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دکتر سيد حميد روحاني1

اوضاع ايران در دهه 50
وقتی طرح حكومت اسامی امام در س��ال 1348 در قالب يك نظريه منسجم و بديل 
نظام پادشاهی مطرح شد، روحانيان مبارز حوزه هاي اسامي نيز بيش از گذشته ايده و 
انگيزه براندازي را جدي گرفتند. حمله به شخص شاه در اعاميه ها و تظاهرات روحانيان 
و طاب- به رغم خفقان حاكم- بيش از گذش��ته مطرح و دنبال شد و اين در شرايطي 
بود كه هرگونه نيش و طعنه و گوشه و كنايه به شاه، در حكم انتحار بود و كساني كه در 
اعاميه ها و نوشته هاي خود ش��اه را مورد انتقاد و اعتراض قرار مي دادند، در واقع حكم 
اعدام خود را امضاء می كردند. حماسي ترين و توفانی ترين خيزش و خروش ملت ايران 
در نفی نظام پادشاهی در خرداد1354 در فيضيه قم روي داد. در اين قيام خونين كه در 
تاريخ نگاری دوران معاصر به كلی فراموش شد، طاب و روحانيان با شعارهايي انقابي 
و بنيان افكن از جمله مرگ بر ش��اه قاتل،  مرگ بر ش��اه مزدور، از پهلوي بيزاريم و... به 

1. اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 27، بهار 90 به چاپ رسيده است. 

قيام فراموش شده
»جستارهايی پيرامون قيام 17خرداد سال 1354 فيضيه«
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تظاهرات دست زدند و رژيم شاه را به چالش كشيدند. 
حركت رعدآساي فيضيه در خرداد54 و متعاقب آن نگارش پيش نويس قانون اساسی 
جمهوری اس��امی ايران در اين سال، از يك سو ريش��ه در طرح حكومت اسامي امام 
داشت كه در آن رژيم شاهنشاهي، ناهمگون با اصول اس��امي نشان داده شده بود و از 
سوي ديگر اين حركت پيش زمينه طرح انقاب اس��امي در سال 1356 بود و مي توان 
گفت شعارهاي انقابي و ضدشاهي طاب در مراسم يادبود شهيدان 15خرداد، جرئت  و 
جسارت مردم را براي دست زدن به اين گونه شعارهاي ضدشاهي و طرح نظام جمهوری 
اسامی در سال 1356 فراهم كرد و اين خيزش حماسي را گسترش داد و انقاب آفريد. 
دهه 50 با يك سلسله دگرگوني ها، نقشه ها و برنامه هاي از پيش تعيين شده همراه بود؛ 
رژيم شاه از يك سو با به راه انداختن سيرك هاي ميان تهي،  به ويژه جشن های پرهزينه و 
خانمانسوز دوهزاروپانصدساله شاهنشاهي و فراخواني سران فزونخواه و تجاوزگر جهان 
به اين سيرك دل آزار، كوش��يد تا ناله جانسوز مردم رنجديده، گرس��نه، نادار و بيمار را 
در ميان هلهله هاي مستانه نفتخواران جهاني و شادخواران و فزونخواهان بين المللي و 
حراميان درباري، خاموش س��ازد و به دنيا چنين بنماياند كه مل��ت ايران در اوج رفاه و 
توانگري، جز ولنگاري، پايكوبي، دست افشاني، چراغاني،  عيش و نوش و شادي و... كاري 
ندارد! و از سوي ديگر با پايان دادن به حزب هاي ساختگي رنگارنگ و ايجاد حزبي به نام 
رستاخيز كوشيد خفقان حاكم بر ايران را استواري بخشد، جو پليسي را گسترش دهد، 
نفس  را در سينه ها خفه س��ازد، قلم ها را بشكند و رخصت نفس كشيدن را از هم وطنان 
ايراني بگيرد. از اين رو، در پي برپايي حزب رستاخيز، جو پليسي و خفقان در كشور شدت 
يافت. زندان ها از آزاديخواهان آكنده شد، شكنجه هاي توانفرسا، كشتن بي گناهان در 
زير شكنجه در سلول هاي زندان، سر به نيست كردن برخي از زندانيان، تبعيد شماري از 
عالمان مجاهد روحاني و بازداشتن شماري از گويندگان و سخنوران مبارز از سخنراني، 
روز به روز فزوني يافت. طبق گزارش س��اواك از س��ال 1352 تا س��ال 1355 يكصد و 
دوازده تن از روحانيان »ممنوع المنبر« ش��دند. ليكن بايد دانس��ت كه شمار روحانيان 
زنداني، همزمان با برپايي حزب رستاخيز و به دنبال تشكيل اين حزب كم تر از روحانيان 

ممنوع المنبر نبوده است.1
دستگاه جاسوسي و امنيتي ش��اه براي پياده كردن اين سياست شوم و مرگبار بسان 
اينكه »سنگ را بس��ته و س��گ را رها كرده« ديرزماني از برپايي حزب رستاخيز و نيز 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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همزمان و پس از آن، مب��ارزان روحاني را يا به زندان و تبعيد گس��يل داش��تند و يا از 
سخنراني و منبر رفتن بازداشتند، قلم ها را شكستند، دهان ها را بستند، خفقان را بيش 
از پيش استواري بخشيدند و زندان ها را از مبارزان روحاني و ديگر آزادي خواهان اسامي 
و نيروهاي مردمي آكنده س��اختند. نگارنده با پيگيري ها و بررسي هايي نام شماري از 
روحانيان زنداني در دهه 50 و در آستانه برپايي حزب رستاخيز و نيز پس از تشكيل آن 

حزب را به دست آورده است كه در پي مي آورد:
سيدعلي خامنه اي- شيخ مهدي شاه آبادي- شيخ عباس طبسي- هاشمي نژاد- محمد 
مفتح- شيخ اكبر هاشمي رفسنجاني- محمدعلي گرامي- سيدهادي خامنه اي- محمد 
حكيمي- فاكر خراساني- ش��يخ مهدي رباني املشي- س��يد مهدي طباطبايي- علي 
غفوري- انصاري قزويني- زين العابدين حقاني- الهوتي- موحدي قمي- عرفا شيرازي- 
حس��ين طارمي-  جعفري گياني- عبدالمجي��د معاديخواه- محص��ل يزدي- محمد 
حجازي- اسدي خراساني-  كرباس��چي- احمد فاضل زاده- مهدي كروبي- شيخ جواد 
نوروزي- س��يد جال طاهري- كانتر- عباس��ي- اميد نجف آبادي- شجاعي زنجاني- 
يزداني اصفهاني- موس��وي زنجاني- الهي تهراني- اكبر معيني- محس��ن اس��امي- 
عبدالرضا حجازي- ايوبي- حسين هاشميان- شيخ نصراهلل صالحي- كرباسچي- سيد 
اكبر موس��وي اصفهاني- ش��يخ قدرت اهلل عليخاني- ش��يخ جواد نوروزي- سيدهادي 
هاشمي- جال گنجه اي- سيد كاظم زنجاني- غامحسين نادري- شفيعي خلخالي- 
اسامي خراساني- شكري- سليمان حيدري- س��يف الدين محمدي زنجاني- حسين 
بهرامي- ابراهيم س��لكي- عبداهلل غفوري- محمد محس��ني رفس��نجاني- حجت اهلل 
حاجي پور- كاظم ميرصادقي- احمد رحماني- س��يد رضي  حسيني- سيد عبدالوهاب 
موس��وي- صدرالدين خلخالي- علي كشاني- شيخ حس��ن ارمي خراساني- رضي اهلل 

سعادتي- متبحري- صادقي- محققي- شيخ محمد واعظي و... 
رژيم شاه در راستاي سياست سركوب و تشديد خفقان و گسترش هراس و بيم در ميان 
مردم، شماري از سخنوران روحاني و عالماني ديني را به شهرهاي بد آب و هوا تبعيد كرد. 
ساواك در ليست خود تنها نام هاي يازده تن از روحانيان تبعيدي را آورده و چنين وانمود 
كرده است كه شمار تبعيدي ها در سال 1355 نس��بت به سال هاي پيش از آن كاهش 
داشته اس��ت،1 ليكن نگارنده در بررسي هاي خود نام  بيش از س��ي تن از روحانيان را به 
دست آورده است كه در سال يادشده در تبعيد به سر مي برده اند؛ نام روحانيان تبعيدي 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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در پي مي آيد:
ش��يخ محمدفاضل قفق��ازي- ش��يخ علي 
مشكيني- سيد اسداهلل مدني- شيخ حسينعلي 
منتظري- شيخ احمد جنتي- شيخ ابوالقاسم 
خزعلي- ش��يخ محم��د مؤمن قمي- ش��يخ 
محمدرضا مهدوي كني- س��يد محمدصادق 
لواس��اني- ش��يخ علي اصغر مرواريد- ش��يخ 
محمد محفوظي- ش��يخ محمد يزدي- شيخ 
محمدص��ادق تهراني- ش��يخ مه��دي رباني 
املشي- راشد يزدي- ش��يخ صادق خلخالي- 
سيد علي غيوري- شيخ محمد امامي كاشاني- 
شيخ غامرضا گلسرخي- صالحي نجف آبادي- شيخ حسن صانعي- شيخ مجتبي حاج 
آخوند- س��يد محمد صالح طاهري- عندلي��ب همداني- احمد منتظ��ري- علي اصغر 
احمدي- عبايي- موالنا-  عبدالعلي كني- محمد نوري زاده- جهانبخش تعميركاري-  

جعفر گلستانه- رمضان جنتي- احمدي خميني 
اين تنها روحانيان مبارز و عالمان مجاهد نبودند كه از س��وي رژيم شاه به زندان ها و 
تبعيدگاه  ها گسيل مي شدند و زير فشار قرار مي گرفتند، بلكه بسياري از مبارزان دين باور 
و زنان و مردان مسلمان دالور و جوانان فداكار دانشگاهي، بازاري، كارگر و كشاورز نيز در 
زندان هاي شاه زير سخت ترين فشارها و شكنجه ها قرار داشتند. رژيم شاه براي خاموش 
كردن صداه��اي انقابي و آزاديخواهي به هر جنايتي دس��ت مي زد، دس��تگيري هاي 
دسته جمعي مانند دس��تگيري بيش از 200 نفر در آبادان، نزديك 200 نفر در نهاوند، 
60 نفر در دزفول، شمار زيادي در اصفهان و اهواز، تيرباران 9 نفر از زندانيان سياسي در 
تهران و... از كارنامه هاي رژيم پهلوي در دوران سياه برپايي حزب رستاخيز بود، تا ايران 
را به ويرانه اي جغدنشين بدل سازد و صداي مخالف را براي هميشه خاموش سازد، ليكن 
به رغم اين جنايت ها و بي فرهنگي آن رژيم مي بينيم كه پيروان راس��تين راه امام و راه 
عاشورا نه تنها يك گام پس نرفتند، آرام ننشستند از مبارزه بازنماندند، بلكه با استواري، 
پايداري و سرس��ختي مبارزه را پي گرفتند و پيش تاختند؛ به وي��ژه اينكه امام در طرح 

حكومت اسامي از همگان خواسته بود آرام و بي تفاوت نمانند:
... ش��ما كه قدرت نداريد جلوي اين اعمال را بگيريد و اين مفاس��د را 

حماسي ترین و توفانی ترین خيزش 
و خروش ملت ایران در نفی نظام 
پادشاهی در خرداد1354 در فيضيه 
قم روي داد. در این قيام خونين 
که در تاریخ نگاری دوران معاصر 
به کلی فراموش شد، طالب و 
روحانيان با شعارهایي انقالبي و 
بنيان افکن از جمله مرگ بر شاه 
قاتل،  مرگ بر شاه مزدور، از پهلوي 
بيزاریم و... به تظاهرات دست زدند 

و رژیم شاه را به چالش کشيدند
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دفع نماييد، اقًا ساكت  ننشينيد، تو سر شما مي زنند داد كنيد، انظام 
نكنيد. انظام )تن به ظلم دادن( از ظلم بدتر است، بگوييد، انكار كنيد، 
فرياد بزنيد. بايد در مقابل دستگاه آنها يك دستگاه هم اين طرف باشد و 
هر چه به دروغ مي گويند تكذيب كند، بگويد دروغ است، عدالت اسامي 
اين نيس��ت كه آنها ادعا مي كنند... برنامه هاي اسامي غير از اين است 

كه آنها دارند.1
امام در پي ط��رح حكوم��ت اس��امي در بهمن م��اه 1348، در بيش��تر اعاميه ها و 
سخنراني هاي خود ش��خص ش��اه و رژيم پادش��اهي را مورد حمله قرار مي داد و روي 
ناهمگوني نظام پادش��اهي با اصول اس��ام تأكيد مي كرد. اين موضع روش��ن و قاطع 
امام، مردم ايران و مجاهدان روحاني را در مبارزه بر ضد رژيم ش��اه استوارتر و پابرجاتر 

مي ساخت.
امام در پيام خود به زائران خانه خدا در بهمن ماه1349 آشكارا و با صراحت اعام كرد:

... اساساً اسام با اساس شاهنشاهي مخالف است. هر كس سيره رسول 
خدا را در وضع حكومت ماحظه كند مي فهمد اس��ام آمده است اين 
كاخ هاي ظلم شاهنشاهي را خراب كند. شاهنش��اهي از كثيف ترين و 

ننگين ترين نمونه ارتجاع است...2
امام در سخنراني خود بر ضد جش��ن دوهزار و پانصدساله رژيم پادشاهي در ايران، در 

تيرماه 1350 نيز اظهار كرد:
... شاهنشاهي ايران از اولي كه زاييده شده است تا حاال روي تاريخ را 
سياه كرده است، جنايات شاه هاي ايران روي تاريخ را سياه كرده است... 

مسلمين عار دارند از اين شاهنشاهي...3
امام در پيام خود به ملت ايران در تاريخ 27مهر1352 هشدار داد: 

... م��ن از اين خدمتگزار بي چ��ون و چراي امريكا براي جهان اس��ام 
احس��اس خطر مي كنم... اينجانب كراراً خطر اسراييل و عمال آن را كه 
در رأس آنها شاه ايران است، گوشزد كرده ام. ملت اسام تا اين جرثومه 
فساد را از بن نكنند، روي خوش نمي بينند و ايران تا گرفتار اين دودمان 

1. حكومت اسامي يا واليت فقيه، درس 11، ص44. 
2. صحيفه امام، ج 2، ص326. 

3. همان، ص363. 
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ننگين است روي آزادي نخواهد ديد...1
در پيام امام بر ضد حزب رستاخيز در تاريخ 21 اسفندماه 1353 آمده است: 

... مردم محروم اين كشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهي 
اعام كنند، نظام پوسيده اي كه از نظر اسام مردود و محكوم به فناست... 
مردم مسلمان ايران مجبورند در برابر شاهي سر تسليم فرود آورند كه 

دستش تا مرفق به خون علماي اسام و مردم مسلمان آغشته است...2
اين رهنمودها، روشنگري ها و هش��دارها، در انگيختن توده ها بر ضد رژيم شاه و اوج 
بخشيدن به مبارزه براي براندازي و شكس��ت جو خفقان نقش بسزايي داشت. پيروان 
راستين امام، به ويژه مبارزان روحاني در راه پيشبرد نهضت اسامي و رويارويي با رژيم 
شاهنشاهي و خروش و خيزش در راه برپايي حكومت اسامي، بيش از پيش به فداكاري، 
ايثارگري و از خودگذشتگي دست مي زدند و توطئه رژيم ش��اه را در استقرار حكومت 
وحشت و ترور، در هم مي شكس��تند و آتش نهضت و مبارزه را فروزان تر مي ساختند. از 
اين رو، مي بينيم در خردادماه 1354 به رغم اينكه صدها تن از مبارزان روحاني در زندان 
و تبعيد به س��ر مي بردند و از سخنراني و منبر رفتن بازداشته ش��ده بودند، بزرگداشت 
سالگرد 15خرداد، در قم با ويژگي هاي بي مانندي برگزار شد و حماسه تاريخي آفريد. 

فريادگران 17خرداد54
مبارزان روحاني و محصلين علوم اسامي كه در خردادماه 1354 در مدرسه فيضيه به 
سوگ شهيدان 15خرداد42 نشستند، تنها هدفشان، گراميداشت آن روز تاريخي نبود؛ 
نمي خواستند- همانند سال هاي پيشين- تظاهراتي برپا كنند و به ياد شهيدان آن روز، 
شعارهايي سردهند و پراكنده شوند، بلكه بر آن بودند تا با الهام از مكتب امام و به پيروي 
از رهنمودها، ايده ها و انديشه هاي آن رهبر كبير جو خفقان باري را كه در آسمان ايران 
پايدار بود، در هم بش��كنند. نام و ياد 15خرداد هميشه سرچشمه خروشان نفرت ملت 

ايران از شاه و نظام پادشاهی بود. 
ش��ادروان ش��يخ احمد كروبي كه يكي از مبارزان پاكباخته و عالم وارسته شهرستان 
اليگودرز بود، چند روز پيش از فرا رسيدن 15خرداد 54 به قم آمد و در برخي از مجالس 
خصوصي و نيمه عمومي درباره امام، 15خرداد و بايس��تگي برپايي حكومت اسامي و 

1. همان، ج3، ص7. 
2. همان، ص72. 
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واژگوني رژيم شاه سخناني بر زبان آورد و در مدرسه فيضيه،  در جمع طاب و روحانيان 
نيز پيرامون غيرقانوني بودن نظام پادشاهي و ساختگي بودن حزب رستاخيز و بايستگي 
تاش و كوشش در راه برپايي حكومت اسامي به رهبري امام خميني سخنراني كرد و 
روي هدف استقرار حكومت اسامي تأكيد ورزيد. او پس از دستگيري نيز در بازجويي ها 
به برنامه هاي روش��نگرانه خود در قم اذعان كرد و آن را مورد تأيي��د قرار داد. در بولتن 

ساواك درباره شيخ احمد كروبي چنين گزارش شده است: 
... متهم يادشده باال در بازجويي هاي معموله عضويت و فعاليت خود را 
در احزاب و گروه هاي مذهبي و سازمان هاي وابسته به آن انكار و ضمن 
تأييد اعمال اقدامات گروه به اصطاح مجاهدين خلق اظهار ميدارد: چون 
دستگاه فعلي، جبار است و به هيچ وجه عدالت اجتماعي در ايران وجود 
ندارد بنابراين معتقدم كه مي بايس��تي حكومت اسام جايگزين رژيم 
س��لطنتي گردد. البته تنها فردي كه بتواند چنين نظريه اي را در ايران 
اجرا نمايد روح اهلل خميني است ]و[ اضافه مي نمايد چون به اين نظريه 
عقيده راسخ دارم لذا تصميم گرفتم مطالبي جهت طاب و مردم اظهار 
نمايم تا در نزد خدا مسئول نباشم. بنابراين پس از ورود به قم نزد آيت اهلل 
گلپايگاني رفتم و پس از تعارفات معموله به ايشان و افرادي كه در آنجا 
بودند گفتم در 15خرداد42 به عناوين مختلف از خميني پش��تيباني 
نموديد و پس از تبعيد او خاموش شديد، نفاق را كنار بگذاريد. درباريان 

به شما خيانت مي كنند... 
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وي مي افزاي��د يك هفته در قم بودم ش��ب ها را در حج��رات مدارس 
مي گذراندم و روزها در مدرسه فيضيه براي طاب و مردم مطالبي درباره 
روز 15خرداد و عقايد خميني اظهار مي كردم، تا اينكه قبل از تظاهرات 
15خردادماه سال 2534 در مدرس��ه فيضيه سخنراني جامعي كردم... 
و اضافه مي كند در مورد رستاخيز نيز اظهاراتي كردم و سرانجام از آنان 
خواستم پافشاري نمايند تا عدالت اجتماعي بشري و حكومت اسامي 

به وجود بياورند...1
ساواك در گزارش ديگري از ايده و انديشه شادروان شيخ احمد كروبي چنين گزارش 

داده است:
... در ساعت 17:15 مورخه 36/10/26 ش��يخ احمد كروبي در منزل 
خود واقع در اليگودرز اظهار داشت به همه مردم و دستگاه هاي امنيتي 
ثابت ش��ده كه من مردي هس��تم مؤمن و معتقد به مباني دين مقدس 
اس��ام و قرآن مجيد و مردي هستم مبارز و دوس��ت دار مردم، حق گو 
و حق پرس��ت و مخالف با زمامداران و س��اطين، مخالف با رژيم فعلي 
مملكت، دوس��ت دارم حكومت ما حكومت اس��امي باش��د. من پيرو 

دستورات آيت اهلل خميني كه رادمردي است دين دار، مي باشم...2
طاب و روحانياني كه در روز 15خرداد1354 به تظاهرات دست زدند افزون بر اينكه 
از موضع ضد س��لطنتي امام و پافش��اري او روي برپايي حكومت اسامي الهام گرفته و 
با روحيه انقابي و ضدش��اهي به خروش و خيزش برخاس��ته بودند، از سخنراني هاي 
تند و توفنده و انقابي ش��ادروان شيخ احمد كروبي نيز تأثير بس��زايي گرفته بودند و با 
هدف مبارزه با رژيم شاه در راس��تاي برپايي حكومت اس��امي در عصر روز پنج شنبه 
15خرداد54 در مدرسه فيضيه به تظاهرات دست زدند و به ياد شهيدان آن روز تاريخي 
به سوگ نشستند و اعام عزا كردند. در اين مراسم تني چند از روحانيان پيرامون كشتار 
15خرداد و پايداري حماسي مردم و پشتيباني بي دريغ آنان از مقام واليت و مرجعيت 
سخن گفتند و به دنبال آن تظاهرات آغاز شد. طاب مبارز در پشتيباني از امام و شهيدان 

و بر ضد شاه و حاكمان طاغوتي شعارهايي سردادند. برخي از شعارها چنين بود: 
خميني، خميني، خدا نگه��دار تو- بميرد، بميرد، دش��من خونخوار 

1. بولتن ويژه ساواك، ش1821- 311، ص2-3. 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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تو؛ خميني بت شكن، اس��ام تو را 
مي خواهد- مرجع دور از وطن، ملت 
ت��و را مي خواه��د؛ درود بر خميني 
بت ش��كن- لعن��ت ب��ر اي��ن يزيد 
قانون ش��كن؛ مرگ بر ش��اه مزدور؛ 
مرگ بر شاه قاتل؛ درود بر شهيدان؛ 
درود بر خميني؛ درود بر س��عيدي؛ 
ملت ما بيدار اس��ت- از پهلوي بيزار 

است. 
تظاهركنندگان كوش��يدند ك��ه از فيضيه بيرون 
رون��د و تظاهرات را ب��ه خيابان هاي قم بكش��انند، 

ليكن نيروهاي انتظامي كه از پيش آماده ش��ده بودند، با يورش خود تظاهركنندگان را 
از پيشروي بازداشتند. در اين تظاهرات چند تن از طاب دستگير شدند. رئيس ساواك 
قم به نام معيني طي گزارش��ی به تهران پيرامون تظاهرات روز 15خرداد54 در فيضيه 

چنين گزارش داده است: 
... مقارن ساعت ..21 روز جاري قريب 500 نفر طاب مدرسه فيضيه قم 
به مناسبت 15خرداد سال 42 با دادن شعارهاي توهين آميز )شعارهاي 
عليه مقامات عالي��ه مملكتي( به خاندان جليل س��لطنت در جلو درب 
ورودي مدرسه مذكور اجتماع نموده كه پليس با آب پاش آنها را متفرق و 
به داخل مدرسه رانده است. در حال حاضر كنترل محوطه خارج مدرسه 
را پليس در اختيار داش��ته ضمن��اً منطقه ژاندارمري ق��م نيز به حالت 

آماده باش درآمده و آماده هر گونه كمك مي باشد... 
در زير اين گزارش پي نويس شده است: 

مراتب به عرض مقام مديريت كل رسيد فرمودند به دفتر ويژه اطاعات 
و نخست وزيري منعكس شود. 

حرکت رعدآساي فيضيه در 
خرداد54 و متعاقب آن نگارش 
اساسی  قانون  پيش نویس 
جمهوری اسالمی ایران در این 
سال، از یک سو ریشه در طرح 
حکومت اسالمي امام داشت 
که در آن رژیم شاهنشاهي، 
ناهمگون با اصول اسالمي نشان 
داده شده بود و از سوي دیگر این 
حرکت پيش زمينه طرح انقالب 

اسالمي در سال 1356 بود
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پس از پايان نماز مغرب و عش��ا در مدرس��ه فيضيه به امامت آيت اهلل اراكي در ش��ب 
جمعه 16خرداد طاب مبارز بار ديگر با ش��عارهاي انقابي به تظاهرات دس��ت زدند. 
تظاهركنندگان كه ش��مار آنها بيش از پانصد نفر برآورد مي شد به سمت ميدان آستانه 
حركت كردند ليكن وقتی وارد ميدان شدند، بار ديگر مورد يورش پليس ضدشورش كه 
با ماسك، باتوم، كپسو ل هاي گاز اشك آور، سرنيزه و ديگر ساح هاي گرم و سرد مجهز 
بودند، قرار گرفتند. پليس شاه وقتی با حمله بي رحمانه و با ماشين آب پاش و فشار آب و 
باتوم و سرنيزه نتوانست تظاهركنندگان را به عقب نشيني وادارد، از كپسول گاز اشك آور 
بهره گرفت و دو كپسول گاز ميان تظاهركنندگان افكند و بدين گونه راه را بر روحانيان 

بست و آنان را به عقب نشيني و بازگشت به صحن فيضيه ناگزير ساخت.

روحانيان و طاب كه از تظاهرات خياباني بازداشته شده بودند، بر آن شدند با بلندگو و 
از راه بام فيضيه و دو پنجره اي كه از مدرسه به ميدان آستانه باز مي شد صداي خود را به 
گوش مردم قم و هزاران تن از زائراني كه در شب جمعه در قم به سر مي بردند برسانند و 
تظاهرات را اوج بخشند. شماري از طاب با گردهمايي در بام فيضيه به شعارهايي انقابي 
و ضدشاهي دست زدند. شعارهاي مرگ بر شاه قاتل، مرگ بر شاه مزدور، ملت ايران بيدار 
است- از پهلوي بيزار اس��ت و... براي مردم و زائراني كه از ميدان آستانه و خيابان هاي 
پيرامون فيضيه گذر مي كردند،  گيرايي ويژه اي داشت. چه بسا تا آن روز چنين شعاري 
هيچ گاه به گوش مردم نخورده بود. بس��ياري از رهگذران در كناره ها و پيرامون فيضيه 
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گرد آمده بودند و به اين ش��عارها گوش فرا مي دادند و گاهي با صلوات تظاهركنندگان 
را همراهي مي كردند. بايسته يادآوري است كه شماري از طاب كه منزل و شايد زن و 
فرزند داش��تند و نيز يك نفر كارمند صنايع هواپيمايي كه براي زيارت به قم رفته بود و 
در تظاهرات فيضيه شركت داشت از در فرعي فيضيه بيرون رفتند، ليكن در راه توسط 
مأموراني كه فيضيه را محاصره كرده بودند و زير كنترل داشتند، دستگير شدند. نام هاي 

22 نفر آنان در گزارش شهرباني، به اين شرح آمده است: 
1� عباس حسيني فرزند ابراهيم 2� سيد محمود دريابادي فرزند علي 3� احمد محدث 
فرزند حسين 4� سيد محمدهادي ناجي فرزند حسين 5  � سيد مصطفي شريفي فرزند 
سيدعبدالحسين 6� علي اصغر ش��م آبادي فرزند محمدرضا 7� غامرضا رضايي فرزند 
محمدابراهيم 8� اسام الدين رستگار فرزند احمد 9� محمدعلي بخشي فرزند قربانعلي 
10� علي محمد حس��يني فرزند محمد 11� محمدتقي متقي فرزند حس��ينعلي 12� 
نبي اهلل ابراهيم زاده فرزند محمدرضا 13� س��يدعلي ميرديلمي فرزند س��يدحبيب اهلل 
14� محمود برازنده فرزند علي اكبر15� احمد عابدي فرزند عباسعلي 16� كمال الدين 
اديب فرزند علي اكبر 17� ابوالفضل حسيني فرزند افضل 18� محب علي انصاري فرزند 
علي 19� جواد حبيبي فرزند فضل اهلل 20� حسين خدادادي فرزند محمد 21� اهلل رحم 
غام نژاد فرزند غام عباس 22� صادق تركماني فرزند حاج علي )زائر( كارمند ش��ركت 

هواپيمايي...1 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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رئيس ساواك قم به نام معيني در گزارشي به تهران از 
تظاهرات طاب در غروب روز 15خرداد، چنين گزارش 

داده است: 
... س��اعت 2000 روز ج��اري حدود 
200 نف��ر از طاب مدرس��ه فيضيه قم 
با دادن ش��عار توهين آميز ب��ه خاندان 
جليل سلطنت جلو درب ورودي مدرسه 
مذكور اجتماع كه ب��ا دخالت مأمورين 

شهرباني به داخل مدرسه رانده شدند1 و هم اكنون از داخل پنجره هاي 
مدرسه همچنان به دادن شعار و پرتاب س��نگ به طرف مأمورين ادامه 
مي دهند. ضمناً طاب مدرس��ه خان نيز از باالي بام، با دادن شعارهاي 
درود بر خميني به طرف مأمورين سنگ پرتاب كه با استقرار مأمورين 
روي بام مدرسه مورد بحث، موضوع فيصله يافته است. عليهذا پيش بيني 
مي شود اين تظاهرات در روزهاي آينده با شدت بيشتري ادامه يابد. لذا 
چنانچه دستوري در اين مورد از طريق مركز مي باشد مراتب را اعام تا 
به مورد اجرا گذارده شود. ضمناً تا اين ساعت سه نفر از تظاهركنندگان 
به ش��رح زير دس��تگير ش��دند: 1� رجبعلي ملكيان فرزند حسين 2� 
محمد نادري فرزند نادرعلي 3� س��يدصدرالدين موس��وي فرزند سيد 

سخاء الدين...

1. ساواك قم در گزارش ديگري شمار تظاهركنندگان را »قريب 500نفر« برآورد كرده است. 

امام در پي طرح حکومت 
اسالمي در بهمن ماه 1348، 
و  اعالميه ها  بيشتر  در 
سخنراني هاي خود شخص 
شاه و رژیم پادشاهي را مورد 
حمله قرار مي داد و روي 
ناهمگوني نظام پادشاهي با 

اصول اسالم تأکيد مي کرد
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شهرباني قم در گزارش خود شمار دستگيرشدگان 
در روز 16خرداد را پنج نفر نوش��ته و افزون بر س��ه 
نفري كه نامشان در گزارش 54/3/16 ساواك آمده 
اس��ت،  دو نفر ديگر را س��يد محمدصادق احمدي 
فرزند س��يد مهدي و عليرضا محبتي فرزند ابراهيم 

نام برده است.1
س��اعت 9 صبح روز جمعه 16خرداد، در مدرس��ه 
فيضيه باز شد و رفت و آمد به مدرسه به حال عادي 
درآمد؛ ليكن پارك ماشين هاي پليس و آتش نشاني 
در برابر مدرسه فيضيه و صف آرايی نيروهاي انتظامي 
و مأموران مجهز به ماسك، سپر، باتوم، مسلسل دستي، كپسول گاز اشك آور و... پيرامون 
فيضيه، ميدان آس��تانه و صحن مطهر حضرت معصومه)ع( نشان از ناآرامي ها مي داد و 
ديد رهگذران را به خود جلب مي كرد. درون فيضيه نيز شعارهايي انقابي به رنگ قرمز 
و با خط درشت روي ديوارها و پارچه هاي س��فيدي كه بر ديوار نصب شده بود به چشم 
مي خورد. عكس بزرگي نيز از امام باالي در كتابخانه، ديدگان را به خود جلب مي كرد. 
روي پارچه بزرگي كه بر ديوار فيضيه نصب شده بود اين شعار ديده مي شد: »15خرداد 
س��الروز قيام امام خميني را گرامي مي داريم.« تظاهركنندگان فيضيه در ساعت هايي 
كه رفت و آمد به فيضيه به ش��كل عادي ادامه داشت، مي توانس��تند از اين مجال بهره 
گيرند و از صحنه بگريزند،  ليكن آنان بر آن بودند كه صداي اعتراض خويش را در آسمان 
ايران طنين انداز سازند و اين رس��الت، به پايداري، ايستادگي و جانفشاني نياز داشت و 
نمي بايست برنامه ها را نيمه كاره رها كنند؛ افزون بر اين ساواك به وسيله عوامل نفوذي و 
از راه عكسبرداري از گلدسته حرم توانسته بود، روحانيان فعال و پركار در اين تظاهرات 
را شناسايي كند و آن گاه كه يكي از آنان از مدرس��ه بيرون مي آمد، بي درنگ دستگير 
مي ش��د. چنانكه در صبح اين روز )16خرداد( 5 نفر از مبارزان روحاني- كه به نامشان 
اشاره شد- به دنبال بيرون آمدن از مدرسه فيضيه دستگير و به شهرباني گسيل شدند. 
ساواك بر آن بود تظاهركنندگان را بدون هجوم به فيضيه يكي پس از ديگري در بيرون 
از مدرسه شكار كند و به زندان و شكنجه گاه بكشاند. مقامات رژيم از هجوم به فيضيه و 
بازتاب آن در ميان مردم، سخت هراسان بودند؛ از اين رو، تاش داشتند تظاهركنندگان 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 

مبارزان روحاني و محصلين 
علوم اسالمي که در خردادماه 
1354 در مدرسه فيضيه به 
سوگ شهيدان 15خرداد42 
نشستند، بر آن بودند تا با الهام 
از مکتب امام و به پيروي 
و  ایده ها  رهنمودها،  از 
اندیشه هاي آن رهبر کبير جو 
خفقان باري را که در آسمان 
ایران پایدار بود، در هم بشکنند
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را با حيله و نيرن��گ و تهديد و نويد از مدرس��ه فيضيه بيرون بياورن��د و به تحصن آنان 
بي سروصدا پايان دهند و در بيرون مدرسه به حسابشان برسند. روحانيان تظاهركننده 
كه به اين نقشه و نيرنگ به درستي پي برده بودند، با سرسختي و هوشياري در برابر آن 

ايستادند و به برنامه هاي انقابي خود ادامه دادند. 
در ظهر روز 16خرداد بار ديگر ش��عارهاي انقابي از بلندگوي فيضيه در آس��مان قم 
طنين افكند. شعارهاي اهلل اكبر، درود بر خميني، مرگ بر شاه مزدور، مرگ بر شاه قاتل، 
ملت ما بيدار است- از پهلوي بيزار است، خميني بت ش��كن- ملت طرفدار تو، مرگ بر 
حزب رس��تاخيز و... لرزه بر اندام دژخيم��ان و مزدوران رژيم ش��اه انداخت و مردم قم، 
رهگذران و زائران را به گردهمايي پيرامون فيضيه كشاند. نيروهاي شهرباني و ساواك از 
گردهمايي هاي مردم نگران شده بودند؛ به ويژه اينكه مي ديدند مردم با فرستادن صلوات 
با تظاهركنندگان همراهي مي كنند. از اين رو، از هر سو به مردم يورش بردند و كوشيدند 

آنان را پراكنده كنند. 
تظاهركنندگان در ش��ب 17خرداد بار ديگر با يك حركت ناگهاني از مدرس��ه بيرون 
آمدند و با شعارهاي مرگ بر ش��اه و درود بر خميني تا ميدان آستانه پيش رفتند كه با 
يورش پليس و مأموران ساواك روبه رو شدند. تظاهرات توفنده و رعدآساي طاب از بام 

فيضيه، مردم قم و زائران و مسافران را سيل آسا به سوي آن صحنه كشانيد. 
انبوهي از مردم در خيابان هاي آس��تانه، چهارمردان، ارم، اراك گردآمده و به تماش��ا 
ايس��تاده بودند. فرياد رعدآس��اي مرگ بر ش��اه قاتل،  براي مردم تازگي داشت و نيز با 
شنيدن نام »خميني« ياد آن مرجع تبعيدي در دل آنان زنده مي شد؛ مردم با شنيدن 
نام امام بي اختيار صلوات مي فرستادند، سوت و كف مي  زدند و ابراز احساسات مي كردند. 
پليس شاه كه از اين واكنش مردم، دچار وحش��ت و دلهره شده بود، وحشيانه به سمت 
مردم يورش  برد و تاش  كرد آنها را پراكنده كند، ليكن مردم از صحنه دور نمي شدند و 

بدين گونه جنگ و گريز ميان مردم و پليس تا نيمه شب 17خرداد ادامه يافت. 
در روز 17خرداد صدها كماندو و چترباز از گارد شاه همراه با چند دستگاه بالگرد وارد 
قم شدند و پيرامون فيضيه پابرجا ايستادند. ساواك قم در اين روز، در گزارشي به تهران 

اعام كرده است:
... از بامداد روز جاري تعدادي در حدود 100 نفر از طاب در مدرسه 
فيضيه شروع به دادن شعار عليه مقامات عاليه نموده و از ساعت 0930 
حدود 60 نفر طلبه  كه برخي از آنان با پارچه صورت خود را پوشانيده اند 
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بر روي بام مدرسه آمده و مشغول دادن ش��عار و پرتاب سنگ به طرف 
مأمورين مي باشند. ضمناً جلسه شوراي هماهنگي صبح امروز تشكيل 
و پس از اس��تمزاج نظر مقامات مركز، تصميم گرفته شد كه با شدت و 
قدرت از اقدامات طاب جلوگيري و شهرباني قم براي تأمين اين منظور 

از مركز تقاضاي نيروي كمكي نموده است...
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فريادگران حماس��ه فيضيه ب��ا ديدن 
نيروهاي وي��ژه، كماندوه��ا و چتربازها 
ك��ه از ته��ران آم��ده و هم��راه ب��ا چند 
دس��تگاه آمبوالنس، ماشين هاي پليس 
و آتش نش��اني، در ميدان آستانه به صف 
ايس��تاده بودند، دريافتند ك��ه به زودي 
فيضيه مورد يورش قرار مي گيرد؛ از اين 

رو، چند برنامه را به كار بستند: 
1. پرچمي قرمز در بلندترين نقطه بام 
فيضيه كه از دوردس��ت ترين نقطه شهر 
ديده مي شد، برافراشتند و با اين شگرد به 
بينندگان آن پرچم، خطر خونيني را كه 
در پيش بود گوشزد كردند و اين نكته را 
نيز با اين كار اعام كردند كه راه آنان راه 
سرخ حسيني است و حماسه آفرينان آن 
روز فيضيه براي شهادت در راه آرمان هاي 

اسامي آماده شده اند. 
2. تا آنجا كه توانستند سنگ و چوب انباشته كردند و براي رويارويي خونين آماده شدند. 
3. از تلفن فيضيه با مراكز گوناگون اسامي، ديني، سياسي و علمي مانند بيت علماي 
قم، علماي برخي از شهرس��تان ها، آقاي فلس��في، خبرگزاري ه��اي خارجي، خوابگاه  
دانشجويان دانش��گاه تهران تماس برقرار كردند و خبر اوضاع وخيم و خونيني را كه در 

پيش بود به آنان رسانيدند. 
4. در صحن فيضيه نشستي برگزار كردند و با يكديگر به رايزني پرداختند كه در برابر 

يورش دژخيمان چه راهي در پيش بگيرند. 
نزديك ظهر روز شنبه 17خرداد، س��رهنگ جوادي معاون رئيس ش��هرباني قم از راه 
دارالشفاء با تظاهركنندگان ارتباط برقرار كرد و كوش��يد با به اصطاح پند و اندرز آنان را 
به تسليم وادارد. روحانيان و طاب مبارز با سنگ و چوب به او حمله كردند و او را به گريز 
واداشتند. ساواك قم طي تلگرامي به تيمسار نصيري )رياست ساواك كشور( از گفت وگوي 
نمايندگان برخي از علماي قم با تظاهركنندگان و سرس��ختي و مقاومت طاب در برابر 



ش ويژه
بخ

340
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

پيشنهاد آنان براي پايان دادن به تظاهرات و تسليم شدن چنين گزارش داده است: 
... در ساعت 1230 روز جاري نمايندگان آيات، همراه معاون شهرباني 
و نماينده ساواك از درب مدرس��ه دارالشفاء داخل و به تظاهركنندگان 
پيشنهاد نمودند طاب و اش��خاصي كه مايل هستند بدون درگيري با 
پليس به محل كار و منازل خود بروند از درب مدرسه خارج شوند لكن 
تظاهركنندگان مقاومت نموده و با دادن شعار و شكستن درب و پنجره 

از خروج مدرسه خودداري نمودند...1 

1. شكستن در و پنجره از سوي طاب دروغي بيش نيست. شايد با اين دروغ خواسته اند جنايت هاي وحشيانه 
مأموران خود را، در قيام فيضيه پنهان كنند و چنين وانمود نمايند كه شكستن در و پنجره حجره ها كار خود طاب 

بوده است! 
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يورش خونين به فيضيه
متعاقب اين اقدامات در ساعت 16:30 حمله آغاز شد. طابي كه در باالي بام به مراقبت 
و مقاومت ايس��تاده بودند با زد و خوردي كوتاه به صحن فيضيه پرتاب شدند. در درون 
فيضيه نيز جنگ تن به تن آغاز ش��د. مبارزان روحاني هنگام يورش كماندوها با ش��عار 
اهلل اكبر، اهلل اكبر كه به شكل دسته جمعي س��ر مي دادند، مردم و رهگذران كنار فيضيه 
را به جناياتي كه در دس��ت اجرا بود آگاه مي كردند. طاب جوان- حتي نوجواناني كه 
بيش از 10- 12 سال از عمرشان نگذشته بود در برابر كماندوها تا واپسين نفس پايداري 
مي ورزيدند. به رغم درندگي ها، خشونت ها و وحش��ي گري هاي بي حدومرز كماندوها، 
صداي عجز و البه و گريه و ناله و درخواس��ت هرگز به گوش نرسيد. شماري از طاب با 
سر و دست و كمر شكسته و بدن هاي خون آلود، نقش زمين شدند. كماندوها، برخي از 
طاب دست و پا شكسته و خونين را به حوض مدرس��ه مي انداختند به گونه اي كه آب 
حوض به رنگ ارغواني درآمده بود. برخي از طاب توانستند از دست كماندوها و مأموران 
بگريزند و جان سالم به در ببرند. برخي نيز توانستند در گوشه و كناري پنهان شوند و به 

چنگ دژخيمان نيفتند. 
كماندوهاي شاه پس از س��ركوب طاب كه در بام و صحن مدرسه بودند، به حجره ها 
يورش بردند، در و پنجره ها را شكستند، قرآن و كتاب هاي ديني و علمي را پاره و لگدمال 
كردند و طابي را كه به درون حجره ها پناه برده بودند بيرون كش��يدند و به شديدترين 
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شيوه زير مشت و لگد گرفتند. مأموران ساواك،  
ش��هرباني و ژاندارمري قم نيز هم��راه كماندوها 
انجام وظيفه! مي كردند و به زدن طاب و غارت 
حجره ها و پ��اره كردن كتاب ها مش��غول بودند. 
برخي از طاب به سبب ضربه هايي كه به سرشان 
وارد آمد آس��يب هاي جبران ناپذيري ديدند، به 
ضعف بينايي و س��ردردهاي مزمن دچار شدند، 
برخي از جانب كمر و پا و زانو آسيب هاي سختي 
ديدند و ناتوان ش��دند. مس��ئوالن و كارگردانان 
س��ركوب فيضيه پس از پايان مأموريت خود و دس��تگيري ح��دود 300 تن از طاب، 

صورت جلسه اي تنظيم كرده، در آن آوردند: 
صورت مجلس

چون از بعد از ظهر روز پنجش��نبه 54/3/15 عده اي از طاب ناراحت 
و اخالگر در داخل مدارس فيضيه و دارالش��فاء موضع گرفته و با انجام 
تظاهرات و دادن شعارهاي مضره عليه مقامات عاليه مملكتي موجبات 
اغتش��اش و بي نظمي منطقه را فراهم نموده بودند و با نصب يك قطعه 
پرچم قرمزرنگ ب��ر روي بلندترين نقطه بام مدرس��ه فيضيه تظاهر به 
مقابله با پليس نموده و چند قطعه پارچه كه روي آن شعارهاي مخالف 
نوشته شده بود به درب و ديوارهاي مدرسه الصاق كرده بودند و با اينكه 
از طرف مأمورين پليس مكرر به آنها تذكر داده ش��ده بود كه از مدرسه 
خارج و متفرق ش��وند توجهي ننموده و با نشان دادن چوب هايي كه در 
دست داشتند به شدت تظاهرات خود مي افزودند. عليهذا ساعت 1630 
روز 54/3/17 طبق طرح و برنامه تنظيمي قبلي مأمورين ش��هرباني و 
ساواك قم در معيت اكيپ اعزامي از مركز به مدارس فيضيه و دارالشفاء 
وارد كه طاب داخل مدارس مزبور به محض مش��اهده مأمورين شروع 
به تظاهرات و دادن شعارهاي مخالف نموده و با سنگ و چوب به طرف 
مأمورين حمله ور گرديدند كه مأموري��ن ناگزير به مقابله پرداخته و در 
اثر زد و خورد و پرتاب سنگ از جانب طاب 12 نفر از مأمورين شهرباني 
قم مجروح و تعدادي از شيشه هاي در و پنجره مدارس مزبور شكسته و 

کماندوهاي شاه پس از سرکوب 
طالب که در بام و صحن مدرسه 
بودند، به حجره ها یورش بردند، 
در و پنجره ها را شکستند، قرآن و 
کتاب هاي دیني و علمي را پاره 
و لگدمال کردند و طالبي را که 
به درون حجره ها پناه برده بودند 
بيرون کشيدند و به شدیدترین 

شيوه زیر مشت و لگد گرفتند
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سرانجام 243 نفر از طاب مزبور دستگير و به شهرباني داللت گرديدند- 
 اين برنامه در س��اعت 1730 خاتمه پذيرفت% ب توضيح اينكه در اين 
جريانات 28 اصل��ه از باتن هاي چوبي و چهار ع��دد از كاه هاي ايمني 

مأمورين شكسته است. 
رئيس ساواك قم. معيني   

رئيس شهرباني قم. سرهنگ شهرستاني
معاون انتظامي شهرباني قم. سرهنگ جوادي

معاون اداري شهرباني قم. ه� سرهنگ2 كامكار
فرمانده اكيپ اعزامي از مركز. سروان كيا

رئيس دايره پليس. سرهنگ 2 پارسا
رئيس دايره زندان. سرگرد مؤمن زاده

رئيس كانتري بخش 2. سروان نيكومنش
معاون كانتري مركز. ستوانيكم افاضلي

رئيس شعبه اطاعات. ه� ستوانيكم محمدي
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حماسه آفرينان فيضيه در شکنجه گاه پادشاه
در روز 18خرداد نمايندگاني از علماي تراز اول قم براي ديدار از دستگيرش��دگان به 
زندان شهرباني رفتند. پيش از رسيدن اين نمايندگان به شهرباني، مأموران آن دسته از 
روحانيان و طابي را كه زخم هاي عميقي داشتند از ديگر دستگيرشدگان جدا كردند و 

از ديد نمايندگان دور داشتند! 
در بعد از ظهر روز 18خرداد دستگيرشدگان را با چند دستگاه اتوبوس به تهران حركت 
دادند. در هر اتوبوس 12 تن از مأموران انتظامي و امنيتي مسلس��ل به دست گماشته 
شده بودند و به دستگيرشدگان رخصت جنبيدن نمي دادند. دستگيرشدگان را در كف 

اتوبوس نشانده بودند تا از بيرون ديد نداشته باشد.1 
رئيس ساواك قم )س��رهنگ معيني( همزمان با گسيل دستگيرش��دگان  به تهران و 
زندان اوين گزارشي براي تيمسار رياست ساواك كل كشور )سپهبد نصيري( فرستاد؛ 

در اين گزارش آورده بود: 
... تاكنون دويس��ت و هفت��اد و دو نفر از طاب ك��ه در جريانات اخير 
دخالت و يا ش��ركت داشته اند وسيله مأمورين دس��تگير كه از اين عده 
بيس��ت و دو نفر در روز 54/3/15 )ليست ش��ماره يك( و شش نفر در 
روز 54/3/16 )ليس��ت ش��ماره دو( و دويس��ت و چهل و چهار نفر در 
روز 54/3/17 )ليست شماره س��ه( بازداش��ت گرديده اند كه اسامي و 
مشخصات آنان به پيوس��ت تقديم مي گردد. برابر تحقيقات انجام شده 
و ش��واهد موجود نوزده نفر از افراد مورد نظر بي��ش از ديگران در انجام 
تظاهرات و مقابله در برابر پليس شركت نموده بودند كه در ليست شماره 
سه مشخص گرديده اند. و يك نفر از آنان )رديف اول ليست شماره دو( 
قصد ربودن اسلحه راننده شهرباني را داشته است كه كليه اين افراد قرار 

است وسيله شهرباني به مركز اعزام گردند...

1. برخي از زخمي ها كه خون زيادي از آنها رفته بود، سخت تشنه بودند و آب مي خواستند ليكن مأموران تا تهران 
به كسي آب ندادند. يكي از زخمي ها كه خون زيادي از او رفته بود به سبب شدت تشنگي با صداي بلند گفت: »من 
آب مي خوام.« سربازي كه باالي سر او ايستاده بود خطاب به فرمانده خود گفت: »جناب سروان! اين ميگه من آب 
مي خوام!« فرمانده با يك لحن مخصوص پاسخ داد: »بهش بده«! سرباز با چماقي كه در دست داشت چنان بر سر 

او كوبيد كه انگار از هوش رفت. 
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رئيس ساواك قم در گزارش ديگري نام  چند تن از 
طاب پاكستاني و افغاني را كه در تظاهرات فيضيه 

شركت داشتند چنين اعام كرده است:
... عده اي از طاب عصر روز 54/3/15 به مناسبت 
س��الگرد 15خرداد در مدرس��ه فيضيه اجتماع و 
تظاهراتي عليه دولت برپا داش��تند و س��رانجام با 
دخالت پليس، تظاهركنندگان عصر روز 54/3/17 
كه مقاومت نموده بودند دس��تگير ش��دند. ضمناً 
بيگانگان مشروحه زير نيز كه جزء دستگيرشدگان 
مي باش��ند تاكنون سوابق سياس��ي از آنان در اين 

ساواك موجود نمي باشد.
1- س��يد احمدشاه فرزند س��يدعلي، معروف به 

موسوي... تبعه پاكستان
2- محمدعارف فرزن��د محمدمهدي، مع��روف به مهاج��ري... تبعه 

پاكستان
3- محمدهادي فرزند محمدقادر، معروف به فهيمي... تبعه پاكستان

4- عبدالحسين فرزند نوروزعلي، معروف به عاقلي... تبعه پاكستان
5- عباس فرزند قنبر، معروف به مروج زاده... تبعه افغانستان

6- س��يدكمال فرزند سيدحس��ين، مع��روف به حس��ين زاده... تبعه 
افغانستان...

قيام 17خرداد فيضيه قم در سال 
54 یک قيام خودجوش و یادآور 
قيام خونين سال 1342 و آغاز 
نهضت امام خمينی بود. برخي از 
طالب و روحانيان دستگيرشده 
در این قيام در بازجویي ها 
با بالندگي  و صراحت، اذعان 
  کردند که در راه برپایي حکومت 
اسالمي تالش و کوشش مي کنند 
و به مبارزه برخاسته اند. برخي نيز 
ریشه اندیشه سياسي و مبارزاتي 
خود را در طرح و بحث حکومت 

اسالمي بيان مي کردند
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دستگيرش��دگان در س��اعت 20:50 روز 18خرداد به زندان اوين رسيدند. از ساعت 
21 )هنگام ورود به زندان( تا ساعت 4 پس از نيمه شب دستگيرشدگان را در فضاي باز 
زندان روي موزاييك و سنگ ريزه ها بدون آب و غذا خواباندند و هرگونه سخن، حركت، 
درخواست و يا اعتراضي را به شديدترين شيوه اي با مش��ت و لگد و باتوم و شاق پاسخ 

دادند و حتي به آنان رخصت به جا آوردن نماز ندادند. 
از بامداد روز 19خرداد، جابه جايي دستگيرشدگان و گسيل آنان به درون زندان آغاز 
شد؛ هر 25 نفر تا 30 نفر را در يك اتاق جا دادند. پس از پايان جابه جايي، بازجويي اوليه 

آغاز شد و تا نيمه هاي شب 20خرداد ادامه يافت. 
قيام 17خرداد فيضيه قم در س��ال 54 يك قيام خودجوش و يادآور قيام خونين سال 

1342 و آغاز نهضت امام خمينی بود. 
برخي از طاب و روحانيان دستگيرش��ده در اي��ن قيام در بازجويي ها ب��ا بالندگي  و 
صراحت، اذعان   كردند كه در راه برپايي حكومت اسامي تاش و كوشش مي كنند و به 
مبارزه برخاسته اند. برخي نيز ريشه انديشه سياسي و مبارزاتي خود را در طرح و بحث 

حكومت اسامي بيان مي كردند. بنابر گزارش ساواك: 
... غامرضا خلف رضاي��ي... در ادامه تحقيقات معموله اظهار داش��ته 
هنگام شركت در جلسات انجمن دانشوران ]در شهرستان دزفول[ با دو 
نفر طلبه علوم ديني كه طرفدار تشكيل حكومت اسامي در كشور بودند 
آش��نا و بر اثر بحث و مذاكره با آنان، به تدري��ج زمينه فكري الزم جهت 

مبارزه در او به وجود آمده است...1
مأموران س��اواك و دس��تگاه اطاعاتي رژيم ش��اه تاش كردند براي پرونده سازي و 
محكوم كردن بازداشت شدگان دستاويزي به دست آورند؛ از اين رو، بي درنگ به بازرسي 
حجره ها پرداختند  و كتاب هاي گوناگوني را كه طاب از ماركسيست ها، سوسياليست ها، 
ملي گراها و ديگر گروه ها و عناصر منحرف براي پاس��خگويي در كتابخانه خود داشتند 
و نيز رساله »توضيح المسائل«، اعاميه ها و سخنراني هاي امام و ديگر عالمان برجسته 
مبارز كه در ميان كتاب هاي طاب موجود بود، به عنوان مدارك جرم گردآوري كرده و 
دستاويز قرار دادند و طبق آن براي بازداشت شدگان پرونده سازي كردند. ساواك قم در 

اين مورد چنين گزارش داده است:
... متعاقب دستگيري طاب مدرسه فيضيه و دارالشفاء و اعزام آنان به 

1. بولتن ويژه ساواك، ش113، 1354/4/2، ص3. 
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مركز از شب گذشته )1354/3/18( وسيله مأمورين ساواك و شهرباني 
از حجرات مدارس مزبور بازرس��ي و مقداري كتب و اوراق مضره كشف 
گرديده و از حجره دارالشفاء يك جعبه محتوي باطري و يك ساعت آماده 
براي تله هاي انفجاري و مقداري دارو كشف كه تصور مي رود براي وسايل 

انفجار تهيه شده است...
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مأم��وران در بازرس��ي از حجره ه��ا، 
صورت جلس��ه اي ني��ز ك��ه دربردارنده 
كتاب ه��ا، اعاميه ه��ا، س��خنراني ها، 
عكس ها، نوارها و... مي باشد، در سه برگ 
تهيه كرده و به امضاي نماينده دادستان 
قم به نام شب افروز، نماينده ساواك قم به 
نام ترابي و نماينده شهرباني قم به نام هاي 

احمدي و فاح رسانيدند.1
مأم��وران در بازجويي ه��اي خ��ود 
از دستگيرش��دگان كه با ش��كنجه هاي 
توانفرسا همراه بود، توانستند از طاب و 
روحانياني كه در تظاهرات فيضيه نقش داشتند و دستگير نشده بودند سرنخي به دست 
آورند و چند تن از آنها را در شهرهاي گوناگون دستگير كنند و مورد بازجويي و شكنجه 

قرار دهند. در بولتن كميته مشترك به اصطاح ضدخرابكاري گزارش شده است: 
... در جريان تحقيقات معموله از متهمين دستگيرش��ده و بر اس��اس 
گزارشات منابع اطاعاتي ساواك كه مشخصات تعدادي از طاب علوم 
ديني ش��ركت كننده در تظاهرات و اخالگري هاي حوادث شهرستان 
ق��م را در اختيار قرار داده بودن��د، اقدامات الزم به منظور شناس��ايي و 
دس��تگيري عناصر مذكور معمول و در نتيجه 12 نفر از آنان به وسيله 
مأمورين ساواك در شهرستان هاي قم، شيراز، ساري و دزفول دستگير 
و به مركز اع��زام و مورد تحقيق ق��رار گرفتند. متهمين دستگيرش��ده 
كه در بازرس��ي از حجره هايش��ان تعدادي كتب مضره مذهبي كشف و 
ضبط گرديده در جري��ان بازجويي هاي معموله ب��ه فعاليت هاي مضره 
و اخالگرانه خويش معت��رف و تحقيقات از آنان به منظ��ور اخذ كليه 

اطاعات و دستيابي به ساير عناصر مرتبط با آنها ادامه دارد... 
در اين گزارش نام هاي دستگيرشدگان چنين آمده است: 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 

54، موجي از خشم و  رویداد خرداد
نگراني در سراسر کشور پدید آورد. خبر 
یورش کماندوها به فيضيه و سرکوب 
طالب و دستگيري دسته جمعي آنان، در 
حوزه هاي علمي، محافل روحاني، مجامع 
مذهبي و در ميان عموم مردم، به ویژه 
کساني که فرزندانشان در قم به تحصيل 
علوم اسالمي سرگرم بودند، بازتاب 
ناگواري به همراه داشت و مایه نگراني و 
بي قراري همگان شد و خشم و کين مردم 

را نسبت به رژیم شاه فزوني بخشيد



35
3

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ده
ش ش

امو
م فر

قيا

1

ف
شغلشهرتنامردي

طلبه علوم ديني در شهرستان قمحسين نيامحمد1
طلبه علوم ديني در شهرستان قمكيافتوحيمحمديوسف2
طلبه علوم ديني در شهرستان قمكانترياحمديوسف3
طلبه علوم ديني در شهرستان قمرباني شيرازيمحمدمهدي4
طلبه علوم ديني در شهرستان قمعليخانيقدرت اهلل5
طلبه علوم ديني در شهرستان شيرازخلوتيابراهيم6
دانش آموز در شهرستان دزفولخلف رضايي زارعغامرضا7
دانش آموز در شهرستان دزفولسعيدفررحيم8
دانش آموز در شهرستان دزفولامينمحمدعلي9
دانش آموز در شهرستان ساريمقصوديجاويد 10
كشاورز در شهرستان ساري1اوالد اعظمياحمد11

چنانكه پيش تر اشاره شد شماري از مردم و دانش آموزان نيز به تظاهركنندگان فيضيه 
پيوس��تند و با آنان همراهي كردند؛ در گزارش كميته مش��ترك نيز مي بينيم نام هاي 
برخي از افراد غير روحاني و دانش آموزان برخي از شهرستان ها را كه در تظاهرات فيضيه 
شركت داش��تند و توانس��ته بودند هنگام يورش مأموران به فيضيه از صحنه بگريزند. 
پيش تر اشاره شد كه ساواك آنان را دستگير و بازداشت كرده است، ليكن ساواك با اين 
دستگيري ها و بازداشت ها نيز نتوانست عامان اصلي جريان فيضيه را بيابد؛ از اين رو، 
ناگزير شد چنين بنماياند كه محركان و عامان اصلي را يافته است! ليكن هنوز دستگير 

نشده اند! ساواك در گزارشي اعام كرد: 
... محركين اصلي تظاهرات اخالگرانه حوزه علميه قم كه دس��تگير 

نشده اند به شرح زير مي باشند:
1� برادران فاضل زاده، جواد، باقر 2� ش��يخ قدرت اصفهاني 3� ش��يخ 

1. بولتن ويژه ساواك، ش112، 1354/4/2، ص2و6.
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خليل )جواني اس��ت عينكي و صبح ها در مدرس��ه بروجردي تدريس 
مي كند(...
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ساواك براي توجيه ناتواني خود در شناخت 
و دس��تگيري عامان اصلي جري��ان فيضيه 
دروغ هايي سر هم بندي كرده و چنين گزارش 

داده است: 
طرفداران خميني در قم

جمعيتي به ن��ام متحركين 
طرف دار خميني در قم داراي 
فعاليت بوده و سعي مي كنند 
كم تر شناخته شوند، اشخاص 
شناخته ش��ده اي��ن جمعيت 

عبارتند از: 
 1� ش��يخ علي فاض��ل زاده 

2� شيخ محمد فاضل زاده 3� شيخ جواد فاضل زاده 4 � شيخ محمد افشار 
5� سيدحسين سبحاني 6� سيدمحمدعلي موسوي مازندراني

افراد فوق به مناسبت معدوم ش��دن 9 نفر زنداني1 در يك شنبه شب 
و دوشنبه ش��ب 31فروردين و اول ارديبهش��ت، مجلس فاتحه خواني 
در مدرس��ه فيضيه قم برپا نموده و رديف 3 مذكور ضمن سخنراني، از 
معدومين تجليل و اظهار داشته آنان افرادي بي گناه بودند و بدون جرم 

كشته شده اند...

1.اشاره به 9 نفر زنداني كه در 30فروردين 1354 به دست زندانبان شاه به شكل مرموزي كشته شدند و ساواك 
به دروغ ادعا كرد كه آنان هنگام گريز از زندان هدف قرار گرفتند و از پاي درآمدند! اسامي آنان به اين شرح است: 

مصطفي خوشدل، كاظم ذواالنوار، بيژن جزني، حسن ضياظريفي، احمد جليلي افشار، مشعوف كانتري، عزيز 
سرمدي، محمد چوپان زاده، عباس سوركي. 

شاه و ساواک دنبال پياده کردن این 
نقشه بودند که خيزش فيضيه را یک 
جریان مارکسيستي بنمایانند که 
ریشه در توطئه بلوک شرق بر ضد 
رژیم شاه و سياست هاي امریکا 
در ایران دارد و با خواست ملت 
ایران که همگي یک دست و یک 
زبان پشت سر شاه ایستاده! و به 
حزب رستاخيز پيوسته اند! هيچ 
گونه ارتباطي ندارد!  ليکن پشتيباني 
آیات قم از حماسه آفرینان فيضيه 
مي توانست این نقشه شاه را با 

شکست روبه رو کند
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كارفرمايان س��اواك بنا به سياس��ت شاه 
و مقامات درباري بازداشت ش��دگان واقعه 
فيضي��ه را به چند دس��ته پخ��ش كردند؛ 
بخشي را روانه دادگاه كردند، بخش ديگري 
را به اداره نظام  وظيفه فرستادند و شماري 
را ك��ه كم تر از 18 س��ال داش��تند، پس از 
شكنجه هاي وحشيانه و غير انساني و تهديد 
و خط و نشان كش��يدن، با گرفتن ضمانت 
آزاد كردند. در بولتن محرمانه ساواك آمده 

است:
... مختصري از اعترافات متهمين دستگيرشده 

1- احمد كروبي كه عامل اصلي تظاه��رات بوده در تحقيقات معموله 
ضمن تأيي��د فعاليت هاي مض��ره خوي��ش، خ��ود را از مخالفين رژيم 
شاهنشاهي معرفي نموده و با صراحت خود را معتقد به ايجاد حكومت 
اس��امي در كش��ور معرفي مي كند. اين فرد كه داراي اف��كار ارتجاعي 
شديد است با كليه برنامه هاي اصاحي در كشور رفع حجاب مخالف و از 

سرسپردگان خميني مي باشد. 
2- احمد محدث يكي ديگر از عناصر دستگيرشده، معترف گرديده كه 
تحت تبليغ شخصي به نام حسين جوانبختي... قرار داشته و از طريق او 
اعاميه ها و جزوات مختلف گروه به اصطاح مجاهدين خلق را دريافت و 
مطالعه و به سايرين مي داده است. وي اضافه نموده تاكنون اعاميه هاي 
مختلفي منجمله »گرسنگي ناشي از چيست؟« و اعاميه خميني مبني 
بر مخالفت با حزب رس��تاخيز ملت ايران را تكثير و ضمن مس��افرت به 
شهرستان هاي دزفول، شيراز، الهيجان، تعدادي از اين اعاميه ها را در 
اختيار چند نفر از روحانيون مقيم شهرستان هاي مذكور قرار داده و بقيه 
را نيز در قم و نقاط مناسب شهرستان هاي اخيرالذكر توزيع كرده است. 
3- تعدادي از متهمين دستگيرش��ده در جريان تحقيقات معموله به 
شدت مقاومت و با اينكه داليل كافي در زمينه فعاليت هاي مضره آنان 
موجود است معهذا سرسختانه از دادن اطاعات خود به مأمورين تحقيق 

خروش فيضيه به رغم جوسازي ها 
و سمپاشي هاي گسترده رژیم شاه 
توانست در آسمان تيره و تار سرزمين 
ایران رعد و برق پدید آورد و نور اميد 
در دل ها بتاباند،  نهضت امام را اوج 
بخشد، موج ها بيافریند، راه نویني 
براي شورش و خيزش باز کند، صداي 
فرزندان فيضيه را در سراسر ایران 
طنين انداز سازد و مایه رویش شود و 

دستاوردهاي پرباري به همراه آورد
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خ��ودداري مي نمايند كه بازجويي م��داوم از آنها ادامه داش��ته و نتايج 
حاصله متعاقباً به استحضار خواهد رسيد. 

ب: به دنبال دس��تگيري طاب م��ورد بحث، از حجره ه��اي آنان در 
مدرسه فيضيه و دارالش��فاء بازرس��ي به عمل آمد كه در نتيجه حدود 
2000 جل��د كتب و نش��ريات مختلف مض��ره مذهبي، تع��داد زيادي 
ج��زوات و اعاميه هاي مربوط ب��ه گروه به اصط��اح مجاهدين خلق و 
اعاميه هاي مضره مربوط به طرفداران خمين��ي و »روحانيون مترقي 
قم« و اعاميه هايي مربوط به فلس��طين و تعدادي نشريات كمونيستي 
منجمله جزوه »ضرورت مبارزه مس��لحانه«، »رد تئوري بقا« كش��ف و 

ضبط گرديده است...
ت: وضعيت متهمين دستگيرشده:

در جري��ان تحقيق��ات از مجموع 279 نف��ر عناصر دستگيرش��ده و 
بررسي هايي كه در زمينه اقدامات اخالگرانه آنان به عمل آمد، مي توان 
آنها را در پنج گروه تقسيم بندي نمود كه در صورت استقرار رأي عالي به 

ترتيب زير رفتار خواهد شد:
تعداد 46 نفر عناصري كه فعاليت گروهي و ارتب��اط آنها با عناصر   .1
خرابكار محرز و در تظاهرات دخالت مس��تقيم داشته اند، پس از انجام 
تحقيقات و اخذ كليه اطاع��ات پرونده اتهامي آنها تكمي��ل و به اداره 

دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ارسال گردد.
از تعداد 71 نفر افرادي كه در جريان تظاهرات فعاليت هاي مؤثري   .2
نداشته اند، آن عده كه بين 18 الي 35 س��ال دارند و خدمت زير پرچم 
انجام نداده اند براي خدمت وظيفه به اداره وظيفه عمومي تحويل و بقيه 
كه خدمت وظيفه را انجام داده اند پرونده آنها ب��ه دادگاه نظامي احاله 

شود. 
تعداد 61 نفر عناصري كه بين 10 الي 17 سال دارند، پس از دادن   .3
تذك��رات الزم و اخذ تعهدات كاف��ي آزاد و به خانواده هايش��ان تحويل 

گردند. 
تعداد 96 نفر متهميني كه داليل و مدارك كافي در زمينه شركت   .4
آنها در تظاهرات و فعاليت هاي مضره در دست نبوده و بي گناه مي باشند، 
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با اخذ تعهد آزاد شوند. 
پنج نفر از اتباع پاكستاني و افغاني كه داليلي حاكي از شركت آنها در   .5
تظاهرات موجود نبوده و بر اثر محاصره مدارس مذكور دستگير و زنداني 

مي باشند به كشورهاي متبوعه خود عودت داده شوند. 
با تقديم يك جل��د آلبوم محتوي عكس هاي��ي از صحنه هاي مختلف 
تظاهرات كه به وس��يله مأمورين گرفته شده به استحضار مي رساند كه 
تحقيقات مداوم از عناصر دستگيرشده و اقدامات الزم به منظور دستيابي 
به افراد مرتبط با آنها و كساني كه در تظاهرات شركت داشته و در حال 
حاضر متواري ش��ده اند در جريان بوده و نتيجه متعاقباً به اس��تحضار 

خواهد رسيد... 
ارتشبد نصيري در زير اين گزارش يادداشت كرده است: 

1. موافقت مي شود، اقدام شود
2. به جز بند3 از اعترافات و بند »ت« بقيه ب��ه طور خبر به روزنامه ها 

داده شود1 
به دنبال موافقت تيمسار نصيري با اعزام طاب مشمول به نظام وظيفه، ساواك شماري 
از طاب زنداني را در دو ليست جداگانه به اداره نظام وظيفه تحويل داد. 38 تن از آنان در 
تاريخ 54/3/31 به اداره نظام وظيفه تحول شدند. 24 تن ديگر از آنان نيز در مرحله دوم 
به آن اداره اعزام گرديدند. ساواك در تاريخ 54/4/21 زير عنوان »اعزام طاب اخالگر 

به حوزه نظام وظيفه« ليست طابي را كه به سربازي گسيل شده اند اعام كرده است.

1. بولتن ويژه ساواك، ش1821، 312، 1354/3/26، ص2 و 3. 
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بايسته يادآوري است طابي را كه به سربازخانه ها گسيل داشتند، معافيت تحصيلي 
داشتند و در مدت تحصيل از معافيت برخوردار بودند و تحويل آنان به اداره نظام وظيفه 

برخاف قانون بود، اما رژيم شاه هيچ گاه به قانون بها نمي داد و به نام قانون و نظام 
مشروطه حكومت استبدادي را دنبال مي كرد و همانند دوران پيش از استقرار نظام 
مشروطه »رأي« و »فرمان« شاه و »اوامر ملوكانه« حكم قانون را داشت؛ از اين رو، 

مي بينيم ساواك طي نامه اي به فرماندهي ژاندارمري كشور پيرامون »اعزام طاب« به 
اداره نظام وظيفه چنين نوشته است:

... تعدادي از طاب علوم ديني كه صاحيت ادامه تحصيل در حوزه هاي 
علميه را ندارند  به فرمان مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنش��اه 
آريامهر جهت انجام خدمت به اداره وظيفه عمومي طبق ليست پيوست 

معرفي و اعزام مي گردند. 
خواهشمند است دستور فرماييد پيش بيني هاي الزم را معمول دارند 
تا در موقع معرف��ي و اعزام نامبردگان به اداره وظيفه عمومي اش��كالي 

پيش نيايد. 
رئيس سازمان اطاعات و امنيت كشور. ارتشبد نصيري
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ساواك در گزارش هاي خود پيرامون آمار و ارقام دستگيرشدگان فيضيه و نيز در مورد 
شمار طابي كه به نظام وظيفه اعزام شدند، نتوانسته اس��ت آمار دقيق و درستي ارايه 
دهد. درباره دستگيرش��دگان از 243 نفر تا 272 نفر و تا 300 و اندي نفر در گزارش ها 
آمده است؛ ش��ايد يك علت آن دس��تگيري طاب و روحانياني بوده است كه توانسته 
بودند، هنگام ي��ورش كماندوها از صحن��ه بگريزند و در فرصت هاي ديگ��ر در قم و در 
برخي از شهرستان ها شناسايي و دستگير ش��دند؛ علت ديگر به پريشاني، سرآسيمگي 
و نداش��تن تمركز فكري مأموران و مقامات س��اواك برمي گردد ك��ه در برابر خيزش و 
خروش رعدآساي فرزندان فيضيه خود را باخته و سرگشته و آشفته شده بودند. از اين 
رو، مي بينيم در گزارش هاي نخستين، شمار طابي را كه به سربازخانه روانه كردند در 
دو ليس��ت جداگانه 38 نفر و 24 نفر نماياندند، ليكن نامه رئيس س��اواك كل كشور به 
فرماندهي ژاندارمري- كه بدان اشاره شد- همراه با نام هاي 68 تن از طاب علوم اسامي، 

مي باشد؛ با وجود اين در زيرنويس نامه يادشده آمده است:
صورت اسامي 39 نفر كه مجدداً به وسيله بخش 312 تنظيم شده بود 
به تيمسار سرلشكر دولو قاجار داده ش��د... بقيه افراد در روز 54/3/31 
به بلوار اليزابت اداره وظيفه عمومي به س��ركار سرهنگ اتابكي تحويل 

داده شود. 

بازتاب ها و واكنش ها
همزمان با يورش كماندوها به مدرسه فيضيه، ش��اه در يك سخنراني، قيام 15خرداد 
را مورد حمله و اهانت قرار داد و از هم صدايي دانش��گاه و حوزه در گراميداشت آن روز 
حماسي اظهار شگفتي و حيرت كرد. شاه در سخنان خود كه نگراني و ناآرامي و خشم و 

كين از آن نمايان بود، چنين گفت: 
پريروز يا يك روز پيش تر در محيط دانشگاهي ايران منجمله دانشگاه 
تهران، ما شعارهايي ديديم عجيب يعني با همان عناصر بي وطن سرخ 
با مرتجعين سياه هر دو گفتند گرامي باد س��الروز 15خرداد. ماحظه 
بكنيد! 15خرداد. معن��اي آن چه بود؟ يك دقيقه پي��ش گفتم چطور 
ممكن است يك ايراني آن روز سياه و كثيف را گرامي بدارد؟! اين از دهن 
مرتجع س��ياه و بي وطن س��رخ درمي آيد. البته اين را ميل دارم مطالعه 
كنيد. گو اينكه يك چيز عجيبي نيس��ت... ولي معلوم مي ش��ود اين دو 
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دسته در يك چيز با هم شريك هس��تند و آن در كجروي و بدسليقگي. 
اين را بدم نمي آيد اگر خانم ها و آقايان به خودشان زحمت مي دادند كه 
در اطراف اين موضوع يك قدري بررسي و غور كنند كه اصًا يك كسي 
چطور از خودش خجالت نمي كشد كه بيايد و به اصطاح ارتجاع سياهي 

را كه باعث بدبختي اين مملكت مي شد تجليل كند...1
به دنبال اين گفتار شاه، روزنامه هاي وابس��ته به دربار نيز بر ضد قيام 15خرداد42 به 
سمپاشي و جوسازي دس��ت زدند و تظاهرات دالوران فيضيه در خرداد54 را حركتي 

ارتجاعي و توطئه كمونيستي وانمود كردند و تاش كردند آن را به زير سؤال ببرند. 
رويداد خرداد54، موجي از خش��م و نگراني در سراسر كش��ور پديد آورد. خبر يورش 
كماندوها به فيضيه و سركوب طاب و دستگيري دسته جمعي آنان، در حوزه هاي علمي، 
محافل روحاني، مجامع مذهبي و در ميان عموم مردم، به ويژه كساني كه فرزندانشان در 
قم به تحصيل علوم اسامي سرگرم بودند، بازتاب ناگواري به همراه داشت و مايه نگراني 
و بي قراري همگان شد و خشم و كين مردم را نسبت به رژيم شاه فزوني بخشيد و بسياري 
از روحانيان و مردم را به جنب و جوش و تكاپو واداشت. نخستين واكنش از سوي علماي 
قم بود كه در اعتراض به جنايات مأموران شاه در فيضيه بي درنگ نماز جماعت را تعطيل 
كردند. ديگر پيشنمازهاي قم نيز در قم و برخي از شهرها از حضور در مساجد و برگزاري 
نماز جماعت خودداري ورزيدند. علماي تراز اول قم در روز 18خرداد54 براي رايزني و 
تصميم گيري پيرامون فاجعه فيضيه در بيت بنيانگذار حوزه قم )آيت اهلل حائري يزدي( 
گرد آمدند. اس��اتيد، روحانيان و طاب قم نيز به عنوان اظهار همدردي و پشتيباني از 
دالوران فيضيه به اعتراض برخاستند و دست به تظاهرات زدند و در جلوي منزل آيت اهلل 
حائري اجتماع كردند و از علما كه در آن منزل نشست داشتند، خواستند كه وظيفه آنان 

را در برابر جنايات رژيم شاه در فيضيه روشن كنند. 
علما در اين نشست به نتايج ذيل رسيدند: 

1. نمايندگاني به زندان ش��هرباني بفرس��تند و براي مداواي زخمي شدگان و برطرف 
كردن نيازمندي هاي دستگيرشدگان اقدام كنند. 

2. از دستگيرش��دگان، آنان كه همس��ر و فرزند دارند، شناسايي ش��وند و به همسر و 
فرزندانشان از نظر مادي كمك كنند. 

3. براي خنثي كردن پيرايه كمونيستي و ديگر نس��بت هاي ناروا كه از سوي دستگاه 

1. كيهان، 1354/3/17، ص2. 
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تبليغاتي رژيم شاه به طاب دستگيرشده روا داشته شده است، نامه هايي به ديگر مقامات 
روحاني بنويسند و از دستگيرشدگان پشتيباني كنند. 

4. اقدامي ريشه اي براي بازپس گيري مدرسه فيضيه و مدرسه دارالشفاء به عمل آورند. 
ساواك قم در تلگرامي به تهران چنين گزارش داده است:

... ساعت 10 روز جاري آيات شريعتمداري، گلپايگاني، نجفي جهت 
تبادل نظر پيرامون اوض��اع و احوال اخير حوزه به منزل ش��يخ مرتضي 
حائري رفته و تعداد كثيري از طاب در كوچه و جلو درب منزل مذكور 
اجتماع نمودند. پس از مدتي با اص��رار طاب درب منزل باز و آنان را به 
داخل هدايت كردند. ش��يخ مرتضي حائري به نمايندگي از طرف آيات 
از اتاق خارج ش��ده و با گريه و التماس از طاب خواست به خاطر حفظ 
حوزه دست از اجتماع و تظاهرات بردارند و اصاح امور را به عهده مراجع 
واگذار كنند و به طاب قول مساعد داد كه با تماس با مقامات، مدرسه 
فيضيه را تحويل بگيرد و نمايندگاني جهت ماقات با دستگيرشدگان از 
طرف مراجع اعزام دارند كه در نتيجه طاب ساعت 1200 متفرق شده و 
جلسه آيات نيز در ساعت 1230 خاتمه پذيرفت. از جانب شريعتمداري، 
ابوالفضل فيض مش��كيني، از جانب گلپايگاني، شاكري از طرف نجفي 
مرعشي، شرعي شيرازي و دو نفر طلبه به اس��امي سيدحسن طاهري 
خرم آبادي و موسوي تويسركاني به نمايندگي طاب تعيين گرديده كه 
ضمن مراجعه به شهرباني از وضع و حال دستگيرشدگان و مجروحين 
جويا شده و در صورت لزوم كمك هايي به آنان بنمايند. ضمناً تا آنجايي 
كه كسب اطاع ش��ده نتيجه مذاكرات آيات در سه مورد اصلي به شرح 

زير خاصه مي شود:
1- تسريع در پرداخت شهريه و تعطيل مدارس، به منظور متفرق كردن 

طاب و خلوت كردن حوزه. 
2- عي��ادت از مصدومي��ن و مجروحي��ن حادث��ه و ماق��ات ب��ا 

دستگيرشدگان و كمك به خانواده آنان. 
3- درخواست استرداد مدرسه، به دستگاه روحانيت به منظور اسكان 

مجدد طاب.
با توجه به اينكه نمايندگان مذكور هم اكنون در شهرباني قم مي باشند 
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مقرر فرماييد در استرداد مدرس��ه صريحاً نظريه اعام فرمايند. رئيس 
ساواك قم. معيني
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از پاسخي كه تيمسار نصيري به صورت يادداشت داده است، كينه او نسبت به 
حماسه آفرينان فيضيه به درستي آشكار مي شود. در پاسخ او آمده است:

1- كوچك ترين ارفاقي نسبت به اين افراد نبايد كرد، اينها همان ارتجاع 
سياه هستند. در اخبار اعمال آنها درج شود.

2- محركين اصلي تحت تعقيب قرار گيرند و مشمولين به نظام وظيفه 
بروند و ش��ديداً بايد در خدمت وظيفه تحت مراقبت و خدمت س��خت 

انجام دهند. 
3- رئيس ساواك قم به آقايان آيات قم بگويد آنچه استنباط مي شود 
اينها با موافقت و حمايت ش��ما به اين اعمال دست زده اند و پيغام شما 
يك عمل ظاهري بوده است و كمك و ديدار از فاميل آنها خود بهترين 

دليل است.
اين افراد ديگر به قم حق مراجعت ندارند و چنانچه به اين روش ادامه 
دهيد به جز آنكه به ح��وزه قم صدمه بخورد نتيجه ديگري عايد ش��ما 

نخواهد شد...
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اين دستورالعمل كه از آن بوي خون مي آيد، عظمت و برجستگي خروش فيضيه و نقش 
آن در شكستن خفقان بازآمده از حزب رستاخيز و نيز نگراني و آشفتگي كه براي رژيم 
شاه در پي داشت را تا پايه اي آشكار مي سازد؛ به گونه اي كه رئيس ساواك ايران با خشم و 
كين به خود رخصت مي دهد بدون مجوز قانوني، آن قهرمانان را براي هميشه از بازگشت 
به قم به گمان خود بازدارد!! و حوزه قم را از عناصر سلحشور، پرشور، زنده و رزمنده تهي 
سازد تا آن حوزه به گورستاني خاموش بدل شود. او و ديگر سردمداران شاه بر اين باور 
بودند كه خيزش و خروش در قم، ريش��ه در فعاليت اين چند صد تن طلبه اي دارد كه 
در 15خرداد54 لرزه بر اندام كاخ نشينان افكندند و بر چهره غمبار و خاك گرفته ايران 
نور پاشيدند و به آن جان بخش��يدند. آنها نمي توانستند دريابند كه رهروان راستين راه 
خميني و فرزندان انقابي آن رهبر سترك در سراسر ايران، براي پديد آوردن رستاخيزي 
عمومي و انقابي اسامي آماده مي شوند و آن حماسه اي كه در 15خرداد54 در قم به 
نمايش درآمد، به زودي در سراسر ايران جلوه گر خواهد شد و كاخ ها را فرو خواهد ريخت 
و قدرت پوشالي شاه و ساواك را در هم خواهد شكس��ت. دستگاه امنيتي شاه بر آن بود 

دالوران فيضيه را به گونه اي كيفر دهد كه از همگان زهر چشم بگيرد. 
ش��اه و س��اواك دنبال پياده كردن اين نقش��ه بودند كه خيزش فيضيه را يك جريان 
ماركسيستي بنمايانند كه ريش��ه در توطئه بلوك شرق بر ضد رژيم شاه و سياست هاي 
امريكا در ايران دارد و با خواست ملت ايران كه همگي يك دست و يك زبان پشت سر شاه 
ايستاده! و به حزب رستاخيز پيوسته اند! هيچ گونه ارتباطي ندارد!  ليكن پشتيباني آيات 
قم از حماسه آفرينان فيضيه مي توانست اين نقشه شاه را با شكست روبه رو كند؛ از اين رو، 
مي بينيم تيمسار نصيري در يادداشت خود، براي بازداشتن علماي قم از پشتيباني نسبت 
به تظاهركنندگان فيضيه و دالورمردان قيام 17خرداد خط و نش��ان مي كشد و تهديد 
مي كند: »... چنانچه به اين روش ادامه دهيد به جز آنكه به حوزه علميه قم صدمه بخورد، 
نتيجه ديگري عايد ش��ما نخواهد ش��د...«! ليكن اين بيم دادن و خط و نشان كشيدن 
نتوانست علماي قم را از وظيفه و مس��ئوليتي كه در آن برهه بر دوش داشتند باز بدارد. 
آيات قم بنابر تصميمي كه در بيت آيت اهلل حائري با رايزني  و هم انديشي گرفته بودند، به 
پخش نامه هايي دست زدند و در اين نامه ها از »طاب و محصلين علوم ديني« كه بي گناه 
مورد »ضرب و جرح قرار گرفته« و به زندان كشيده شده بودند حمايت كردند. در نامه 

آقاي سيدمحمدرضا گلپايگاني به آقاي سيد احمد خوانساري آمده است:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت مس��تطاب آيت اهلل آقاي حاج س��يد احمد خوانساري دامت 

بركاته
با اباغ سام و استفسار از سامت وجود محترم، به طوري كه استحضار 
داريد، چند روز پيش عده اي از مأمورين به مدرس��ه فيضيه و دارالشفاء 
حمله كردند و درب و پنجره ها را شكستند و جمعي از طاب و محصلين 
علوم ديني را مضروب و مجروح و بازداش��ت نمودند. اين فاجعه ناگوار 
موجب تأثر عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد. تهمت هاي ناروايي 
كه در مطبوعات نسبت به روحانيت درج شده، تكذيب مي شود و ساحت 
مقدس روحانيت شيعه از تأييد مرام كمونيسم منزه و مبراست. مستدعي 
است به هر نحو مقتضي مي دانيد عاجًا براي رفع منع از مدرسه فيضيه 
و دارالشفاء و آزادي طاب و زندانيان بي گناه اقدام فرماييد تا رفع نگراني 
ش��ود و تذكر دهيد جرايد را از توهين به مقدس��ات اس��امي باز دارند 
و بيش از اين موجبات نگراني مس��لمانان را فراهم ننمايند. س��امت و 
دوام تأييدات وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم. تاريخ غره 

ج1،95/2 محمدرضا الموسوي الگلپايگاني2
آقاي شهاب الدين مرعشي نجفي نيز نامه اي خطاب به آقاي سيد احمد آشتياني نوشته 

است:
بسمه تعالي

حضرت مستطاب آيت اهلل آقاي آشتياني دامت بركاته
به عرض محترم عالي مي رساند: از س��احت قدس ربوبي دوام توفيق 
و تأييدات سركار را مس��ئلت مي نمايد. غرض از تصديع چنانچه خاطر 
شريف مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه به مدرسه فيضيه 
كه منجر به خسارات زياد و ضرب و شتم و هتك و دستگيري جماعتي از 
طاب و محصلين محترم علوم دينيه گرديد، موجب تأثر و تأسف عميق 
داعي و كليه اهل علم حوزه مقدسه علميه قم و ساير طبقات مؤمنين و 
جريحه دار شدن قلوب شده چنانچه اين مطلب را در نوشته سابق متذكر 

1. برابر با 1354/3/21 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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شدم. و مزيد بر علت مفتريات و اكاذيب واضحه بعضي از جرايد در مورد 
دستگيرشدگان مي باشد. 

جاي بسي تأسف است كه اين اسنادهاي ناروا از حيث افعال و مرام به 
طاب علوم دينيه كه از سربازان مذهب و ولي عصر)عج( مي باشند داده 
شود. لذا مصدع ش��ده اميد اس��ت در ترميم اين خصوص و استخاص 
محبوس��ين بي گناه معجًا اق��دام فرموده تا رفع نگران��ي عموم خاصه 
روحانيون بشود. بديهي است نتيجه را هر چه زودتر اعام خواهيد فرمود. 
در خاتمه مستدعي دعا به جهت رفع اين گرفتاري ها مي باشم. والسام 
خير ختام. في 2ج/1،1395/2 شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي2

آقاي سيدكاظم شريعتمداري نيز در اعاميه كوتاهي آورده است: 
بسمه تعالي

حادثه مولمه و گرفتاري طاب مدرسه فيضيه و دارالشفاء موجب كمال 
تأسف و تأثر است. روحانيت شيعه و حوزه علميه قم با مرام كمونيستي و 
ماديگري به هيچ وجه و قسمي امكان سازش ندارد و طاب بازداشت شده 
از مدرسه فيضيه و دارالشفاء هيچ كدام وارد اين مرام نيستند و آنچه در 

جرايد نوشته شده است صحيح نيست و تكذيب مي شود. 
از خداوند متعال مس��ئلت مي نمايم آقايان طابي كه گرفتار شده اند 
به زودي مس��تخلص ش��وند. 3جمادي الثان��ي 3،1395 س��يد كاظم 

شريعتمداري4
آقاي سيدمحمدصادق روحاني نيز در نامه اي خطاب به آقاي مياني آورده بود: 

بسمه تعالي واليه المشتكي
حضرت آيت اهلل مياني دامت بركاته

با يك دنيا تأثر و ناراحتي به عرض مبارك مي رساند در چند روز قبل 
عده اي از طاب و محصلين جوان و متدين در مدرسه فيضيه و دارالشفاء 
به بهانه آنكه دو ش��ب قبل از آن، مجلس ختمي حسب المعمول براي 
ش��هدا گرفته بودند، مورد حمله مس��لحانه ناجوانمردان��ه كماندوهاي 

1. برابر با 1354/3/22 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي.

3. برابر با 1354/3/23
4. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 
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دولتي اعزام ش��ده از تهران قرار مي گيرند و در حدود يك س��اعت آنها 
را مورد ضربات ش��ديد قرار مي دهند ك��ه تا حال نمي داني��م چند نفر 
مرده اند و چند نفر جراحات خطرناك دارند. چون نتوانستيم از نزديك 
ش��اهد اوضاع باش��يم و در تمام اين مدت از عزيزان ما غير از اهلل اكبر و 
ان  تنصرواهلل ينصركم و دعوت يكديگر به اس��تقامت و مواسات، چيزي 
نقل نشده و پس از آن آنها را به شهرباني برده اند و در مسير راه هم آنها 
را كتك مي زده اند و پس از 24 س��اعت آنها را با وضع دلخراشي منتقل 
به تهران نموده اند و از همان وقت تا حال هر دو مدرس��ه با اثاثيه طاب 
در تحت اختيار دولتي هاس��ت و بعد از آن روزنامه ها آنچه ممكن بوده 
است نسبت هاي دروغ و بي اساس و ناروا به آنها داده و وقاحت را به جايي 
رسانده اند كه راستي روي تاريخ را سياه و موجب خشم و نفرت عمومي 
قرار گرفته اند. به هر حال خواسته هاي خود را بعرض مي رساند و تقاضا 

مي شود با مصادر امر تماس گرفته و انجام فوري آنها را بخواهيد. 
رسيدگي فوري به وضع طاب زنداني و مداواي آنان و باالخره آزادي   .1

از زندان؛
عدم تعرض دولتي ها به طاب قم، چون مرتب ايجاد ناراحتي براي   .2

آنها مي نمايند؛ 
پس دادن اثاثيه؛  .3

تحويل دادن فيضيه و دارالشفاء به زعماي حوزه بدون قيد و شرط؛  .4
توبيخ روزنامه نويس ها و جلوگيري از اهانت بيش��تر به مقدس��ات   .5

ديني؛
رس��يدگي جدي در اصل قضيه و مجازات مأمورين��ي كه مرتكب   .6

خاف شده اند. 
در خاتمه منتظر اقدام فوري و اعام نتيجه مي باشم. والسام عليكم و 

رحمت اهلل و بركاته 3ج1.95/2 محمدصادق الحسيني الروحاني 
برخ��ي از روحانيان مبارز قم براي پخ��ش اين نامه ها به ش��كل هاي پلي كپي، تايپي،  
فتوكپي و... تاش و كوشش پيگير و فراواني داش��تند و گاهي نيز اين نامه ها را همراه با 

پيش نويسي روشنگرانه پراكنده مي ساختند كه نمونه هايي از آن را در پي مي آوريم:

1. برابر با 1354/3/23
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بسم اهلل المنتقم القهار
خردادماه جاري ش��اهد فاجعه بزرگ و حادث��ه اي خونين بود. طاب 
و محصلين محترم حوزه علميه قم در روز 15خ��رداد به خاطر تجليل 
از ش��هداي اين روز تاريخي و اظهار تنف��ر و انزجار از حزب پليس��ي و 
فاشيستي شاه )كه زعما و مراجع تقليد ش��فاهاً و كتباً شركت در آن را 
تحريم فرموده اند( و همچنين به منظور اعان مخالفت با انتخابات قابي 
و پوش��الي هيئت حاكمه، مجلسي در مدرس��ه فيضيه سرپا كردند و به 
دنبال آن تظاهرات پرشوري انجام دادند. پليس و مزدوران مسلح رژيم از 
غروب شب 16 تا عصر روز 17خرداد، دو مدرسه فيضيه و دارالشفاء را در 
اشغال نظامي خود درآورده، آب و برق را قطع نموده و از رسيدن آذوقه به 
طاب جلوگيري كردند. روز هفدهم هلي كوپتر نظامي و اعزامي شخص 
شاه، منطقه را زير نظر گرفت و حتي عكسبرداري هايي از محوطه داخلي 
دو مدرسه نيز به عمل آورد و سپس صدها تن از افراد گارد كه از تهران 
فرستاده ش��ده بودند به اتفاق چند صد رأس ژاندارم و پليس به مدرسه 
ريختند، طاب بي پناه را به شدت مجروح و مصدوم نموده، ده ها نفرشان 
را از باالي بام به زير انداختند، سر و دس��ت گروهي از آنان را شكسته و 
حتي عده اي از آنها در اين حادثه جان دادند. كتاب هاي مذهبي و درسي 
و اثاثيه هاي آنان را پاره پاره و لگدمال كردند. اين جانيان آدمخوار حتي 

قرآن ها را زير لگد پاره پاره كرده و در و پنجره ها را شكستند. 
به دنبال اين حادثه درس ها و نمازهاي جماعت در سرتاسر قم به عنوان 
اعتراض به اين يورش وحشيانه، تعطيل شد و روحانيون خشم و نفرت 

خود را از اين عمل ناجوانمردانه عمال شاه ابراز نمودند. 
و اينك متن رنجنامه مرجع معظم تقليد حضرت آيت اهلل العظمي آقاي 
گلپايگاني مدظله را كه به منظور محكوم كردن رژيم شاه كه عامل اصلي 

اين فاجعه مي باشد، به استحضار عموم مسلمين مي رسانيم...
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در پيش نويس ديگري مي خوانيم:
به نام خداي توانا

15خرداد42 در اوج شكوفايي و عظمت خويش در بستر زمان جاري 
شد و بحق نقطه تحولي در تاريخ مبارزات توده هاي رنجديده ما بود. از 
همان زمان بود كه فرزندان عزيز خلق يعني پيش��گامان نبرد مسلحانه 
ايران، به ضرورت جهاد خويش و نقش گلوله در پيش��برد تاريخ ملت ها 
پي بردند و به دنبال آن تكاملي در امر مبارزه ملي صورت گرفت. دستگاه 
فاشيس��تي و ضد مردمي ش��اه كه پيوسته مي كوش��يد حادثه خونين 
15خرداد را در افكار مردم ميهن ما وارونه جلوه دهد، از به ياد آوردن آن 
روز و آن حادثه كه در حقيقت لك��ه ننگي بود بر دودمان كثيف پهلوي،  
پيوسته وحش��ت داش��ت. به همين سبب به دنبال ش��عارهاي انقابي 
دانش��گاه هاي ايران در روز 15خرداد54 و همچنين پ��س از اطاع از 
تظاهرات پرش��ور طاب و محصلين حوزه علميه قم كه در ش��ب 16 و 
17خردادماه صورت گرفت، ش��اه بي وطن اين مرتجع مزدور، صبح روز 
17خرداد، در حالي كه از خشم و عصبانيت مي لرزيد، در يك سخنراني 
گفت: باز همان عناصر بي وطن س��رخ با مرتجعين س��ياه هر دو گفتند 
»گرامي باد سالروز 15خرداد«. شاه مي كوشد تا انقابيون مسلح خلق را 
بي وطن سرخ و روحانيت مترقي و بيدار شيعه را مرتجع سياه بنامد ولي 
غافلست كه توده هاي ما فريب اين دغلكاري ها و نقشه هاي اهريمني را 
نخواهند خورد. شاه كوشيد تا 15خرداد را از خاطره ها محو كند در حالي 
كه پس از 13 سال، هفدهم خردادي هم بر آن اضافه گشت. كوشش كرد 
تا به وسيله روزنامه هاي وابسته به دربار، چهره اين فريادگران پرتاش را 
مسخ كند كه مراجع تقليد و روحانيون بزرگ در اين ميان به پا خاستند 
و با مش��ت محكم به دهن او كوبيدن��د كه دامن پ��اك روحانيت از اين 
تهمت هاي شه ساخته منزه است. و اينك توجه شما را به دو سند گويا و 
زنده در اين زمينه از حضرت آيت اهلل العظمي آقاي شريعتمداري دامت 

بركاته و حضرت  آيت اهلل روحاني مدظله معطوف مي داريم...
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ديري نپاييد كه خبر فاجعه فيضيه در 17خرداد54 در استان ها و شهرهاي گوناگون 
ايران، بازتاب يافت. ساواك مشهد طي گزارشي، از پخش نامه آقاي گلپايگاني به آقاي 
خوانساري در مسجد گوهرشاد، خبر داد؛ ساواك همدان نيز رسيدن اين نامه براي يكي 

از علماي آن شهر را گزارش كرد.
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در پي بازتاب فاجعه 17خرداد فيضيه در مش��هد و آگاهي علما و روحانيان اين شهر از 
جنايت هاي رژيم شاه در قم و زدن و كشتن و دستگير كردن طاب، حوزه علمي مشهد نيز 
در روز 54/3/19 به عنوان اظهار همدردي با قم تعطيل شد. برخي از اساتيد آن حوزه سر 
كاس درس طي سخنراني، آنچه را كه در قم روي داده بود براي شاگردان درس خود بيان 
كردند. حوزه مشهد در ماتم فرو رفت. شماري از روحانيان و طاب حوزه مشهد به تظاهرات 
دست زدند و در پشتيباني از امام، حوزه قم و دستگيرشدگان شعار دادند و جنايت هاي شاه 
را محكوم كردند. ساواك در گزارشي زير عنوان »اعتراض چهار نفر از مدرسين حوزه علميه 
مشهد و تعطيل دروس حوزه، به علت دستگيري طاب اخالگر شهرستان قم« آورده است: 
روز 54/3/19 چهار نفر از مدرسين حوزه علميه مشهد به شرح اسامي 
زير به عنوان اعتراض  به دستگيري اخير طاب اخالگر مدارس فيضيه و 
دارالشفاء شهرستان قم در جلسه درس خود حاضر نشده و دروس حوزه 

علميه مذكور را تعطيل نموده اند: 
1- سيدعبدالكريم هاشمي نژاد 2- ميرزا جواد آقا تهراني 3- ميرزا علي 

فلسفي 4-حسينعلي مرواريد                                   ارزيابي خبر: صحت دارد
اقدامات انجام شده:

1- مراتب به نخست وزيري اعام شده است. 
2- ضمن دادن تذكرات الزم به مشاراليهم، به آنان تفهيم شده در صورت 

ادامه تحريكات از تدريس آنان در حوزه جلوگيري به عمل خواهد آمد. 
تيمس��ار نصيري در زير اين گزارش فرماني صادر كرده كه از كينه شديد او نسبت به 
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فريادگران فيضيه و ضربه سنگين حركت آنان به نظام شاه و دستگاه امنيتي ساواك نشان 
دارد؛ او پي نوشت كرده است: 

اين تذكر ساده كافي نيس��ت. بايد معلوم شود س��وابق اين چهار نفر 
چيست و به آنها گفته ش��ود اين افراد با پرچم قرمز و شعار كمونيستي 
تظاهراتي كرده اند و در منازل آنها مدارك كمونيس��تي وجود داشته يا 
بايد اعمال آنها را تقبيح كنيد و اال شماها هم جزو آنها منظور و رفتاري 

كه با آنها شده و مي شود با شماها هم خواهد شد.
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در پي اين فرمان، دو تن از اساتيد حوزه مشهد به نام هاي سيدعبدالكريم هاشمي نژاد 
و شيخ عباس واعظ طبسي بازداشت شدند؛ ساواك ديگر اساتيد آن حوزه را كه به 

عنوان اظهار همدردي با قم درس هاي خود را تعطيل كرده بودند- مانند ميرزا جواد 
آقاتهراني، شيخ حسينعلي مرواريد و ميرزا علي آقاي فلسفي- به سبب جايگاه ويژه اي 

كه در ميان مردم مشهد داشتند، نتوانست دستگير كند. 
در پي دستگيري و بازداشت آقاي هاش��مي نژاد و آقاي واعظ طبسي، 12 تن از طاب 
حوزه مشهد كه در پشتيباني از حماس��ه آفرينان فيضيه تظاهرات كرده بودند دستگير 

شدند. نام هاي دستگيرشدگان چنين است:
1- سيد احمد توس��لي فرزند حاج ميرزا بابا 2- نوراهلل خائفي فرزند حاج فرج 3- علي 
جعفري معروف ب��ه اردمه اي فرزند محمداس��ماعيل 4- محمدحس��ن جعفري فرزند 
عباس��علي 5- محمدرضا باقري فرزند حيدر 6- علي نمايي ما فرزند محمدحس��ين 
7- محمدحس��ين ش��جاعي فرزند ميرزا محمد 8- يحيي نصرآبادي فرزند عبدالصمد 
9- احمدعلي باقري فرزند باباقلي 10� اسحق زاهديان فرزند ابوالقاسم 11� سيد حامد 

هاشمي فرزند ميرحمزه 12� احمد نجاري فرزند حسن
با اينكه دستگيرش��دگان هرگونه ش��ركت در تظاهرات و انگيختن ديگران به شور و 

شورش را رد كرده و آن را نادرست اعام كردند بازجوي ساواك چنين نظر داده است:
... اظهارات 12 نفر طاب در مورد عدم ش��ركت در تظاهرات و دادن 
ش��عار مضره كذب  بوده و ش��ركت نامب��ردگان در تظاه��رات و دادن 
ش��عار به نفع خميني محرز مي باش��د. س��يد حبيب اهلل هاش��مي نژاد 
]س��يدعبدالكريم[ از روحانيون ناراحت و مخالف رژي��م بوده و تاكنون 
سه بار بازداشت و 2 ماه محكوميت حاصل كرده و روز جمعه 54/3/23 
با وجودي ك��ه ممنوع المنبر بوده مجلس��ي در منزل خ��ود ترتيب و با 
س��خنراني طاب را تحريك نموده اس��ت. وي در همان مجلس اظهار 
نموده ط��اب حق طلب را بازداش��ت مي كنن��د و آنان را كمونيس��ت 
مي نامند. كه منظورش اش��اره به حوادث اخير قم بوده است. لذا اتهام 
منتسبه به يادشده محرز و مسلم مي باش��د. شيخ عباس واعظ طبسي 
نيز از روحانيون مخالف رژيم بوده و از س��ال 42 فعاليت داشته و چند 
بار بازداشت و سه ماه محكوميت داشته است. اتهام منتسبه به وي نيز 

مسلم و محرز است...
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مردم مسلمان و مبارز ايران نيز با آگاهي از فاجعه خونبار فيضيه، سخت به خشم آمدند 
و به رغم خفقان شديد و جو پليسي، در حد توان خود واكنش نشان دادند. شماري از مردم 
نيكوكار و نيك سرشت به قم شتافتند و با برقراري ارتباط با نمايندگان امام در قم به خانواده 
بازداشت شدگان فيضيه كمك رسانيدند. برخي از اصناف با صدور اعاميه هايي، با روحانيان 
مبارز قم اظهار همدردي كردند. شهرباني قم در گزارشي به ساواك آن شهرستان، از پخش 

»دو برگ اعاميه  اهل بازار« خبر داده است. در اين گزارش آمده است:
... برابر گزارش يكان وابسته، شب گذشته دو برگ اعاميه پلي كپي شده 
تحت عنوان )ابراز همدردي اهل بازار با روحانيون قم و شماره دوم نشريه 
آزادي جوانان مبارز قم و كاشان( به دست آمده كه در آنها نوشته شده در 
حادثه اخير مدرسه فيضيه بيش از ده نفر به شهادت رسيده و چهل نفر از 

طاب و بيست نفر از كماندوها به سختي مجروح گرديده اند...
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رئيس ساواك قم نيز بي درنگ اين خبر را به تهران گزارش كرده و كپي آن دو اعاميه 
را به مركز فرستاده است.
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برخي از گروه هاي سياس��ي مانند »س��ازمان مجاهدين خلق« نيز طي اعاميه اي به 
بررسي و تحليل خيزش و خروش فيضيه پرداخته و آن را برآيند جنبش مسلحانه وانمود 

كرده كه »خروش نويني در ميان روحانيون مبارز به وجود آورد«!!
... اين مبارزات در ابتدا به صورت نهضت آيت اهلل خميني با پشتيباني 
خلق مسلمان ما متجلي شد و با يورش وحشيانه و بي سابقه رژيم خائن 
به ركودي نسبي دچار ش��د. مبارزين به زندان افتادند و شكنجه شدند. 
سعيد ي ها و غفاري ها در زير شكنجه جان سپردند و عده اي از آنها نيز به 
تبعيدگاه ها روانه شدند... باالخره بعد از ظهر روز 17خرداد فرمان حمله 
از جانب شاه خائن صادر مي ش��ود. كماندوهاي شهرباني و ساواك... به 
مدرس��ه حمله مي كنند. زد و خوردي خونين درمي گيرد. كماندوهاي 
رژيم كه از انجام هيچ عمل خائنانه اي ابا ندارند وحشيانه فجايع ننگين 

15خرداد42 را تكرار مي كنند.
آنچه از اين عملي��ات به جا مي ماند جس��دهاي خونين كش��تگان و 
بدن هاي غرق در خون مصدومين در كف حيات مدرسه است. اما آنچه 
در اين عمليات چش��مگير بوده مقاومت دليرانه برادران روحاني است 
كه در زير ضربات وحش��يانه گارد ش��عارهاي انقابي مي دادند و آيات 
جهاد زمزمه مي كردند؛ به طوري كه در يك مورد طبق گفته يك شاهد 
عيني چند مزدور گارد با تجهيزات خويش روحاني جواني را زير ضربات 
خويش گرفته و به ش��دت او را كتك مي زدند. ضربات باتوم ها به قدري 
بود كه شاهدين ماجرا اميدي به زنده ماندن اين روحاني مبارز نداشتند 

و او دايماً در زير ضربات، قطعه شعر زير را زمزمه مي كرد:
اني احامي ابدا عن ديني...1 واهلل ان قطعتموا يميني   

1. سازمان يادش��ده در اين اعاميه خود، از موضع سياس��ت مداري ورزيده و پيش كس��وتي آزموده به بررسي 
كاستي ها و نادرستي هاي خيزش فيضيه نشس��ته و به اصطاح رهنمودهايي داده است! و نخستين و بزرگ ترين 
»نقصي« كه خيزش فيضيه از ديد سازمان داشته است »علني بودن آن در شرايط خفقان پليسي حاكم است و به 

همين خاطر است كه ضرباتي را كه از جانب رژيم مزدور متحمل مي شوند، سخت و مهلك است«!! 
اين انديشه تنها به سردمداران اين س��ازمان محدود نبود، بيشتر گروه ها و سازمان هاي سياسي در آن دوران بر 
اين باور بودند كه اعاميه دادن و سخنراني كردن و تظاهرات و... نوعي انتحار سياسي است! و امام با اعاميه هايي 
كه صادر مي كند و با فراخواني مردم به تظاهرات و راهپيمايي ها، نيروهاي مبارز را به چنگ ساواك مي اندازد و در 
واقع به هدر مي دهد؛ بايد نيروها را سازماندهي كرد و آماده ساخت تا سياست جهاني دگرگون شود! و با چراغ سبز 
قدرتمندان جهاني و در چارچوب ستايش آنان پيش رفت. ليكن امام با اعاميه ها و روشنگري ها و مردم با تظاهرات 

و حماسه آفريني هاي خود توانستند جو خفقان را بشكنند، نهضت را پيش ببرند و انقاب بيافرينند. 



ش ويژه
بخ

390
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

جوسازي رسانه اي
واكنش گسترده عالمان اسامي و پيشوايان روحاني و عموم مردم ايران در برابر فاجعه 
17خرداد و پش��تيباني آنان از دالورمردان فيضيه، رژيم شاه را بيش از پيش هراسان و 
آشفته كرد. شاه و دستياران او دريافتند كه دروغ پردازي هاي آنان در مورد قيام فيضيه 
و ادعاي اينكه آن جريان يك حركت كمونيستي بوده نتوانسته است مردم را فريب دهد 
و نسبت به آن رويداد ذهنيت منفي پديد آورد. رژيم ش��اه نمي توانست باور كند كه در 
ميان ملت ايران تا آن پايه فرومايه و بي اعتبار اس��ت كه اگر بگويد ماس��ت سفيد است، 
مردم در درستي آن دچار ترديد مي شوند. شاه به جاي اينكه از بي اعتمادي ملت نسبت 
به سخنان او و دستگاه تبليغاتي ايران پند بگيرد و به دروغ پردازي ها و جوسازي ها پايان 
دهد، با پندار اينكه حتماً تبليغات برضد جريان فيضيه كوتاه و نارسا بوده، دستور داد كه 
روي سمپاشي ها و نارواگويي ها بر ضد حماسه فيضيه بيش از پيش سرمايه گذاري كنند 
و دستگاه تبليغاتي و رسانه هاي گروهي، بر ضد آن حماسه خونين جار و جنجال بيشتري 
به راه اندازند. اينجا بود كه روزنامه هاي وابس��ته به رژيم ش��اه با برنامه گس��ترده تري، 
به صحنه آمدند و به تبليغات دروغين بر ضد حماس��ه آفرينان فيضيه دس��ت زدند. در 

روزنامه هاي آن روز ايران اين عناوين به چشم مي خورد:
عوامل ارتجاع س��رخ و سياه در قم پرچم س��رخ برافراشتند و شعار   -

كمونيستي دادند. 
افراد نقاب دار در قم بلواي خياباني به راه انداختند.   -

نقابداران ب��ا چوب و چم��اق در و پنجره مدارس را شكس��تند و به   -
مأموران حمله كردند. 

كتب كمونيس��تي و مدارك و اسناد در دو مدرس��ه ديني به دست   -
مأموران افتاد. 

بمب و مواد منفجره در مدارس ديني قم كشف شد.   -
اخالگران به مدارس ديني قم خسارت وارد كردند.   -

تظاهرات نقاب داران با تأسف عميق مراجع تقليد و روحانيون روبه رو شد.   -
كليه اخالگران در حوادث قم شناخته شدند و بازداشت گرديدند   -
و به زودي پرونده اتهامي آنان براي رس��يدگي قانوني به مراجع قضايي 

ذي صاح فرستاده خواهد شد... 1

1. كيهان، 1354/3/20. 
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اخالگران در قم دست به اغتشاش زدند.   -
اخالگران ماسك به صورت زده، شعار كمونيستي مي دادند و پرچم   -
سرخ برافراشته بودند و با چوپ و چماق به مأموران انتظامي حمله بردند. 

عده اي از محركين و اخالگران شناخته و بازداشت شدند.   -
در بازرسي محل سكونت اخالگران بمب دست ساز كشف شد.   -
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اسرار بلواي قم فاش شد.   -
عوامل ارتجاع سرخ و سياه در قم با هم اتحاد بستند.   -

اخالگران مي خواستند مانع مشاركت مردم در انتخابات شوند.   -
آشوبگران اعتراف كردند كه معتقد به اصول انقاب نيستند و به سه   -

اصل رستاخيز ايمان ندارند. 
يك روحاني نما كه پس��رش از عوامل ماركسيس��ت اسامي است   -

طاب را تحريك به ايجاد بلوا كرد. 
آشوبگران محصلين حوزه هاي علميه قم را به مبارزه مسلحانه دعوت   -

مي كردند...1
بازتاب سازنده، بيداركننده و شور و ش��عورآفرين حماسه فيضيه و 15خرداد در ميان 
ملت تا آن پايه گسترده و دامنه دار بود كه رژيم شاه دس��تپاچه و شتاب زده به واكنش 
نسنجيده و جوس��ازي، دروغ پردازي و عربده كشي دس��ت زد و هر روز روزنامه ها را به 
نگارش مقاله ها و يادداشت هاي ديكته شده وادار مي كرد، تا شايد بتواند از موج آفريني 

خيزش و خروش فيضيه در ميان ملت ايران پيشگيري كند. 
روزنامه كيهان در تاريخ 21خرداد54 نوشته اي را به چاپ رسانده است كه مي توان در 
آن، پايه و درجه بيم و هراس رژيم شاه از نهضت اسامي و خروش پيروان امام در ايران 
را به درستي ديد. در اين نوشته تاش شده اس��ت كه چند موضوع ناروا و دور از واقعيت 

به باور ملت ايران برسد: 
1. اينكه شعار مرگ بر شاه و ديگر شعارهاي ضد نظام شاهي در فيضيه ريشه در انديشه 
كمونيست ها دارد و اين گونه ش��عارها نمي تواند از سوي روحانيان و توده هاي مسلمان 
مطرح شود. نويس��نده اين مقاله بر آن بود با اين شگرد، دين باوران اسامي را نسبت به 

نهضت روحانيت هراسان سازد و براي آنان ذهنيت منفي پديد آورد. 
2. با مطرح كردن اين دروغ كه نهضت اس��امي ايران دنبال آن است كه »زن زير رو 
بند باشد« و خرافه پرستي را رواج دهد و... نيروهاي روشنفكر و دانشگاهي را از حوزه و 
روحانيت دور كند و ديوار سياه رضاخاني ميان حوزه و دانشگاه را- كه در پي نهضت امام 

فروپاشيد- بار ديگر بنياد نهد. 
3. به كشاورزان و زنان ايراني نيز بباوراند كه اگر نهضت اسامي ايران پيروز شود، آنان را 
از حقوق و آزادي باز مي دارد و زمين هايي را كه در پي به اصطاح »اصاحات ارضي شاه«! 

1. اطاعات، 1354/3/27. 
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به كشاورزان رسيده است به مالكان و زمين داران بازمي گرداند!
4. اينكه اسام راستين، همانا اسام شاهنشاهي است!! و نهضت امام و انديشه هاي او با 

اصول اسامي همخواني ندارد! 
در اين يادداشت، زير عنوان »تكني كالرها و چوب زيربغل« آمده است: 

... رداي قهوه اي، دستار سفيد، شال كمر س��بز، ريش حنايي و پرچم 
سرخ شايد اگر اش��عه ايكس به كار مي برديم قلب سياه و ذهن سياه تر 
را نيز مي ديديم. س��خن از يك ش��خصيت كاريكاتوري در يك كمدي 
تكني كالر نيست. از كساني سخن مي گوييم كه مي كوشند پلي پوشالي 

ميان كمونيسم و خرافه بزنند. 
گروهي از اين افراد در اين هفته در قم آفتابي ش��دند، سر و صدايي به 
راه انداختند، در و پنجره اي را شكس��تند و سپس از صحنه بيرون رانده 
شدند. منطق آنها چوب و چماقي بود كه همراه داشتند. اما بايد ديد آنها 
چه مي خواهند و چه مي گويند؟ نمايش��گران قم شعارهاي كمونيستي 
مي دادند. آنها يا به ش��عارهاي خود اعتقاد دارند يا ندارن��د، اگر اعتقاد 
ندارند كه بايد گفت آلت دست دشمنان كشور شده اند يا به خاطر خالي 
كردن عقده هاي خود چپ آوازه افكندن را انتخاب كرده اند، اگر از سوي 
ديگر آنها به شعارهاي خود اعتقاد دارند بايد گفت كه مردم ايران اجازه 
نخواهند داد يك ايدئولوژي بيگانه به آنها تحميل شود. ما ممكن است 
بسيار مسائل اجتماعي داشته باشيم، اما مجبور نيستيم براي حل اين 
مسائل به كتاب دعاهاي قرن نوزدهم اروپا متوسل شويم. از اين گذشته 
ديده ايم كه تحميل كمونيس��م بر كش��ورهاي گوناگون نتايج چندان 
درخشاني نداشته است. پس اين كاال در ايران خريداري ندارد. نزديك به 
50 سال فشار خارجي و داخلي در اين زمينه نتوانسته است اين واقعيت 
را عوض كند و نخواهد توانست. پرسوناژهاي تكني كالرها، در همان حال 
از خرافه سخن مي گويند، به زعم آنان زن بايد زير روبنده باشد وگرنه بايد 
به رويش اسيد پاشيد. اصاحات ارضي � به گفته بعضي سردمداران آنها 
� مغاير شريعت است، منشور انقاب ايران، به طور كلي، از نظر اين افراد 
پذيرفتني نيست. خوب، كدام انسان عاقلي ممكن است اين مزخرفات 
را بپذيرد و اصرار ورزد كه ايران به عهد بوق بازگردد. مي توان طرح ها و 
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پيشنهادهايي براي نتيجه گيري بهتر از اصاحات ارضي داد اما تخطئه 
اصل دادن زمين به زارعي كه در آن كار مي كند، نش��انه كوري سياسي 
و ضديت با مردم اس��ت. مي توان گفت كه فان اصل انقاب خوب اجرا 
نمي شود اما تخطئه اصولي كه هدفشان مشاركت بيشتر مردم در درآمد 
كشور و تحكيم حاكميت ملي بر منابع طبيعي است به قلمرو سفسطه 

تعلق دارد. 
اس��ام دين ترقي و تساوي اس��ت. ديني اس��ت كه يكي از نخستين 
اقداماتش جلوگيري از زنده  به گور كردن نوزادان دختر بود. ديني است 
كه كسب علم و به كار گرفتن ش��يوه هاي نو را وظيفه پيروان خود مي 
داند... اما اسام در به كار گرفتن ابزار پيشرفت و امروزي شدن نيازمند 
چوب زير بغل نيست. در حالي كه تكني كالرها ماركسيسم را به عنوان 
يك چوب زير بغل براي اسام توصيه مي كنند. بدين سان آن ها در يك 
زمان هم اسام را ناتوان اعام مي كنند و هم ماركسيسم را. فرهنگ ما 
يك فرهنگ اسامي اس��ت و اگر هويت اسامي خود را از دست بدهيم 

تقريباً هيچ چيز نخواهيم بود...1

رژيم ش��اه بهتر از هر كس��ي مي دانس��ت كه مبارزه روحانيان و خيزش قم هيچ گونه 
ارتباطي با كمونيس��م ن��دارد و فرزندان فيضيه با اله��ام از مكتب قرآن به پا خاس��ته و 
خواهان سرنگوني نظام شاه هستند. و از آنجا كه به درستي دريافته بود انديشه براندازي 

1. كيهان، 1354/3/21. 
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و ضدشاهي كه ريش��ه در مذهب دارد مي تواند خطر جدي و ريشه اي براي تاج و تخت 
شاه باشد، آن گونه سرآسيمه، آشفته و شتاب زده به سمپاشي و جوسازي دست زده بود 
و تبليغات ناهنجار و زنجيره اي بر ضد حماسه فيضيه و حماسه آفرينان خرداد54 به راه 

انداخته بود. 
پيرايه انتساب قيام طاب مدرسه فيضيه قم به كمونيسم و غيره، احمقانه ترين اقدام 
مطبوعات رژيم پهلوی بود. امام در پشتيباني از فريادگران فيضيه، اعاميه اي خطاب به 

ملت ايران صادر كرد. متن آن اعاميه در پي مي آيد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

1 شهر رجب 1395
خدمت عموم ملت شجاع و مظلوم ايران- ايدهم اهلل تعالي

اخبار واصله از ايران، دنبال شكس��ت مفتضحانه ش��اه در حزب بازي 
جديد، ب��ا آنكه موجب كمال تأس��ف و تأثر اس��ت مايه امي��د و طليعه 
درخشان آزادي اس��ت. تأس��ف از آنكه در عصري كه ملت ها يكي پس 
از ديگري از زير يوغ استعمار خارج مي ش��وند و استقال و آزادي خود 
را به دست مي آورند، ملت بزرگ مس��لم ايران با گماشته شدن يكي از 
مرتجع ترين افراد و يكي از عمال بي چون و چراي استعمار و سايه افكندن 
وحشتناك ترين استبداد وحشيانه بر سرتاسر كشور، از تمام شئون آزادي 
محروم و با جميع مظاهر استبداد و ارتجاع دس��ت به گريبان هستند. 
سازمان امنيت ايران به دستور شاه به صورت اداره تفتيش عقايد قرون 
وس��طايي درآمده و با مخالفان حزب تحميلي ش��اه، كه اكثريت قاطع 
ملت متدين است، با انواع تهديدها و اهانت ها و ضرب ها و شكنجه هاي 
وحش��يانه رفتار مي كنند. ملت ايران، از علماي دين تا دانش��گاهي و از 
بازاري تا زارع و از كارگر تا اداري و كارمند ج��زء، بايد معتقد به عقيده 
شاه باشند؛ گرچه بر خاف اسام و مصالح مسلمين و ملت باشد، گرچه 
استقال ملت و آزادي همه را بر باد دهد! و در صورت تخلف، سرنوشت 
آنها ضرب ها و حبس ها و ش��كنجه ها و محروميت ها از حقوق انس��اني 
است و متخلفين »مرتجع س��ياه« و »بي وطن سرخ« اند و بايد سركوب 
شوند. تأس��ف از س��ركوب كردن ملت مظلوم، و هجوم به دانشگاه هاي 
سراسر كشور. تأسف از واقعه جانسوز هفده خرداد )54( مدرسه فيضيه 
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و دارالش��فاء- كه واقعه قتل عام 15خرداد 42 را زن��ده كرد- و يورش 
بي رحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر مدارس ديني كه جز با علم و فقه 
اسام و دفاع از قرآن كريم و احكام س��ازنده اسام سر و كاري ندارند، و 
شكستن سر و دست ها و در و پنجره ها و كوبيدن تا سرحد مرگ و پرتاب 
كردن جوانان بي پناه را از پش��ت بام ها )به جرم اظه��ار عقيده بر خاف 
حزب شاهي و به جرم سوگواري براي مقتولين 15خرداد(  كه به حسب 
نقل بعض مطبوعات خارجي، عدد مقتولين به 45 نفر و عدد مجروحين 
بسيار است كه در بيمارستان ها پذيرفته نشده اند؛ و بيش از سيصد نفر 
در زندان ها به سر مي برند كه سرنوشت آنها معلوم نيست. اين است وضع 
كشور مترقي! اين است معيار دموكراس��ي شاه!  اين است حال مملكت 
آزادمردان و آزادزنان! تأس��ف از وضع مطبوعات ايران كه مستقيماً زير 
نظر سازمان اداره مي شوند، و هر چه ديكته كنند مي نويسند و هر تهمتي 

خواستند به هر مقامي مي زنند. 
ولي ب��ا هم��ه مصيبت ها، بي��داري ملت ماي��ه اميد اس��ت. مخالفت 
دانشگاه هاي سرتاسر ايران- به حس��ب اعتراف شاه- و مخالفت علماي 
اعام و محصلين و طبقات مختلف ملت با همه فشارها و قلدري ها، طليعه 
به دست آوردن آزادي و رهايي از قيد استعمار است. شركت نكردن ملت 
غيور در حزب فرمايش��ي و انتخابات خائنانه، نمون��ه بيداري و پيروزي 

است. 
اينجانب به مل��ت بزرگ ايران پس از تس��ليت در اي��ن مصيبت هاي 
دلخراش و تس��ليت در اهانت به قرآن كريم و حريم اهل بيت طهارت- 
عليهم الس��ام- و تس��ليت در واقعه 15خرداد 42 و هفده خرداد 54، 
تبريك مي گويم بر اين روش��نفكري و آزادمنش��ي! تبريك مي گويم بر 

طلوع صبح آزادي و قطع ريشه استعمار و عمال خبيث آن! 
سام من بر مقتولين و مصدومين 15خرداد! سام من بر مصدومين و 
مظلومين هفده خرداد! سام من بر طبقات اهل علم و خطباي محترم! 
سام من بر جوانان غيرتمند دانشگاه هاي ايران! سام من بر مؤمنين و 
مسلمين سراسر كشور كه با عدم شركت در حزب تحميلي و انتخابات 
غيرقانوني مشت محكم بر دهان ياوه س��رايان زدند و وفاداري خود را به 
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اسام و مس��لمين ثابت كردند! س��ام من بر زندانياني كه در راه هدف 
مقدس اس��ام در زير شكنجه به س��ر مي برند! س��ام من بر جوانان و 
دانشجويان غيرتمند ايراني خارج كش��ور كه با كوشش ارزنده خود به 
اسام و برادران مس��لم خود خدمت مي كنند و فجايع استعمار و عمال 

آن را برما مي كنند.
من در اين لحظه هاي آخر عمر، نگراني ه��اي فراوان دارم. خوف از آن 
دارم كه اين شخص، كه با هر حيله اي متشبث ش��د مواجه با مخالفت 
ملت و طبقه جوان ش��د، بيش از اين مبتاي به تش��نج اعصاب شود و 
ملت مظلوم را بيش از اين به خاك و خون كش��د و ب��ا تهمت »مرتجع 
سياه« و »بي وطن سرخ«، علماي اس��ام و دانشمندان و روشنفكران را 
قتل عام كند. به خداوند متعال از ش��ر عناصر خبيثه پناه مي برم و قطع 
ايادي اجانب را مس��ألت مي نمايم. والسام عليكم و رحمت اهلل. روح اهلل 

الموسوي الخميني1 

دستاوردهای قيام فيضيه 
خروش فيضيه به رغم جوسازي ها و سمپاشي هاي گسترده رژيم شاه توانست در آسمان 
تيره و تار سرزمين ايران رعد و برق پديد آورد و نور اميد در دل ها بتاباند،  نهضت امام را 
اوج بخشد، موج ها بيافريند، راه نويني براي ش��ورش و خيزش باز كند، صداي فرزندان 
فيضيه را در سراسر ايران طنين انداز سازد و مايه رويش شود و دستاوردهاي پرباري به 
همراه آورد؛ هر چند در اين راه برخي از طاب بي گن��اه � بنابر گزارش خبرگزاري هاي 
برون مرزي- به ش��هادت رسيدند، ش��ماري به اداره نظام وظيفه گسيل شدند و با رفتار 
خش��ن و اهانت بار فرماندهان نظامي روب��ه رو بودن��د و رنج ها بردند. ش��ماري نيز در 
دادگاه هاي فرمايش��ي نظامي با زندان هاي درازمدت كيفر ديدند. طاب بازداشتي كه 
به زندان محكوم شدند، بيش از يكصد نفر بودند كه از 6 ماه تا 15 سال كيفر گرفتند. با 
وجود اين، خروش فيضيه در 15خرداد54 دستاوردي ارزنده، برجسته و سرنوشت ساز 

به همراه داشت. 
وزارت امور خارجه ش��اه در نامه اي به س��اواك يك مورد از اخبار يكي از روزنامه هاي 

خارجي پيرامون رويداد قم را چنين گزارش كرده است:

1. صحيفه امام، ج3، ص100-102. 
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... روزنامه TAGES-ANZEIGER در ش��ماره 11 ژوئ��ن 1975 خود در 
خب��ري از تهران مي نويس��د كه طبق گزارش��ات روزنامه ه��اي تهران 
دانشجويان رش��ته علوم ديني در ش��هر قم در هفته گذشته تظاهرات 
شديدي بر عليه دولت به عمل آورده اند و تظاهركنندگان از طرف قواي 
انتظامي دستگير و روانه زندان گرديده اند كه به زودي در دادگاه محاكمه 

مي شوند. بريده روزنامه براي ماحظه به پيوست ارسال مي گردد...
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حماسه خونين فيضيه هيمنه شاه را در هم شكست و به ملت ايران نماياند كه مي توان 
آشكارا روياروي شاه ايستاد و با شعار مرگ بر شاه سرنگوني رژيم او را فرياد زد. مردم از 
خيزش فيضيه درس گرفتند، جرأت يافتند، پيش آمدند. ديري نپاييد كه شعار فرزندان 
خميني در فيضيه شعاري همگاني و فراگير شد و در سراسر ايران طنين افكند و انقاب 
اس��امي را به ارمغان آورد. از اين رو، بايد گفت حماس��ه آفرينان فيضيه، طايه داران و 

پيشقراوالن انقاب سال 57 بودند. 
در پايان به بخشي از اعاميه حوزه علميه قم كه در سالروز فاجعه 17خرداد، در سال 

1355 انتشار يافته است، اشاره مي كنيم: 
... يك سال است كه از حوادث روزهاي پانزدهم و شانزدهم و هفدهم 
خرداد54 )دوازدهمين سالگرد كشتار بي رحمانه 15خرداد42 توسط 
رژيم جاد شاه(  مي گذرد. حوادثي كه- برخاف همه تبليغات دشمنان 
داخلي و خارجي ح��وزه روحانيت كه آن را يك ش��ورش ماجراجويانه 
توصيف مي كردن��د- كامًا از مواضع ضد طاغوتي، ضد س��لطنتي، ضد 

اشرافيت اسام ريشه مي گرفت...1
اين اعاميه از يورش وحش��يانه پليس و س��اواك به مدرس��ه هاي حجتيه و آيت اهلل 
بروجردي و حقاني در تاريخ 5خرداد ماه55 خبر داده اس��ت كه پس از جس��ت وجو و 
بازرسي حجره ها، 35 نفر از طاب مدرسه بروجردي و 11 نفر از طاب مدرسه حقاني 
را دس��تگير مي كنند. اين خودكامگي و قانون ش��كني نش��ان مي دهد كه رژيم شاه از 
حماس��ه 15خرداد54 تا چه پايه اي آس��يب ديده، ضربه خورده و هراسان بوده است و 
براي پيشگيري از تكرار آن در خرداد55 به بگير و ببند و ايجاد جو پليسي در حوزه قم 
دست زده  است، تا از تكرار حماسه 17خرداد54 پيش��گيري كند اما متعاقب اين قيام، 
طوفان طوفنده انقاب اسامی در سال 1356 از راه رسيد و بنيادهای نظام ظلم و فساد 

شاهنشاهي را از هم گسيخت. 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي. 




