االمر نظر به اينكه ممكن است در مورد ترخيص آيت اهلل خمينی 
بعضی محافل بخواهند مراس��می به عمل بياورند برای اينكه بی خودی 
تصور نرود كه ب��ه اين موضوع زياد اهميت داده می ش��ود صاح در اين 
است كه دخالت نشود. اگر در طی اين مراس��م حرف هايی خاف رويه 
زده شد هويت اشخاصی كه اين حرف ها را زده اند مشخص شود تا مورد 
بازخواست و تعقيب قرار گيرند. اوامر فوق را دقيقاً مورد نظر و اجرا قرار 

داده و جريان را به طور روزانه گزارش دهيد.1 
به دنبال اين گونه دس��تورات مقامات ساواك و ش��هربانی بود كه مراقبت های مراكز 
سياس��ی- نظامی در اس��تان مازندران افزايش يافت.2 امام خمينی و علمای طراز اول 
در سالگرد قيام 15 خرداد در س��ال 1343 اعاميه ای صادر كردند كه سكوت را جرم و 

استقبال از مرگ سياه دانستند.3 

يكي از بزرگ تري��ن خيانت  هاي حكوم��ت پهلوي پس از قيام 15 خ��رداد 1342 كه 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد ساواك به روايت اسناد شهربانی، همان، ص202. 
2. همان، ص109. 

3. حكيمه اميری، تاريخ شفاهی هيئت های مؤتلفه اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص41. 



31
3

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

می
سا

ب ا
قا

 و ان
ت

هض
در ن

ل 
آم

زمينه  را براي تبعي��د امام خميني)ره( به خارج از كش��ور فراهم ك��رد، تصويب اليحه 
كاپيتوالسيون در مجلس شوراي ملي بود. امام خميني كه از حضور مستشاران نظامي 
و امنيتي امريكايي در ايران آگاهي داش��ت و از تصويب كاپيتوالسيون نيز اطاع يافته 
بود تصميم گرفت تا اين توطئه بزرگ و ننگين را افش��ا كند. از اين رو در حالي كه رژيم 
مي  كوشيد تا با برگزاري تبليغاتي پر زرق و برق جشن چهارم آبان )1343ه ش( مصادف 
با چهل و پنجمين سالروز تولد شاه مسئله كاپيتوالس��يون را به فراموشي بسپارد، امام 
خميني س��خنراني افش��اگرانه خود را در همان روز )چهارم آبان 43( ايراد نمود كه در 
همه جا منتشر شد. در همين سخنرانی امام خمينی به صراحت اعام كردند كه سكوت 
گناه كبيره اس��ت.1 همچنين امام در اعاميه اي تصويب اليحه كاپيتوالسيون را »سند 
بردگي ملت ايران« و»اقرار رژيم به مس��تعمره بودن ايران و ننگين  ترين و موهن  ترين 
تصويب نامه غلط دولت هاي بي  حيثيت« ناميد و نسبت به سوء استفاده  هاي ناشي از آن 
هشدار داد. اين اعاميه در تهران و برخي ش��هرهاي كشور پخش شد و تعداد زيادي از 
آن در خانه هاي امريكاييان ساكن تهران انداخته ش��د. نه روز پس از سخنراني امام، در 
نيمه شب 13 آبان صدها كماندو منزل امام در قم را محاصره و ايشان را دستگير و شبانه 
به تهران منتقل كردن��د و با يك هواپيماي باري و به هم��راه دو مأمور امنيتي به تركيه 
تبعيد نمودند. حسنعلی منصور نخس��ت وزير وقت به دليل توهين به امام خمينی)ره(، 
تصويب اليحه كاپيتوالسيون و تبعيد امام به تركيه در اول بهمن 1343 توسط يكی از 

اعضای مؤتلفه اسامی ترور شد.2
نقش علمای آمل در اعتراض به تبعيد امام خمينی چش��مگير بود؛ به طوری كه حاج 
ميرزا هاشم آملی به همراه حاج شيخ مرتضی حائری، سيد احمد زنجانی در اين زمينه 

جلسه ای با آيت اهلل جعفر سبحانی برگزار كردند.3 
الزم به ذكر است كه از همان روزهای نخست تبعيد امام يكی از درخواست های مراجع 
از اوليای امور، اعزام نماينده ای به تركيه برای ديدار با امام به منظور اطمينان از سامتی 
ايش��ان بود كه قريب دو ماه پس از تبعيد ايشان با اين درخواس��ت موافقت شد و گويا 

1. نجف لك زايی، انديشه سياسی امام خمينی)ره(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، 1394، ص218. 
2. محمود مقدس��ی و ديگران )به كوش��ش(، ناگفته ها، خاطرات ش��هيد مهدی عراقی، تهران، رس��ا، 1370، 

ص244-246. 
3. ياران امام به روايت اسناد س��اواك، آيت اهلل عبدالرسول قائمی، تهران، مركز بررس��ی اسناد تاريخی وزارت 
اطاعات، 1393، ص76. آيت اهلل س��بحانی در جريان تبعيد امام به تركيه به جرم تشويق علما و مراجع قم برای 
انجام عكس العمل در مقابل عمل دولت وقت و ماقات با آقايان حاج شيخ هاشم آملی، حاج شيخ مرتضی حائری و 

سيد احمد زنجانی بازداشت شد. همان. 
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نخستين فردی كه برای اين مأموريت تعيين شد، حاج سيد فضل اهلل خوانساری )داماد 
آيت اهلل احمد خوانساری( بود. چنين به نظر می رس��د كه به دنبال مكاتبات جاری بين 
آيت اهلل مرعشی با آيت اهلل محمدتقی آملی در تهران، ايشان طی ارتباط با وزير دربار پيام 

را اباغ كرده و اوليای امور نيز با عزيمت نامبرده به تركيه موافقت نمودند.1 
مردم آمل در سال های بعد نيز سعی كردند كه ياد مهم ترين رويدادهای نهضت اسامی 
را زنده نگه دارند؛ به طوری كه در شب 16 فروردين سال 1353 اطاعيه ای توسط »گروه 
خرداد خونين« در حوالی بازار شهرستان آمل توزيع شد كه در آن حماسه دوم فروردين، 

15 خرداد سال 42، تبعيد امام و ايجاد محدوديت در مورد روحانيت تشريح شده بود.2
بعد از جريانات سال های 1342 و 1343ش كه نقطه عطفی در تاريخ انقاب اسامی 
به ش��مار می رود و بس��ياری اين وقايع را س��رآغاز اين انقاب می دانند، رژيم توانست 
با تبعي��د امام)س( به تركيه و بعد از آن به عراق بر اوضاع مس��لط ش��ده و با س��ركوبی 
تظاهرات كنندگان و دستگيری بسياری از اعضای اصلی اين وقايع، دوره ای از آرامش و 
اقتدار مطلقه خود را به نمايش گذارد. اما انقابيون مذهبی شهر آمل در همين شرايط 
خفقان بار، توانستند با رفت و آمدهای مستمر از آمل به تهران و قم و ارتباط با روحانيون 
و مراجع آموزه های انقابی و اسامی را از مركز تحوالت سياسی و اجتماعی به شهر آمل 

انتقال دهند.3
با فرارسيدن ماه محرم سال 1356، از اواس��ط آذرماه 1356 مساجد و حسينيه های 
شهرها و روس��تاهای مازندران، محل تمركز عزاداران ضد رژيم گرديد. در همين روزها 
در شهر آمل و بابل شيشه سينماها كه در آن روز مظهر فساد بود، شكسته شدند. در اين 
ميان روحانيون و وعاظ زيادی در استان و شهر آمل در جهت تقويت و روند انقاب تاش 
كردند.4 قيام 19 دی 1356 مردم قم، انقاب را در سرتاس��ر كشور گسترده كرد و تمام 
مردم ايران رسماً وارد مبارزه با رژيم شدند. در سطح استان مازندران نيز تمامی قشرها 
اعم از دانش��جو، بازاری، كارگر و... بر تظاهرات و مخالفت های خود عليه رژيم افزودند؛ 
به طوری كه جمعی از م��ردم انقابی آمل در روز 25 بهمن ماه ب��ه همراه دانش آموزان 
دبيرستان پهلوی سابق عليه رژيم دست به تظاهرات زدند. در همين رابطه رژيم چهار 

1. متن پاسخ آقای حاج شيخ محمدتقی آملی به نامه  آيت اهلل مرعشی نجفی درباره فرستادن نماينده ای به تركيه 
برای ماقات با امام، اسناد انقاب اسامی، همان، ص129. 

2. غامرضا خاركوهی، همان، ص443. 
3. امين عزيزی، تاريخ شفاهی زندگی و عملكرد س��يد محمود كاظمی دينان در انقاب اسامی، تهران، مركز 

اسناد انقاب اسامی، در دست چاپ. 
4. اطاعات، آذرماه 1356. 
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نفر را دستگير كرد.1
با فرا رسيدن سال 1357 شور انقابی مردم شدت يافت. امام خمينی)ره( عيد نوروز 
سال 1357 را تحريم كردند. در استان مازندران نيز مردم عيد نوروز را تحريم كردند. در 
مساجد استان اعاميه هايی مبنی بر تحريم عيد نوروز نصب شده بود. در 13 فروردين 
1357 چهار نفر از دانش آموزان آمل كه در حال توزيع اعاميه بودند، توسط مأمورين 
شهربانی تعقيب و دو تن از آنها زخمی و روانه بيمارستان شده و يك نفر بازداشت و نفر 
چهارم متواری ش��د.2 در 19 مرداد و 11 مهر 1357 نيز دانش آم��وزان آمل به رهبری 
روحانيون دست به تظاهرات زدند. در 12 مهر كارمندان اداره پست و اداره دادگستری 
آمل دس��ت به اعتصاب زدند؛ به ط��وری كه تا تاري��خ 1357/7/15 تمام��ی ادارات و 
سازمان ها تعطيل شدند و كاركنان آنها به اعتصابيون پيوستند. در روز 1357/7/17 در 
كليه شهرهای مازندران راهپيمايی هايی ضد رژيم انجام شد؛ به طوری كه در همين روز 
سينما آرش آمل در آتش سوخت و به بانك های زيادی حمله شد. در روز 18 مهر نيز به 
مناسبت چهلمين روز ش��هدای ميدان ژاله تهران در آمل تظاهرات گسترده ای صورت 
گرفت. همچنين در تاريخ 1357/7/25 در شهر آمل تظاهرات گسترده ای از سوی مردم 
در پاس��خ به دعوت روحانيون برای اعتصاب صورت گرفت كه ب��ه درگيری با نيروهای 

دولتی انجاميد و در پی آن 2 نفر شهيد و 40 نفر مجروح شدند.3
آمل همانند ديگر شهرها و مناطق كشور در ماه های منتهی به انقاب اسامی تحرك 
فوق العاده ای در مبارزه با رژيم پهلوی از خود بروز داده بود. مهم ترين مسئله ای كه شهر 
آمل را در دوران انقاب به شهرت رساند، نام شهری به نام »حكومت مردمی« بود؛ چراكه 
آمل اولين شهری است كه در اوان پيروزی انقاب اسامی، از ارگان مردمی برای اداره 

شهر برخوردار شد. بنابر گزارش روزنامه اطاعات در تاريخ 1357/8/9 چنين آمده: 
مردم به خيابان ها ريختند ش��هربانی تعطيل ش��د و افراد حزب اللهی 
شهر را با چوب دستی اداره می كردند. در آن زمان مردم اتومبيل مربوط 
به ساواك را در س��ه راهی اداره برق آتش زدند. گروهی از جوانان آمل 
كه از چند شب قبل اداره امور انتظامات ش��هر را عمًا در دست گرفته 
بودند موفق شدند سرنشينان يك اتومبيل BMW را كه به قصد تخريب 

1. همان، بهمن ماه 1356. 
2. همان، مهرماه 1357.

3. همان.
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و آتش زدن شهر و كشتار مردم وارد شهر شده بودند، گروگان بگيرند.1
حكومت مردمی در آمل به گونه ای بود كه مردم و جوان��ان انقابی به جای نيروهای 
پليس در چهارراه ها وظيفه كنترل عبور و مرور را بر عهده داشتند. همچنين ايستگاه های 
بازرس��ی برپا كرده و امور ش��هر را زير نظر داش��تند و كليه فعاليت های انتظامی و غير 

انتظامی شهر را به دست گرفته بودند. 
گروه حفاظت ملی متش��كل از جوانان ش��هر آمل كنترل كليه امور شهر را در دست 
گرفتند. ابتكاری كه جوانان آم��ل به خرج دادند، صدور كارت ه��ای بخصوصی بود كه 
بر روی آن مهر حفاظت ملی خورده بود و رفت و آمد مردم در تمام س��اعات شب با اين 
كارت ها انجام می گرفت.2 اين امر نشان می دهد كه مردم آمل حضوری گسترده و فعال در 
عرصه مبارزه با رژيم پهلوی داشته اند. بی دليل نبود كه مقام معظم رهبری در سفر خود 
به مازندران در سال 1377 در جمع پرشور مردم آمل در مورد سابقه درخشان تاريخی 

و نقش مؤثر شهر آمل در پيروزی انقاب اسامی فرمود:
شهر ش��ما هم در گذشته هم در دوران انقاب، ش��هر درخشانی بوده 
است؛ تاريخ درخشانی پشت سر اين مردم مؤمن و خون گرم است. مردم 
شهر آمل در گذشته، در دورانی كه شمشير مبارزان در سرتاسر دنيای 
آن روز پيش می رفت در مقابل شمشيرها تس��ليم نشدند و پيام حق و 
حقيقت را از خاندان پيامبر، با عاطفه و محبت و عش��قی كه بر خاندان 

پيامبر داشتند، دريافت كردند.3
مازندران به ويژه آمل گسترده ترين حضور بانوان، روس��تاييان، كارگران، فرهنگيان، 
دانشجويان، دانش آموزان، بازاريان و ديگر قشرها را در جريان انقاب تجربه كرده است. 
در اين رابطه بايد نقش بی بديل مساجد و حس��ينيه ها را كامًا استثناء نگريست كه در 
كنار دانش��گاه ها و مدارس، نقش مهمی در ساماندهی، اطاع  رس��انی و سرويس دهی 

فرهنگی نهضت امام خمينی)ره(، بر عهده داشتند. 
در اواخر محرم 1357 و با رش��د حركت های انقابی در سراس��ر كشور، در شهر آمل 
نيز حركات و تكاپوی  های انقابی رش��د و تحرك بيش��تری يافت؛ به طوری كه در اين 
برهه زمانی راهپيمايی هايی از مسجد محله چاكسر آمل كه آيت اهلل جوادی آملی يكی 
از روحانيون و علمای بنام شهر در آن سخنرانی می كردند، شكل گرفت. راهپيمايان با 

1. اطاعات، 1357/8/9. 
2. همان. 

3. گاهنامه آمل در مجلس، س4، ش1382، ص1. 
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رهبری آيت اهلل جوادی كه در پيش��اپيش جمعيت حركت می كرد، پس از طی مس��ير 
طوالنی به سمت ميدان هفده شهريور )ميدان مركزی شهر( رفتند. در اطراف ميدان و 
خيابان هفده شهريور، سربازان رژيم مانع از حركت مردم شدند، ولی اراده و عزم انقابی 
جوانان هر مانعی را از س��ر راه برداش��ت. تعدادی از جوانان لباس خويش را درآورده و 
سينه خود را در برابر ساح سربازان باز كردند تا خود را فدای انقاب اسامی كنند. آنان 
به ميدان هفده شهريور رس��يدند و مجسمه شاه را از باالی بانك س��په اين شهر به زير 
كشيدند. بعد از اين كه مدتی آن را در شهر گرداندند، بر باالی پل معلق حلق آويز كردند.1 
تظاهركنندگان همچنين خواستار آزادی زندانيان سياسی، لغو حكومت نظامی و آزادی 
مطبوعات شدند.2 در 29 دی ماه نيز مردم آمل در يك تظاهرات كه شعارهايی همچون 
»خمينی، خمينی تو وارث حسينی« سرمی دادند اعتقاد قلبی خود به امام خمينی رهبر 

نهضت اسامی را نشان دادند.3

امام خمينی كه در نيمه دوم سال 1343 بعد از سخنرانی افشاگرانه و كوبنده خود در 
4 آبان عليه اليحه خفت بار كاپيتوالسيون به تركيه و از آنجا به عراق تبعيد شده بود، به 
دليل تغيير شرايط و تحت فش��ار دولت عراق، به پاريس )دهكده نوفل لوشاتو( هجرت 
كرد. ورود امام به پاريس همزمان با گسترده  شدن موج انقاب در سراسر ايران و حضور 
گسترده دانشجويان خارج از كشور و نيز علما و ش��خصيت های داخلی در اقامتگاه در 

1. اطاعات، 1357/8/9. 
2. همان، 1357/10/16، ش15752، ص5. 

3. همان، شنبه 1357/10/30، ص8. 
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پاريس برای ديدار با ايش��ان بود. امام در آنجا با س��خنرانی، صدور اعاميه، مصاحبه با 
خبرگزاری ها و جرايد خارجی و ماقات با ش��خصيت های سياسی و مذهبی پيام ملت 

ايران را به گوش جهانيان می رساند و نهضت را به رهبری خود پيش می برد.1
با گسترش موج انقاب و شكل گيری اعتراضات و راهپيمايی های تعيين كننده و فرار 
محمدرضا از كشور، امام در اين شرايط تصميم گرفت به كشور بازگردد. به محض اعام 
تاريخ ورود امام خمينی، كميته هايی به منظور برپايی مجالس جش��ن و سرور در اكثر 
شهرهای كشور از جمله آمل تشكيل شد. همچنين نمايندگانی در آمل تعيين شدند تا 

روز جمعه به تهران اعزام شوند و در مراسم استقبال از امام خمينی شركت كنند.2
به اين ترتيب امام با همه تهديدات از سوی دولت شاپور بختيار نخست وزير وقت رژيم 
پهلوی بعد از تقريباً پانزده سال تبعيد و دوری از وطن، در 12 بهمن 1357ش به ايران 
بازگش��ت. در حالی كه سه ميليون نفر به دليل اين بازگش��ت پيروزمندانه، به استقبال 
ايشان آمده بودند. بنابر گزارش بی بی س��ی: »غوغايی درگرفت وقتی سه ميليون نفر به 

استقبال بازگشت پدر انقاب رفتند تا با انقاب او تجديد بيعت كنند.«3
در تاريخ 16 بهمن 1357 كليه مغازه ها و بازار ش��هر آمل به عنوان اعتراض نسبت به 
س��خنان تهديدآميز بختيار مبنی بر جوخه اعدام تعطيل شد و مردم اقدام به تظاهرات 
كردن��د.4 در روزه��ای سرنوشت س��از 21 و 22 بهمن 1357 درگيری ش��ديدی ميان 
انقابيون از همه طيف های سياسی با نيروهای حكومتی درگرفت.5 سرانجام در ساعت 
6 بعد از ظهر راديو اعام كرد: »اينجا تهران اس��ت، صدای راس��تين ملت ايران، صدای 
انقاب«.6 به اين ترتيب، در پی مب��ارزه مردم با رژيم پهلوی ب��ه رهبری امام خمينی، 
حكومت 2500 ساله شاهنشاهی فرو پاش��يد و انقاب اسامی در 22 بهمن 1357 به 

پيروزی رسيد و به گفته سيد محمود كاظمی  دينان يكی از انقابيون شهرستان آمل: 
تربيت شدگان و فرهيختگان اهل بيت)س( در يك زمان به گرد شمع 

1. عبداهلل جاسبی، تشكل فراگير، مروری بر يك دهه فعاليت حزب جمهوری اسامی ايران، تهران، دانشگاه آزاد 
اسامی، علمی، 1383، ج2، ص268. 
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وجود ذراری مرضيه، حماس��ه 22 بهم��ن 1357 را آفريدند و بت های 
طاغوتيان تاريخ را كه در حكومت دژخيمان مجسم شده بود و حمايت 

تام و تمام كج انديشان شرق و غرب را پشت سر داشت، فروپاشيدند.1 

1. آرشيو خانوادگی سيد محمود كاظمی دينان، دست نوشته ها.


