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مبارزات مازندرانی ها در بامداد نهضت امام)ره(

غالمرضا خاركوهی1
اولين تقابل انقالبی امام با رژيم پهلوی 

موضوع اليحه انجمن های ايالتی و واليتی نخستين برخورد آشكار امام با رژيم پهلوی و 
شخص شاه محسوب می شود كه به دنبال آن حوادث بزرگتری پديد آمد و قيام خونين 
15خرداد سال 42 و بازداشت و تبعيد حضرت امام را در پی داشت. 2 به موجب اين اليحه 
شرط »مسلمان بودن، سوگند به قرآن كريم و مرد بودن انتخاب كنندگان و كانديداها« 
تغيير می يافت و در 14مهر 1341 به تصويب كابينه اسداهلل علم رسيد. آزادی انتخابات 
زنان پوششی برای مخفی نگه داشتن هدف های ديگر بود. حذف و تغيير دو شرط نخست 
دقيقاً به منظور قانونی كردن حضور عناصر بهايی در مصادر امور كش��ور انتخاب ش��ده 
بود. پشتيبانی شاه از رژيم صهيونيس��تی نيز در توسعه مناسبات ايران و اسراييل شرط 
حمايت های امريكا از شاه بود. نفوذ پيروان مسلك استعماری بهاييت در قوای سه گانه 
ايران اين شرط را تحقق می بخشيد. امام خمينی به همراه  علمای بزرگ قم و تهران به 

1. تاريخ نگار انقاب در استان گلستان
2. محمدحسن رجبی، زندگينامه سياسی امام خمينی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1369، ص192. 
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محض انتشار خبر تصويب اليحه مزبور پس از تبادل 
نظر دست به اعتراضات همه جانبه زدند.

نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی 
رژيم ش��اه و گوش��زد كردن رس��الت خطير علما و 
حوزه های علميه در اين شرايط بسيار مؤثر و كارساز 
بود. تلگراف ها و نامه های سرگشاده اعتراض آميز علما 
به شاه و اسداهلل علم موجی از حمايت را در قشرهای 
مختلف م��ردم برانگيخ��ت. لح��ن تلگراف های امام 
خمينی به شاه و نخست وزير تند و هشداردهنده بود. 

در يكی از اين تلگراف ها آمده بود:
اينجانب مجدداً به ش��ما نصيح��ت می كنم كه به 
اطاعت خداوند متعال و قانون اساس��ی گردن نهيد و 
از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احكام علمای ملت و 
زعمای مسلمين و تخلف از قانون بترسيد؛ و بدون موجب، مملكت را به 
خطر نيندازيد؛ و اال علمای اسام درباره شما از اظهار عقيده خودداری 

نخواهند كرد. 1
رژيم ش��اه ابتدا دس��ت به تهديد و تبليغات عليه روحانيت زد. اس��داهلل علم- نخست 
وزير وقت- در نطق راديويی خ��ود گفت: »دولت از برنامه اصاحی كه در دس��ت اجرا 
دارد عقب نش��ينی نمی كند«! با وجود اين، دامنه قيام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم و 
برخی شهرهای ديگر بازارها تعطيل شد و مردم در مس��اجد به حمايت از حركت علما 
گرد آمدند. يك ماه و نيم پس از آغاز ماجرا، دولت يك گام عقب نشست و با ارسال پاسخ 
مكتوب شاه و نخست وزير درصدد دلجويی علما و توجيه آنها برآمد. رژيم شاه با شناختی 
كه از شخصيت و انعطاف ناپذيری امام خمينی داشت، از ارسال پاسخ برای ايشان عمداً 
خودداری كرد. برخی از علمای حوزه علميه موضع دولت را قانع كننده تش��خيص داده 
و خواستار پايان دادن به قيام بودند؛ اما امام خمينی سرسختانه مخالفت كرد. حضرت 
امام معتقد بود كه دولت می بايست رسماً اليحه انجمن های ايالتی و واليتی را لغو كند و 
خبر آن را انتشار دهد. ايشان در بيانيه ای كه در پاسخ به سؤال اصناف و بازاريان قم صادر 
كرد صريحاً هدف های رژي��م را از اين مصوبه كه نفوذ دادن عناصر بهايی و جاسوس��ان 

1. صحيفه امام، ج1، ص90. 

در زمان انتشار خبر تصويب اليحه 
ايالتي و واليتي،  انجمن هاي 
نقش حضرت امام در روشن 
ساختن اهداف واقعی رژيم شاه 
و گوشزد کردن رسالت خطير 
علما و حوزه های علميه بسيار 
مؤثر و کارساز بود. تلگراف ها و 
نامه های سرگشاده اعتراض آميز 
علما به شاه و اسداهلل علم موجی 
از حمايت را در قشرهای مختلف 
مردم برانگيخت. لحن تلگراف های 
امام خمينی به شاه و نخست وزير 

تند و هشداردهنده بود
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اسراييلی در تشكيات  دولت ايران بود، افشا كرد و با صراحت اعام داشت: ملت مسلمان 
تا رفع اين خطرها نشود، سكوت نمی كند. و اگر كسی سكوت كند، در پيشگاه خداوند 

قاهر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است.
در همين بيانيه، امام خمينی خطاب به دولت هشدار داد و نوشت: 

ملت مسلمان و علمای اسام زنده و پاينده هستند، و هر دست خيانتكاری 
كه به اساس اسام و نواميس مسلمين دراز شود قطع می كنند. 1

مازندران يكی از مناطق مورد توجه امام 
حضرت امام برای بيداری و آگاهی همه مناطق كش��ور برنامه ريزی كرده بودند. لذا 
يكی از مناطقی كه در برنامه ريزی دقيق امام برای مبارزه با حكومت پهلوی گنجانده 
شده بود مازندران و گيان واقع در شمال ايران بود كه هم از طريق نامه و هم با اعزام 
سفيرانی، علمای آن مناطق با خواسته های امام آشنا می شدند. 2 لذا مردم اين منطقه 
در طول س��ال های مبارزات نهضت امام تاش زيادی به عمل آوردند. وقتی دولت در 
قضيه انجمن هاي ايالتي و واليتي- مهرماه س��ال 1341- به قرآن و مقدس��ات دينی 
كشور اهانت كرد علما و بازرگانان و اصناف شهرستان بابل با ارسال تلگراف مشتركی 
به شخص ش��اه اعام كردند: »به پيروی از درخواس��ت آيات عظام و مراجع عاليمقام 

نجف و قم و خراس��ان و تهران« خواهان لغو »تصويبنامه های قانون ش��كن مانند:
1. اجازه انتخاب زن��ان در امور اجتماعی 2. تبديل مراس��م تحليف به قرآن كريم به 
مطلق كتاب آسمانی 3. و الغای شرط اسام در اشغال مقامات حساس كشور و امثال 
اينگونه تغييرات در ش��ئون مادی ملت، كه مخالف با اح��كام دين و مصرحات قوانين 

می باشد«، هستند. 3
سرانجام رژيم شاه تن به شكست داد و رس��ماً در 7آذر سال 1341 هيئت دولت به 
رياس��ت آقای علم، مصوبه قبلی را لغو كرد و خبر آن را به علم��ا و مراجع تهران و قم 
اطاع داد. امام خمينی در نشس��ت با علمای قم مجدداً بر مواضع خويش پای فشرد 
و لغو مصوبه در پشت درهای بسته را كافی ندانس��ت و اعام كرد تا زمانی كه لغو آن 
در رس��انه ها پخش نش��ود، قيام ادامه خواهد داش��ت. فردای آن روز خبر لغو اليحه 
انجمن ه��ای ايالتی و واليتی در روزنامه های دولتی منعكس ش��د و مردم نخس��تين 

1. حميد انصاری، حديث بيداری، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1374، ص39-40. 
2. خاطرات سيد علی اكبر محتشمی پور، تهران، دفتر ادبيات انقاب اسامی حوزه هنری، 1376، ص263. 

3. اسناد انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج3، ص43-44. 
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پيروزی ب��زرگ خويش را پ��س از نهضت ملی 
شدن صنعت نفت جشن گرفتند.1 شادمانی اين 
رويداد در شهرها و روستاهای استان مازندران 
هم انع��كاس گس��ترده ای داش��ت. مخصوصاً 
روحانيان آگاه ضم��ن تجلي��ل از زحمات امام 
و روحانيت انقاب��ی، به س��رزنش دولت علم و 

خيانت رژيم پهلوی پرداختند.
عاوه بر اين آن روزها ضمن بحث های سياسی 
درباره اليحه انجمن ه��ای ايالتی و واليتی، رژيم 
مانور زي��ادی روی برنامه اصاح��ات ارضی-كه 
پيش از اين آغاز شده بود- می داد. اين برنامه نيز 
مورد مخالفت روحانيان و مراجع و به تبعيت از آنها مورد انتقاد ش��ديد كشاورزان ايران 
خاصه دهقانان و زارعان مناطق گيان و مازندران و گلس��تان بود. سبب مخالفت ها نيز 

چنين بود كه: 
1. قانون اصاحات ارضی بدون توجه به موازين شرعی تصويب شده است. 

2. موقوفات شرعی كه می بايست به شكل خاص و برای اهداف مورد نظر بهره برداری 
شود، ناديده گرفته شده است.

3. اماك شاه و درباريان تقسيم نمی شد، زيرا خود آنها مجری طرح بودند. 
4. جايگزين مناسبی برای وضعيت پس از تقسيم اراضی پيش بينی نشده است.2

1. حميد انصاری، همان. 
2. جواد منصوری، تاريخ قيام 15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ج1. 

به دنبال حمله وحشيانه رژيم به 
عزاداران سالروز شهادت امام 
جعفرصادق)ع( در تاريخ 42/1/2 
و کشته و زخمي  شدن تعداد زيادي 
از طالب بي گناه در مدرسه فيضيه 
قم، ساواک تالش گسترده اي را به 
عمل آورد تا مانع از افشاي آن به 
ويژه از سوي حضرت امام خميني 
در ميان مردم داخل و خارج ايران 
شود. با وجود اين، عکس ها و 
نوارها و اعالميه های امام به 
مازندران و سراسر کشور می رسيد
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نخستين تحرکات سياسی در استان مازندران 
در همين راستا برخی از كش��اورزان شهرستان های بابل و س��اری وقتی شنيدند كه 
روحانيت- مخصوصاً حضرت امام كه آن موقع به آيت اهلل خمينی معروف بودند- با نحوه 
غصب و تقسيم غير شرعی اراضی كشاورزی تحت عنوان اصاحات ارضی مخالف اند- )به 
استناد گزارش مورخ 1341/8/19 ساواك مركز( آنها به ادارات كشاورزی رفتند و اسناد 
مالكيت خود را ارايه كردند و گفتند ما مس��لمان هستيم و به استناد اين دستور مراجع 
تقليد، ما نمی توانيم بدون رضايت مالك در اين محل، نماز بخوانيم و استراحت نماييم، و 

تا رضايت صاحبان آنها جلب نشود ما نمی توانيم خود را مالك اين اراضی بدانيم. 1 
بهمن سال 41 نيز كه شاه روی برنامه انقاب سفيد- كه يك طرح امريكايی بود- مانور 
می داد حضرت امام به مخالفت با آن برخاست و حتی به منظور ترغيب علمای شهرهای 
مختلف برای موضع گيری عليه رفراندوم فرمايش��ی ش��اه، روز سه شنبه مورخ 2بهمن 
سال 41 تعداد شش نفر از طاب را به شهرهای بابل و رشت اعزام نمود.2 آيت اهلل عباس 

محفوظی در خاطراتش می گويد: 
]پس از عقب نش��ينی رژيم در قضي��ه انجمن های ايالت��ی و واليتی[ 
روزی به اتفاق آقای محمدی گيانی خدمت امام شرفياب شديم. امام 
مس��ئوليت توزيع اعاميه ای كه عليه رفراندوم داده بودند در دو استان 
]گيان و مازندران[ به عهده ما گذاشتند. هنگامی كه اعاميه ها را به ما 
می دادند فرمودند: »طوری عمل كنيد كه دستگير نشويد. خودتان را لو 
ندهيد.« و حتی فرمودند: »اعاميه ها را در ميان دو جا كفشی بگذاريد 

و آرام باشيد.« 
ما هم، چنين كرديم و اعاميه ها را در ميان دو جا كفشی گذاشتيم و 
بستيم. سپس بس��ته ها را زير بغل گرفته و حركت كرديم. در چالوس، 
تنكابن، بندر انزلی و جاهای ديگر خدمت علما رس��يده و اعاميه ها را 

منتشر كرديم. 3 
حتی برخی از افراد ارتش شاهنش��اهی نيز به اين گون��ه اطاعيه ها عاقه مند بودند و 
آنها را در ميان نظاميان مورد وثوق توزيع می كردند. چنانكه آقای سيد مرتضی صالحی 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد ساواك، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ج1، 
ص97. 

2. همان، ص135-136. 
3. علی باقری )به كوشش(، خاطرات 15خرداد، تهران، حوزه هنری، 1376، ج6، ص372-373. 
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اذعان می كند كه ]در سال های 41 و 42[ برادرش با آنكه عضو ارتش بوده برای آگاهی 
خود و دوس��تانش اعاميه ه��ای حضرت امام و ديگ��ر مراجع را از م��ن می گرفت و در 
مأموريت هايش به مازندران و دماوند، آنها را پخش می كرد؛ به طوری كه يكبار از طرف 

ضد اطاعات ارتش او را دستگير كردند و 34-30 روز بازداشت بود.1
اين تكاپوهای افشاگرانه ادامه داشت تا آنكه امام و ساير علما عيد نوروز سال 42 را به 
عنوان اعتراض به جفاهای رژيم نسبت به اسام عيد سياه اعام كردند. در اين ميان دوم 
فروردين ماه سال 1342ش كه مصادف با سالروز شهادت امام جعفرصادق)ع( بود مراسم 
بزرگی در حوزه علميه قم برپا شد. 2رژيم از روز قبل كاميون های مملو از سربازان مسلح 
را به قم آورده بود3 و تعداد آنها كه بيش از هزار نفر بود4 آماده برای سركوب اين مراسم 
شده بود. سپس مأموران رژيم با حمله به مردم و طاب، تعداد زيادی را شهيد و مجروح 

نمودند. حجت االسام عبدالحميد عبداالحد كه خود شاهد صحنه بوده می گويد: 
من خودم مشاهده می كردم كه عمامه های س��ياه و سفيد طلبه ها را 
]مأموران[ با فندك آتش می زدند و مانند توپ آتش گرفته به س��مت 
درختان فيضيه پرت می كردند و آنانی كه در پشت بام بودند با سرنيزه 
آجرها را كنده و بر س��ر طلبه ها می زدند. طلبه ها ني��ز يا در حجره های 
خودشان پناه برده و در را بر روی دژخيمان بسته بودند و يا اينكه حين 
درگيری از مدرسه خارج شده بودند... شيخ اسماعيل حبيبی را از طبقه 
دوم به پايين پرت كردند كه چشمان و بدنش به شدت ضربه ديد. آقای 
گلستانی را  نيز پرت نمودند و دست و پايش را شكستند. عاوه بر اينها 
تعدادی نيز مثل مرحوم قريشی در ]اثر[ ضرب و شتم مأمورين مصدوم 

شدند. 5 
پس از اين واقعه جوانان انقابی بر روی ديوارهای مدرسه فيضيه قم نوشتند: »ای دل 
بيا به كعبه مقصود رو كنيم- از كشته گان حوزه جست وجو كنيم- فكر ويران شدن خانه 

صياد كنيد.«6 

1. همان، 1378، ج9، ص66. 
2. غامرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهري گرگاني، تهران، حوزه هنری، 1387، ص69. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ج1، ص367. 
4. همان، ص369. 

5. عبدالوهاب فراتی، تاريخ شفاهی انقاب اسامی از مرجعيت امام خمينی تا تبعيد، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1380، ص82 و 84. 

6. همان )به نقل از خاطرات آيت اهلل صالحی مازندرانی(، ص87. 
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اين واقعه كه پس از دوران سلطنت رضاشاه، تا آن موقع بزرگترين برخورد خشونت آميز 
با يك اجتماع عموم��ی- مخصوصاً يك مراس��م مذهبی- بود مردم را نس��بت به رژيم 
بدبين تر نمود و اساميت مورد ادعای شاه را بيش از پيش زير سؤال برد. امام كه علمدار 
مخالفت با حكومت ب��ود بار ديگر فرياد اعتراض برآورد و »حمل��ه كماندوها و مأمورين 
انتظامي دولت با لباس مبدل و به معيت و پشتيباني پاس��بان ها به مركز روحانيت« را 
به تهاجم مغوالن تشبيه كرد و شاه دوستان را مش��تی غارتگر و ضد دين معرفی نمود: 
»شاه دوستي يعني غارتگري... شاه دوستي يعني ضربه به پيكر قرآن و اسام... شاه دوستي 

يعني كوبيدن روحانيت و اضمحال آثار رسالت.« 
او در قسمت ديگري از اين پيام نوشته بود: 

من اكنون قلب خود را براي س��رنيزه هاي مأمورين شما حاضر كردم. 
ولي براي قب��ول زورگويي ها و خضوع در مقابل جبارهاي ش��ما حاضر 
نخواهم كرد. من به خواست خدا احكام خدا را در هر موقع مناسبي بيان 
خواهم كرد و تا قلم در دست دارم كارهاي مخالف مصالح مملكت را بر 

ما مي كنم.1
خبر اين مراسم توس��ط مازندرانی هايی كه در قم حضور داشتند به شهرهای مختلف 
اين منطقه رسيد و تكاپوهايی نيز صورت گرفت كه گزارش برخی از آنها در اسناد ساواك 
منعكس شده، چنانكه روز چهارش��نبه 21 فروردين سال 42 آيت اهلل صبوری و حاجی 
عادالنی كه هر دو اهل و ساكن قائم شهر )شاهی( بودند به ماقات شريعتمداری رفتند و 

درباره فعاليت علما عليه دولت با او گفت وگو كردند.2
آيت اهلل صبوری در اين ماقات گفت: »من تحت تعقيب س��ازمان امنيتم چون مردم 

شاهی ]قائم شهر[ را به پشتيبانی از علمای قم دعوت كرده ام.«3
باز اندكی بعد قشرها و گروه های ديگری از اهالی متدين مناطق مختلف مازندران به 
ش��هر قم رفتند و با امام خمينی ديدار و گفت وگو كردند كه )بر اس��اس گزارش مورخ 
42/1/27 ساواك و اس��ناد مورخ 42/1/28 و 42/2/30 ش��هربانی قم خطاب به واحد 
اطاعات شهربانی كشور( اسامی آنها عبارت اس��ت از: 1. حسن ملك پور )اهل آمل( 2. 
اسداهلل مقيمی )اهل آمل( 3. خليل مرتضوی )اهل آمل( 4. محمود مهدوی )اهل آمل( 5. 

1. صحيفه امام، همان، ص178. 
2. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی س��لطانی، مبدأ نهضت، )مقاله غامرضا خاركوهی(، تهران، خانه كتاب، 

1392، ج2، ص263-265. 
3. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد ساواك، همان، ص258. 
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شيخ عمادالدين كريمی )اهل كجور( 6. شريف نژاد 
)اه��ل عزيزآباد باب��ل( 7. قربانعل��ی رزاقی )اهل 
باب��ل( 8. محمدعلی نوريان )اهل ش��اهی- مقيم 
كفشگركاه از طاب و روحانيون شمال كه گويا 
مش��مول خدمت وظيفه1 نيز می باشد.( 9. شيخ 
تقوی بابل��ی )اهل ديوكاه( 10. ه��ادی آقا )اهل 
آمل( 11. حاج عادالنی )اهل شاهی( 12. آيت اهلل 
صبوری )اهل شاهی( 13. حاجی زاده )اهل آمل(. 

سپس مقام مسئول ساواك دستور داده كه »مقرر فرماييد در محل مراقبت قرار گيرند 
كه ارتباط آنها ]با امام خمينی[ قطع شود.« 2

برخی از اين افراد ضمن ماقات با امام وجوهات شرعيه خود را نيز پرداخت نموده اند 
كه طبق گزارش مورخ 42/2/30 شهربانی، آيت اهلل صبوری و حاج عادالنی مبلغ 10هزار 
تومان به آقای شريعتمداری، اسداهلل مقيمی و حسن ملكپور 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، حاجی زاده از تجار بازار آمل مبلغ 40 

هزار تومان 3به امام خمينی پرداخته است.4 

حمايت مالی از برنامه های حضرت امام 
پرداخت وجوهات شرعی يكی از راه های حمايت از نظام روحانيت و حوزه های علميه 
مذهب تشيع است كه قدمت آن به موجوديت اين مذهب برمی گردد. اين موضوع نشان 
از استقال روحانيت شيعه دارد و همين امر موجب شده كه مراجع و علمای تشيع بدون 
وابستگی به حكومت های جبار به حيات خود ادامه دهند و رسالت دينی و سياسی خود 
را در جامعه محقق نمايند. اين مسئله به ويژه در ده قرن اول تاريخ اسام در ايران و در 

دوران حاكميت مخالفان اهل بيت)ع( بيشتر حائز اهميت بود. 

1. يكی از سياست های رژيم شاه برای فرو نش��اندن قيام 15خرداد و مخالفت با حكومت، دستگيری روحانيان 
مخالف و اعزام به خدمت سربازی و خارج كردن آنها از مسلك روحانيت و حوزه علميه بود. اما با اين اقدام نيز رژيم 

توفيق چندانی نيافت.
2. قيام 15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، ج2، 1378، ص118. 
3. احتمال دارد كه مبلغ فوق جمع پرداختی ايشان و بيوك زنجانی از تجار زنجان بوده باشد. 

4. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد شهربانی، ج1، ص73-72 و 93-92؛ ضمناً در ادامه 
همين سند تصريح شده كه »همه روزه از چهل تا پنجاه هزار ريال به طور مستمر برای خمينی می رسد.«

کسانی که وجوهات شرعيه مردم 
را برای حضرت امام جمع آوری و 
ارسال می کردند به شدت مجازات 
می شدند. اما با وجود اين امام 
شبکه وسيعی از نمايندگان و 
ارادتمندان در نقاط مختلف کشور 
از جمله استان مازندران داشت که 

مورد خوشايند رژيم نبود
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رژيم پهلوی كه به ظاهر خود را تنها پادشاه شيعه جهان در دهه چهل و پنجاه شمسی 
می دانست چون رويه كامًا ضد اسامی و ضد شيعی داشت محدويت های فراوانی برای 
حضرت امام- كه يك مرجع و رهبر سياسی مذهبی مخالف رژيم بود- به وجود می آورد. 
به همين خاطر كسانی كه به هر نحوی منتسب به او بودند تحت نظر قرار داشتند. حتی 
كسانی كه وجوهات شرعيه مردم را برای حضرت امام جمع آوری و ارسال می كردند به 
شدت مجازات می شدند. اما با وجود اين امام شبكه وسيعی از نمايندگان و ارادتمندان 

در نقاط مختلف كشور از جمله استان مازندران داشت كه مورد خوشايند رژيم نبود. 
در اين راستا تعدادی از علمای استان مازندران اجازه نامه امام در امور حسبيه و شرعيه  

را اخذ كرده بودند كه مضمون همه آنها يكی است. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمدهلل رب العالمين، و الصاه علی س��يدنا محمد و آله الطاهرين، و 
اللعن علی اعدائهم اجمعين.

و بعد، جناب مستطاب عماد االعام و ثقه االسام آقای حاج شيخ هادی 
روحانی- دامت افاضاته- از قَِبل اين جانب مجاز و مأذونند در تصدی امور 
حسبيه و شرعيه كه در عصر غيبت امام- ارواحنا له الفداء- از مختصات 
فقيه جامع الشرايط است »فله التصدي لها مع مراعاه االحتياط«؛ و در 
اخذ و جمع آوری سهم مبارك امام- عليه السام- كه نصف آن را در موارد 
مقرره شرعيه از آن جمله شهريه طاب مدرسه صدر بابل و احتياجات 
آن مدرس��ه صرف كنند. و نصف ديگر را جهت حف��ظ حوزه های مهمه 
دينيه نزد حقير ايصال نمايند و قبض رسيد جهت رد به صاحبان وجوه 

دريافت كنند.
»و اوصيه- اي��ده اهلل تعالی- بمازم��ه التقوی و التجن��ب عن الهوی 
و التمس��ك بعروه االحتي��اط فی الدي��ن و الدنيا؛ و ارجو من��ه الدعاء و 

النصيحه«؛ و السام عليه و علی اخواننا المؤمنين و رحمه اهلل و بركاته.
به تاريخ 18 شهر جمادی االولی 1390
روح اهلل الموسوي الخمينی1
عاوه بر اين، ارادتمندان امام با وجود خطرات زيادی كه از سوی سازمان های امنيتی 
و وابستگان رژيم پهلوی متوجه آنها بود س��ؤاالتی نيز درباره مصرف اين گونه وجوهات 

1. صحيفه امام، ج 2، ص284. 
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به عمل می آوردند و به نجف اشرف- در كشور عراق- می فرستادند تا پاسخ آن را از امام 
دريافت نمايند:  

بسمه تعالی شأنه...
پس از اهدای س��ام و تحيات واف��ره و تقديم ادعي��ه خالصانه عرض 

می شود: 
آيا اجازه می فرمايي��د در اداره حوزه علميه شهرس��تان بابل به مقدار 

حاجت و ضرورت از سهم مبارك صرف شود؟
آيا اجازه می فرماييد از س��هم مبارك به فقرای خير س��ادات به مقدار 

ضرورت دستگيری شود؟
آيا اجازه می فرماييد كه از سهم مبارك به وضع زندگی بعضی اهل علم 

شهر كه محتاج باشند رسيدگی شود؟
آيا اجازه هست كه از س��هم مبارك، به بعضی از جديداالستبصارهای 

از فرقه ضاله بهاييه1 به عنوان تشويق يا برای رفع احتياج كمك شود؟
آيا اجازه هس��ت كه در موارد ضرورت برای قاصرين، از اش��خاص ذی 

صاحيت نصب قيم نمايم؟
برای كارمند دولت آيا اجازه می فرماييد از بابت حقوق استحقاقی از مال 

مجهول المالك دريافت كند؟ 
داعيكم
خادم الشريعه: هادی روحانی  

بسمه تعالی 
تمام مراتب مسطوره را مجازيد. لكن نصف از سهم مبارك را برای ادامه 

حوزه مباركه نجف بفرستيد. 
والسام عليكم
رو ح اهلل الموسوي الخمينی 2
البته در اين ميان متأسفانه برخی از روشنفكران، دانشگاهيان، بازاريان، فرهنگيان و 
حتی برخی روحانيان يا سكوت كردند و يا مؤيد و مروج افكار شاهنشاهی بودند. برخی 
هم در آن ايام- به زعم ساواك- مبارزه منفی با حكومت داشتند. اما تعدادی از روحانيان 

1. كسانی كه تازه از فرقه ضاله بهائيت جدا شده و مسلمان شده بودند. 
2. صحيفه امام، ج 3، ص92. 
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استوار با نهضت امام همراه بودند. چنانكه آقای وثوقی رئيس ساواك مازندران در تاريخ 
42/3/9 طی نامه ای به رئيس سازمان اطاعات و امنيت كشور نوشت: 

به طور كلی تاكنون مش��اهده نشده اس��ت هيچ يك از روحانيون اين 
اس��تان مخالفتی با دربار شاهنشاهی داشته باش��ند. فقط از چهار نفر 

روحانيون به نام آقايان:
1. حاج سيد رضا س��عادت فرزند مرحوم س��يد ابوالقاسم، شغل امام 

جماعت، ساكن ساری
2. حاج ش��يخ مصطفی صدوقی فرزند مرتضی، ش��غل امام جماعت، 

ساكن ساری
3. آيت اهلل شيخ محمد كوهستانی، ساكن كوهستان از توابع بهشهر

4. حاج شيخ محمد شاهرودی، شغل امام جماعت، ساكن بهشهر
كه در ميان م��ردم نفوذ قابل ماحظ��ه ای دارند، می ت��وان به عنوان 
مخالفين پست فعلی نام برد. ولی مخالفت نامبردگان هم اغلب به صورت 
اعمال منفی انجام می گيرد و گاهی نيز از حوزه های علميه تهران قم و 
مشهد از روحانيون مخالف به اين استان اعزام می شوند كه خوشبختانه 
فوراً توسط مأمورين ويژه ش��ناخته ش��ده و از اعمال آنان جلوگيری... 

گرديده است. 1
عاوه بر فعاليت های پنهانی و آشكار سياسی و تبليغاتی و جلسات سياسی و ديدارهای 
مازندرانی ها با امام، در شهرهای مختلف اطاعيه های امام نيز در اين باره توزيع می شد 
به طوری كه برای مسئوالن خود رژيم جای تعجب داشت كه چرا حتی اين اطاعيه ها 

به برخی از ادارات دولتی استان هم رسوخ كرده است: 
42/2/2       شماره 598/ب3

گيرنده: تيمسار رياست س��ازمان اطاعات و امنيت كشور- مديريت 
كل اداره سوم

فرستنده: ساواك استان دوم2 ساری 
ساعت 1230 روز يكم ارديبهشت مأمور ويژه گزارش داد كه روی ميز 
تحرير آقای رزازی رئيس فرهنگ شاهی يك برگ از اعاميه  های مضره 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد، مركز بررسي اسناد تاريخي، ج2، ص337. 
2. در آن سال ها در فهرست رسمی استان های كشور، مازندران كه شامل استان گلستان فعلی نيز بود، به عنوان 

استان دوم شناخته می شد. 
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مش��اهده نموده، لذا فوراً مراتب به مدير كل فرهنگ استان ]مازندران[ 
اباغ و به آقای كبيری معاون فرهنگ مأموريت داده شد كه فوراً به محل 
عظيمت ]عزيمت[ و چگونگی را تحقيق نمايد. آقای كبيری ساعت 13 
به شاهی ]قائم شهر[ رفته و يك برگ اعاميه پيوست را از رئيس فرهنگ 
می گيرد و به طوری كه اظهار می نمودند به وس��يله پست برای ايشان 
ارسال ش��ده اس��ت. ولی به طوری كه از پاكت معلوم می شود اين نامه 

پست شهری می باشد. 
رئيس سازمان اطاعات و امنيت استان دوم- موثقی
]دستور مقام مس��ئول س��اواك:[ در پرونده آيت اهلل خمينی بايگانی 

شود- شهابی 1

تكاپوهای محرم بسترساز قيام 15خرداد
به دنبال حمله وحشيانه رژيم به عزاداران سالروز شهادت امام جعفرصادق)ع( در تاريخ 
42/1/2 و كش��ته و زخمي  ش��دن تعداد زيادي از طاب بي گناه در مدرسه فيضيه قم، 
ساواك تاش گسترده اي را به عمل آورد تا مانع از افش��اي آن به ويژه از سوي حضرت 
امام خميني در ميان مردم داخل و خارج ايران ش��ود. با وجود اين، عكس ها و نوارها و 
اعاميه های امام به مازندران و سراسر كشور می رسيد. به همين علت سازمان اطاعات 
و امنيت كشور طي دستور العمل محرمانه اي كه در تاريخ 1342/2/9 براي ساواك ساری 

ارسال كرد، نوشت:
در بين افراد بازاري و هيئت مذهبي، گفته مي شود اعاميه 8 صفحه اي 

1. حضرت امام به مناس��بت آغاز ماه محرم  طی اطاعيه ای در 28ارديبهش��ت 1342/ 24ذی الحجه 1382 از 
روحانيون و وعاظ و ملت مسلمان ايران خواست كه به افشای جنايت ها و خيانت های رژيم شاه  در اين ايام بپردازند: 
... در اين ايام كه دستگاه جبار از خوف آنكه مبادا در منابر و مجامع مسلمين شرح مظالم و 
اعمال خاف انسانی و ضد دينی و وطنی آنها داده شود دست به رسوايی ديگری زده و درصدد 
گرفتن التزام و تعهد از مبلغين محترم و س��ران هيئت عزادار اس��ت كه از مظالم دم نزنند و 
دستگاه جبار را به خودسری واگذارند، الزم اس��ت تذكر دهم كه اين التزامات عاوه بر آنكه 
ارزش قانونی نداش��ته و مخالفت با آن هيچ اثری ندارد، التزام گيرندگان مجرم و قابل تعقيب 
هستند... آقايان بدانند كه خطر امروز بر اس��ام كمتر از خطر بنی اميه نيست. دستگاه جبار 
با تمام قوا به اس��راييل و عمال آنها )فرقه ضال و مضله( همراهی می كند. دستگاه تبليغات را 
به دست آنها سپرده، و در دربار دست آنها باز اس��ت. در ارتش و فرهنگ و ساير وزارتخانه ها 
برای آنها جا باز نموده و شغل های حساس به آنها داده اند. خطر اسراييل و عمال آن را به مردم 
تذكر دهيد. در نوحه های سينه زنی از مصيبت های وارده بر اسام و مراكز فقه و ديانت و انصار 
شريعت يادآور شويد... سكوت در اين ايام تأييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسام است. 

صحيفه امام، ج1، ص230. 
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و چهل ماده اي آيت اهلل خميني هنوز چاپ نش��ده و قرار است روز عيد 
قربان همزمان با انتش��ار اين اعاميه به زبان عربي در مكه، كه توس��ط 
زوار حج برده ش��ده، از طرف هيئت هاي مذهبي و طرفداران روحانيون 
و يا شهرس��تان ها به زبان فارس��ي چاپ و منتشر ش��ود. ضمناً از طرف 
هيئت هاي مذهب��ي و افراد بازاري مقداري اعاميه هاي آيت اهلل س��يد 
صادق روحاني در تهران چاپ و به شهرس��تان ها ارس��ال شده و آقاي 
صادقي كه يك��ي از زوار كاروان حج اس��ت مقدار چهار هزار نس��خه از 
اين اعامي��ه را همراه خود به مك��ه برده تا در آنجا پخ��ش نمايد. كليه 
ساواك هاي خارج از مركز و ساواك تهران جهت اطاع و تحقيق و اعام 

چگونگي.
سرلشكر پاكروان رئيس ساواك كشور باز در بخشنامه ديگری به شماره 2507 مورخ 

42/2/28 خطاب به ساواك مازندران نوشت: 
نظر به اينكه از طرف خمينی ب��ه تمام طاب و وعاظی كه برای محرم 
از قم به شهرس��تان ها حركت می نمايند دس��تور ش��ديد برای تبليغ و 
تحريك داده ش��ده است 1الزم است كه در ش��هرها و ُقرا مراقبت كامل 
بشود و عنداللزوم عناصر محرك را كه شناخته شده اند دستگير نمايند 
و از پخش هر گونه اعاميه و عكس خمينی جداً خودداری شود. ضمناً 
بايد مراقبت نمود كه اگر عاوه بر ساير اشخاص كسان ديگری دست در 
كار تحريك شوند از اقدامات آنها ممانعت به عمل آمده و در صورت لزوم 

دستگير شوند. نتيجه اقدامات معموله را هر روز گزارش دهيد. 2
واهمه رژيم از اين موضوع آن قدر زياد بود كه آنها حتي عاوه بر س��اواك و شهرباني و 
ژاندارمري، پاي اس��تانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات كشاورزي و اصاحات ارضي 
و فرهنگ را نيز به ميان كش��يدند تا مانع ابراز مخالفت مردم با حكومت پهلوي گردند. 
چنانكه آقاي دكتر سيد مهدي پيراسته- وزير كشور- با صدور بخشنامه اي در اول خرداد 

سال 42 خطاب به استاندار مازندران نوشت: 
به ق��رار اطاع در اي��ام محرم ع��ده اي درصددن��د كه با اس��تفاده از 
تجمع هايي كه براي تعزيه داري و تعظيم ش��عائر اسامي  از طرف مردم 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد ساواك، ج1، ص359. 
2. همان، ص359. 
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در شهرها و دهات به وجود مي آيد تبليغات سوء براي گمراه كردن افراد 
بي اطاع در موضوع اصاحات اساس��ي ]انقاب سفيد[ كه در كشور در 
ش��ئون مختلف و مخصوصاً اصاحات ارضي شروع شده است، بنمايند. 
بنابراين در كميسيوني مركب از رئيس ساواك، رئيس ژاندارمري، رئيس 
شهرباني، رئيس فرهنگ، رئيس كش��اورزي و رئيس اصاحات ارضي 
مقرر فرماييد موضوع را مورد بررسي دقيق قرار دهند، زير نظر شخص 
جناب عالي، نتيج��ه را اعام نمايند و تعليمات الزم را به شهرس��تان ها 

صادر فرماييد.1
از طرف ديگر نفوذ معنوي و كامي  حضرت امام موجب وحشت فوق العاده رژيم شده 
بود، لذا مدام بخشنامه هاي گوناگون براي پيشگيري و مقابله با تحركات احتمالي صادر 
مي  كردند، كه در اينجا به دو نمونه از دستورالعمل هاي سرلشكر پاكروان- رئيس وقت 
سازمان اطاعات و امنيت كشور- كه در تاريخ هاي هشتم و يازدهم خرداد سال 42 به 

ساواك هاي مازندران ارسال شده ارايه می شود: 
1. »اطاعات واصله حاكيست كه روحانيون در نظر دارند، از روز هفتم 
محرم در مجالس سوگواري دست به تحركات و تظاهرات بزنند. دستور 

فرماييد در آن ايام مراقبت بيشتر به عمل آيد.«2
2. »دستور فرماييد در روزهاي تاسوعا و عاشورا ضمن آمادگي كامل 
براي مقابله با هرگونه اتفاقات و ح��وادث احتمالي حتي االمكان در اين 
دو روز از اصطكاك مأمورين با عزاداران و روحانيون خودداري و اگر در 
مجالس و منابر افرادي مبادرت به تن��دروي كردند در خارج از مجلس 
به وسيله مقامات شديداً با تذكر و عواقب وخيم به آنان يادآوري گردد. 
ضمناً اسامي  و مشخصات اين قبيل عناصر تهيه، كه پس از برگزاري ايام 
عزاداري تصميم الزم درباره آنان اتخاذ شود. نظر به اين كه عده اي عناصر 
آشوب طلب براي رسيدن به مقاصد خود مترصد به دست آوردن بهانه 
در روزهاي تاسوعا و عاشورا مي باشند، روي اين اصل اقدام سازمان هاي 
انتظامي  و امنيتي در روزهاي مزبور كامًا بررسي شده و با دقت و تدبير 
انجام گيرد كه بهانه به دست عناصر مترصد جهت بهره برداري ندهد. از 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد، مركز بررسي اسناد تاريخي، ج2، ص272.   
2. همان، ص328. 
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طرف ش��هرباني كل نيز در اين مورد اباغ الزم به شهرباني ها داده شده 
است.«1

اما محرم سال 42 ش��هر قم با حضور امام خميني- رهبر نهضت اسامي- بيش از هر 
جاي ديگر رنگ و بوي حسيني داشت. امام خميني عصر عاشوراي سال 1383 هجري 
قمري )13خرداد 1342ش( در مدرسه فيضيه نطق تاريخي خويش را كه آغازي بر قيام 
15خرداد بود ايراد كرد. بخش عمده اي از س��خنان امام در بيان نتايج زيان بار سلطنت 
دودمان پهلوي و افش��اي روابط پنهاني ش��اه و اسراييل اختصاص داش��ت. در همين 

سخنراني بود كه امام خميني با صداي بلند خطاب به شاه فرمود: 
... آقا! من به شما نصيحت مي  كنم، اي آقاي شاه! اي جناب شاه! من به 
تو نصيحت مي كنم دست بردار از اين كارها، آقا! اغفال مي كنند تو را. من 
ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي، همه شكر كنند... اگر ديكته 
مي دهند دستت و مي  گويند بخوان، در اطرافش فكر كن... نصيحت مرا 
بشنو... ربط ما بين شاه و اسراييل چيست كه سازمان امنيت مي  گويد از 
اسراييل حرف نزنيد، از شاه هم حرف نزنيد، اين دو تا تناسبشان چيست؟ 

مگر شاه اسراييلي است؟2  
سخنان امام خميني همچون پتكي بر روح و روان شاه فرود آمد. به همين سبب شاه 
با جنون قدرت و تكبر فرعوني خ��ود، فرمان خاموش كردن صداي ام��ام را صادر كرد. 
نخست جمع زيادي از ياران امام خميني در شامگاه 14خرداد دستگير و ساعت سه بعد 
از نيمه شب )سحرگاه پانزده خرداد 42( صدها كماندوي اعزامي  از مركز، منزل حضرت 
امام را در قم محاصره كردند و ايش��ان را كه تازه برای نماز شب بيدار شده بود دستگير 
نمودند و سراسيمه به تهران برده و در باشگاه افسران زنداني و غروب روز 15خرداد سال 
42 به پادگان قصر )بيسيم( منتقل نمودند.3 خبر دستگيري امام به سرعت در شهر قم 
و مناطق اطراف پيچيد. زن و مرد از روستاها و منازل خويش در شهر به سوي منزل قائد 
خود حركت كردند. شعار اصلي جمعيت »يا مرگ يا خميني« بود كه از تمام فضاي قم 
به گوش مي  رسيد. خشم مردم آنچنان بود كه ابتدا مأمورين پليس پا به فرار گذاشتند. 
آنها پس از تجهيز قوا به ميدان آمدند. نيروهاي كمكي نظامي  نيز از پادگان هاي اطراف 
به شهر قم گسيل شدند. هنگامي  كه سيل جمعيت از حرم حضرت معصومه بيرون آمدند 

1. همان، ص341. 
2. صحيفه امام، همان، ص245-248. 

3. سيد حميد روحانی، همان، ص511 و 513. 
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رگبار مسلسل ها گشوده شد و تا ساعاتي درگيري شديد 
ادامه داش��ت. حمام خون به راه افتاده بود. هواپيماهاي 
نظامي  از تهران به پ��رواز درآمدند و در فضاي ش��هر قم 
براي ايجاد رعب بيش��تر ديوار صوتي را شكس��تند. قيام 
15خرداد با س��ركوبي شديد كنترل ش��د. كاميون هاي 
نظامي، اجساد شهدا و مجروحين را به سرعت از خيابان ها 
و كوچه ها به نقاط نامعلومي  بردند. غروب آن روز شهر قم 
حالتي جنگ زده و غمگينانه داشت.1 فردای آن روز كميته 
اطاعاتی استان مازندران به درخواست ساواك تشكيل و 

تصميماتی برای كنترل اوضاع و سركوب مخالفان رژيم اتخاذ شد.2
اما فقط قم عزادار اين رويداد تلخ نبود بلكه مازندران نيز سوگوار شد و مردم با شنيدن 
خبر دس��تگيری امام و مقتدايشان- خمينی كبير- و نيز كش��تار بی رحمانه 15خرداد 
توسط مأموران خونخوار پهلوی به اعجاب و ماتم فرو رفتند. بنابر گزارش ساواك، اهالی 
بابل بر آن ش��دند كه به عنوان اعتراض به دس��تگيری امام بازار را تعطيل كنند، ليكن 
مقامات دولتی محل با احضار برخی از كسبه و با تهديد و ارعاب، آنان را از تعطيل كردن 
بازار و دست زدن به اعتصاب بازداشتند. 3 ساواك ساری- مركز مازندران- چنين گزارش 

داد:
شب گذشته اطاع رس��يد كه عده ای از اهالی بابل با چند نفر از اهالی 
آمل تماس گرفته و درصدد تعطيل بازار هر دو شهرس��تان می باش��ند. 
مراتب به ش��هربانی آمل اباغ و در مورد احضار و بازجويی آقای پرويز 
ناصری، ساكن آمل كه محرك اصلی می باشد اقدام گرديد. مراتب را روز 

جاری در كميته اطاعاتی نيز مطرح خواهم نمود. 
312-42/3/20 موثقی
]رئيس سازمان اطاعات و امنيت استان مازندران[4
اهالی بهش��هر نيز بر آن بودند روز 18 خرداد 42 را به عنوان همدردی با امام و مردم 
ش��هيدداده و عزادار تهران و قم، عزای عمومی اعام كنند و به تعطيل كردن دكان ها و 

1. حميد انصاري، همان، ص52-54. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور، ساواك ساری به تهران، 1342/3/16، گزارش شماره 3203. 

3. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ص470-472. 
4. سيد حميد روحانی، همان، ص574؛ و آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور. 

بتدا دست به  رژيم شاه ا
عليه  تبليغات  و  تهديد 
روحانيت زد. اسداهلل علم- 
نخست وزير وقت- در نطق 
راديويی خود گفت: »دولت 
از برنامه اصالحی که در 
دست اجرا دارد عقب نشينی 
نمی کند«! با وجود اين، 

دامنه قيام رو به فزونی نهاد
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مغازه ها دست بزنند كه با تهديد و ارعاب ساواك س��اری رو به رو شدند. ساواك ساری 
چنين گزارش داده است: 

طبق اطاع رس��يده تعدادی از مغازه داران بهشهر می خواهند فردا به 
عنوان همدردی تعطيل نمايند. پس از مذاكراتی كه با آقای اس��تاندار 
و تيمسار سرپرست شهربانی و فرماندار بهش��هر به عمل آمد، قرار شد 
شهردار بهشهر و رئيس انجمن شهر كه با آيت اهلل شاهرودی و كوهستانی 
ارتباط دارند، نزد مشاراليهم رفته و تذكرات الزم بدهند و ژاندارمری نيز 
اشخاصی را كه به ديدن كوهستانی می روند تحت مراقبت قرار دهد و به 
مغازه داران نيز گوشزد شود در صورتی كه تعطيل نمايند زندانی و شديداً 

تنبيه خواهند شد. 
299- 17/ 3/ 42- موثقی1 
روحانيان ساری نيز با مخابره تلگرامی به تهران پشتيبانی خود را از امام و ديگر علمای 

بازداشت شده اعام و از ستمگری ها و كشتار 15خرداد اظهار تنفر و انزجار كردند: 
تهران- حسن آباد- مسجد مجد- 42/5/5

حضرت حجه االسام والمسلمين آيت اهلل آقای آملی دامت بركاته 
چون تاكنون توفيق عزيمت دعاگويان به تهران برای ابراز همدردی و 
همكاری حضوری حاصل نشده بود، اينك ضمن اظهار تأسف و انزجار از 
مظالم و مصائب وارد بر جامعه مسلمين خصوصاً بر آيات عظام حضرات 
آيت اهلل آقای خمينی و آقای قمی و آق��ای محاتی- دامت بركاتهم- و 
مبلغين گرام، موافقت و پش��تيبانی كامل خودمان را از منويات مقدسه 
قاطبه آيات عظام و مراجع مسلمين، كه برای حفظ قوانين مقدسه اسام 

در تهران شرف حضور دارند، اعام می داريم. 
االحقر حاج سيد رضا سعادت- االحقر مرتضی امامی تارمی- الحاج 
عظيمی- االحقر حاج شيخ محمدتقی نظری- االحقر حاج سيد محسن 

پيشنمازی 
مازندران- ساری
 2

ششم/ ربيع االول/ 1383 

1. همان. 
2. اسناد انقاب اسامی، ج3، ص90. 
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برنامه های نمايشی و فرمايشی دولت
مسئوالن سياسی- امنيتی رژيم كه از مخالفت های مردمی به شدت در هراس بودند 
موازی با اقدامات نظامی خود عليه مبارزان، دست به برنامه های نمايشی نيز در برخی 
از نقاط اس��تان مازندران زدند تا بگويند كه مردم با قيام 15خ��رداد مخالف اند و حامی 
سياست های ش��اه و انقاب س��فيدش می باش��ند. به اين منظور رئيس ساواك استان 
مازندران طی نامه ای خيلی فوری در تاريخ 42/3/16 موضوع را از ساواك مركز استعام 

كرد:
كنفرانس مطبوعاتی تيمس��ار معظم بسيار اثر بخش��يده، در صورت 
مصلحت اجازه فرمايند متينگی در مركز استان تشكيل، نسبت به اعمال 
خائنين ش��ديداً ابراز تنفر نموده، قطعنامه متينگ، و همچنين از ساير 

شهرستان ها در اين مورد تلگرافی به پيشگاه شاهانه مخابره گردد.
در خاتمه به عرض می رس��اند شب گذش��ته در كمال نظم و آرامش 

مراسم عزاداری انجام و امنيت كامل در استان دوم برقرار می باشد.1 
اما دس��تور مقام بلندپايه ساواك عمق كينه خشونت بار مس��ئوالن امنيتی رژيم را به 

خوبی آشكار می كند. چرا كه در زير نامه فوق رئيس ساواك كشور نوشت: 
مقابله با مردم بسيار فكر خوبی است. برنامه پيشنهاد نماييد تا بررسی 
شود. تلگرافات با امضای اشخاص سرشناس كارگران، بسيار مؤثر خواهد 

بود.
سپس در تاريخ 42/3/19، ساواك مركز ضمن اعام موافقت با متينگ فوق دستور داد: 
نطق ها و ابراز احساسات مردم را در نوار ضبط، و از مراسم عكس های 
جالبی تهيه ]كنيد[ و ضمن پخش و انتشار در محل، جهت انعكاس در 
راديو و مطبوعات ]سراسری[، نسخ و نمونه هايی از عكس ها و نوارهای 

تهيه شده را به تهران ارسال دارند.2 
در اين راستا جلس��ه كميته اطاعاتی استان با شركت س��رتيپ ساجدی سرپرست 
ش��هربانی، س��رتيپ جاهد فرمانده تيپ 3 رضاپور، س��رهنگ موثقی رئيس س��ازمان 
اطاعات و امنيت اس��تان مازندران، س��رهنگ منوچه��ری مع��اون ژاندارمری ناحيه 
شمال، و س��رهنگ 2 عباس��ی دبير كميته اطاعاتی- در دفتر ساواك ساری- تشكيل 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور. 
2. همان. 
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ش��د و مقرر گرديد كه صبح روز سه شنبه مورخ 
21خرداد س��ال 42 متينگی در ميدان رضاشاه 
ساری تشكيل شود. هدف آنها از اين اقدام اعام 
پشتيبانی از لوايح شش��گانه انقاب سفيد شاه و 
محكوم نمودن قيام پانزده خرداد قم،1 سركوب 
مخالفين رژيم و اثبات نوكری شاهنشاه بود. لذا 
تاش زيادی از طريق استانداران و فرمانداران و 
بخشداران و شهرداران و رؤسای ادارات و اصناف 
و كسبه در شهرها و روستاها برای برگزاری آن به 
عمل آوردند. آنها به منظور جلب نظر روستاييان 
ماش��ين های بلندگودار به آنجاها فرس��تادند تا 
در خيابان های روس��تاها تبليغات نمايند. ضمن 
آن »توسط مأمورين ويژه اين ساواك در دهات و ش��هرها اقدامات الزم« را هم به عمل 

آوردند.2 
در اين ميان جاسوسان ساواك مطلع می شوند كه فردی به نام سيد حسن قلعه بندی 
به عنوان يكی از منتقدان دولت اخيراً از تهران به مازندران آمده و با آيت اهلل كوهستانی 
و آيت اهلل شاهرودی و بازاری های بهشهر تماس گرفته اس��ت. رژيم كه نگران از تعامل 
روحانيان- به خصوص ارتباط مخالفان با ديگران- ب��ود موضوع را در كميته اطاعاتی 
اس��تان مطرح نمودند. در نتيجه مقرر ش��د كه محترمانه و از طريق استاندار و تيمسار 
سرپرست شهربانی استان به آيت اهلل شاهرودی تذكر دهند. ولی چون احتمال می دادند 
كه ممكن است وی حاضر به ماقات آنها نباشد لذا آيت اهلل شاهرودی را ساعت شش عصر 
روز شنبه 42/3/18 به منزل سرهنگ موثقی رئيس ساواك دعوت نمودند. او از بهشهر به 
ساری آمد و در آنجا رئيس ساواك تذكرات الزم را به او داد كه در امور سياسی بر ضد رژيم 
دخالت نكند و »گفتار و كردار خاف نداشته باشد.«3 اين ماقات و گفت وگو دو ساعت 
)تا ساعت 8 عصر( به طول انجاميد. عاوه بر اين آقای سيد حسن قلعه بندی نيز در موعد 

و مكان ديگری توسط ساواك احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت. 
از آنجا كه مرحوم آيت اهلل كوهستانی نيز يكی از مخالفان رژيم و حاميان قيام 15خرداد 

1. همان،  نامه مورخ 42/3/24 ساواك تهران به شاه. 
2. همان، نامه شماره 3271 مورخ 42/3/18 ساواك ساری به مركز.

3. همان، اخذ از نامه شماره 3343 مورخ 42/3/19 ساواك ساری به تهران. 

مردم با شنيدن خبر دستگيری امام 
و مقتدايشان- خمينی کبير- و 
نيز کشتار بی رحمانه 15خرداد 
توسط مأموران خونخوار پهلوی 
به اعجاب و ماتم فرو رفتند. بنابر 
گزارش ساواک، اهالی بابل بر 
آن شدند که به عنوان اعتراض به 
دستگيری امام بازار را تعطيل کنند، 
ليکن مقامات دولتی محل با احضار 
برخی از کسبه و با تهديد و ارعاب، 
آنان را از تعطيل کردن بازار و 

دست زدن به اعتصاب بازداشتند
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بود، شب قبل از آن نيز )يعنی42/3/17( چند نفر از مقامات سياسی و امنيتی استان شامل 
معاون شهربانی مازندران، فرماندار و شهردار بهشهر، به اضافه چند نفر از بازاری های بهشهر 
آقايان: غامرضا اميدی، حسن اميدی و حاج ابوالحسن اميدی به ديدار آيت اهلل كوهستانی 
رفتند و به او تذكر دادند كه اظهار همدردی او با زندانيان سياسی مخالف رژيم و تقاضای 

آزادی آنها، عواقب وخيمی برای او دارد. 1 
در كنار اين اقدامات امنيتی پيشگيرانه، مسئوالن ستاد برگزاری متينگ هم شب و روز 
تاش می كردند تا اين مراسم صوری را به دلخواه مقامات حكومتی برگزار نمايند. »آگهی 
متينگ برای روز سه شنبه چاپ، پيش بينی های الزم را از هر حيث به عمل آمده ]آورده[ 

ترتيب شركت كارگران و دهقانان و طبقات مختلف داده شده«2 است:
ساعت 8 صبح روز 42/3/21 ]متينگ[ در ميدان رضاشاه كبير تشكيل 
و دستجات مختلف كه از خارج )بهشهر- شاهی- بخش های اطراف( به 
ساری وارد ]يعنی آورده[ می ش��دند، با كمال آرامش و دادن شعارهای 
ميهنی، به حالت دمونتراس��يون در خيابان های شهر حركت كرده و از 
ساعت 9 مراسم آغاز و در ساعت 11 ]صبح[ خاتمه و قطعنامه متينگ 
قرائت، و پيشگاه اعلی حضرت همايون شاهنشاه مخابره گرديده است. 
فعاليت مأموران انتظامی و سازمان اطاعات و امنيت در برگزاری متينگ 

قابل تقدير می باشد.3 
در اين مراسم نمايشی افراد مختلف شاه دوست از برخی شهرستان های مازندران نقش 
محوری داش��تند و افراد متعددی نيز با نطق هايی كه از قبل به دستشان داده بودند به 
سخنرانی پرداختند و از ش��اه و حكومت پهلوی تجليل نمودند. به عنوان مثال در يكی 
از اسناد س��اواك )تاريخ 42/3/21( صراحتاً خاطرنشان ش��ده كه متن سخنرانی آقای 
حبيبی- قهرمان كشتی كشور- را س��رهنگ موثقی رئيس ساواك ساری نوشته و به او 

دستور داده كه آن را در اين متينگ قرائت نمايد:
آقای امام علی حبيبی- قهرمان كشتی به پيشنهاد اينجانب در متينگ 
سخنرانی نمود و سخنرانی ايشان را فدوی تهيه و عين آن را قرائت نمود.4

1. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ص476-477. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور، اخذ از نامه شماره 3348، مورخ 42/3/19 ساواك ساری به ساواك 

مركز. 
3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور. 

4. همان. 
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در اين متينگ افرادی را به عنوان نماينده قشری از قشرهای مازندران معرفی كردند در 
حالی كه هيچ كدام از آنها مورد تأييد و نماينده واقعی قشرهای جامعه نبودند:

1. آقای سيد صادق خاوری شهردار ساری
2. آقای اسكندری نماينده كارگران شاهی ]قائم شهر[ 

3. آقای نوايی نماينده كارگران چيت سازی بهشهر و نماينده ورزشكاران
4. آقای منتظری نماينده كارگران شاهی ]قائم شهر[

5. آقای حبيب اهلل رمدانی رئيس اردوی كار ساری
6. آقای اصغری نماينده دهقانان قاجارخيل و دازميركنده

7. آقای رشتی ساروی نماينده فرهنگيان ساری
8. آقای فروتن نماينده دهقانان

9. آقای باقری نماينده دهقانان قريه امره
10. آقای حسينی نماينده دهقانان سمركنده

11. آقای اتحاد نماينده دهقانان صنف قصاب و كشتارگاه ساری
12. آقای اسكندری نماينده دهقانان قريه اسكندری

13. آقای پاكزاد نماينده چيت سازی بهشهر
14. آقای مدانلو نماينده كنگره دهقانان مازندران

15. آقای حبيبی قهرمان كشتی كشور
16. آقای شيخ نصراهلل خليلی واعظ و نماينده روحانيون ساری1

در پايان اين متينگ مصنوعی و نمايشی آقای س��يد صادق خاوری شهردار ساری به 
قرائت قطعنامه ای كه از قبل توسط ساواك و اس��تاندار تأييد شده بود پرداخت كه طی 
آن، قيام مخالفان رژيم را محك��وم نمودند. )اين برنامه مش��ابه برنامه های چماقداران 
شاه دوس��ت در آخرين روزهای حكومت پهلوی بود كه ب��ا برنامه ريزی و حمايت كامل 
اس��تانداران و فرمانداران و س��اواك و ژاندارمری و ش��هربانی و نيروی پايداری و ساير 

سازمان ها و عوامل رژيم در استان مازندران و مناطق ديگر كشور انجام می شد.( 
سپس متن قطعنامه شاه دوس��ت های ش��ركت كننده در اين متينگ با امضای آقای 
خاوری شهردار ساری برای شاه تلگراف شد و نوارها و فيلم ها و عكس های مراسم هم به 

راديو تحويل گرديد و رياست ساواك ساری از ساواك تهران خواست: 
مق��رر فرمايي��د اداره رادي��و به منظ��ور تجلي��ل از شاه دوس��تان و 

1. همان. 
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ميهن پرستان و حفظ نظم و آرامش 
كامل، و رعايت اصل تشويق و تقدير 
خدمتگزاران، و تنبيه خائنين، اخبار 
متينگ را به نحو شايسته ای از راديو 

ايران پخش نمايد.
در نتيجه با دس��تور مقامات س��اواك تهران خبر 
متينگ ساری ضمن اخبار س��اعت 14:30 از راديو 
سراسری پخش شد. بعد هم ساواك تهران در تاريخ 

42/3/24 طی نامه ای به دفتر ويژه اطاعات، ضمن ارايه گزارشی پر آب و تاب از متينگ 
شاه دوستان ساری، خواست كه به همين خاطر مازندرانی ها مورد مرحمت خاص شاه 

واقع شوند: 
از طرف ساواك استان دوم پيشنهاد گرديده در صورت تصويب اراده 
س��ينه ش��اهانه، اهالی مازندران مورد عنايت و مرحم��ت اعليحضرت 

همايون شاهنشاه قرار گيرند.1 
در كنار اين گونه مراسمات نمايشی دولتی، برخی از شاعران درباری نيز با آنها همراه 
می ش��دند و به محكوم كردن قيام بحق مردم می پرداختند و از ش��اه و جناياتش دفاع 
می كردند كه از جمله شعر حسن اكبری يكی از آموزگاران بابل بود كه با عنوان »اخطار 

به ملت، به ارتجاع سياه« سروده بود كه ابياتی از آن چنين است:
... شاه پرچمدار ملت گشت در بحر نجات/ گوش بر حق باش ای ناحق كه بی دينی گذشت...
پند ملت بشنو ای جانم بترس از كار خويش/ شاه يار ملت است آن روز تنهايی گذشت...

پادشاها ! قدرت ايزد نگهبان شما است/ جانب بيچارگان رفتی و خان خانی گذشت2

1. همان. 
2. همان. 

اهالی بهشهر نيز بر آن بودند 
روز 18 خرداد 42 را به عنوان 
همدردی با امام و مردم شهيدداده 
و عزادار تهران و قم، عزای 
عمومی اعالم کنند و به تعطيل 
کردن دکان ها و مغازه ها دست 
بزنند که با تهديد و ارعاب 

ساواک ساری رو به رو شدند
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مقامات سياسی و امنيتی استان مازندران از روز 17خرداد آن 
سال شروع به تشويق افراد برای ارسال تلگراف های شاه دوستی 

به دربار نمودند. از جمله اين تلگرافات: 
جويبار- تهران شماره 346- 3/21

رياس��ت محترم س��ازمان اطاعات و امنيت 
كشور 

رونوش��ت: تلگراف تقديمی به حضور مبارك 
شاهنشاه مخابره گرديده

اقدامات نفرت آور اخالگران از خدا بی خب��ر باعث انزجار كليه قاطبه 
اهالی مسلمان واقعی جويبار مازندران گرديد. پشتيبانی هميشگی خود 
را جهت جانبازی و فداكاری در راه منويات پاك آن ناجی عظيم الشأن 
كه باعث حفظ وطن عزيز و استقال دين اس��ام است به شرف عرض 

همايونی می رسانيم. 
جان نثاران از طرف اهالی جويبار و حومه

گلچين ش��هردار، حاجی ناصر ورش��وئی نايب رئيس انجمن ]شهر[، 
حاجی قربان رشيدی، حاجی حسن اقباليان، موسوی كاشانی، غامرضا 

مدانلو، اسمعيل مدانلو، رمضان بيابانی .1
رژيم خود می دانست اين گونه متينگ ها و مديحه سرايی ها و تلگرافات همه صوری و 
نمايشی است و هيچ يك ريشه مردمی و داوطلبانه ندارد، لذا از واكنش عاقه مندان امام 
خمينی نگران شدند و مانع از اجرای مراسم مشابه روز 42/3/21 ساری در ديگر مناطق 
استان گرديد. چنانكه در جلسه مورخ 42/3/22 كميته اطاعاتی مازندران تصريح شده: 
نظر به اينكه اجرای متينگ در حال حاضر با توجه به اطاعات موجود 
خيلی حساس]است[ و ممكن است ماجراجويان از موقعيت سوء استفاده 
و داخل جمعيت ش��ده و موج��ب وقوع حوادثی بش��وند. ل��ذا كميته 
]اطاعاتی- امنيتی مازندران[ تصميم گرفت... فعًا نسبت به برگزاری 

متينگ ]جديد[ موافقت ننمايد.2
خود اين مصوبه نش��ان از اين دارد كه مقامات امنيتی و سياس��ی رژي��م در مازندران 

1. همان. 
2. همان. 

روحانيان ساری نيز 
با مخابره تلگرامی به 
تهران پشتيبانی خود را 
از امام و ديگر علمای 
بازداشت شده اعالم و 
از ستمگری ها و کشتار 
15خرداد اظهار تنفر و 

انزجار کردند
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می دانس��تند كه قيام 15خرداد در منطقه اثرات مثبتی 
گذاشته و مردم- حداقل بخش قابل توجهی از جامعه- از 
حكومت متنفرند و ممكن است نس��بت به متينگ های 
شاه دوستان واكنش منفی نشان دهند. چنانكه در همان 
جلس��ه يكی از مقامات امنيتی مازن��دران خبر از پخش 
اطاعيه ها و پيام های دوس��تداران امام در منطقه داد و 

گفت:
طبق گزارش ش��هربانی ش��اهی فعاليت های مضره و 
پخش اوراق ]ض��د حكومتی[ و انج��ام مكاتبه بعضی از 
عناصر ماجراجو با اش��خاص اخالگر ساكن تهران كش��ف، و در نتيجه 
مرتكب و مسبب اصلی در ش��اهی ]به[ وسيله ش��هربانی دستگير و به 
س��ازمان اطاعات و امنيت اس��تان دوم ]مازن��دران[ تحويل كه متهم 

زندانی ]شد.[ و موضوع تحت رسيدگی می باشد.
خبر فوق نشان می دهد كه به رغم چتر گسترده امنيتی، شبكه ای از مخالفان رژيم كه 
با تهران و قم مرتبط بوده اند ماهرانه و مخفيانه در مازندران فعاليت می كنند و به انتشار 
اطاعيه ها و پيام های امام و ساير مخالفان در بين مردم می پردازند كه شهربانی قائم شهر 

تنها موفق به دستگيری يكی از مخالفان شده است. 1

1. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ص480-481. 

ساعاتی پس از آزادی امام 
نيز )يعنی روز 16 فروردين 
سال 43( شهربانی تهران به 
شهربانی مازندران و ساير 
نقاط کشور دستورات امنيتی و 
کنترلی الزم را برای سرکوب 
هر نوع تحرک ياران امام 
صادر کرد و پيش بينی های 

الزم را به عمل آورد
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نگرانی های رژيم از اربعين شهدا
عاوه بر اين، طاب و جوانان و دانشگاهيان مازندرانی ضمن فعاليت در داخل استان، 
در ديگر اس��تان های كش��ور نيز از جمله قم و تهران و... به ش��كل های مختلف مبارزه 
می كردند و پيام قيام 15خرداد را به گوش ديگران می رساندند. برخاف تصور رژيم كه 
خيال می كرد با كشتار 15خرداد و بازداشت امام همه چيز خاتمه يافته، اين اتفاقات تلخ 
موجب رشد سياسی و افزايش آگاهی اجتماعی آنها شد؛ به طوری كه چندی بعد يعنی 
در تابستان س��ال 42 وقتی موعد انتخابات دوره بيس��ت و يكم مجلس شورای ملی فرا 
رسيد، مردم نسبت به آن بی اعتنايی كردند. لذا مراجع و روحانيت )به ويژه آيات عظام: 
ميانی، مرعشی نجفی، خويی، شيرازی و شريعتمداری( كه دل پری از جنايت های رژيم 
داشتند شركت در انتخابات را تحريم كردند و در نتيجه با انتشار خبر تحريم انتخابات، 
مردم مازندران مثل ساير مناطق كش��ور، با بی اعتنايی و مخالفت با آن ضربه سختی به 

حيثيت سياسی حكومت پهلوی وارد نمودند. 
در اين مي��ان اربعين حس��ينی فرا رس��يد. هر چه به اي��ن روز نزديك تر می ش��ديم 
سازمان های امنيتی و نظامی رژيم دستپاچه تر می شدند.1 چراكه اربعين سال 42 تنها 
يك اربعين مذهبی متعارف مثل هميشه نبود بلكه عاوه بر آن اين روز مصادف با اربعين 
بازداشت امام خمينی و شهدای بی گناه قيام 15خرداد قم نيز بود و وحشت رژيم بيشتر 
از اين بابت بود كه مبادا مخالفان رژيم به اين مناسبت دست به تحركی بزنند. 2 چنانكه 
دو هفته قبل از اربعين سرهنگ ستاد صمديان پور رئيس اداره اطاعات شهربانی كشور 
با ارسال بخشنامه ای در تاريخ 1342/4/6به شهربانی مازندران خبر از اعزام روحانيان 

مخالف به آن منطقه داد و نوشت:
طبق اط��اع واصله به منظ��ور تجليل از درگذش��تگان حوادث اخير 
تهران، در نظر است مراسمی در ش��ب چهلم آنان انجام و بدين منظور 
نسبت به واليات توجه خاصی ش��ده و وعاظی به واليات اعزام ]شوند[ 
كه در حال حاضر روش آنها به ترتيبی نيست كه مأمورين متوجه شوند 
و آنها در روز موعد معين می خواهن��د مرثيه خوانده و مردم را دعوت به 
اقداماتی بنمايد. دستور فرماييد مأمورين مربوطه در اين مورد مراقبت ها 

1. آن روزها اضطراب و آشفتگی اعصاب مسئوالن امنيتی مازندران به حدی بود كه حتی دو پاكت نامه مهم سری 
و محرمانه آنها به اشتباه به جای ديگری ارسال می شود! چنانكه نامه های مورخ 42/4/27 و 42/4/30 شماره های 
100/2087 و 100/2103 اداره كل يكم س��اواك در خصوص همين موضوع است؛ آرش��يو مركز اسناد انقاب 

اسامی كشور. 
2. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ص482. 
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و پيش بينی های الزم به عمل آورده و از نتيجه، اين اداره را آگاه سازند.1   
از سوی ديگر در همين راستا يك هفته قبل از موعد، كميته اطاعاتی و امنيتی استان 
مازندران تشكيل ش��د و تصميمات و پيش بينی های الزم را برای مراقبت از مجالس و 

مراسمات و سركوب هر اقدامی از سوی مخالفان اتخاذ نمود:
ساعت 940 روز 42/4/15 جلسه كميته اطاعاتی در دفتر كار تيمسار 
سرتيپ ساجدی سرپرست شهربانی های مازندران تشكيل و به شرح زير 

مذاكره و تبادل نظر انجام و اخذ تصميم به عمل آمد: 
1. نامه شماره 5/30986/ ز- 42/4/6 اداره اطاعات شهربانی كل به 
اطاع اعضا كميته اطاعاتی رس��يد، با توجه به اهميت موضوع كميته 
الزم می داند كه ش��هربانی مازندران در مورد برقراری هر گونه مجالس 
روضه خوانی كه ممكن است از تاريخ 22 ماه جاری به بعد تشكيل شود 
از نظر سابقه و ُحسن رويه متقاضی و غيره بررسی الزم انجام، و هرگاه با 
تحقيقاتی كه خواهد شد برقراری مجالس مزبور مصلحت نباشد اجازه 
داده نشود، و نسبت به مجالسی كه فعًا نيز داير است بررسی و مطالعه 
كافی معمول، و در مورد هر مجلس كه خاف مصلحت تشخيص ]داده[ 
شود تصميم مناسب و شايس��ته اتخاذ گردد. ضمناً ورود و خروج وعاظ 
و طلبه هايی كه وارد شهر می شوند تحت مراقبت قرار گرفته و بيانات و 
اظهارات آنان در مجالس روضه خوانی مورد دقت و كنترل بوده باش��د. 
اين عم��ل و مراقبت ها را ناحيه ژاندارمری ش��مال ب��ا تعليماتی كه به 
واحدهای تابعه اب��اغ خواهند نمود معمول داش��ته و پيش بينی كافی 
بنمايند. مخصوصاً از س��ركار س��رهنگ منوچهری كفالت ژاندارمری 
تقاضا ش��د به مأمورين مربوطه توجه داده ش��ود كه اگر در زيارتگاه ها 
و اماكن مذهبی و امامزاده ها در تاريخ ه��ای 24 و 25 ماه جاری اعم از 
روز و ش��ب اجتماعاتی صورت بگيرد مراقبت بيشتری معمول دارند. و 
راجع به روز اربعين كه مصادف با روز جمعه مورخ 42/4/21 می باش��د 
واحدهای ژاندارمری كمال مراقب��ت و پيش بينی های الزمه را به عمل 
آورده، با آماده داش��تن همه مأمورين و كادر موجود از وقوع هر حادثه 
متصوره جلوگيری و حسن انتظامات و برقراری امنيت را حفظ نمايند. 

1. دهنوی، قيام خونين 15خرداد 42 به روايت اسناد، تهران، رسا، 1360، ص200. 
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مأمورين سازمان اطاعات و امنيت استان دوم نيز با مأمورين شهربانی 
و ژاندارمری بر حس��ب امكان و ضرورت تماس گرفته و همكاری كافی 

معمول خواهند داشت. 
2. چون تاريخ سی ام تير ماه نزديك است كميته اطاعاتی الزم می داند 
هم اكنون قسمت های ش��هربانی و ژاندارمری به اين امر توجه داشته و 
با هوشياری مراقب حفظ انتظامات بوده و درصدد كسب اطاعات الزم 

می باشند. 
3. در جلس��ه آتی تيمسار سرپرست ش��هربانی صورت نقاط حساس 
داخل شهر را تسليم كميته خواهند فرمود كه با توجه به آئين نامه كنترل 

اغتشاشات طرح های حفاظتی تهيه و تصميمات الزم اتخاذ شود. 
4. رياست س��ازمان اطاعات و امنيت استان دوم اطاعاتی در اختيار 
كميته گذاردند مبنی بر اين كه روز سه شنبه يازده تير ماه جاری آقايان 
آيت اهلل سالكی و ش��يخ مرتضی امامی به معيت چند نفر از معتمدين و 
رؤسای اصناف بابل به منزل ايشان رفته و در موضوع اختافات موجود 
مابين آقايان مهرداد فرماندار بابل از يك طرف و شهردار و اعضای انجمن 
شهر از طرف ديگر اظهار نگرانی نموده و بيان داشتند كه اين اختافات 
ممكن اس��ت مس��بب بروز حوادث و ناراحتی و تحصن مخالفين آقای 
فرماندار و وقوع پيش آم��د نامطلوبی گردد و ع��ده ای از افراد مغرض و 
منتسب به دستجات مختلف هم از اين وضع سوءاستفاده و ايجاد ماجرا 
نمايند. سركار سرهنگ موثقی اظهار داشتند كه اين موضوع را شفاهاً به 
اطاع جناب آقای استاندار رسانيدم مع هذا از جهت تسريع در رفع اين 
اختافات و جلوگيری از نتايج سوء آن، كميته ضرورتاً از تيمسار سرتيپ 
ساجدی تقاضا می نمايد شخصاً با جناب آقای استاندار مذاكره و توجه 

ايشان را در رفع اختافات فوق جلب كنند. 
5. اخيراً مشاهده ش��ده كه بعضی از افراد ماجراجو با پوشيدن لباس 
گروهبان س��ومی و افس��ری جزء ارتش در مناطق مختلفه از اشخاص 
مبادرت به سوء استفاده می نمايند. لذا مأمورين دژبانی و همچنين افراد 
ژاندارمری موظفند اشخاص مشكوك و نشناخته را كه ملبس به لباس 
مزبور باش��ند تحت مراقبت قرار گرفته و نس��بت به تشخيص هويت و 
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شناسايی آنان اقدام و در صورتی كه به طور غير مجاز كسانی مبادرت به 
استفاده از لباس فرم ارتش كرده باشند آنان را جلب و برابر قانون تعقيب 

نمايند. 
6. جلسه كميته در ساعت 1140 خاتمه يافت و جلسه بعد در ساعت 
0900 مورخ 42/4/22 در دفتر تيمسار سرتيپ جاهد فرماندهی تيپ 3 

رضاپور تشكيل خواهد شد. 
سرتيپ ساجدی سرپرست شهربانی های استان دوم 

سرتيپ جاهد فرمانده تيپ 3 رضاپور 
سرهنگ موثقی رئيس سازمان اطاعات و امنيت استان دوم 

سرهنگ منوچهری معاون ناحيه ژاندارمری شمال
سرهنگ 2 عباسی دبير كميته اطاعاتی.1 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور. 
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همچنين اسداهلل علم- نخس��ت وزير- نيز كه نگران اقدامات تافی جويانه دوستداران 
امام در اين ايام بود به تكاپو افتاد و طی بخشنامه ای محرمانه- فوری در تاريخ 42/4/20 

به استانداری مازندران و ساير استان ها، خواستار سركوب تظاهركنندگان شد: 
ممكن است فردا اربعين و همچنين يكشنبه /23 تير ماه به مناسبت 
چهلم اشخاصی كه كشته ش��ده اند ماجراجويانی قصد توليد اختال و 
اغتشاش داش��ته باش��ند. بايد قبًا مراقبت كافی بفرماييد و همچنين 
به عموم مردم اباغ كنيد اگر كس��ی تظاهر بكند از اخالگران پانزدهم 
خرداد محس��وب، و جداً مورد تعقيب ق��رار خواهد گرفت. با رؤس��ای 
شهربانی و ژاندارمری و ساواك و مخصوصاً فرماندهان واحدهای نظامی 

مسائل را، بررسی كرده و همكاری دقيق بايد بفرماييد. 
نخست وزير، اسداهلل علم 
رونوشت خيلی فوری برای صدور دس��تور مقتضی برای رئيس ستاد 

بزرگ ارتشتاران ارسال می شود. 
نخست وزير- اسداهلل علم

رونوشت جهت اطاع شهربانی كل كشور ارسال می شود.
نخست وزير- اسداهلل علم1
پيرو فرمان نخست وزير، س��رهنگ صمديان پور رئيس اداره اطاعات شهربانی كشور 
نيز با ارسال بخشنامه ای در همان روز به ش��هربانی مازندران، مشابه اقدام نخست وزير، 
دستور داد تا مأموران با هر گونه تظاهراتی به مناس��بت اربعين قيام 15خرداد به طور 

جدی برخورد نمايند. 
ترس رژيم از اقدام احتمالی مخالفان به حدی بود كه روز 21تيرماه سال 42 كه مصادف 
با اربعين امام حس��ين)ع( بود همه شهرها س��خت مورد كنترل امنيتی قرار گرفت. اما 
شهرهای مشهد و قم كه دسته های عزاداری از سراسر كشور از جمله استان مازندران به 
آن دو شهر به خاطر وجود مطهر امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( می رفتند بيش از 
ساير جاها كنترل می شد.2 چنانكه ساواك مشهد در گزارش مورخ 21تير خود از حضور 
هيئت های عزاداری ش��هرهای مختلف از جمله عزاداران بابل و ساری در اين شهر خبر 
داده و نوشته است: »تا ساعت شش بامداد امروز نيز اوضاع كامًا عادی ]است[.«3 سپس 

1. دهنوی، همان، ص202. 
2. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ص487. 

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور، سند تلگرام بی سيم ش5102، 42/4/21 ساواك مشهد به تهران.  
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تصريح نموده كه ساعت 9 بامداد امروز گزارش اوضاع مجدداً ارسال می گردد. مقامات 
امنيتی در حالی اوضاع را عادی و آرام نش��ان می دادند كه تعدادی از مخالفان رژيم در 
منطقه فعال بودند و يا اسير زندان های مخوف شهربانی مازندران. موثقی رئيس ساواك 

ساری در تاريخ 42/4/27 طی گزارشی به تهران نوشت:
در حال حاضر دو نفر متهم از طرف اين ساواك با صدور قرار بازداشت 
بازپرسی تيپ 3 رضاپور در زندان ش��هربانی ساری بازداشت می باشند: 
متهم اول قاسم ش��هرت مقدوری، فرزند ابراهيم، متولد 1312 گيان، 
دارنده شناس��نامه ش��ماره 8، مذهب اس��ام، تبعه ايران، ساكن فعلی 
تهران- چهار راه باستان- كوچه پروره- پاك 348- دانشجوی دانشكده 
علوم، رش��ته زمين شناس��ی كه برابر امريه تلگرافی 3169 در مورخه 
42/3/20 دستگير و تا اباغ اوامر آن اداره كل زندانی است. و متهم دوم، 
اكبر فرزند قدرت اهلل، ش��هرت قدرت الهی، 34 س��اله، فاقد شناسنامه، 
اهل خرمشهر، بی س��واد، ش��غل بيكاره، كه به اتهام جاسوسی از طرف 
ضد اطاعات تيپ سه رضاپور دستگير و تحويل اين ساواك گرديده كه 
مراتب طی تلگراف شماره 411 مورخه 42/4/19 به عرض رسيده است.1 

نشاط و هيجان مازندرانی ها از آزادي امام 
باالخره رژيم ده ماه پس از دستگيری حضرت امام، او را در شامگاه 15فروردين سال 
43 آزاد كرد. ش��ايد بتوان گفت كه آزادی امام بيش از وقايع خونبار س��ال 42 در ميان 
مردم مؤثر افتاد و موجب بيداری و دلبستگی آنها به مذهب و روحانيت و مبارزات امام 
شد. برخی از مردم در ايام عيد و تحويل س��ال جديد طبق يك سنت مذهبی ديرينه به 
آستان مقدس امام رضا)ع( در مشهد و حضرت معصومه)س( در قم می روند كه ازدحام 
زيادی در اين دو شهر به وجود می آيد و بعد از تعطيات به شهرهای خود بازمی گردند. 
به همين خاطر رژيم امام را پس از تعطيات عيد نوروز و بازگشت شهرستانی ها و خلوت 
شدن قم آزاد كرد. اما بازگشت امام به قم پس از ده ماه با چنان ازدحام و استقبالی مواجه 
شد كه در تاريخ سياسی ايران بی سابقه بود. عاقه مندان امام جشن بزرگی برگزار كردند 
و موجب انبساط خاطر مردم مسلمان سراس��ر كشور شدند. حجت االسام عبدالحميد 

عبداالحد كه خود شاهد صحنه بوده می گويد:

1. همان. 
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به مناسبت ورود امام به قم، جشن باشكوهی در مدرسه فيضيه برگزار 
ش��د. ابتدا آقای مرواريد و س��پس آيت اهلل خزعلی به منبر رفتند و بعد 
نيز آقای حجتی كرمانی قطعنامه ای خوان��د. آذين بندی فيضيه نيز در 
آن مراسم بين طلبه ها تقسيم ش��ده بود. از سمت شمال شرق به طرف 
جنوب مدرس��ه در اختيار مازندرانی ها بود و آقای جوادی آملی آنها را 
سرپرستی می كرد و بقيه قسمت ها نيز با آقايان دين پرور، خندق آبادی 

و علی حيدری بود. 1 
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 
نمودند تا به زعم خود مانع از هر گونه اقدام احتمالی آنها شوند. گزارش مورخ 43/1/10 آقای 

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 
كه كوشش خود را فقط ارش��اد مردم به طرف دين نموده و از اين راه به 
دين اسام و مردم خدمت نمايد و چنانچه مطلقاً به امور مذهبی پرداخته 
و در سياست دخالت ننمايند مورد مرحمت ]س��اواك[ قرار گرفته و از 

كمك های مادی و معنوی برخوردار خواهند شد.
به همين لحاظ تا اين تاريخ فعاليت مخالفت آميزی از هيچ يك از آنان 
ديده نشده و به اينجانب نيز قول داده اند ِمن بعد فعاليت مضره ننمايند. 
با توجه به مراتب باال و اينكه تعداد آنان در منطق��ه مازندران و گرگان 
)ساری، بهشهر، بابل، آمل، محمودآباد، نوشهر، چالوس، شهسوار، رامسر، 
نور، گرگان، گنبد، بندرشاه( 15 نفر می باش��ند. چنانچه مبلغ يكصد و 
پنجاه هزار ريال ارسال فرمايند می توان با تقسيم بين آنان و ساير وعاظ 
و تكايا و مس��اجد در ماه های محرم و صفر در پيش��برد مقاصد و نيات 

سازمان قدم های مؤثری برداشت. 2
س��اعاتی پس از آزادی امام نيز )يعنی روز 16 فروردين س��ال 43( شهربانی تهران به 
شهربانی مازندران و ساير نقاط كشور دستورات امنيتی و كنترلی الزم را برای سركوب 

1. عبدالوهاب فراتی، همان، ص154. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی كشور. 
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هر نوع تحرك ياران امام صادر كرد و پيش بينی های الزم را به عمل آورد. سپس سرلشكر 
پاكروان رئيس ساواك كش��ور در تاريخ 43/1/20 تلگراف رمزی به ساواك مازندران و 

ساير استان ها مخابره نمود1 و نوشت: 
حس��ب االمر نظر به اين كه ممكن اس��ت در م��ورد ترخيص آيت اهلل 
خمينی بعضی محافل بخواهند مراس��می به عمل بياورند برای اين كه 
بی خودی تصور نرود كه به اين موضوع زياد اهميت داده می شود؛ صاح 
در اين است كه دخالت نشود. اگر در طی اين مراسم حرف های خاف 
رويه زده شود 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. 2 
به دنبال اين گونه دستورات مقامات ساواك و شهربانی بود كه مراقبت های مراكز سياسی 
و نظامی در استان مازندران افزايش يافت.3 چنانكه در تاريخ 43/1/20 شهربانی قائم شهر 
)شاهی سابق( طی گزارشی به رياس��ت اداره اطاعات شهربانی كل كش��ور گزارشی از 

تحركات دوستداران امام و مخالفان رژيم پهلوی در قائم شهر مازندران ارايه كرد: 
طبق گزارش مأمورين مربوطه عده قليلی وابسته به انجمن تبليغات 
اس��امی به ويژه حبي��ب اهلل عمران مربوط ب��ه نامه ش��ماره 5/326- 
43/3/21 اين شهربانی طرفدار آقای خمينی بوده چندی قبل در مسجد 
حاجی عشقی آقای حاج حسن فقيه پيشنماز پس از انجام فريضه نماز 
رساله آيت اهلل شاهرودی را تفسير و معنی می شده آقای حبيب اهلل عمران 
معترض شد كه ما همه مقلد آقای خمينی هستيم و رساله و مسائل آقای 
خمينی را قبول داريم. و در آن جلسه قرار شد بعداً از رساله مربوطه به 

مسائل دينی آقای خمينی قرائت و بحث گردد. 
چندی قبل هم اطاع حاصل شد چند نفر از معممين از شاهی به عنوان 
بازديد آقای خمينی به قم عزيمت نمودند. با بررس��ی كه به عمل آمده 
ظاهراً معلوم است دو نفر از روحانيون بنام محمدطاهر محمدی پيشنماز 
مسجد جامع و حاج حسن آقا فقيه پيشنماز مسجد عشقی رفته اند و چند 

1. سپس همين بخشنامه را باز سرتيپ صمديان پور رئيس شهربانی كشور به ساری و ده شهر ديگر ايران ارسال 
نمود.

2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد شهربانی، همان، ص202.  
3. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ص488-491. 
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نفر از كس��به بازار ]بنا دارند[ ظاهراً به قصد خريد اجناس، ]ولی[ باطناً 
برای ماقات با آقای خمينی به قم بروند.

ضمناً اطاع ديگری در دست است ]كه[ آقای شيخ صبوری پيشنماز 
مسجد سيد محله قصد دارد به علت آزادی آقای خمينی مجلس جشنی 
منعقد نمايد. البته اين خبر با ترديد اعام می گردد. مراقبت ادامه دارد 

اگر آموزش و ارايه طريق بهتر و بيشتری باشد امر به اباغ فرمايند. 
رئيس شهربانی شاهی- سرگرد بزرگ نيا

گيرندگان: تيمسار سرپرست شهربانی های مازندران و گرگان جهت 
استحضار 

رياس��ت س��ازمان اطاعات و امنيت اس��تان دوم ]مازندران[ جهت 
استحضار 1

حتی 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 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 پرداخت نمودند كه برخی از اين مس��افرت ها و ماقات ها توسط جاسوسان ساواك و 

شهربانی گزارش شده است. از جمله: 
تاريخ 43/1/30

]موضوع:[ آيت اهلل خمينی        ايران- محرمانه
طبق اطاع واصله اخيراً از شهرس��تان های مختلف طبقاتی از مردم به 
طور انفرادی و يا دسته جمعی به شهرستان قم می روند و ضمن ديدار از 
آيت اهلل خمينی، پول هايی هم به وی هديه می نمايند. گفته می شود چند 
روز قبل از استان مازندران دس��تجاتی تحت سرپرستی دكتر اسماعيل 
طهماسبی، علی حقوقی وكيل دادگستری و چند نفر ديگر به شهرستان 
قم عزيمت نموده و در حدود يك صد هزار تومان پول همراه داشته و ]به 

عنوان وجوهات شرعيه[ به آيت اهلل خمينی پرداخت كرده اند.
رئيس سازمان اطاعات و امنيت 2 

1. همان، ص190. 
2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص64. 
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عاوه بر اين اينها، افراد و طبقات اجتماعی ديگری نيز از ساير مناطق استان مازندران 
به ديدار امام در قم رفتند كه از جمله يك گروه 33 نفری بودند كه در تاريخ 26فروردين 
سال 43 با اتوبوس از شهرستان قائم شهر )شاهی سابق( راهی قم شدند. اينك گزارش 

توصيفی مأمور تحقيق شهربانی قائم شهر در اين رابطه آورده می شود:
به طوری كه تحقيق و معلوم گرديد دو نفر از اهالی شهرستان شاهی- 
البته اس��امی آنان در ش��رح زير درج می گردد- به واسطه دست بوسی 
پيش آقای خمينی رفته اند يكی از دوستان بنده كه توی آنها بود جريان 

واقعات كه قم رفته اند و برگشته اند را برای بنده تعريف نمود: 
در س��اعت 3 بعدازظهر مورخه 43/1/26 ]به[ وسيله اتوبوس رفتند و 
در ساعت 9/55 ]ش��ب[ در تهران جهت ادای نماز ايستاده، پس از نماز 
]و[ صرف ش��ام مجدداً به طرف قم حركت كردند. در ساعت 1/20 بعد 
از نصف ش��ب به قم رسيدند و شب در مهمانخانه بس��ر برده، در ساعت 
5 صبح همگی حركت كردند برای ادای نماز صبح و زيارت س��پس به 
طرف شهر قم، پس از صرف صبحانه در ساعت 7/30 صبح دسته  جمعی 
می خواستيم برويم در منزل آقای خمينی، وسط راه يك نفر جوان جلو 
آنان را گرفته و از آنان پرسش نمود كه شما از كجا آمده و برای چی آمده 

و چند نفر هستيد، سرپرستان شما چه كسانی هستند؟
پس از س��ؤاالت رفتند در منزل آقای خمينی. چون صبح بود كس��ی 
نبودند. آقای حاجی نظری كه اهل ش��يرگاه و زير آب می باشند آنها را 
معرفی می نمودند. آقای خمينی فرمودند كه بسيار از شما ممنون هستم 
كه از راه دور تشريف آورديد هميشه يگانگی و اتحاد را از خود دور نكنيد 
كه هيچ كس نمی تواند زنجير ]اتحاد[ را پاره بكند و بر دين لطمه وارد 
بنمايد. ]سپس[ رو به آقای صبوری كه پيشنماز اهل شاهی بود نمود ]و[ 
گفت: شما تا می توانيد چون كه كارگران و دهقانان بيچاره نمی دانند آنها 
]را[ در مسجد هميشه جمع آوری نموده و ]نسبت به آگاه كردن آنها[ در 

دين اسام كوشا باشيد... 1 

1. همان، ج1، ص348. 
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سپس در ادامه همين گزارش فهرست افراد فوق ضميمه ش��ده كه در اينجا با همان 
ادبيات مندج در اسناد ارايه می شود: 

1. اسم و شهرت: آقای صبوری، شغل: معمم
ماحظات: با دو پس��رش يكی كاس چهارم متوس��طه، ديگری سوم 

ابتدايی 
2. ...: آقای حاجی حيدريان، شغل: كارمند كارخانه نساجی شاهی 

ماحظات: يك فرزند كاس چهارم متوسطه به نام حسين حيدريان 
3. ...: آقای حاجی هاشمی، شغل: كارمند نساجی شاهی 

ماحظات: يك فرزند كاس پنجم ابتدايی 
4. ...: آقای محبوبی، شغل: كارمند كارخانه نساجی شاهی 

5. ...: آقای معمايی، شغل: كارمند اداره كار 
6. ...: آقای علی اكبر داداش زاده، ش��غل: متص��دی كارگران كارخانه 

نساجی 
ماحظات: يك فرزند ششم ابتدايی 

7. ...: آقای برادران ساداتی، شغل: كارگر كارخانه نساجی شاهی
ماحظات: چهار نفر پسر عمو ساداتی آن هم كارگر كارخانه نساجی 

8. ...: آقای خوشرو، شغل: كارمند بانك ملی 
9. ...: آقای جهانگير، شغل: كارگر كارخانه نساجی 

10. ...: آقای رمضانی، شغل: كارگر كارخانه نساجی 
ماحظات: با پسر عمويش آن هم كارگر كارخانه نساجی است 

11. ...: آقای سليمی، شغل: كارگر كارخانه نساجی 
12. ...: آقای بزاز، شغل: كاسب

ماحظات: با پسرش كاس سوم متوسطه
13. ...: آقای كيانی، شغل: كاسب 
14. ...: آقای عيدی، شغل: كاسب 

15. ...: آقای سيد رضا حاجی باقری، شغل: كاسب 
ماحظات: با پسرش كاس سوم ابتدايی 

16. ...: آقای فيضی، شغل: دكتر بازنشسته بهداری شاهی 
ماحظات: البته پسرش هم در شاهی پزشك می باشد. 
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17. ...: آقای داودی، شغل: مدرسه فيضيه 
18. ...: آقای وهابی، شغل: كارگر كارخانه نساجی 
19. ...: آقای شهابی، شغل: كارگر كارخانه نساجی 

20. ...: آقای حسينی حيدری، شغل: كارگر كارخانه نساجی 
21. ...: آقای عباس محسنيان، شغل: كاسب1 

ش��هربانی ش��اهی همچنين تصريح نموده كه اعمال و رفتار افراد فوق تحت مراقبت 
می باش��د. باز س��اواك در گزارش��ی خيلی محرمانه در تاريخ43/2/20 از ماقات های 

مازندرانی ها با امام چنين آورده است:
مأمور ويژه اين بخش ك��ه اطاعات كافی روی روحاني��ون طراز اول 
داشته و با آنها مراوده دارد روز جمعه )43/2/18( به اتفاق شيخ مرتضی 
امامی يكی از روحانيون شهرستان ساری كه مورد توجه آيت اهلل خمينی 
است به قم مسافرت نموده و با آيت اهلل خمينی ماقات كرده اند. در اين 
ماقات آيت اهلل خمينی مطالبی اظهار داش��ته 2 كه خاصه آن ذيًا از 

عرض می گذرد:
... تمام اين امور ]خاف[ به دست شاه انجام شده ولی من عقيده باطنی 
دارم كه... يك عده بهايی كه اكنون در اطراف شاهنشاه هستند و از عمال 
امريكايی ها می باشند شاهنشاه را وادار به اقداماتی می كنند كه به ضرر 

ايشان تمام می شود...
آيت اهلل خمينی در مورد علم- نخس��ت وزير س��ابق- اظهار داشته او 
دست نشانده و خانه زاد انگليسی ها بود و از راه دوستی ]با شاه[ كارهايی 
كرد كه تمام طبقات نظامی، آخوند، كاسب، اداری )عيناً به همين ترتيب 

نام برد( ناراضی شوند... 3
جمعی از بازاريان شهرستان قائم شهر نيز در تاريخ 28فروردين 1343 با حضرت امام 

در قم ماقات كردند. امام در اين ديدار طی سخنانی فرمودند: 
فعًا كاری با آنها نداش��ته باشيد. ش��ما هر چه می توانيد جوانان را به 

1. همان، ص351-352. 
2. اين سخنان صرفاً برداشت و تحليل جاسوس ساواك می باشد نه عين فرمايشات امام. چون امام هميشه از كلمه 
شاه در سخنانش استفاده می كرد نه شاهنشاه؛ از طرف ديگر امام همواره شاه را عامل اصلی بدبختی های كشور و 

كشتار مردم می دانست نه عروسك های بی اختياری مثل علم و...
3. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص263. 
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مسجد دعوت كنيد. جريان دين اس��ام را به آنها تلقين نماييد. كم كم 
حساب بهايي ها را هم در اين مملكت خواهيم رسيد. تمام كارهايی كه 
خاف قرآن اس��ت در اين مملكت جعفری، ما همه را برطرف خواهيم 
نمود به فضل خداوند متعال. شما علمای هر شهرستان بايد توجه داشته 
باشيد، چه نحوه بايد به راه تبليغ وارد شد تا بتوانيم استفاده نماييم. بايد 
به مردم رسانيد كه رسول اكرم با پای پياده می رفت برای امر تبليغ؛ حكم 
خداوند را به مردم می رسانيد. ما بايد فعاليت نماييم برای دين مقدس 

اسام. تمام مردم وظيفه دارند برای امر دين كوشش نمايند... 
مگر تبليغ عوض می ش��ود؟ تا حال هر نحوه به مردم تبليغ می كرديد 
همان نحوه تبلي��غ نماييد. واقعيت را بايد به مردم رس��انيد. ش��خص 
تبليغ كننده، ترس و واهمه نبايد داش��ته  باش��د. از باالی دار هم نبايد 
ترسی داشته باشد. آنهايی كه در بندرعباس تبعيد هستند، و آنهايی كه 
كشته شده اند، مگر باك از كشته شدن داشتند؟ در موقع چشم بستن، 
آنها داشتند می خنديدند و سر به س��وی خدا بلند می كردند. آن نحوه 

بايد مبارزه كرد.
بهترين راه تبليغ اين است كه من در اول گفتم. بايد مطلب را به مردم 
رسانيد. خدا شاهد است من خمينی از هيچ چيز واهمه ندارم؛ حرف های 
خود را هم می گويم. خودش��ان هم می دانند حق با مراجع تقليد است. 
كوشش روحانيت از روی قانون قرآن است و حرف هايشان منطقی است. 
در اين مدت مبارزه خود، كه هنوز هم ادامه دارد، هيچ تغيير نكردم؛ ولی 
گاهی برای دين غصه می خورم كه چ��را بايد در مملكت جعفری ما اين 
نحوه كارهای خاف قرآن عملی شود. پريشب شام منزل آيت اهلل نجفی 
بودم. آقای ش��ريعتمداری هم بود. گفتم: مراجع تقليد قبلی مس��ئول 
هستند؛ اگر حقيقت امر الهی را نگوييد و برای دين دفاع نكنيد. بايد همه 
ما دست به هم داده تا قوانينی كه وضع شده منحل نماييم. خودشان هم 
اطاع دارند، تا اين قوانين منحل نشود، علما دست بردار نيستند. تمام 
كش��ور]های [ خارج، مطلب روحانيت را فهميده اند كه هيئت حاكمه 
دارد با علمای شيعه چه می كند. زندان ها می برد، تبعيد می كند. گوش 
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به حرف علما نمی دهند...1
از طرف ديگر به خاطر عمق و گس��تردگی عاقه مردم به قائد و مرجع بزرگش��ان كه 
معروف به آيت اهلل حاج آقا روح اهلل خمينی بود، آنان به هر عكس و تصوير و كتاب و رساله 
منتسب به امام عشق می ورزيدند. به همين دليل برخی از عاقه مندان امام پس از سفر 
به قم و تهران و مشهد تصاوير ايشان را نيز از مراكز مختلف تهيه می كردند و به مازندران 
می آوردند و در ميان مردم توزي��ع می نمودند. اين كار كه موج��ب عصبانيت مأموران 
امنيتی رژيم شده بود ساواك و شهربانی و ساير مراكز نظامی سعی وافر نمودند تا عوامل 

توزيع كننده اين تصاوير را شناسايی و دستگير نمايند:
اخيراً محمد اس��ماعيل فرزند عب��داهلل كارگر ش��ماره 466 كارخانه 
چيت سازی بهش��هر، در تاريخ 43/2/8 به طهران عزيمت نموده و روز 
43/2/13 مراجعت ]نموده[ تعداد زيادی عك��س آيت اهلل خمينی را با 
خود آورده و توس��ط رضاعلی فرزند صدفی كارگر شماره 605 قسمت 
نخ ريس��ی بين چند نف��ر از كارگران بنام��ان: 1. س��يد محمد رضوی 
2. زين العابدين فرزند جعفر 3. محمدحس��ين ركابن��دی 4. علی اكبر 
ركابندی 5. حسينعلی ايمانی 6. غامحسين نوروزی 7. داداش ماهيانی 

8. محمد باغی توزيع نموده است. 
چون احتمال می رف��ت در كارخانه مزب��ور اختافاتی ب��ه وجود آيد 
مراتب ط��ی ش��ماره 5/313- 43/2/16 به س��ركار س��رهنگ عبدلی 
رياست انتظامات كارخانه چيت سازی بهشهر اعام ]شد.[ ضمن شماره 
571- 43/2/24 پاسخ می دهد محمد اس��ماعيل فرزند عبداهلل كارگر 
فوق الذكر كه در تهران بيمار بستری دارد، در تاريخ 43/2/8 به طهران 
عزيمت و به طوری كه اظهار می دارد در مدخل مسجد شاه به طرف بازار 
در چند مغازه كتاب فروشی عكس آيت اهلل خمينی را ديده ضمن خريد 
نوشت افزار، تعداد 15 قطعه عكس خريداری و پس از مراجعت آنها را به 

دوستان كارگر خود به شرح زير:
1. رضا معدنی 2. س��يد محمد رضوی 3. فتح اهلل نادری 4. محمدعلی 
 اس��امی رس��تمی 5. ابراهيم عس��گری گلوگاهی 6. محمد كيميايی

 7. داداش ماهيانی 8. محمد فيروزی 

1. صحيفه امام، ج1، ص311. 
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داده است. و اضافه ش��ده به منظور اين كه در محيط اجتماع كارگری 
اقدامات محرمانه و پخش اوراق ]به[ وسيله كارگران و كارمندان به هر 
اسم و عنوان باب نشود و لطمه ای به كار توليد وارد نيايد و موجب تشتت 

افكار كارگران نگردد، كارگر مزبور احضار ]شد.[1
رژيم گاهی به خاطر ترس از آثار منفی دخالت مستقيم ساواك و شهربانی و ژاندارمری 
در محيط كارگ��ری، از عوامل داخلی اين گونه محيط ها می خواس��ت ك��ه به موضوع 
رسيدگی كرده و گزارش آن را به مراكز فوق ارس��ال نمايند. از سوی ديگر هر فردی كه 
دس��تگير می ش��د و مورد بازجويی قرار می گرفت به خاطر ترس از عواقب سنگين آن 
خدمات سياس��ی انجام داده خود را عليه رژيم، اندك و محدود اعام می كرد. به همين 
سبب اين كارگر نيز به نظر می رسد كه تصاوير زيادی از امام بيش از آنچه گفته از تهران 

آورده و توزيع نموده است. 2 

مهرت ای قبله دل ها همه از جان بخرند
هنوز اين ماجرا چند صباحی نگذش��ته بود كه رژيم باخبر شد كه عكس های بزرگ و 
زيبايی از امام در يكی از كتابفروشی های قائم شهر )شاهی سابق( توزيع می شود كه متن 

زير آن پوستر چنين می باشد:
مرجع تقليد عالم تشيع، يگانه پرچم دار رشيد عاليقدر حضرت آيت اهلل 
العظمی آقای حاج آقا روح اهلل الموس��وی الخمينی متع اهلل المسلمين 

بطول بقائه 
نامت اندر همه عالم به نكويی ببرند 

مهرت ای قبله دل ها همه از جان بخرند
حافظ دينی و الطاف خدا حافظ توست 
شيعيان از دل و جان حكم تو را امر برند

پوس��تر فوق كه خيلی مورد توجه و اس��تقبال مردم مازندران قرار گرفته بود موجب 
عصبانيت مأموران رژيم ش��د. چنانكه شهربانی ش��اهی طی نامه ای در تاريخ 43/3/4 

خطاب به رياست شهربانی مازندران در اين باره نوشت:
موضوع: عكس آقای خمينی 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد شهربانی، ج1، ص495. 
2. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ج2، ص488-491. 
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محترماً به استحضار می رس��اند، آقای محمدی كتاب فروشی ساكن 
شاهی اخيراً تعدادی از عكس بزرگ آقای خمينی كه او را مرجع تقليد 
تشيع معرفی می كند را آورده و به مبلغ پنج ريال به فروش می رساند با 
تقديم يك قطعه عكس مشاراليه نسبت به فروش اين قبيل عكس كسب 

دستور می نمايد. 
رئيس شهربانی شاهی سرگرد بزرگ نيا 1
عاوه بر ماقات ها و ديدارهای مازندرانی ها با امام در قم، با وجود همه سختگيری های 
امنيتی و ممانعت های رژيم، مجالس جش��ن و ش��كرانه ای در مناطق مختلف اس��تان 
مازندران از جمله شهرهای قائم شهر )شاهی سابق( و بابل برپا شد. آيت اهلل صبوری در 

روز سه شنبه اول ارديبهشت سال 43 با انتشار اطاعيه ای اعام كرد:
بسمه تعالی

به مناسبت آزادی و خاصی حضرت آيت اهلل العظمی آقای خمينی و 
آيت اهلل قمی روز پنج شنبه مورخه 43/2/3 از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر 
در مسجد حجتيه شاهی جشن باش��كوهی منعقد، از تمام عاقمندان 

دعوت می شود در اين جشن شركت فرمايند.
االحقر صبوری اردبيلی

اطاعيه فوق كه عاوه بر شاهی در ش��هرهای بابل، بابلسر و ساری نيز توزيع شده كار 
ارزشمندی بود كه در آن شرايط خفقان آور در مورد آزادی امام انجام شد. شهربانی كشور 

در گزارش شماره 457 مورخ 43/2/5 خود در اين بار چنين نوشته است: 
طبق اطاع واصله از ساری، روز 43/2/3 از طرف شيخ صبوری اردبيلی 
امام جماعت مسجد حجتيه ش��اهی ]به[ وسيله آگهی از مردم ساری- 
شاهی- بابل و بابلسر به مناس��بت آزادی آقای خمينی دعوتی به عمل 
آمده بوده كه از س��اعت15 الی 18 روز مزبور در مسجد حجتيه حاضر 

شوند.
در س��اعت مقرر جمعيتی در حدود 500 نفر از اهالی فوق در مسجد 
مذكور اجتماع نموده و پس از تاوت آيات��ی از كام اهلل مجيد و ترجمه 
نهج الباغه توسط آقای خوشگو كارمند بانك، آقای سالكی واعظ ساكن 
بابل بياناتی مبنی بر اهميت روحانيت و هماهنگی روحانيون با دولت و 

1. همان، ص478. 
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بدون شک زنده ماندن خاطره 
اصل  يک  15خرداد  قيام 
فراموش نشدنی و پايدار در 
تفکر انقالبيون مازندرانی بود 
که شاکله مبارزه را مبتنی بر 
آن می دانستند؛ به طوری که 
16 فروردين سال  در شب 
1353 اطالعيه ای توسط »گروه 
خرداد خونين« در حوالی بازار 
شهرستان آمل توزيع شد که 
در آن حماسه دوم فروردين و 
15خرداد سال 42 و تبعيد امام 
و ايجاد محدوديت در مورد 

روحانيت شرح داده شده بود

اظهار تأسف از توقيف آقای خمينی 
ايراد، و پس از تبليغ مردم به اتحاد و 
اتفاق، و استدالل اينكه هر تحولی در 
كشور به علت تحريكات مردم يهود 
به خصوص انگلستان روی می دهد، 
از آزادی خمينی اظهار خوش��وقتی 

نموده است. 
ساواك مازندران نيز گزارش مختصر اين مراسم را 
به تهران ارايه نمود.1 سپس ساواك تهران در تاريخ 
43/2/4 به آقای كنگرلو رئيس ساواك مازندران در 

خصوص اين گونه اقدامات در منطقه دستور داد: 
اش��خاصی كه مردم را در مجامع 
عمومی بر ضد امنيت كشور تحريك 
می نماين��د و مخصوص��اً اطرافيان 

روحانيون كه اخيراً دست به تحريكاتی می زنند با نظر استاندار بافاصله 
دستگير و به تهران اعزام داريد. 2

عاوه بر جشن مردم قائم ش��هر، آيت اهلل هادی روحانی نيز اطاعيه ای به ميمنت عيد 
غدير و آزادی حضرت امام و آيت اهلل قمی صادر كرد و از مردم خواس��ت كه از ساعت 3 
تا 6 بعد ازظهر روز جمعه 11ارديبهشت سال 43 در مسجد چهارسر بابل حضور به هم 

رسانند كه با استقبال خوب مردم مواجه شد. 3
جشن و شادمانی و ديدارهای مردم با امام، كم و بيش ادامه داشت و مبارزه عليه خاندان 
س��لطنت از طريق اطاعيه ها و محافل و س��خنرانی های انقابی گرمابخش تن و ذهن 

خسته مردم ستمديده مازندران بود.

1. »تاريخ : 43/2/4 - شماره 162- از: ساری  به: تهران 
ش��ماره= پيروی: 158- 43/2/3- از س��اعت 1500 الی 1800 روز 43/2/3 مجلس جشنی به مناسبت آزادی 
آيت اهلل خمينی و آيت اهلل قمی در مسجد حجتيه ش��اهی با حضور عده ای در حدود پانصد نفر برگزار ]شد[، ابتدا 
آياتی چند از كام اهلل مجيد قرائت و سپس محمد سالكی واعظ به منبر رفته و در مورد اهميت قرآن و عظمت دين 
اسام و مقام روحانيت مخصوصاً در دين اسام صحبت و مجلس در ساعت1800 به  پايان رسيد. كنگرلو«؛ سير 

مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص71. 
2. همان، ص76. 

3. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ج2، ص499. 
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استمرار مبارزات مازندرانی ها 
هر روز كه می گذشت شناخت و ارادت مردم به حاج آقا روح اهلل افزايش می يافت و رژيم 
از گسترش نفوذ امام وحشت داشت. تا اينكه 7 ماه بعد به خاطر سخنرانی كه امام عليه 
قانون كاپيتوالسيون كرد و آن را سند بردگی ملت ايران در مقابل امريكا خواند، توسط 
ساواك دستگير و به دستور شاه در تاريخ 13 آبان سال 43 از ايران به تركيه تبعيد شد. و 
بار ديگر ابر ماتم بر فضای كشور و استان مازندران سايه افكند. اما جوانان طلبه مازندرانی 
در قم و نقاط ديگر حتی پس از تبعيد امام تاش زيادی جهت روشنگری مردم نسبت به 

حكومت پهلوی به عمل آوردند. 
به طوری كه س��ه نفر از فضای مازندرانی حوزه علميه قم بع��د از تبعيد امام تصميم 
گرفتند كه س��ه نفری به مازندران بروند و »مردم را در جريان دستگيری و تبعيد امام« 
قرار دهند. زيرا به زعم آنها مازندرانی ها از اين واقع��ه و اقدامات مراجع و اطاعيه های 
آنها بی خبر بودند. اين سه نفر بنا شد 1. آيت اهلل فاضل استرآبادی به منطقه بهشهر، 2. 
آيت اهلل ش��يخ هادی روحانی به منطقه بابل، و 3. آيت اهلل شيخ عبداهلل نظری به منطقه 
ساری بروند كه قبل از عزيمت ابتدا به ديدار آيات سه گانه قم: گلپايگانی، مرعشی نجفی 
و ش��ريعتمداری رفتند كه آنها هم اقدام اين فضا را برای رفتن و آگاهی دادن به مردم 
تشويق نمودند. لذا به غير از نفر اول كه به خاطر مشكاتی سفرش منتفی شد دو نفر ديگر 

رفتند و وظيفه خود را انجام دادند. 1
عاوه بر اين گروهي از علما و طاب انقابي اس��تان مازندران كه مش��غول تحصيل و 
تدريس در حوزه علميه قم بودند، در تاريخ 1344/1/4 نامه اي به »اميرعباس هويدا«- 

نخست وزير شاه- نوشتند و بار ديگر از مبارزات امام پشتيبانی نمودند:
با نهايت تأس��ف در زمان دولت هاي اخير كش��ور اي��ران كه مملكتي 
اسامي و مهد تشيع و نقطه اتكا و اميد شيعيان جهان محسوب مي شود، 
يك سلسله اقدامات و طرح و تصويب قوانين خاف شرع انور و متضاد با 
قانون اساسي به وقوع پيوست كه جز جريحه دار كردن عواطف ديني و 
احساسات مذهبي مردم شيعه اين مرز و بوم كه اكثريت قريب به اتفاق را 
تشكيل مي دهند و توليد شكاف زيان بخش بين دولت و ملت كه حوادث 

گوناگون كشور سند زنده آن است، ثمره اي نداشت. 

1. محمدرضا احمدی، خاطرات حجت االسام والمسلمين حاج شيخ محمدفاضل استرآبادی، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی، 1387، ص139-140. 
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با آنكه در بدو امر روحانيت و مراجع عالي مقام شيعه- دامت بركاتهم- 
كه همواره در شئون و شرايط مختلف، در بحراني ترين مراحل اجتماعي 
به ش��هادت تاريخ و مش��اهدات ملت، دفاع از اس��تقال كشور نموده و 
براي حمايت از موجوديت و مجد ملت اس��ام از هي��چ گونه راهنمايي 
نافع و مصلحت آميز دريغ نداش��تند و بدين جهت مراتب خيرخواهي، 
اس��تقال طلبي و كشوردوستي ايش��ان در تواريخ اجتماعات و محاكم 
وجدان ثبت و ضبط است، مراجع ديني مخصوصاً زعيم معظم مسلمين 
مرجع بزرگ تقليد ش��يعيان حضرت آيت اهلل العظم��ي آقاي خميني- 
مدظله العالي- به فكر ارش��اد و راهنمايي افت��اده و به عنوان نصيحت و 
خيرخواهي آنچه الزمه گفتن و نوشتن بوده، تذكر داده اند، مع الوصف به 
جاي تجديدنظر در كارها و تعديل، برخاف انتظار ملت، حضرت آيت اهلل 
العظمي آقاي خميني- دامت بركاته- را با داش��تن مقام ش��امخ افتاء و 
مرجعيت تقليد كه شرعاً مورد تكريم و الزم االطاعه هست و با دارا بودن 
مصونيت قانوني كه حق همه گونه بررسي و نقض و ابرام در مسائل روز و 
قوانين مصوبه از نظر اصول اساسي برايشان پيش بيني شده و قانوناً هيچ 
مقامي حق تعرض به معظم له را ندارد، از كشور ايران تبعيد و بسياري از 

ملت در زندان و عده زيادي در حصر و زجر و اهانت قرار گرفتند. 
آقاي هويدا! به منظور خاتمه دادن به اين اوضاع آشفته و تحكيم اساس 
مملكت و پيروي از اصول مقدسه اس��ام و رعايت قوانين اساسي الزم 
است، هر چه زودتر با الغاي مصوبات خاف شرع و قانون و ارجاع حضرت 
آيت اهلل العظمي آقاي خميني- دام ظل��ه العالي- و آزاد كردن زندانيان 
بي گناه و بر طرف كردن اختناق و جبر و فشار، نواقص گذشته را جبران 

نماييد. 1 
بی اعتنايی شاه و نخست وزير و دولتش به درخواست های مردم مسلمان چنان در مردم 
اثر منفی گذاشت كه عاقبت يكی از جوانان ش��جاع و متدين كشور كه دوران سربازی 
را در كاخ مرمر می گذراند، روز 21فروردين س��ال 44 با شليك رگبار مسلسل به سوی 
شاه، كاخ امن او را به لرزه درآورد تا درس عبرتی باش��د برای جنايت های بی شمار شاه 
و دولتمردانش. گرچه ش��اه از اين ترور جان س��الم به در برد اما انتشار خبر آن- آن هم 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، 1391، ج1، ص645. 
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5 ماه پس از تبعيد امام- موجب خوشحالی مردم و 
روحانيت در استان مازندران و كل كشور شد. 

البته بع��د از تبعيد امام يك��ی از مهمترين موانع 
بر س��ر راه مبارزه، باند ش��ريعتمداری ب��ود كه به 
عنوان حامی ش��اه، در مقابل قيام ام��ام و يارانش 
س��نگ اندازی زيادی می كردند. عوام��ل رژيم نيز 
سعی داش��تند اختاف بين ياران امام و طرفداران 
شريعتمداری را تبديل به اختاف بين ترك و فارس 
نمايند. به همين خاطر در مدرس��ه حجتيه به هر 
بهانه واهی طاب طرفدار شريعتمداری با فارس ها 
درگير می شدند و در آنجا سر و كله ها می شكست. 
حتی در مدرسه دارالش��فای قم كه اكثريت طاب 
آن اهل شمال- مازندران و گيان- بودند فارس ها 
با ترك های مدرس��ه درگير ش��دند و ش��اخه های 
درخت ها را شكس��تند و به جان هم افتادند، كه به 

اين منظور دوستان نيمه شب تاش زيادی كردند تا دعوای آنها را فيصله بدهند. 1
بدون ش��ك زنده ماندن خاطره قيام 15خرداد يك اصل فراموش نش��دنی و پايدار در 
تفكر انقابيون مازندرانی بود كه شاكله مبارزه را مبتنی بر آن می دانستند؛ به طوری كه 
در شب 16 فروردين سال 1353 اطاعيه ای توس��ط »گروه خرداد خونين« در حوالی 
بازار شهرستان آمل توزيع شد كه در آن حماس��ه دوم فروردين و 15خرداد سال 42 و 
تبعيد امام و ايجاد محدوديت در مورد روحانيت شرح داده شده بود.2 وقتی موعد قيام 
17خرداد سال 54 نيز رسيد، برخی از طاب مازندرانی همگام با روحانيان ساير استان ها 
در قم وارد گود شدند و با جان و دل، ياد و خاطره شهدای سال 42 و امام عزيز را گرامی 
داشتند. 3 شعارهای »درود بر خمينی«، »مرگ بر شاه مزدور« و »درود بر سعيدی ها« 

1. خاطرات سيد علی اكبرمحتشمی پور، همان، ص418. 
2. آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و مركز دانشنامه انقاب اسامی. 

3. باز برابر گزارش مورخ 54/3/17 ش��ماره 21/310ه� ساواك قم به س��اواك تهران، ساعت 1145 روز جاری 
آقای ناصر مكارم شيرازی در مورد تظاهرات طاب با آيت اهلل ش��ريعتمداری مذاكره كرده و نظر او را در اين مورد 
خواسته، ولی شريعتمداری از قيام 17خرداد طاب عليه رژيم اظهار نارضايتی كرده است! مدرسه فيضيه پايگاه 

انقاب اسامی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1380، ص294. 

حتی با وجود مشقت مسافرت و 
مشکالت جاده و مسافت طوالنی 
و عقب ماندگی وسايل حمل و 
نقل و کمبود ماشين آالت، به 
خاطر ارادت مازندرانی ها به 
امام تعداد زيادی از اين استان 
به قم رفتند و ضمن مالقات با 
امام خمينی، مقداری وجوهات 
مصارف  جهت  نيز  شرعيه 
حوزه های علميه و تبليغات 
مذهبی و پيشبرد مبارزه عليه 
حکومت پهلوی به او پرداخت 
اين  از  برخی  که  نمودند 
مسافرت ها و مالقات ها توسط 
جاسوسان ساواک و شهربانی 

گزارش شده است
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سه نفر از فضالی مازندرانی 
حوزه علميه قم بعد از تبعيد 
امام تصميم گرفتند که سه 
نفری به مازندران بروند و 
»مردم را در جريان دستگيری 
و تبعيد امام« قرار دهند. زيرا 
به زعم آنها مازندرانی ها از 
اين واقعه و اقدامات مراجع 
و اطالعيه های آنها بی خبر 
بودند. اين سه نفر بنا شد 1. 
آيت اهلل فاضل استرآبادی 
به منطقه بهشهر، 2. آيت اهلل 
شيخ هادی روحانی به منطقه 
بابل، و 3. آيت اهلل شيخ عبداهلل 

نظری به منطقه ساری بروند

را فرياد زدند. 1حتی يكی از طاب انقاب پشت بلندگو 
خطاب به مأموران ق��م می گفت: »بپيونديد به مردم و 
از رژيم فاصله بگيريد. اقًا از سروان احمديان- رئيس 
زندان ساری ياد بگيريد كه چگونه به صفوف مبارزين 
پيوست و عده ای از زندانيان را فراری داد.« 2 به همين 
خاطر عده زيادی از آنها دستگير شدند. پس از بازداشت 
و بازجويی چند مازندرانی، تازه ساواك دريافت كه چه 
كسانی اطاعيه های سياس��ی مخالف شاه، مخصوصاً 
اعاميه امام در مورد تحريم حزب رستاخيز را در استان 
مازندران توزيع نموده و ش��عارهايی نيز بر ديوارهای 

شهر شاهی )قائم شهر( نوشته اند. 
در جريان اين قيام حدود چهل نفر از طاب انقابی 
مازندران بازداشت ش��دند كه برخی از آنها تا چند روز 
مانده به پيروزی انقاب در زندان ها و شكنجه گاه های 
رژيم اسير بودند. حجت االسام حس��ين غفاری يكی از طاب مازندرانی )ساری( است 
كه در جريان قيام 17خرداد سال 54 در قم دستگير و تا 17آبان سال 57 در زندان های 
تهران و مش��هد بود. همچنين حجت االس��ام محس��ن مقدس��ی يكی ديگر از طاب 
مازندرانی )قائم شهر( است كه در آن قيام بازداشت ش��د و به شش سال زندان محكوم 
گشت و ش��كنجه های زيادی را تحمل كرد. حجت االس��ام عليرضا قمی نيز از طاب 
مازندرانی )نوشهر( بود كه در همين واقعه دستگير شد و مورد شكنجه ساواك قرار گرفت 

و تا سپيده دم پيروزی در اسارت رژيم به سر برد. 3
با وجود همه اين خطرات، ش��كنجه ها، تبعيدها و س��ختی ها، روند مبارزه در استان 
مازندران همچنان استمرار يافت و تا شكوفايی انقاب اسامی در بهمن سال 57 هيچ 

گاه متوقف نشد. 

1. رحيم نيكبخت ميركوهی و مجتبی سلطانی، همان، ج2، ص500-503. 
2. علی شيرخانی )به كوشش(، حماسه 17خرداد 1354 مدرس��ه فيضيه )خاطرات حجت االسام باقر صدر(، 

تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ص73. 
3. همان. 




