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بازخواني نقش اسداهلل علم در سركوب 
قیام 15 خرداد سال 1342 

غالمرضا خاركوهی1 
چکيده

قيام 15 خرداد سال 1342 يكی از مهم ترين رويدادهای تاريخ سياسی معاصر ايران 
اس��ت كه تاكنون آثار و مقاالت بيشماری پيرامون آن نگاشته ش��ده است. اهميت اين 
موضوع بدان علت است كه اين واقعه مبداء نهضت بزرگی به نام انقالب اسالمی بود كه 
در نخستين قدم ها به شدت كاِخ سلطنِت تا دندان مسلِح محمدرضا شاه را لرزاند و تا مرز 
سقوط پيش رفت. اما حبس حضرت امام خمينی رهبر اين قيام از يك سو و كوتاهی ساير 
مراجع بزرگ روحانی از سوی ديگر و سركوب وحشيانه مردم توسط رژيم و عقب نشينی 
مردم از صحنه پس از ي��ك هفته، از جمله عوامل��ی بود كه مانع از س��قوط زود هنگام 
سلطنت شاه، در 15 خرداد 1342 شد. آنچه در اين رويداد بزرگ تا حدود زيادی مغفول 
مانده نقش منفی و پيدا و نهان اسداهلل علم � نخست وزير شاه � است كه تأثير مهمی در 
تشديد اختالف روحانيت و حكومت و بعد هم س��ركوب مخالفان ايفا نمود. لذا با وجود 
انبوه پژوهش ها و مطالعاتی كه تاكنون درباره اين قيام صورت گرفته اما زوايای زيادی از 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان
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اين رويداد به ويژه نقش منفی اسداهلل علم در اين قضايا ناگفته يا كم گفته مانده و جای 
بررسی و كالبد شكافی دارد. به طوری كه بررسی جامع نقش علم در رويدادهای سياسی 
مهرماه 41 تا خرداد 42 مس��تلزم تدوين كتاب مستقلی اس��ت، كه همت پژوهشگران 
متعهد انقالب را می طلبد. لذا با توجه به اهميت اين مسئله، ما در اين مقاله برای نخستين 
بار به بررسی نقش اسداهلل علم در واقعه 15 خرداد می پردازيم. البته بررسی نقش َعلم 
در سركوب قيام 15 خرداد به معنای تبرئه ش��اه در اين جنايت تاريخی نيست. چرا كه 
شاه عامل اصلی بازداشت امام و س��ركوب مخالفان بود و در اين زمينه حتی ترديد هم 
نداشت. لذا بررسی سخنان و مواضع سياسی او از مهرماه سال 41 تا مرگش به خوبی اين 
سخن را تأييد می كند كه اگر كوچك ترين ترديدی شاه در اين باره داشت الاقل يك بار 
در سخنان و مواضع و كتاب هايش اظهار ندامت می كرد. در حالی كه او تا پايان زندگی 
خفت بارش در خارج كشور از كشتار مردم در 15 خرداد و پس از آن دفاع نموده است. اما 
او برای حفظ ديكتاتوری اش نياز به مجريان حلقه به گوشی داشت كه اهداف پليدش را 
در سركوب مردم مسلمان بی  كم و كاست اجرا نمايند و لذا نقش علم در اينجا به عنوان 

نخست وزير و باالترين مقام اجرايی پس از شاه حائز اهميت می باشد. 
كليدواژه ها: قيام 15 خرداد- امام خمينی- محمد رضا شاه- اسداهلل علم– ايران- قم– 

تهران- انقالب سفيد- انقالب اسالمی- ارتش- امريكا.

اسداهلل َعَلم که بود؟
اسداهلل علم يكی از چهره های مرموز و بحث انگيز تاريخ معاصر ايران است كه در طول 
بيش از سی س��ال حضور فعالش در صحنه سياس��ت، نقش مهمی در تحكيم سلطنت 
محمدرضا پهلوی ايفا نمود. او از اسفند سال 1323 كه به عنوان پيشخدمت مخصوص 
وارد دربار ش��د، تا احراز مقام وزارت در سه كابينه، و س��ر انجام كسب نخست وزيری و 
وزارت دربار، نزديك ترين و محرم ترين فرد به ش��اه بود، و اگر به سبب بيماری در سال 
1356 مجبور به اس��تعفا از مقام وزارت دربار نمی ش��د و پيش از ش��اه دار فانی را وداع 

نمی گفت، تا پايان عمر در كنار وی می ماند.1 
بر اساس گزارشاتی كه جاسوسان س��فارت امريكا در تهران در مورد قدرت و موقعيت 
صاحب منصبان سياس��ی حكومت پهلوی تهيه كرده اند، علم از زمان كودكی با دربار و 
شاه رابطه داشت. خانواده وی نسل اندر نسل در شرق ايران با اهميت بوده اند. انگليسی ها 

1. محمود طلوعی، چهره واقعی علم، تهران، علم، 1383،  ص 7. 
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برای مدت های مديدی به اين خانواده كمك می كردند كه سياست لندن در حراست از 
امپراتوری ايران بود. امير اسداهلل علم در سن 32 سالگی و در سال 1331 وزير كشور بود 
و جوان ترين شخصی بود كه در كابينه سمت وزارت داشت. در سال 1336 بنا به دستور 
شاه وی يك جناح مخالف وفادار به شاه را تشكيل داد. سپس به مدت 20 ماه به عنوان 
نخست وزير خدمت كرد و پس از آن رئيس دانشگاه پهلوی شيراز و بعد وزير دربار شد. در 
اين زمان او 48 ساله و جوان ترين وزير دربار در تاريخ سلطنت پهلوی محسوب می شد. 
وفاداری نسبت به شاه و اعتماد به شخص شاه مهم ترين شرايط برای احراز اين پست بود 
كه با شخصيت و روحيات اسداهلل علم كاماًل انطباق داشت. عالوه بر اين او عضو محفل 

درونی و خصوصی شاه بود و يكی از كسانی بود كه بيشترين نفوذ را در شاه داشت. 1 
 همچنين او در جوانی و اوايل ورودش به دربار مورد لطف و محبت خصوصی اش��رف 
پهلوی � خواهر دو قلوی شاه � قرار داشت كه بی ش��ك او و هر يك از دوستان فاسدش 
گام های ترقی را در مناصب حكومتی به طور جهش��ی طی می كردن��د كه از جمله آن 

اسداهلل علم بود. 
بر اس��اس يكی ديگر از اس��ناد خيل��ی محرمانه 
س��فارت امريكا، اسداهلل علم نس��بت به شاه بسيار 
وفادار است. او بين سالهای 1311 تا 1315 همراه 
شاه در سوييس تحصيل می كرده و در سال 1324 
به سرويس ويژه شاه پيوست و از آن زمان به تجارب 
وسيعی در زمينه حكومت دست يافت. وی در سال 
1329 به عنوان حافظ امالك س��لطنتی برگزيده 
ش��د، ليكن به علت مخالفت با مص��دق در مورد از 
بين بردن اختيارات س��لطنت، توس��ط وی بركنار 
شد. چندی بعد ش��اه از او خواس��ت تا سرپرستی 
جناح مخالف وفادار به س��لطنت يعنی حزب مردم 
را )در 1336( به عهده بگيرد. عالوه بر اين در سال 
1340، شاه او را به عنوان مدير بنياد پهلوی منصوب 

كرد. علم در مورد بسياری از مسائل شخصی و رسمی مورد مشاوره شاه قرار می گرفت 

1. از ظهور تا سقوط؛ مجموعه اسناد النه جاسوسی، ترجمه و تنظيم دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، 
اسناد النه جاسوسی، 1366، ج1، ص 50-51. 

امير اسداهلل علم
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به همين خاطر بنا به گفت��ه خودش هر روز او 30 تا 45 دقيقه با ش��اه مالقات و گفتگو 
می كرد.1

 با چنين ويژگی هايی، آقای اسداهلل علم در 28 تير ماه سال 1341 توسط محمدرضاشاه 
به مقام نخس��ت وزيری منصوب ش��د. قبل از او دكت��ر علی امينی در اين مس��ئوليت 
قرار داش��ت و س��خت مورد حمايت امريكا بود )به طوری كه امريكا ط��ی چهار ده ماه 
زمامداری امينی بيش از 67 ميليون دالر به دولت او كمك مالی كرد.( اما علی رغم سر 
سپردگی امينی به كاخ س��فيد، سر سپردگی اش به شاه مورد پس��ند او نبود. به همين 
خاطر ش��اه پس از بازگشت از س��فر تهران و جلب حمايت جدی امريكايی ها و دريافت 
طرح انقالب سفيد، مصمم شد كه فردی را به اين مقام برگزيند كه دربست تحت فرمان 
و مجری افكار و برنامه های او مخصوصاً مجری طرح انقالب س��فيد باش��د، كه او كسی 
نبود جز اسداهلل  علم. به گفته تيمسار حسين فردوست، علم مهم ترين فردی بود كه در 
مسائل داخلی كشور محمدرضا را هدايت می كرد و برای تغييرات مهم به او خط می داد و 
ُمشير و مشاور اصلی محمدرضا بود و در اين كار پختگی الزم را داشت. طبيعی بود كه علم 
در مسائل مهم مجری سياست های انگليس و امريكا بود و طرح های آنان را در مسائل 
داخلی كشور انتقال می داد و به همين جهت در طرح ريزی و اجرای به اصطالح »انقالب 
سفيد« و در واقع قلع و قمع عشاير استان فارس نقش اساسی داشت. در سياست خارجی، 
علم مهم ترين رابط محمدرضا با انگليس و امريكا بود و از سوی آنها نيز عامل مطمئن و 

درجه اولی محسوب می شد و شك نيست كه علم مورد اعتماد كامل امريكايی ها بود.2

1. از ظهور تا سقوط، ص 172.
2. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه اطالعات، 1371، ج1، ص 255�254.

سپهبد نصيري و شاه- نفر اول سمت چپ اسداهلل علم
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َعلم از نخست وزيری تا انقالب سفيد
علم در شرايطی به نخست وزيری رسيد كه مجلس شورای ملی دوره بيستم، قباًل منحل 
شده بود و مجلس دوره بيس��ت و يكم نيز يك سال پس از تشكيل دولت او تأسيس شد 
كه غالب نمايندگان با اعمال نفوذ خودش به مقام نمايندگی رس��يدند. به گفته حسين 
فردوست، در دوران قدرت علم كه در واقع مهم ترين سال های سلطنت محمد رضا است 
نمايندگان مجلس با نظر او تعيين می شدند. در تمام دوران قدرت علم ، وضع انتخابات 
مجلس اينگونه بود1 و در زمان نخست وزيری هويدا نيز حرف آخر را هميشه علم می زد.2 
در دوران دولت علم اتفاق��ات مهمی به وقوع پيوس��ت كه اولي��ن آن تصويب اليحه 
ضداس��المی انجمن های ايالتی و واليتی در 16 مهر ماه س��ال 1341 ب��ود. اين اليحه 
نخستين علت موجده و نقطه آغازی شد برای شروع قيام حضرت امام خمينی بر عليه 
رژيم شاه . لذا با مخالفت های شجاعانه و افشاگرانه امام مواجه و موجب بيداری و همراهی 
بسياری از مردم و علمای كشور شد. به دنبال آن شور و عصيان عليه دولت َعلم اوج گرفت 
و خش��م و تنفر عمومی توده ها فزونی يافت و توفانی خروشان در سرتاسر كشور به راه 
افتاد . چهره ضد دينی علم كاماًل برمال ش��د و توطئه های ارتجاعی و استعماری او عليه 
قرآن و ملت ايران برای عموم مردم شناخته شد. ملت مسلمان ايران به حق آگاهی يافت 
كه هيئت حاكمه ايران به طور ِسّری، عليه اسالم و قرآن اعالن جنگ داده است. 3 تا اينكه 
بر اثر همين فشارها و تالش ها دولت علم در تاريخ دهم دی ماه سال 41، رسماً لغو اين 

اليحه را در مطبوعات اعالم كرد. 
به دنبال شكس��ت رژيم در قضايای انجمن های ايالتی و واليت��ی، دولت علم بار ديگر 
خواست قدرت خود را در مصاف با روحانيت به رخ بكش��د. به اين منظور كوشيد كه به 
مناسبت 17 دی ماه – سالروز كشف حجاب رضاخانی در سال 1314 – زنان بی حجاب 
را برای رژه خيابانی و تظاهرات بر عليه اسالم و روحانيت به راه اندازد. اما حضرت امام كه 
با هوشياری كامل مراقب اوضاع بود، طی پيامی به دولت علم هشدار داد كه در صورت 

1. به همين دليل است كه در فوريه سال 1976 يعنی سه سال قبل از پيروزی انقالب و در اوج قدرت نمايی شاه و 
تبليغات انقالب سفيد و نيل به دروازه های تمدن بزرگ مورد ادعای رژيم، آژانس اطالعات مركزی امريكا)سيا( در 
گزارشی ِسّری اعالم كرد: انتخابات ايران تقريباً هميشه توأم با تقلب بوده است و ساواك و كميته های امنيتی نيز با 
تحقيقات خود بايد در مورد صالحيت كانديداها اطمينان حاصل نمايند. پارلمان معموالً به عنوان مهرپالستيكی 
ش��اه عمل می كند و غالباً برای اجرای هرچه بهتر برنامه های ش��اه فعاليت می نمايد. گاهی هم اگر به طور اتفاقی 
نماينده ای موضع متضاد با موضع شاه اتخاذ كند به سرعت خطاهايش به او تذكر داده می شود. از ظهور تا سقوط، 

ص 74-76.
2. حسين فردوست، همان، ج 1، ص 257.

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، ج 1، ص 187.
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وقوع چنين حادثه ای علمای اسالم همان روز را به مناس��بت فاجعه مسجد گوهر شاد 
مشهد عزای عمومی اعالم خواهند كرد و از ملت خواهند خواست كه ضمن تظاهرات ، 

نسبت به عامالن آن ابراز انزجار نمايند. 1 
ولی كمتر از يك هفته پس از اين رويداد ، ش��اه خبر تازه ای از ادامه برنامه هايش داد و 
آن اعالم برگزاری رفراندم عمومی برای تصويب لوايح ششگانه معروف به انقالب سفيد 

بود. اين لوايح عبارت بودند از: 
 1. اصالحات ارضي 

2. ملّي كردن جنگل ها و مراتع
3. فروش سهام كارخانه هاي دولتي

4. سهيم كردن كارگران در سود كارگاه ها 
5. اصالح قانون انتخابات و اعطاي حق رأي به بانوان

6. تشكيل سپاه دانش
گرچه اين رفراندم در شش��م بهمن سال 41 با فشار س��ر نيزه و تهديد و ارعاب مردم، 
برگزار ش��د و با بی اعتنايی مردم مسلمان مواجه گش��ت، اما قبل و بعد از برگزاری آن، 
مخالفت حضرت امام و ساير علمای آگاه را به دنبال داشت. چنانكه در همين راستا امام 
در تاريخ 41/10/30 با صدور اطالعيه مفصلی به نقد و انتقاد از اين برنامه شاه پرداخت.2 
شاه كه از استدالل منطقی و حقوقی و مقاومت و ايستادگی حضرت امام شگفت زده و 
نگران شده بود ، برای آنكه بتواند در صورت احساس خطر ، خود را تبرئه نمايد، اسداهلل 
علم نخست وزير را جلو انداخت و به قول عوام او را َدِم گاز داد تا نوك پيكان مخالفان به 
سوی او نشانه رود. در اين راستا علم عصر روز دوم بهمن سال 1341 با اشاره به تحركات 
مخالفان انقالب س��فيد، به ارعاب و تهديد آنها پرداخت و گفت: »دولت قوای ُمخرب را 
به شدت سركوب می كند... امروز البد شنيديد تحركاتی در حدود بازار ]تهران[ داشت 

انجام می شد.«
او س��پس مخالفان را به دروغ متهم كرد كه پ��ول می گيرند تا بر ضد انقالب س��فيد 

اغتشاش نمايند! 3 
امام رفراندم را تحريم كردند، به همين خاطر ملت مسلمان ايران بی اعتنا به سمپاشی ها 

1. عباسعلی عميد زنجانی، انقالب اس��المی ايران )علل مسائل و نظام سياس��ی(، تهران، نشر معارف، 1381، 
ص137.

2. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص260. 
3. روزنامه اطالعات، مورخ 3 بهمن 1341، ص1. 
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و تهمت های نخست وزير و دس��تگاه های تبليغاتی 
رژيم، به ش��دت، به مخالفت با اي��ن رفراندم قالبی 
پرداختند.1 مخالفان تهران با شعار »اصالحات آری 
، ديكتاتوری نه« و در قم با ش��عار »ما پيرو قرآنيم ، 
رفراندم نمی خواهيم« موج��ی از اعتراض را بر ضد 
برنامه های رژيم به راه انداختند. تعطيلی بازار از يك 
سو و تظاهرات مردم و دانش��گاهيان و روحانيان از 
سوی ديگر، به ويژه در تهران و قم با شعارهای تندی 
همراه ش��د كه تا آن روز در تاريخ رژيم بی سابقه يا 
كم سابقه بود. ش��عارهايی مثل: مرگ بر شاه، اسالم 
پيروز است، اس��تبداد محكوم اس��ت، مرگ بر اين 

دولت قانون شكن و ...
 در اين ميان َعلَم نخس��ت وزير عالوه بر ساواك و 
چاقوكش��ان، به نيرو های نظامی و انتظامی فرمان 
داد تا وارد عمل ش��وند و معترضان را در هر شهر و 
دياری كه هس��تند س��ركوب نمايند. آنها به سوی 
مخالفان انقالب سفيد آتش گشودند، و چاقوكشان 

و چماقداران رژيم نيز با شعار جاويد شاه كسب و كار و زندگی معترضان را غارت و نابود 
كردند. 

اسداهلل َعلم بعدها اعتراف كرد كه او محرك واقعی شاه در اين مبارزه بر عليه مخالفان 
بوده و او شاه را به مقاومت در برابر روحانيون تشجيع می كرده است.2 حتی علم دستور 
داد عده ای از كاركنان ش��ركت واحد تهران ملبس به لباس روحانيت شده و سپس آنها 
را با دو اتوبوس به استقبال شاه در قم بردند تا در مراسم سخنرانی شاه در 4 بهمن 41، 
شركت نمايند و به دروغ چنين وانمود كنند كه بخشی از روحانيت طرفدار شاه هستند 

و به پيشوازش آمده اند. 
در چنين شرايطی بود كه ش��اه و علم دريافتند، مردم تحت تأثير فرامين حضرت امام 
و علما پای صندوق های رأی حاضر نمی ش��وند. لذا رژيم برای آنكه آبرويش در داخل و 

1. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص272. 
2. محمود طلوعی، همان، ص175. 

اسداهلل علم یكی از چهره های 
تاریخ  بحث انگیز  و  مرموز 
معاصر ایران است كه در طول 
بیش از سی سال حضور فعالش 
در صحنه سیاست، نقش مهمی 
در تحكیم سلطنت محمدرضا 
پهلوی ایفا نمود. او از اسفند سال 
1323 كه به عنوان پیشخدمت 
مخصوص وارد دربار شد، تا 
احراز مقام وزارت در سه كابینه، 
و سر انجام كسب نخست وزیری 
و وزارت دربار، نزدیك ترین و 
محرم ترین فرد به شاه بود، و اگر 
به سبب بیماری در سال 1356 
مجبور به استعفا از مقام وزارت 
دربار نمی شد و پیش از شاه دار 
فانی را وداع نمی گفت، تا پایان 

عمر در كنار وی می ماند
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خارج از كشور نرود و حرف شاه هم به كرسی بنشيند و اربابان امريكايی اش را هم خشنود 
شوند، روز ششم بهمن سال 41 مأموران ساواك، شهربانی، ژاندارمری، فرمانداری ها و 
بخشداری ها با تهديد و ارعاب، مردم را به پای صندوق های رأی آوردند و اقشار مختلف را 
تهديد نمودند كه اگر شركت نكنند از حقوق اجتماعی شان محروم می شوند. حتی كسبه 
را تهديد نمودند كه در صورت عدم حضور، جواز كسب آنها باطل خواهد شد. اما با اين 
وجود رفراندم با استقبال سرد مردم مواجه شد و چنين بود كه صندوق ها را گماشتگان 
ساواك پُر كردند و به دروغ اعالم نمودند كه قريب به 5 ميليون و 600 هزار نفر به انقالب 

سفيد رأی مثبت داده اند! 
شاه كه از مخالفت های امام و علما و مردم مسلمان در ماه های اخير به تنگ آمده بود، 
روز 23 اسفند س��ال 41 در ديدار با افس��ران و نظاميان نيروی هوايی ضمن ستايش از 
برنامه انقالب سفيد خود، مخالفان را به مارهای س��می و شپش های افسرده ای كه در 
كثافات خود غوطه ور هس��تند تش��بيه كرد و گفت: »اين عناصر دزد و قاتل و راهزن با 
همفكران ارتجاعی خودشان اگر از خواب غفلت بيدار نشوند، چنان مثل صاعقه مشت 

عدالت ، در هر لباسی كه باشند، بر سر آنها كوفته خواهد شد.« 1
 شاه ديگر از مخالفت های امام به شدت خسته و زخم خورده شده بود، او گمان می كرد، 
امام و روحانيت با سياست های علم مشكل دارند، اگر خودش نبض برنامه ها- مخصوصاً 
انقالب سفيد- را به دست گيرد مخالفات ها كاهش می يابد. لذا منتظر فرصتی بود تا با 
نشان دادن خشونت و قساوت خود، او و ديگر مخالفان را مرعوب و وادار به سكوت نمايد 

2كه بهار سال 42 اولين گام خونين او بود.

عيد خونين و استمرار مبارزات   
با نزديك ش��دن عيد نوروز س��ال 1342 فرصت ديگری برای امام پي��ش آمد كه به 
روشنگری و افشاگری دست بزند و افكار مردم ايران را عليه رژيم شاه و دولت ضد اسالمی 
َعلم تحريك نموده و ضربه مؤثری بر پيكر انقالب سفيد شاه و امريكا وارد آورد. 3 به اين 

منظور عيد آن سال را »عزای ملی« اعالم كرد و فرمود: 
امس��ال ما عيد نداريم و اين عيد را عزای ملی اع��الم می كنيم، نه به 

1. سخنان شاهنشاه، تهران، بهمن، بی تا، ص28.
2. محمد حسن رجبی، زندگينامه سياسی امام خمينی از آغاز تا هجرت به پاريس، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، 1369، ج1، ص202. 
3. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص345.
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خاطر اينكه مصادف است با شهادت حضرت صادق- سالم اهلل عليه- آن 
حضرت مقامش عالی و بلند است، والدت و ش��هادتش موجب تحكيم 
و پيشرفت اس��الم است. به قول س��يد بن طاوس- عليه الرحمه - برای 
شهادت ]مثل [ امام صادق بايد جش��ن گرفت. ما در اين عيد عزا داريم 
برای مصيبت ها و لطمه هايی كه در اين س��ال به اس��الم وارد شد، اين 
سال، سال خوشی برای مسلمين نبود، سال خوبی برای روحانيت نبود. 
در اين سال به اسالم تجاوز ش��د. علمای دين و روحانيون مورد اهانت 
قرار گرفتند، َهتك ش��دند. در اين سال اس��تعمار توطئه هايی را عليه 
اسالم تدارك ديد، عمال پليد اس��تعمار به قرآن جسارت كردند، برای 
پايمال كردن احكام نورانی قرآن نقشه ها كش��يدند، برنامه ها ريختند، 
طرح ها دادند. اگر مس��لمين بدانند كه چه توطئه ها و نقشه هايی عليه 
عزت اسالم، سعادت ملت های مس��لمان و استقالل ممالك اسالمی در 
دست اقدام است، ديگر هيچ وقت عيد نمی گيرند، بلكه قيام می كنند به 
وظايف دينی كه بر عهده دارند. وظيفه علمای دين، ]و[ وظيفه ملت های 
مسلمان سنگين است. همه وظيفه دارند كه از اسالم دفاع كنند، در برابر 
توطئه ها بايس��تند و با آن مقابله كنند. آنها ك��ه در برابر خطرهايی كه 
متوجه اسالم شده است قيام نكنند، مقابله نكنند و به دفاع بر نخيزند، 

آنها در اعداد ُمردگانند.1
به دنبال آن روز، دوم فروردين س��ال 1342 كه مصادف با سالروز شهادت امام جعفر 
صادق)ع( بود، مراس��م عزاداری در مدرسه فيضيه قم برپا ش��د. جريان اين گونه اتفاق 
افتاد كه وقتی عده كثيري از مردم و روحانيون قم و  ُزوار در مراس��م سوگواری مشغول 
عزاداری بودند، ناگهان مأمورين امنيتي و انتظامي وارد مدرسه فيضيه شده و به جمعيت 
حمله نمودند. در همين هنگام طالب مدرس��ه به دفاع از خود پرداخته و با سنگ و آجر 
به مهاجمان پاسخ دادند. در اين موقع مأمورين امداد و پليس انتظامي رژيم وارد معركه 
شده و شروع به زد و خورد و تخريب مدرسه كردند. در نتيجه عده اي شهيد و برخي ديگر 
بازداشت شدند.2 انتشار خبر حمله وحشيانه كماندوهاي شاه به مدرسه فيضيه آن هم 

1. روح اهلل خميني، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1389، ج1، ص158.
2. غالمرضا خاركوهی، اس��تان گلس��تان در انقالب اس��المی، تهران، ع��روج، 1391، ج1، ص584؛ غالمرضا 
خاركوهی، » استان گلستان از 15 خرداد تا تبعيد امام«، فصلنامه 15 خرداد، س6، بهار 1388، ش19، ص360-

 .356
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در مراسم سالروز شهادت پيشواي مذهب جعفري بسيار تكان دهنده بود. 
ش��اه و َعلم تصور می كردند ديگر آتش مبارزات مخالفان به خاموشی می گرايد و امام 
و روحانيت آرام می گيرند. ولی بعد از آن قضيه، امام نه تنها عقب نشيني نكرد، بلكه آن 
جنايت رژيم را محكوم نمود و با قاطعيت بيشتری به مبارزات خود ادامه داد . چنانكه او 
طي پيامي در تاريخ 42/1/13 با ادبياتی كه تا آن زمان در تاريخ سلطنت پهلوی بی سابقه 
بود »شاه دوستی را معادل غارتگری و مخالفت با اسالم و روحانيت« عنوان كرد و نوشت:
شاه دوستي يعني غارتگري... شاه دوستي يعني ضربه به پيكر قرآن و 

اسالم... شاه دوستي يعني كوبيدن روحانيت و اضمحالل آثار رسالت. 
امام در بخش ديگری از اين پيام كه در اصل خطاب به علماي تهران نوشته شده و بعد 

هم توسط ياران امام در سطح گسترده چاپ و منتشر شد، چنين می گويد: 
حمله كماندوها و مأمورين انتظامي دولت با لباس مبدل و به َمعيت و 
پشتيباني پاسبان ها به مركز روحانيت، خاطرات مغول را تجديد كرد...  
من اكنون قلب خود را براي س��رنيزه هاي مأمورين ش��ما 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 برمال 
مي كنم. اكنون يك چش��م مس��لمين بر دنياي خود و چشم ديگرشان 
بر دين خود گريان است و حكومت چند ماهه ش��ما با جهش هايي كه 
مي كنيد، اقتصاد، زراعت، صنع��ت، فرهنگ و ديانت مملكت را به خطر 
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انداخته و مملكت از هر جهت 
در شرف سقوط است.1

علم كه ديد امام به عنوان رهبر و پيش��وای 
مخالفان بيش از گذش��ته مبارزات خود را با 
رژيم تش��ديد كرده بيش از پيش احس��اس 
خطر كرد و لذا عالوه بر ساواك و ژاندارمری 
و ش��هربانی و ارتش، اعض��ای كابينه دولت 
خود را نيز دس��تور داد تا از طري��ق ادارات و 
سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت برای 
مقابله با ياران امام وارد عمل شوند و اقدامات 
پيشگيرانه را به عمل آورند و حتی به منظور 
برنامه ريزی بهتر جهت سركوب مخالفان، در 

سطح استان ها و شهرستان ها كميسيوني مركب از رؤسای ساواك، ژاندارمري، شهرباني، 
وزارت فرهنگ و كشاورزي و اصالحات ارضي تشكيل دهند. چنانكه وزير كشور دولت 
علم با صدور بخشنامه اي در اول خرداد سال 1342 خطاب به استانداران كشور نوشت: 
به قرار اط��الع در اي��ام ُمحرم ع��ده اي در صددن��د كه با اس��تفاده از 
تجمع هايي كه براي تعزيه داري و تعظيم شعائر اسالمي از طرف مردم 
در شهرها و دهات به وجود مي آيد تبليغات سوء براي گمراه كردن افراد 
بي اطالع در موضوع اصالحات اساس��ي ]انقالب سفيد[ كه در كشور در 
ش��ئون مختلف و مخصوصاً اصالحات ارضي شروع شده است، بنمايند. 
بنابراين در كميس��يوني مرك��ب از رئيس س��اواك، رئيس ژاندارمري، 
رئيس شهرباني، رئيس فرهنگ، رئيس كشاورزي و رئيس اصالحات ارضي 
مقرر فرماييد موضوع را مورد بررسي دقيق قرار دهند، زير نظر شخص 
جناب عالي ، نتيجه را اعالم نمايند و تعليمات الزم را ]برای س��ركوب 

مخالفان[ به شهرستان ها صادر فرماييد.2

1. روح اهلل خميني، همان، ج1، ص178. 
2. غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی. 



ت ها
مناسب

228
دوره سوم سال دهم شماره 35 بهار 92

َعَلم و قتل عام معترضان 15 خرداد
اما محرم در ش��هر قم با حضور امام خميني- رهبر نهضت اس��المي بيش از هر جاي 
ديگر رنگ و بوي حسيني داشت. امام خميني عصر عاشوراي سال 1383ق/13خرداد 
1342ش در مدرس��ه فيضيه، نطق تاريخي خويش را كه آغازي بر قيام 15 خرداد بود 
ايراد كرد. بخش عمده اي از سخنان امام درباره نتايج زيان بار سلطنت دودمان پهلوي و 
افشاي روابط پنهاني شاه و اس��راييل و نفوذ بهاييان در امور كشور و بيان گرفتاري هاي 

مردم اختصاص داشت. 
سخنان امام خمينی در روز عاش��ورا - صبح روز چهاردهم خرداد سال 42- به وسيله 
علم به اطالع شاه رسيد. علم ضمن گزارش اين مطالب به شاه گفت: به نظر او ديگر صبر و 
تحمل در برابر اين اَعمال مصلحت نيست . سپس او پيشنهاد كرد امام خمينی بی درنگ 

بازداشت شود تا ساير علما هم حساب كار خودشان را بكنند. 
شاه با اينكه فوق العاده از شنيدن س��خنان امام خمينی خشمگين ش��ده بود، اما در 
صدور دستور بازداشت ايشان ترديد داشت. تا اينكه سرانجام با اصرار و پافشاری علم بر 
ترديدهای خود فائق آمد و عصر همان روز دستور بازداشت امام خمينی را به علم ابالغ 

كرد. 1 
بدين سان شب 15 خرداد به شبگير نزديك شد. فجر آمد تا س��ينه آفاق را بشكافد و 
بامداد روشن را از كرانه های افق شرق پديدار نمايد كه دست جنايت پيشگان، خورشيد 
روز آفريِن روزگار- خمينی كبير- را در پس ابرهای زندان فرو برد. خورش��يد منظومه 
شمسی طلوع كرد و خورشيد منظومه انقالب از نظرها نهان گشت. اين خبر در همه جا 

پيچيد و رسالت فرياد جای خود را به رسالت خون داد.
وای بر آن تند باد نيمه خرداد                                  كان همه سرو بلند را ِز بُن افكند 2

نخس��ت جمع زيادي از ياران امام خميني در ش��امگاه 14 خرداد دس��تگير و ساعت 
چهار بعد از نيمه شب )سحرگاه پانزده خرداد 1342( صدها كماندوي اعزامي از مركز ، 
منزل حضرت امام را در قم محاصره كرده و ايشان را كه در حال نماز شب بود، دستگير و 
سراسيمه به تهران بردند و در باشگاه افسران زنداني كردند و غروب آن روز او را به زندان 
قصر منتقل نمودند. خبر توقيف امام برق آسا در سراسر قم پيچيد و طوفانی از خشم در 
ميان توده های مسلمان و انقالبی اين ش��هر مذهبی بر انگيخت. هنوز آفتاب 15 خرداد 

1. محمود طلوعی، همان، ص188.
2. محمدرضا حكيمی،  تفسير آفتاب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1358، ص113.
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سر از افق بر نياورده بود كه مردم قم اشك ريزان و شعار گويان به طرف خانه امام آمدند و 
كوچه امام آكنده از جمعيت عظيم عاشقانش شد. سپس شهيد حاج آقا مصطفی خمينی 
به ميان جمعيت رفت و همگی به سوی حرم حضرت معصومه)س( به راه افتادند و شعار 
»يا مرگ يا خمينی« در فضای شهر قم طنين انداز شد. مردم به شدت خشمگين بودند 

و به هر صاحب منصب و درجه داری می رسيدند، می خواستند انتقام بگيرند. به همين 
خاطر در خيابان های مس��ير تظاهرات هيچ درجه داری باقی نمانده بود و همه از ترس 
جانشان پا به فرار گذاشته بودند. كشاورزان روس��تاهای اطراف قم نيز خود را به جمع 
معترضان رساندند. حضور زنان مسلمان چادری نيز كه همراه با كودكان ُخردسالشان به 

تصاويري از تظاهرات مردم در 15خرداد42
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صف معترضان آمده بودند، در حالی كه برخی از آنان مسلح به چوب و كارد و تبر و حتی 
قندشكن و سيخ كباب بودند و فرياد خمينی خمينی سر می دادند،1 جلوه خاصی به  اين 

جمعيت عظيم داده بود. شهيد دكتر بهشتي مي گويد: 
اولين كوش��ش پر خروش از ش��هر قم برخاس��ت و در پانزده خرداد 
1342 خونين ترين و پرش��كوه ترين و زيبا ترين و گرم ترين صحنه هاي 
پيكار عاشقانه زن و مرد مسلمان با طاغوت در قم به پاخاست. بياد دارم 
كه زنان پايين ]شهر[ چادر به س��ر، چوب ها را به دست گرفته بودند و به 
سمت ميدان نبرد حق و باطل آمده بودند و من همان موقع به برادرانم 
مي گفت��م: مژده باد! ش��ما را كه آنچ��ه در تاريخ و سرگذش��ت الجزاير 
مي خوانديم و مي شنيديم كه زنان چادرپوش سالح به دست، به جنگ 
عمال استعمار و استكبار در الجزاير رفتند، امروز به بركت قيام شهر]قم[ 
اين زنان، چادر به سر و چوب به دس��ت، به جنگ استكبار و عامل ايراني 

استكبار ]شاه[ آمده اند.2 
ابتدا مأمورين پليس پا به فرار گذاش��تند، اما آنها پس از تجهيز ق��وا به ميدان آمدند. 
نيروهاي كمكي نظامي نيز از پادگان هاي اطراف به ش��هر قم گس��يل شدند. هنگامي 
كه س��يل جمعيت از حرم حضرت معصومه بي��رون آمدند، رگبار مسلس��ل ها به روی 
مردم گشوده شد و اين درگيری چند س��اعت به طول انجاميد. حمام خون به راه افتاد؛ 
هواپيماهاي نظامي از تهران به طرف قم پرواز كردند و برای ارعاب بيش��تر مردم، ديوار 
صوتی را شكس��تند. قيام با سركوب شديد مأمورين كنترل ش��د. كاميون هاي نظامي، 
اجساد شهدا و مجروحين را به س��رعت از خيابان ها و كوچه ها به نقاط نامعلومي بردند. 

غروب آن روز شهر قم حالتي جنگ زده و غمگين داشت.3 
برخالف تصور شاه و علم ، با دستگيری امام نه تنها دامنه اعتراضات فروكش نكرد بلكه 
به ساير شهرها مخصوصاً تهران و مش��هد و اصفهان گسترش يافت و پايه های حكومت 
شاه را لرزاند و هر آن احتمال گسترش آن و سقوط رژيم می رفت. به طوری كه مخالفان 
بيشماری جلوی كاخ شاه در تهران تجمع كردند و خواستار كناره گيری شاه از سلطنت 
شدند. شهيد حاج مهدی عراقی در خاطرات خود راجع به وقايع آن روز تهران می گويد: 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص515-517. 
2. سيد محمد حسيني بهش��تي ، نقش انبيا و پيامبران در هدايت و عدالت، تهران، س��تاد برگزاري هفتم تير، 

1362، ص158.
3. حميد انصاري، حديث بيداري، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1374، ص52-54. 
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صبح ساعت 5]روز 15 خرداد42[ خبر دستگيری آقا به تهران رسيد. 
هر يك از بچه ها]انقالبيون[ مأموريت پيدا كردند كه در قسمتی از شهر 
مردم را به بس��تن مغازه ها و تظاهرات دعوت كنند. ع��ده ای مأموريت 
پيدامی كنند كه ميدان را تعطيل كنند. ابتدا ميدان س��بزی را تعطيل 
می كنند و سپس به ميدان بار فروشی ها می روند، طيب نبوده، پسرش 
بوده، با او صحبت می كنند و او تلفناً با پدرش، طيب می گويد: »اشكالی 
ندارد«. با پخش خبر، ميدان تعطيل می ش��ود و اف��راد با چوب حركت 
می كنند. كالنتری ش��ش را تقريباً می گيرند. بچه ها تيز می آيند جلوی 
مسجد شاه و اداره تبليغات، عده ای قوام، عده ای شهباز، خراسان، دوالب 
و همه به طرف اداره تبليغات حركت می كنند. ابت��دا پليس نمی تواند 
مقاومت كند. برای رفتن به اداره تبليغات ابتدا اختالف بوده، چون مركز 
در شميران بود و اينجا قابل استفاده نبود. نزديك ساعت 11 دو كاميون 
چترباز َدم تبليغات پياده می شوند و به تيراندازی می پردازند، در تعاقب 
آنها ژاندارم ها می آيند.)در اين زمان بيش��تر نيروهای نظامی در شيراز 
درگير با عش��اير بود( چند بيمارس��تاِن اطراف بازار: بازرگانان، س��ينا، 

]وبيمارستان[ حمايت از مادران، مملو از جنازه و تير خورده ]بود.[1  
روزنامه االهرام – چاپ قاهره – در تاريخ پنجشنبه 16 خرداد 42 نوشت: 

ديروز تهران از آتش خش��م مردم ش��عله ور ش��د و زبانه های آتش به 
شهرهای ديگر كشيد. نيروی نظامی و ارتش ش��اه با تانك و توپ و زره 
پوش به خيابان ه��ا آمد و صدها ه��زار نفر از تظاهركنندگان كش��ته و 
زخمی ش��دند. نيروی نظامی كه به مسلسل س��نگين مجهز می باشد، 
كاخ ش��اه را احاطه كرده و راه هايی را كه به كاخ منتهی می ش��ود بسته 
اس��ت. تظاهرات قهرآميز مردم- كه ناظران سياسی، آن را شديدترين 
تظاهرات ضد شاه پس از سقوط دولت دكتر مصدق در سال 1935]سال 
32 ش[ می خوانند- وقتی آغاز شد كه زعيم دينی، آقای روح اهلل خمينی 
و ياوران او دستگير شدند كه موجب ش��د تظاهرات به يك انقالب كاخ 

برانداز تبديل شود. 2 

1. محم��د دهنوي،  قي��ام خونين 15 خ��رداد 42 به روايت اس��ناد، تهران، مؤسس��ه خدمات فرهنگی رس��ا، 
1360،ص184-185.

2. سيد  حميد روحاني، همان، ص611. 
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آژانس های خبری معروف جهان- يعنی فرانس پرس، آسوشيتدپرس و رويتر با اشاره 
به اينكه كاخ ش��اه، كاخ نخس��ت وزيری و حتی قبرستان ش��هر كه قربانيان تظاهرات 
15خرداد در آن به خاك سپرده می شوند در محاصره قوای نظامی رژيم قرار گرفته اند، 

گزارش كردند: 
قبرس��تان را بدين جهت محاصره كرده اند كه مانع تظاهرات ش��ديد 
خانواده ه��ای قربانيان]در محِل دفن[ ش��وند. عالوه ب��ر اين 23 تانك 
س��نگين امريكاي��ی در براب��ر اداره ش��هربانی و وزارت خارج��ه آماده 
عمليات]برای سركوب مخالفان[ هستند. تانك های ديگری نيز همراه 
با 6 جيپ مسلح به مسلسل، اداره پست و تلگراف را می پايند و سربازان 

به طور مدام انگشتان شان روی ماشه آماده فشردن است. 1
خبرنگار)U.P.I( كه خود شاهد قسمتی از حماسه ها و فداكاری های مردم مسلمان و 

عاشقان امام بوده اين طور گزارش می دهد:
تظاهركنندگان با مش��ت های گره ك��رده و فريادهای رعد آس��ا وارد 
خيابان های اطراف بازار ش��دند و با قوای ارتش��ی مواجه گشتند. قوای 
مس��لح به طرف جمعيت تيران��دازی می كردند ولی م��ردم همچنان 
پيش می رفتند.من شخصاً ناظر پيش��روی شجاعانه تظاهركنندگان به 
س��وی رگبار گلوله بودم. ايمان مردم به حدی قوی بود كه سينه خود 
را س��پر گلوله می كردند و به پيروزی و موفقيت خود اطمينان داشتند، 

1. همان،ص615. 
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ولی نظاميان با تانك های سنگين و مسلس��ل های ساخت امريكا بيكار 
ننشسته  بودند. من خود شاهد بودم كه س��ربازان با خونسردی هر چه 

تمام تر مردم را هدف گلوله قرارداده، درو می كردند.1
مجله هفتگی »آبسرواتور عرب« در ش��ماره 17 خود، در ژوئن 1963)خرداد 1342( 
مقاله ای را به تظاهرات خونين 15 خرداد اختصاص داده و تحت عنوان »نيرنگ بزرگ« 

نوشت: 
موج تازه ای از اغتشاش��ات ايران را فرا گرفته است... چندين هزار نفر 
از طرفداران رهبر مذهبی آيت اهلل خمينی دس��ت ب��ه تظاهراتی عليه 
حكومت ديكتاتوری زدند. تظاهركنندگان خواستار آزادی زندانيان ... و 

همچنين قطع روابط سياسی با اسراييل بودند.2 
گزارش گر روزنامه تايمز مالی نيز با اشاره به شيشه های شكسته ساختمان های دولتی، 
حضور تانك های ارتش را در معبرهای اصلی تهران،»نفرت انگيز« خواند و آن را »نمادی 
از وضعيت فعلی ايران« دانس��ت كه دچار بحران شده است.اين روزنامه غربی همچنين 

نوشت: 
آمار تلفات مالی و جانی بسيار سنگين است.حكومت نظامی همچنان 
در تهران ادامه دارد... اين آشوب ها تنها متعلق به پايتخت نيستند. بلكه 

در برخی از ديگر شهرهای مهم نيز رخ دادند.3 
تيمسار حسين فردوست كه از وخامت اوضاع كشور در آن ايام بسيار نگران شده بود 
از اويسی ]فرمانده لشكر گارد ويژه شاه[ می خواهد كه به عنوان تنها راه سركوب مردم و 
نجات رژيم، هر چه آشپز و نظافتچی و اسلحه دار و غيره در لشكر گارد دارد مسلح نمايد.4 

خبرگزاری آسوشيتدپرس با اشاره به وقايع 15 خرداد تهران نوشت:
دستجات مذهبی كه از س��ه روز ]پيش[ به اين طرف به مناسبت ايام 
سوگواری امام حس��ين)ع( عزاداری می نمودند بر عليه اقدامات دولت 
درمورد اصالحات ارض��ی و آزادی بانوان جهت ش��ركت در انتخابات، 
تظاهرات كردند.پس از آن كه مشاهده ش��د در خاتمه مراسم مذهبی 
دس��تجات مزبور ش��روع به تظاهرات بر عليه دولت می كنند فوراً افراد 

1. سيد  حميد روحاني، همان، ص 613 .
2. همان .

3. همان، ص620 .
4. حسين فردوست، همان، ج1، ص510 .
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نيروی انتظامی چهار راه ها و مراك��ز مهم تهران را تحت كنترل گرفتند.
دستجات مذهبی كه در حدود بيس��ت هزار نفر بودند به طرف دانشگاه 
تهران به حركت درآمدند ولی در مدخل دانشگاه افراد شهربانی جلوی 
آنها را س��د كردند. از طرفی افراد نظامی هم در جل��وی عمارت راديو و 
همچنين اطراف كاخ سلطنتی پاس می دادند. عده كثيری هم در جلوی 
كاخ جمع ش��ده و درخواس��ت می كردند،حكومت فعل��ی كناره گيری 
كرده و رژيم سلطنتی تغيير يابد.آقای اسداهلل علم نخست وزير دستور 
آماده باش به نيروهای مس��لح دولت��ی صادر كرد و به م��ردم نيز اعالم 
داشت،چنانچه دست از ادامه تظاهرات بر ندارند افراد شهربانی تيراندازی 
خواهند كرد. بن��ا به اخبار واصله در بعضی از ش��هرهای ايران تظاهرات 

مشابهی نيز رويداده است.1   
اما قيام مردم تهران در 15 خرداد عميق تر و وسيع تر از آن بود كه در صفحات محدود 
گزارشگران خارجی بگنجد.چرا كه در آن روز واقعاً اهالی غيور و شرافتمند تهران و حومه 
بر ضد شاه ش��وريده بودند و خشم و نفرت شان نس��بت به او َدم به َدم فزونی می يافت و 
توفانی سهمگين بر می انگيخت. سيل جمعيت از بازار، ميدان، دانشگاه و... به سوی كاخ 
مرمر سرازير بود، فرياد رعد آسای: » مرگ بر شاه ، ما شاه نمی خواهيم ، ديكتاتور برو ُگم 
شو« در آسمان پايتخت طنين انداز ش��د.گروهی به منظور به دست گرفتن اداره راديو 
به ميدان ارگ و اداره انتش��ارات راديو يورش بردند و طی زد و خورد شديدی، ايستگاه 
را تصرف كردند و در و پنجره هايش را شكس��تند ، ليكن آتش نيروهای مسلح آنان را به 
عقب راند.گروه ديگری برای دستيابی به اسلحه ، اداره تسليحاتی ارتش در جنب توپخانه 
را مورد حمله قرار دادند و جمعی به عمارات دولتی ، ماش��ين های دولتی و پاسگاه های 
پليس حمله بردند و هر آنچه را كه مظهر حكومت جنايت كارانه شاه بود، زير ضربات ُخرد 
كننده خود قرار دادند.س��ازمان فرهنگی ايران و امريكا نيز مورد حمله مردم قرارگرفت 
و در و پنجره های آن درهم شكست.انبوهی از كشاورزان ِكن به كارخانه پپسی كوال كه 
در سر راه آنان قرار داشت، يورش بردند و درب و پنجره و شيشه های آن را ُخرد كردند. 
باشگاه ورزشی شعبان بی مخ و تعدادی جيپ و كاميون ارتشی نيز به دست مردم طعمه 

حريق شد.2   

1. 15 خرداد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1378، ج2، ص464.
2. سيد حميد روحانی، همان، ص534-535.
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ش��اه كه انتظار چني��ن واكنش��ی را از مردم 
دوس��تدار امام نداش��ت از قيام مردم به شدت 
ترس��يده بود. ديگر قادر به تصميم گيری نبود 
و نمی توانس��ت اوضاع بحرانی كش��ور، به ويژه 
شهرهای تهران و قم را كنترل و مديريت نمايد. 
علينقی عاليخان��ی، وزير اقتص��اد دولت َعلم و 
مؤلف زندگينامه او با اش��اره به اين ضعف شاه 

و سوء استفاده علم از اين موقعيت می نويسد: 
علم احساس می كرد كه شاه 
آن چنان كه می بايست مصمم 
نيست و به همين دليل دست و پا 

می كرد كه خود اختيار هرگونه اقدام الزمی را داش��ته باش��د. شاه كه 
همواره ، به ويژه در شرايط سخت، گريز از مسئوليت را هنر می دانست 
به آسانی درخواست علم را پذيرفت و همه نيروهای انتظامی پايتخت را 
در اختيار نخس��ت وزير قرار داد... علم به رئيس شهربانی وقت- سپهبد 
نصيری - تلفنی دستور تيراندازی داد و در برابر ترديد نصيری ياد آور شد 
كه اين دستور را به عنوان نخس��ت وزير می دهد و نامه مؤيد اين دستور 
را نيز بی درنگ برای او خواهد فرس��تاد. خود نيز پس از ساعتی به دفتر 
نصيری رفت و از نزديك شاهد وضع روز بود. اين خونسردی و قاطعيت 
علم اثر بسيار مثبتی داشت و مسئوالن انتظامی توانستند در چند ساعت 

به اين غائله پايان دهند و تظاهركنندگان را به شدت سركوب كنند.1 
خاطرات محرمانه اسد اهلّل علم )در كتاب گفتگوهای من با شاه( به خوبی نشان می دهد 
كه شاه و علم به شدت نگران فراگير شدن اعتراضات عمومی در سراسر كشور و در نتيجه 

سقوط رژيم بودند. او راجع به اين روز خطاب به شاه می نويسد: 
اگر ]در قيام 15 خرداد 42[ ما عقب نشينی كرده بوديم نا آرامی به چهار 
گوشه ايران سرايت می كرد و رژيم ما با تسليم ننگ آوری سقوط  می كرد.

در آن موقع حتی اين را به شما] شاه [ عرض كردم كه اگر خود من هم از 
مسند قدرت به زير كشانده شوم شما هميشه می توانيد با محكوم كردن و 

1. اسداهلل علم، يادداشت های علم، تهران، كتابسرا، 1390، ج1، ص48-49

به دنبال شكست رژیم در قضایای 
انجمن های ایالتی و والیتی، دولت 
علم بار دیگر خواست قدرت خود را 
در مصاف با روحانیت به رخ بكشد. 
به این منظور كوشید كه به مناسبت 
17 دی ماه – سالروز كشف حجاب 
رضاخانی در سال 1314 – زنان 
بی حجاب را برای رژه خیابانی و 
تظاهرات بر علیه اسالم و روحانیت 
به راه اندازد. اما حضرت امام كه با 

هوشیاری كامل مراقب اوضاع بود
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اعدام من به عنوان مسبب آنچه واقع شده خود را نجات دهيد!
فرح پهلوی – همسر سوم شاه - نيز با اشاره به افزايش تنش های پس از دستگيری امام 

خطرات جدی كه آن روز حكومت پهلوی را تهديد می كرد ، می گويد: 
بعد از دستگيری خمينی بر تشنجات افزوده شد و علم - نخست وزير- 
كه برای مملكت احساس خطر می كرد، از پادشاه خواست اجازه دهد به 
طور موقت فرماندهی ارتش را به عهده گيرد. سپس مسئولين را به دفتر 
خود دعوت كرده آنها را از خطر تصرف تهران توس��ط شورشيان واقف 
نمود . ارتش به دستور نخست وزير، اجازه داشت كه در موارد خطرناك 
به خاطر حفظ امنيت كشور تيراندازی كند. اسداهلل علم برای حمايت از 
پادشاه مس��ئوليت برقراری نظم را پذيرفت و به وضوح اعالم كرد كه در 

صورت شكست مسئول عواقب آن خواهد بود.1 
در واقع با اجازه شاه، آقای اسداهلل علم برای نخستين بار موقتاً فرمانده كل قوا شد. كه 

اين امر ناشی از دو موضوع بود: 
اوالً نشانگر وحشت شاه از رويارويی با ابر مردی مثل امام بود كه صالحيت خود را برای 
رهبری مخالفان طی 9 ماه گذشته ثابت كرده بود، و شاه از قدرت و نفوذ او در ميان مردم 

و بسيج آنها برعليه سلطنت شديداً بيمناك بود.
دوماً در صورت باال گرفتن بحران و محكوميت داخلی و بين المللی، شاه می تواند خود 

را تبرئه نموده و تقصير را متوجه نوكران حلقه بگوش خود نمايد. 
از سوی ديگر علم نيز با اين اقدام خود بيش از پيش ارادت و چاكری خود را به درگاه شاه 
نشان می داد و ش��اه را رهين منت و درايت و قدرت خود می كرد. از طرف ديگر به خاطر 
ارتباط و تعامل دوستانه ای كه علم با دول انگليس و امريكا داشت، شايد گمان می كرد 
كه در صورت شكست در اين ماجرا – حتی اگر شاه هم پش��ت او را خالی نمايد- باز در 

مجامع بين المللی صدمه ای به حيثيت شخصی او و دولتش وارد نمی شود. 
)چنانكه در آينده هم اين نظر اثبات شد. پس از بازداشت امام و جمع زيادی از مخالفان 
رژيم و كشتار و جراحت ده ها هزار نفر از مردم بيگناه، او با حمايت امريكا و انگليس نه تنها 
در مجامع بين المللی محكوم نشد بلكه كاماًل مورد حمايت آنها قرار گرفت. در صورتی 
كه او و ش��اه و فرماندهان امنيتی و نظامی رژيم می بايس��ت به خاطر كش��تار وحشيانه 
هزاران نفر از مردم در 15 خرداد، به عنوان جنايتكار جنگی در دادگاه بين المللی محاكمه 

1. كهن ديارا؛ خاطرات فرح پهلوی، چاپ خارج از كشور، نشر فرزاد، 2004، ص128.
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می شدند. اما َعلم پس از نخست وزيری نيز تا 
زمان مرگش به عنوان مقتدرترين ش��خصيت 
دربار و چهره َمحرم و محبوب شاه باقی ماند.(  

جلسه اضطراری هيئت دولت 
علم كه خطر سقوط س��لطنت را جدی ديد 
ساعت 5 عصر روز 15 خرداد، جلسه فوق العاده 
هيئت دولت را در كاخ نخست وزيری تشكيل 
داد . او در ابتدای جلس��ه در حالی كه نگران و 
افس��رده بود، گزارش مختصری از قيام مردم 
ارائه ك��رد و طبق معمول تعداد آنها را بس��يار 
ناچيز- در حد دو هزار نفر- و اجير ش��ده پول 

خارجيان! اعالم نمود و گفت:
ما اين طور حساب كرديم قبل از عاشورا كسی را نگيريم، شايد عده ای 
در عاشورا از ميان بروند. البته منشأ واضح است و پول خارجی آن مثل 
عراق و مصر، اما در اينج��ا غير از خمينی و قمی كه در قم و در مش��هد 
]آنها را[ گرفتيم بقيه گردانندگان مشهور نيستند... روز تاسوعا دو هزار 
نفر آمدند شعار دادند زنده باد خمينی مرگ بر دشمنان وی. روز عاشورا 
همين طور ش��عار دادند ... تصميم ما بر اين بود كه روز شنبه خمينی را 
در قم و قمی را در مشهد بگيريم. ولی اتفاقی افتاد كه باعث شد ]آنها را[ 

زودتر بگيريم. دوچيز اتفاق افتاد: 
1. خمينی در قم بر منبر رفت و هتاكی زياد به اعليحضرت كرد. 

2. خبر ديگر آن كه قم و مش��هد با هم هم صدا بشوند و كار ] سركوبی 
معترضان[ خيلی سخت بشود. 

لذا ديشب 4 بعد از نيمه شب خمينی را گرفتيم و امروز صبح در مشهد 
قمی را گرفتيم. چون خبر به تهران رس��يد بلوا ش��روع شد و ما شانس 
آورديم. زيرا اينها تش��كيالت قوی داش��تند و كوچك نيست. با آنكه از 
صبح عده ای ]از حاميان امام[ مجروح و كشته شدند، مع ذلك هنوز ]در 
خيابان ها[ هستند و اين خيلی عجيب است... عده ای ]از آنها[ هستند در 

اسداهلل َعلم بعدها اعتراف كرد كه 
او محرك واقعی شاه در این مبارزه 
بر علیه مخالفان بوده و او شاه را به 
مقاومت در برابر روحانیون تشجیع 
می كرده است.حتی علم دستور داد 
عده ای از كاركنان شركت واحد 
تهران ملبس به لباس روحانیت 
شده و سپس آنها را با دو اتوبوس به 
استقبال شاه در قم بردند تا در مراسم 
سخنرانی شاه در 4 بهمن 41 شركت 
نمایند و به دروغ چنین وانمود كنند 
كه بخشی از روحانیت طرفدار شاه 

هستند و به پیشوازش آمده اند
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تهران كه با تاكتيك كار می كنند االن فكر می كنم كه حكومت نظامی 
اعالن كنيم.1 

س��خنان علم، هم نش��انگر ترس رژيم از متحد شدن مردم  قم و مش��هد است كه در 
اين صورت كار مقابله با معترضان خيلی سخت می ش��د. و هم بيانگر قدرت و نفوذ امام 
در ميان مردم بود. چيزی كه اساساً علم و سياس��ت گزاران امنيتی رژيم تصورش را هم 
نمی كردند. تا آنجا كه در همين جلسه وزير راه صراحتاً اعتراف می كند كه »امروز صبح 
دو هزار نفر به س��ر ما 40 نفر ريختند و اطاق ها را آتش زدند.« سپس هريك از اعضای 
كابينه در اين جلسه سخنان كوتاهی كه حاكی از عمق قيام 15 خرداد بود مطرح كردند 

كه برخی از نظرات آنها چنين است: 
دكتر محمد باهری )وزير دادگستری(: 

عده ای از هموطنان ما كشته ش��ده اند خيلی جای تأسف است ]كه[ 
ژست تأثر آميزی برای كشته شدگان گرفته بشود... ]معنی حرف ايشان 

اين است كه برای هزاران مردم بيگناه كشته شده نبايد تأسف خورد! [
جهانگير تفضلی)وزير مشاور و سرپرست انتشارات و راديو(

اگر در يك انقالب چند نفر كشته بش��وند مهم نيست مورد تأييد من 
است]![... بلوای امروز شبيه به هيچ كدام نيس��ت اين از سی ام تير هم 
مهم تر است ... اگر حكومت نظامی نش��ود نمی توانيم عمليات خودمان 

را توجيه كنيم...
دكتر پرويز ناتل خانلری )وزير فرهنگ(: 

طبقه روشنفكر س��خت عصبانی اس��ت و برله ]طرفدار[  دولت است 
و می گويند چرا دولت سس��تی می كن��د و اقدام ش��ديد ]در برخورد با 
معترضان[ نمی كن��د.]![  مطلب ديگر اينكه ش��تر س��واری دوال دوال 
نمی شود. ]برای سركوب مخالفان[ تصميم قاطع بايد گرفت. اگر سست 
بگيريم مملكت از ميان می رود ... به هر صورت حكومت نظامی ضرورت 

كامل دارد و بسيار شديد بايد عمل كرد. 
نصرت اهلل معينيان )وزير راه(:

امروز صبح دو هزار نفر به س��ر م��ا 40 نفر ريختن��د و اطاق ها را آتش 

1. متن كامل مذاكرات هيئت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342، تهران، دفتر هيئت دولت و روابط عمومی 
نخست وزيری، 1363، ص22.
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زدند.... ما آنچه بايد بكنيم نكرديم سس��تی ش��د، گفتند كه خونريزی 
می شود، ترسيديم كه دو هزار نفر راه بيفتند. اكنون همه آنها شده است، 
خون ريزی ش��د... ما با اين همه قوا و نفرات چرا پيش بينی نكرديم؟ ... 
حكومت نظامی ضرورت است زيرا اگر نشود فردا باز هم اين بازی تكرار 
می شود. ضمنا مسئوالن اين بلوا تعقيب بشوند. مخبران خارجی خوب 
خبر فرستاده اند و در خارج هم اثر خوب دارد ... امروز سر ساعت 4 صبح 
خمينی را گرفته اند و امروز صبح ]به[ اين ترتيب شهر را به هم ريختند... 

عباس آرام )وزير خارجه(:
من با حكومت نظامی موافقم در خارج هم اثر بد ندارد. در تركيه و در 
عراق و ساير نقاط حكومت نظامی است و اثر بد ندارد و من كاماًل موافقم. 
خون ريزی امروز نمی دانم چقدر بوده است... وزير راه می گويد همراه با 
آتش زدن های تهران، پل سفيد هم آتش زده مي شود. چه طور تشكيالت 

ما پيش بينی نكرده اند؟... 
اسد اهلل علم )نخست وزير(: 

نظر آنان]يعنی مخالفان حكومت[ اين بود كه در اربعين سرتاسر تهران 
را به هم بزنند.1  

دكتر غالمحسين خوشبين )وزير مشاور(:
خاورميانه روی آتش اس��ت ما جزء اين منطقه هستيم بايد مواظبت 
كنيم كه بيشتر صدمه نخوريم. ما بايد منشأ اين كار را پيدا كنيم... بايد 
حكومت نظامی اعالم بشود و جلوی تمام روضه خوانی ها گرفته بشود]![ 

ال محاله برای بيست روز هر نوع اجتماعی موقوف بشود.
سپهبد اسماعيل رياحی )وزير كشاورزی(: 

حكومت نظامی بش��ود. اين آخرين تير تركش است و من هم متقاعد 
شدم كه آخرين تير تركش زده بشود... طرح حفاظت تهران را داريم ... به 
نظر من در اين مواقع عناصر خائن ، كار را به بحران می كشانند. شايعه ای 
بود امروز كه اختالف بين پليس و ارتش شده. كسانی كه بخواهند رخنه 
در اركان ما بكنند ... نبايد گذاشت نفوذی به دس��تگاه بشود. روی اين 

اصل بايد تحقيق كامل بشود. 

1. متن كامل مذاكرات هيئت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342، ص26-27.
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هوشنگ سميعی )وزير پست و تلگراف(: 
تشكيالت اينها خيلی مهم است و دقيق است. 

دكتر محمد باهری )وزير دادگستری(:
حادثه بزرگی اتفاق افتاده اس��ت. جماعتی كشته شده اند. با حكومت 
نظامی كار پايان نمی گيرد. بايد محاكمه بزرگی بر پا بش��ود و مؤسسان 
كار را تعقيب كنيم و محاكمه عظيم باشد . اسناد اين كار روشن گردد و 
مردم بدانند ما مقصر نيستيم. بايد بنشينيم و كار را با دقت بررسی كنيم. 
يك هفته می گذرد و ما هم يادمان می رود و دوباره روش كج دار و مريض 
برقرار می شود. به عقيده بنده بهتر است كميسيونی تشكيل شود اسناد را 
برسند و سپس محاكمه را شروع كنند. اعضای محكمه همه فوراً روشن 

]و معرفی[ بشود.
دكتر پرويز ناتل خانلری )وزير فرهنگ(: 

آخرين تيری كه در تركش داشتيم انداختيم بايد ذهن ما روشن بشود 
و جدی كار كنيم.

سپهبد اسماعيل رياحی )وزير كشاورزی(: 
همان طور كه آقای دكتر باهری گفت باي��د علت العلل اين كار را پيدا 
كنند و اين كار الزم است. اما قس��مت دوم در مورد محاكمات با اعالن 
حكومت نظامی تمام دادگاه ها فوراً تشكيل می شود و] اين[ جزء قانون 

است. 
دكتر محمد باهری )وزير دادگستری(:

در مملكت انقالبی ]انقالب س��فيدی[ شده اس��ت. بر ضد اين انقالب 
افرادی توطئه می كنند. بنده پيشنهاد می كنم دادگاه های ضد انقالب 

تشكيل بدهيم...
 اسد اهلل علم )نخست وزير(:

دو مطلب پيش آمده اس��ت يكی آنكه اين افراد برخالف قوانين جاری 
عمل كرده اند و اتفاقاً تمام عمليات ضد امنيتی مملكت را انجام داده اند. 
مطلب ديگر افرادی است كه بر ضد اصالحات]شاه[ اقدام كرده اند و بايد 

اين افراد محاكمه بشوند. اين كار ديگری است. 
دكتر غالمحسين خوشبين )وزير مشاور(:

شما كه قانون حكومت نظامی داريد و می توانيد حتی به صرف سوء ظن 
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افراد ]مخالف[ را توقيف كنيد چه ضرورت دارد باز هم قانون وضع كنيد؟ 
پيشنهاد مهم تری آقای دكتر باهری كرد و آن اين است كه عده ای مأمور 

بشوند و ببينند ريشه اين كار چيست؟... 
اسد اهلل علم )نخست وزير(: 

قرار ش��د كميس��يونی مركب از وزير كش��ور ، وزير دادگستری، وزير 
جنگ تشكيل بشود و به اين قضيه به دقت رسيدگی كنند و عامالن آن 

را مشخص دارند و محاكمه كنند. 
هوشنگ سميعی )وزير پست و تلگراف(: 

قوای نظامی امروز خس��ته شده است جاهای حس��اس را باز بگذارند. 
نظاميان تازه نفس در نقاط حساس باشند كه فردا اغفالی پيش نيايد.1  

هئيت دولت در اين جلسه مقرر كرد كميسيونی برای بررسی اين وقايع زير نظر آقای 
َعلم تش��كيل گردد.عالوه بر اين در اين جلس��ه تأكيد ش��د كه دادگاه نظامی تشكيل و 
دستگيرشدگان محاكمه شوند.همچنين هئيت دولت به اتفاق آراء تصويب كرد، برای 
حفظ امنيت رژيم و خاموش نمودن طوفان خشم مردم انقالبی، حكومت نظامی به عنوان 

آخرين تيرتركش برقرار شود. 

1. متن كامل مذاكرات هيئت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342، ص30، 34-35.
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لذا بالفاصله پس از پايان جلسه هيئت دولت، ساعت 8 بعدازظهر روز 42/3/15 سپهبد 
نصيری فرمانده نظامی تهران و حومه با صدور اطالعيه ای شديد اللحن، برنامه حكومت 
نظامی را برای سركوب قيام مردم و ممانعت از ادامه اعتراضات عمومی، از طريق راديو 

به اطالع مردم تهران رساند كه مواد آن به اين شرح است: 
1. از اين تاريخ تا صدور اعالميه ثانوی از ساعت 22 تا پنج صبح عبور 
و مرور در ش��هر و حومه مطلقاً ممنوع اس��ت و چنانچه به دستور توقف 

مأمورين انتظامی توجه ننمايند به سوی آنان تيراندازی خواهد شد. 
2. اجتماعات به كلی قدغن است و افراد و اشخاص حق توقف و اجتماع 
در معابر را نداشته و به اولين اخطار مأمورين انتظامی بايد فوراً متفرق 

شوند.
3. افرادی كه شغل و كار آنها ايجاب می كند هنگام شب از خانه خارج 
شوند از قبيل اطبا، داروسازان وغيره بايد اجازه مخصوص از فرمانداری 

نظامی تحصيل نمايند. 
اينك چند ماده از قانون حكومت نظامی مصوب 27 س��رطان 1290 

جهت استحضار عامه در ذيل درج می گردد: 
ماده 4( اشخاصی كه عماًل برضد دولت مش��روطه و امنيت و آسايش 
عمومی اقدام و خيانت آنها مدلل شده باشد محكوم به قتل خواهند شد. 
ماده 5( اشخاصی كه س��وء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنيت و 
انتظام عمومی در حق آنها بش��ود قوه مجريه حق توقيف آنان را خواهد 
داشت و پس از توقيف استنطاق آنان شروع می شود. هر گاه در استنطاق 
سوء ظن به كلی رفع نشود شخص مظنون در توقيف باقی و بعد از اختتام 

نظامی به عدليه تسليم خواهد شد. 
ماده 7( مأمورينی كه تأمين شهر به عهده آنان واگذار است در صورت 
س��وء ظن حق دخول به منازل و اجرای تحقيقات را خواهند داشت. در 
صورت مخالفت و مقاومت جبراً می توانند داخل شوند و ]فرد[ مخالف و 
مقاوم دستگير و موافق حكم محكمه نظامی قوياً سياست]با او برخورد[ 

خواهد شد. 
ماده 10( اجتماعات و انجمن ها در مدت حكومت نظامی بايد به كلی 
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موقوف و متروك گردد.1   
حكومت نظامی بهانه ای ش��د تا جمع كثيری از مخالفان دس��تگير و زندانی شوند. به 

گفته شهيد مهدی عراقی:
از روز شانزدهم دستگيری ها شروع شد. عده زيادی از روحانيون و چند 
تن از بازاريان سرشناس را می گيرند. طيب تلفن می كند به نصيری كه 

در خانه من نريزيد. اگر كار داشتيد، شنبه در مغازه ]خودم[ هستم.2
 اما با وجود برقراری حكومت نظامی و بگير و ببندها، مردم تهران اعتنايی به آن نكردند 

و خشم و اعتراض عمومی به شدت ادامه يافت.

1.  محمد دهنوي ، همان ، ص 112. 
2.  همان ، ص 185. 
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فرمان َعَلم برای ورود اَرتش به صحنه  
نيروهای مس��لح به فرمان َعلَم به حالت آماده باش درآمدن��د و در مناطق مختلف نيز 
جلسات مقامات امنيتی تشكيل شد . وقتی ديدند شهربانی قادر به سركوب معترضان 
نيست، دسته هايی از پادگان های ارتش به عنوان كمك به مأموران شهربانی و ژاندارمری 
و ساواك اعزام شدند. به همين خاطر از ظهر روز 15 خرداد ارتش با آرايش كاماًل جنگی 
وارد ميدان شد و با توپ و تانك و زره پوش و تيربار به جان مردم بی دفاع افتادند. حتی 
تعدادی از ارتش��يان را از تهران به اطراف قم اعزام كردند تا در صورت نياز وارد شهر قم 
شوند و معترضان را سركوب نمايند. آقاي محمد  قاسم آبادي يكی از روستاييان گرگان 

كه در آن ايام سربازی خود را در تهران می گذرانده می گويد: 
سالي كه قيام امام شروع شد و روحانيِت قم را كشتار و بعد هم امام را 
دستگير كردند، ما را با يك اكيپ سرباز ]از تهران[ براي آماده باش به 4 
كيلومتري قم بردند كه يك زاغه مهمات آنجا بود. ما اصاًل نمي دانستيم 
كه براي چه ما را اينجا آورده اند.حتي به م��ا اجازه رفتن به زيارت حرم 
حضرت معصومه را هم ندادند. تا زماني كه ما در آنجا بوديم متوجه علت 
آن نش��ديم. تا اينكه بعد از خدمت سربازي متوجه ش��ديم آنجايي كه 
بوديم موقعيت كار ما چه بوده و س��ر از قضي��ه در آورديم. البته ما هيچ 
دخالتي در حوادث قم نداشتيم و فقط ما را به ظاهر به عنوان محافظت 
از زاغه مهمات به آنجا برده بودند. ولي خود آنها مي دانستند كه ما را به 

چه منظوري به آنجا برده اند.1
بعدها سفارت امريكا در تهران در تاريخ 43/4/3 طی گزارشی سری به واشنگتن از قول 
يكی از رجال سياسی ايران نوشت: » درخشش معتقد اس��ت كه نقش ارتش در حفظ 
رژيم شاه به طور اَسفباری در استفاده از نيروهای نظامی در سركوبی اغتشاشات ژوئن 
1963 ]15خرداد 42[ به ثبوت رسيد. بسياری از جمله خود وی، به اين نتيجه گيری 
تأسف بار رسيدند كه شاه در نهايت و به طور كامل برای حمايت از خودش به ارتش تكيه 
دارد و به هيچ گروه ديگری نياز ندارد مگر برای حفظ ظاهر . دومين درسی كه درخشش 
از سركوبی اغتشاشات ژوئن 1963]15خرداد 42[ آموخت، اين است كه حداقل برای 
حال حاضر ارتش��يان به وضوح نشان دادند كه ش��اه را حمايت و از وی اطاعت خواهند 
نمود. از سوی ديگر او باور دارد كه نمايش قابليت های نظامی در كنترل مردم غير نظامی 

1. مصاحبه نويسنده با اداره كل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان. 
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ممكن است تهديد بالقوه ديگری برای شاه باش��د. زيرا ممكن است به بعضی از رهبران 
نظامی بفهماند كه واقعاً تا چه حد قدرتمند هستند. درخشش معتقد است كه استفاده 
از نيروهای ارتشی و تانك ها در متفرق كردن تظاهرات س��ال گذشته]15خرداد 42[، 

فاصله عميق و غير الزمی بين شاه و قسمت اعظمی از مردمش به وجود آورده است.«1
در آن زمان، حتی بس��ياری از افراد داخل خود رژيم مثل آقای دكتر خليل فلسفی- 
نماينده اسبق گرگان در مجلس شورای ملی- نيز معتقد بودند كه كمك های مالی امريكا 
به ارتش ش��اه موجب ايجاد ديكتاتوری در ايران شده و اگر پول ارتش را امريكا نمی داد 

روز 15 خرداد 42 به طرف مردم شليك نمی شد. 2

ش��اه به خاطر حمايت های كاخ س��فيد ارتش قدرتمندی داش��ت كه مطيع او بودند 
به طوری كه آژانس اطالعات مركزی امريكا)سيا( در گزارشی ِسّری  اعالم كرد: » قدرت 
شاه در نيروهای مسلح اش نهفته است و او به عنوان فرمانده كل قوا بر تأسيسات نظامی 
نظارت داشته و در زمينه مالی و تسليحاتی نيز به آنها اولويت می دهد. همين امر سبب 
پيدايش نيروهای مسلح مجهزی ش��ده كه به جای رو در رو قرار گرفتن با سلطان ، از او 
حمايت می نمايند. اين نيروها مركب از افراد وظيفه ای ش��امل ح��دود نيم ميليون نفر 

است.«3
ميشل فوكو معتقد اس��ت محمدرضا ش��اه نه يك ارتش، بلكه دارای چهار ارتش بود: 

1. اسناد النه جاسوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی،1386،كتاب هشتم، ص 439.
2. احزاب سياسی در ايران )بخش دوم(، تنظيم دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مركز نشر اسناد النه 

جاسوسی امريكا، 1367، ص64.
3. از ظهور تا سقوط، ج1، ص 76.
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1. ارتش سنتی كه در سراسر خاك كشور 
مأمور پاس��داری و مديريت ب��ود. 2. گارد 
شاهنشاهی كه سپاه جان نثار در بسته ای 
بود با ش��يوه اس��تخدام خاص، با مدارس 
خاص و با محله های مس��كونی خاص كه 
برخی را يك شركت فرانسوی ساخته بود. 
3. ارت��ش جنگی با س��الح هايی كه گاهی 
پيچيده تر از سالح هايی است كه ارتش امريكا در اختيار دارد، 4. و باالخره سی تا چهل 

هزار مستشار امريكايی. 
او سپس در مورد تمركز گرايی شاه روی وحدت فرماندهی يگان های نظامی می نويسد:
كمال دقت به عمل آمده اس��ت كه چيزی از نوع ستاد كل فرماندهی 
به وجود نيايد و هريك از واحدهای بزرگ ارتش ش��اه مستقيم به خود 
او متصل می شود.يك پليس داخلی بر همه نظارت می كند. هيچ يك از 

افسران ارشد نمی تواند بی اجازه خود شاه جابه جا بشود.1
اما با وجود اين برخی از ارتشيان با مشاهده خطاهای رژيم و كشتار بيشمار مردم بی گناه 
تهران و قم ، ديگر حاضر به اطاعت از شاه و علم نبودند. چنانكه آقای ماروين زونيس – 

محقق امريكايی- می گويد :  
در ش��ب بين روز اول و دوم ش��ورش]15خرداد 42[ ، نخس��ت وزير 
وقت – علم- شاه را از خواب بيدار كرد. او با كمال احترام يادآوری كرد 
كه س��ربازانی را كه در روز و شب گذشته روی همش��هريان خود آتش 
گشوده بودند ممكن است روز دوم از اين دستور سرپيچی كنند . با توجه 
به اين كه شورش در ش��هرهای مختلف كشور سركوب شده است، بهتر 
است در تهران خطر نكنيم. اگر سربازان پايتخت از تيراندازی و كشتن 
مردم آنچنان كه شاه دستور داده است، اطاعت نكنند نيروها در سراسر 

ايران ممكن است از فرمان سرپيچی كنند.
 گزارش ها نشان می دهد كه شاه به عنوان بزرگ ارتشداران- فرمانده- 
از اين حرف عصبانی شده و می گويد كه او سربازان خود را می شناسد. 

1. ميش��ل فوكو، ايرانی ه��ا چه رؤيايی در س��ر دارند؟، ترجمه حس��ين معصوم��ی همدانی، ته��ران، هرمس، 
1389،ص12.

شاه و َعلم تصور می كردند دیگر 
آتش مبارزات مخالفان به خاموشی 
می گراید و امام و روحانیت آرام 
می گیرند. ولی بعد از آن قضیه، امام نه 
تنها عقب نشیني نكرد، بلكه آن جنایت 
رژیم را محكوم نمود و با قاطعیت 

بیشتری به مبارزات خود ادامه داد
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آنها آنچنان و به خوبی آموزش ديده اند و چنان مطيع هس��تند كه غير 
ممكن است حتی از بی ربط ترين فرمان او سرپيچی كنند. 

علم در جواب می گويد اين حرف ممكن است درست باشد، اما اگر شاه 
سربازانی را كه ديروز عمليات را ديده اند تا صبح با گروه های جديد خارج 

از شهر جابه جا نكند او از نخست وزيری استعفا خواهد داد. 
شاه علم را می ش��ناخت و به او از كودكی به عنوان همبازی، و در تمام 
زندگی خود اعتماد داش��ت. اگر با علم موافقت كن��د، اين عمل يكی از 
معدود حوادث زمامداری او خواهد بود. شاه ُمردد بود ، اما موافقت كرد. 
روز دوم گروه جديد س��ربازان به كش��تار جمعی]مردم معترض[ ادامه 

دادند.1    
شاه روز 17 خرداد سال 42 ، يعنی دو روز پس از قيام خونين پانزده خرداد ، در سخنان 
خود ضمن اش��اره به اين دروغ كه مخالفان برای تظاهرات پول دريافت كرده اند، گفت: 
» بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه بساط پانزدهم خرداد را به راه انداختند ... 
به سزای اعمال خودشان خواهند رسيد.« 2 او سال ها بعد در كتاب انقالب سفيد نوشت: 
»بلوای پانزدهم خرداد 42 بهترين نمونه اتحاد نامقدس دو جناح ارتجاع س��ياه و قوای 
ُمخرب سرخ بود.« 3 كه منظورش وحدت مخالفان مذهبی با كمونيست ها در اين قيام 
بود! اتهامی كه شاه و دس��تگاه های تبليغاتی اش تا پايان رژيم هميشه به دروغ آن را در 

بوق و كرنا می كردند.
 او باز 17 س��ال بعد از قيام 15 خرداد در »كتاب پاس��خ به تاريخ« هم��ان دروغ ها و 
كينه توزی های قديمی را تكرار كرد كه »اغتشاشات خرداد 1342 جنبه كاماًل ارتجاعی 
و غارت و چپاول و آتش افروزی به دست اراذل و اوباش]![ داشت. محرك اغتشاشات ، 
غارت ها، آتش افروزی ها ، فرد ناشناس��ی]![ به نام آيت اهلل خمينی بود كه مخصوصاً با 

اصالحات ارضی و آزادی زنان شديداً مخالفت می ورزيد.« 4 
البته در همين روز 17خرداد42 آقای اسداهلل علم - نخست وزير - نيز در مصاحبه ای 

با روزنامه نيويورك، هرالدتريبون گفت :

1. ماروين زونيس، روانشناسی نخبگان سياسی ايران، مترجمان پرويز صالحی، دكتر سليمان امين زاده و زهرا 
لبادی، تهران، چاپخش، 1387، ص119.

2. سخنان شاهنشاه، ص52 � 53 .
3. محمدرضا پهلوي، انقالب سفيد، تهران، كتابخانه سلطنتي، 1346، ص45-46.

4. محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، به كوشش شهريار ماكان، تهران، شهرآب، 1371، ص137-138.
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15 نفر از بزرگ ترين پيش��وايان مذهبی كه در آشوب ضد دولتی اين 
هفته در شهرهاي مختلف دست داشته اند تسليم محكمه نظامی خواهند 
شد1 و محكمه نظامی ممكن است معنی مجازات اعدام را داشته باشد... 
بعضی از سران آشوبگران مخفی شده اند ولی ما رؤسای آنها را دستگير 

كرده ايم .2 
به گزارش روزنامه اطالعات ، نخست وزير اين واقعه را توطئه ای خطرناك خواند كه به 

موقع كشف شد.در ادامه آقای َعلم گفت:
»سر دسته های خرابكاران توقيف و به محكمه نظامی تسليم شدند.«

1. يكی از كسانی كه نقش مهمی در وقايع مربوط به 15 خرداد تهران داشت و تالش زيادی به نفع امام خمينی 
و تشويق مردم عليه رژيم پهلوی به عمل آورد و در اين دادگاه ها محاكمه و محكوم شد مرحوم حاج مرتضی ناظم 
زمردی بود. بنا به مندرجات پرونده قضايی بايگانی دادرس��ی ارتش شاهنش��اهی حاج مرتضی ناظم زمردی روز 
13 خرداد سال 42 در بازار دوخته فروشی ها در ميان دستجات مخالف شاه وارد شده و روی چهار پايه ای رفته و 
ضمن ايراد سخنرانی مردم را عليه رژيم تحريك نموده است. او همچنين روز عاشورا كه مصادف با 13 خرداد بود 
در تظاهرات طرفداران امام خمينی و مخالفان دولت شركت نموده و ضمن نوحه خوانی برای ابا عبداهلل الحسين، 
برای موفقيت روحانيون دعا كرده و گفته كس��انی كه مدرس��ه فيضيه را خراب كرده اند بايد مجازات شوند. اين 
تظاهرات در مسير شاه آباد، فردوسی، شاه رضا، و سی متری تا دانش��گاه ادامه يافته و او نيز آنها را همراهی نموده 
است. آقای ناظم زمردی پس از خاتمه يافتن حوادث 15 خرداد ماه 42 كه تقريباً تا روزهای 20 و 21 خرداد ادامه 
داشت برای آنكه به چنگ مأموران رژيم نيفتد از تهران متواری شده و چند روز به آب گرم شمال رفته و سپس در 
تاريخ 26 خرداد 42 به اصفهان رفته و مخفی شده كه در آنجا روز 30 خرداد ماه پس از شناسايی، توسط ساواك 
دستگير و روانه زندان تهران می گردد كه تا 26 شهريور 42 در زندان می ماند و به قيد وثيقه آزاد می شود. سپس 
محاكمه شده و به سه سال تبعيد محكوم و در آبان سال 44 به گرگان اعزام می گردد.]بر اساس اسناد آرشيو مركز 

اسناد انقالب اسالمی كشور[
2. روزنامه هرالدتريبون، 8 و9 ژوئن 1963، به نقل از س��يد جالل الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، قم، 

انتشارات اسالمی، 1361، ج 2، ص 49.

بازتاب خبر تظاهرات 15خرداد در مطبوعات رژيم
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او اين قيام مردم را »توطئه ای برای سقوط دولت« اعالم كرد و به دروغ گفت: 
» ش��ايع اس��ت كه ... جمال عبدالناصر]رئيس جمهوری مصر[ پول اين شورش ها را 

تأمين می كند.«1
با قيام پانزده خرداد بيهودگی انقالب سفيد شاه بيش از پيش آشكار شد.از ويژگی های 
مبارزات و حركت های سياس��ی قبل از آن، اين بود كه مبارزات صرفاً محدود به حضور 
روحانيان، بازاريان و دانش��گاهيان بود، اما در اين قيام همه اقش��ار جامعه- اعم از زن ، 
مرد، كوچك و بزرگ- وارد ميدان مبارزه علنی بر ضد ش��اه شدند به طوری كه هزاران 
نفر از كس��به، روحانيون، كارمندان، معلمان، دانشجويان، اصناف، تجار بازار و كارگران 
ش��اغل و بيكار در ايام ُمحرم در اعتراض به ش��اه به خيابان ها ريختن��د. اين خيزش ها 
س��ه روز به طول انجاميد و هزاران كش��ته به جا گذاش��ت و نه تنها در قم و تهران، بلكه 

1. مريم عابدينی مغانكی، مطبوعات رژيم شاه، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1386،ص114.  

نمونه اي از تحريف قيام 15خرداد42 توسط شاه
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اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز را هم لرزاند.1 
به گفته يكی از مطبوعات خارجی2 »تهران... 
س��ه روز تمام ميدان نبرد بود. مردم ش��يون 
می كشيدند، مسلسل ها می غريدند و دودی كه 
از آشغال های سوخته به هوا می رفت با ابرهايی 

از گاز اشك آور درهم آميخته بود.« 3
نتيجه چنين عمليات خشن نظامی بر عليه 
مردم مسلمان، كش��تار و مجروحيت هزاران 
نفر از معترض��ان بود. به طوری ك��ه برخی از 
خبرگزاری های خارجی شمار كشته شدگان 
را بيش از هزار نفر برآورد كردند.رژيم از ترس 
واكنش ه��ای منفی داخل و خ��ارج، هيچگاه 
آمار واقعی شهدا و مجروحان قيام 15 خرداد را اعالم نكرد به همين خاطر دستگاه های 
وابسته به رژيم نيز آمار تلفات را كم نشان می دادند و بين 20 تا 123 نفر اعالم نمودند. 

 به گزارش روزنامه لوموند نه تنها بيمارس��تان ها از ارائه هرگونه اطالعاتی در اين باره 
امتناع می كردند، بلكه خبرگزاری هايی هم كه تعداد كشته شدگان را يك هزار نفر اعالم 
كرده بودند، مورد اعتراض رژيم قرار گرفتند. 4 اين در حالی بود كه رژيم شاه برای آنكه 
رژفای جنايتش در كشتار قيام 15 خرداد برای جهانيان آشكار نشود بسياری از كشته ها 
و زخمی ها را كه در خيابان ها افتاده بودند قبل از آنكه كه به بيمارستان ها انتقال يابند و 
يا مورد شناسايی قرار گيرند، در كاميون ها ريختند و در گورهای دسته جمعی در نقاطی 
دور دست بطور گمنام دفن نمودند.از سوی ديگر خانواده های شهدا و مجروحان نيز از 
بيم پيگرد شديد رژيم شاه و گرفتار نشدن در زندان ها و شكنجه گاه های ساواك، هويت 
مصدومان خود را پنه��ان می كردند و علت جراحت و مرگ بس��تگان خود را تصادف و 

رويدادهای ديگر می نماياندند. 5 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه كاظم فيروزمند و حسن شمس آوری و محسن مدير شانه چی، 
تهران، مركز، 1380، ص 388-389.

2. مجله تايم- مورخ 14ژوئن 1963)24 خرداد 1342(- به نقل از ناصر ايرانی، تلبيس های مطبوعات امريكا، 
تهران، دانش، 1368،ص 67.

3. يرواند آبراهاميان، همان، ص 388-389.
4. سيد حميد روحاني ، همان ، ج 1 ،  ص 578-579 .

5. همان،ص 579. 

نیروهای مسلح به فرمان َعَلم به 
حالت آماده باش در آمدند و در 
مناطق مختلف نیز جلسات مقامات 
امنیتی تشكیل شد. وقتی دیدند 
شهربانی قادر به سركوب معترضان 
نیست، دسته هایی از پادگان های 
ارتش به عنوان كمك به مأموران 
شهربانی و ژاندارمری و ساواك 
اعزام شدند. به همین خاطر از ظهر 
روز 15 خرداد ارتش با آرایش 
كاماًل جنگی وارد میدان شد و با 
توپ و تانك و زره پوش و تیربار به 

جان مردم بی دفاع افتادند
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اما بررسی اس��امی تعدادی از ش��هدا و مجروحان و زندانيان قيام 15 خرداد سال 42 
كه شناسايی شده اند، نش��ان می دهد كه ش��غل آنان عبارت بود از: شيشه بر، كشاورز، 
نجار، راننده تاكس��ی، خياط، فروش��نده، كارگر، بّنا، گل فروش، دان��ش آموز،كاسب، 
مبل ساز،درش��كه چی، روحانی، نانوا، نقاش، كفاش، عطار، بارفروش ميدان، ريخته گر، 
كارمند، باتری س��از، پارچه فروش، خواربار فروش، پالستيك س��از، عكاس، چراغ س��از، 
دانش��جو، بّقال، پيراه��ن دوز، راننده، س��بزی فروش، باربَ��ر، خان��ه دار، دالل امالك، 
نفت فروش، كمك راننده، خباز، بلورساز، شاگرد، دستفروش، اتوشو، قناد، سيم كش برق، 
گلگير س��از، دوره گرد، كباب��ی، بيكار، آرايش��گر، پپس��ی فروش،آهنگر، حلبی س��از، 
لبنيات ف��روش، نوكر)كلف��ت( چاپخان��ه، آس��فالت كار، چيت س��ازی، ميوه ف��روش، 
بستنی فروش، ساندويچ فروش، پاكت س��از، اجاره دار باغ، دالل بارفروش، لباس فروش، 
س��فيدگر، مكانيك، تربار فروش، جگر فروش، فروش��نده مصالح ساختمانی، قهوه چی، 
وكيل دادگستری، آهن فروش، جوراب باف، حمامی، چرم ساز، بازرگان، بافنده، پرستار، 
سنگ كن، برنج فروش، بليط فروش،چادر دوز، كله پز، كاشی ساز، فرش فروش، مسافرخانه، 
ورشوجات فروش، دندانساز، راديو ساز، قاليباف، تراشكار، پيش��نماز، قصاب، بنگاه دار، 
ماشين دار، طواف، دوبالژگر فيلم، دوچرخه ساز، زارع، مهندس، شاغل كوره پز، ماست بند، 

دفتردار، آشپز، جوشكار، معلم و استاد دانشگاه. 
مشاغل فوق نشان می دهد كه از يك س��و موقعيت رژيم در ميان اقشار مختلف مردم 
به ويژه طبقه كم درآمد و متوس��ط جامعه به ش��دت متزلزل بوده و سوی ديگر عشق و 
ارادت مردم به امام و قيام او تا اعماق جان اليه های مختلف اجتماع نفوذ كرده است.لذا 
اعتراضات بر عليه ش��اه صرفاً معطوف به چند طلبه و دانش��گاهی نبود بلكه همه اقشار 

جامعه را در بر می گرفت.

واکنش های داخلی و خارجی در پشتيبانی از امام 
با وجود برقراری حكومت نظامی و س��ركوب و كشتار ش��ديد مخالفان توسط رژيم، 
تلگرام های مردمی زيادی در پش��تيبانی از امام و درخواست آزادی او ، از داخل و خارج 
كشور به شاه مخابره شد، كه گواه ديگری از شكست تبليغات دروغين حكومت پهلوی بر 
ضد امام می باشد. در آن روزهای خفقان بار- به ويژه پس از كشتار 15 خرداد – مخابره 
چنين تلگرام هايی از داخل ايران نشانگر اوج فداكاری و وفاداری مردم نسبت به امام بود 
و كم ترين خطری ك��ه امضا كنندگان اين تلگرام ها را تهديد می كرد، لغو پروانه كس��ب 
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و پرونده س��ازی های س��اواك برای آنان بود. با وجود اين، مردم با از خودگذش��تگی به 
پشتيبانی از امام برخاستند و هرگونه خطری را به جان خريدند و تلگرام های فراوانی را 
كه در آن، آزادی امام از زندان درخواست ش��ده بود، به شاه مخابره كردند، كه در اينجا 
خالصه متن تعداد اندكی از آنها را می آوريم. با اين تذكر كه به خاطر جلوگيری از اطاله 

كالم نام و امضای تلگرام كنندگان را حذف می كنيم:  
• تلگرام بانوان اهواز 

خاطر ملوكانه اس��تحضار دارد كه براثر بازداش��ت حض��رت آيت اهلل 
العظمی مرجع عالی قدر عالم تش��يع، آقای خمينی، قل��وب مرد و زن 
مس��لمان ايران جريحه دار گرديده و اظطراب عظيمی در تمام ش��ئون 
ملی رخ داده كه جز با آزادی معظم له به هيچ گونه ديگری تسكين پذير 

نيست.1  
• اهالی نوقان رفسنجان

اس��تدعا داريم مقرر فرمايند به دولت كه حضرت آيت اهلل]خمينی[ و 
ساير آيات عظما ]را[ آزاد نموده و به ناراحتی های نامتناهی ملت شيعه 
كه شايد اغلب آنها را هالك كند و عكس العمل های شديدی روی دهد، 
خاتمه داده، دس��تور فرمايند كه بيش از اين قلوب شيعه را در مملكت 
شيعه جريحه دار ننمايند و رئيس مذهب تشيع را آزاد نمايند و يا ماها 
را هم به زندان برده و هر اذيتی كه به سر مراجع تقليد می آورند، به سر 

ماها بياورند.2
• جمعی از سادات خرم آباد 

اقدام دولت به توقي��ف حضرت آيت اهلل خمينی و س��اير آيات عظام ، 
موجب تأثر اهالی لرستان، استدعای اين كه نسبت به استخالص معظم 

اليهم امر ملوكانه شرف صدور يابد.3  
• عده ای از اهالی دستجرد اصفهان 

اينجانبان امضا كنندگان زير: اهالی دستجرد خيار اصفهان، استخالص 
و رهايی فوری مرجع تقليد شيعه حضرت آيت اهلل العظمی آقای خمينی 

1. سيد حميد روحاني ، همان ، ج 1 ، ص 655 .
2. همان، ص 654 .
3. همان، ص 656 .
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و ساير علمای اعالم را خواهانيم .1    
• جمعی از روحانيون

ملت ايران... از بازداش��ت روحانيون، بالخصوص مرجعيت بزرگ عالم 
تشيع، حضرت آيت اهلل خمينی نگران]اس��ت[ و ... هرچه زودتر انتظار 

استخالص آنها را دارند.2
• اهالی رحيم آباد

بازداشت آيت اهلل عظمی مرجع عالی قدر شيعيان، حضرت آقای حاج آقا 
روح اهلل الخمينی ، موجب تأثر خاطر ش��يعيان ]ش��ده است.[ تحصيل 

آزادی ايشان را خواستاريم.3 
 در اين ميان خبردستگيری امام و كشتار بی رحمانه مخالفان شاه در مجامع بين المللی 
نيز انعكاس وسيعی داشت به طوری كه موجب واكنش برخی از شخصيت ها و مطبوعات 
و خبرگزاری ها گرديد.چنانكه خبرنگار )U.P.I( تصريح كرد كه شخصاً ناظر پيشروی 
شجاعانه تظاهركنندگان به سوی رگبار گلوله مأموران شاه بوده و ايمان مردم به حدی 
قوی بود كه سينه خود را در برابر گلوله ها س��پر می كردند و به پيروزی و موفقيت خود 
اطمينان داشتند، ولی نظاميان با تانك های س��نگين و مسلسل های ساخت امريكا در 
مقابل مردم صف آرايی كرده بودند و سربازان با خونسردی هر چه تمام تر مردم را هدف 

گلوله قرارمی دادند و درو می كردند.4
روزنامه تايمز مالی هم وجود تانك ها را در معابر اصل��ی تهران، به عنوان رد پای نفرت 
انگيز و نمادی از وضعيت بحرانی آن روز ايران معرف��ی نمود. خبرگزاری های مهم دنيا 
مثل فرانس پرس، آسوش��يتدپرس، رويتر، روزنامه االهرام مصر، جامعه علمی اسالمی 
لبنان، جوانان مسلمان كويت، جماعت دول افريقا، دانش��جويان مسلمان ايرانی مقيم 
آلمان، ايرانيان مقيم امريكا و اروپا، جبهه ملی ايران در امريكا و اروپا و مخصوصاً ش��يخ 
محمود شلتوت – عالم فقيد مصری- با واكنش های خود رژيم پهلوی را مورد سرزنش 
قرار دادند.چنانكه شيخ محمود شلتوت پيام هايی برای برخی از مقامات و مراكز روحانی 
ايران مانند آقای ميالنی در مشهد ،حوزه علميه قم و آقای حكيم مخابره كرد و پشتيبانی 
خود و علمای االزهر را از قيام اسالمی مردم ايران اعالم داشت و از تجاوز به حريم امامت 

1. سيد حميد روحاني ، همان ، ج 1 ، ص 657 .
2. همان ، ص 656 .
3. همان ، ص 656 .
4. همان ، ص 613 .
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و مرجعيت در ايران اعالم انزجار نمود. 
شلتوت، همچنين طی تلگرامی به پاپ- رهبر 
مسيحيان جهان- رفتار خيانت بار رژيم شاه با 
علمای دينی در ايران را مورد نكوهش قرار داد و 
از آن مقام روحانی مسيحيت برای فشار به شاه 

مدد خواست.
شادروان شيخ ش��لتوت همچنين در تلگرام 
شديداللحنی به ش��اه، مقام روحانی و معنوی 
عالمان دينی و پيشوايان اسالمی را يادآور شد 
و تجاوز به مقام آنان را تج��اوز و اهانت به ملت 
دانس��ت. در اين تلگرام كه مت��ن آن در راديو 
قاهره و برخی از خبرگزاری ها منتش��ر ش��ده، 

خطاب به شاه چنين آمده است: 
» به شما هشدار می دهم كه علمای اسالم را 
از زندان آزاد كنيد و به مق��ام مقدس آنان، كه 
از قداست رسالتی اس��ت كه در ميان مردم به 
امانت ،بر دوش دارند احترام بگذاريد.ارج گذاری به آن��ان، احترام به حضرت محمدبن 
عبداهلل)ص( صاحب رسالت و دعوت كننده به حق و »طريق مستقيم« است و اهانت به 
مقام آنان ،اهانتی بزرگ به امت می باشد.آنگاه كه عالمان دينی و پيشوايان اسالمی خوار 
داشته شوند همه ارزش ها از ميان می رود و قداست خود را از دست می دهد.بايد بدانيد 

كه اهانت به علما برآيندی جز هالكت ندارد.« 1  
اما بر خالف نظر انديشمندان و آزادی خوان جهان ،دولت و رسانه های امريكا به جای 
آنكه از كشتار بيشمار مردم بی گناه اظهار تأسف نمايند، نگران سقوط سلطنت شاه بودند.

چنانكه پروفسور سيد حميد موالنا می گويد: 
»در قيام خونين 15 خرداد 1342 من در شيكاگو در امريكا بودم و دقيقاً در آن هفته 
بود كه درجه دكترای خود را دريافت ك��رده بودم.امريكا و دولت و رئيس جمهور در آن 
زمان- جان.اف.كندی- درباره سرنوشت شاه و سلطنت به شدت نگران بودند. مطبوعات و 
نخبگان و دست اندركاران امريكا آن زمان يك صدا امام خمينی)ره( و رهبری روحانيون 

1. سيد حميد روحاني، همان، ج1، ص634-636 .   

عملكرد علم در دوران نخست 
وزیری و خاصه در برخورد با 
امام و روحانیت مخالف به ویژه 
در واقعه 15 خرداد 42 آنقدر بد و 
زننده بود كه حتی برخی از دوستان 
رژیم نیز سخن از بی كفایتی او 
به میان آوردند. چنانكه محمد 
درخشش، وزیر فرهنگ كابینه دكتر 
امینی و مسئول باشگاه مهرگان ، ده 
روز پس از این واقعه )42/3/25( 
در دیدار مخفیانه با جاسوس 
سفارت امریكا در تهران گفت: »اگر 
اعلیحضرت واقعًا پیشرفت مردم 
خود و تجدد و دمكراسی ایران را 
می خواست، مسلمًا آن را با انتخاب 

دولت َعَلم نشان نمی داد.«
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را » ارتجاع سياه« و ملی گرايان نهضت ملی را »بی ُعرضه و ساده لوح« ناميدند، و تنها 
اميد و تبليغات شان متوجه گروهی مانند امينی ها، اقبال ها و منصورها و َعلم ها بود.« 1

در اين ميان روزنامه های صهيونيستی در فلسطين اشغالی كه از خيزش و خروش ملت 
ايران برضد شاه و صهونيست ها سخت بيمناك و نگران شده بودند، با آوردن يك سلسله 
تحليل های زهرآگين و گزارش های دروغين كوشيدند كه مسلمانان را به اختالف های 
داخلی بكشانند، اذهان را مشّوب كنند و قيام اسالمی ايران را به زير سئوال ببرند. از اين 

رو ،چنين نوشتند:
شاه شيعيان را مات كرد

متعصبين مذهبی كه قصد داشتند با كمك مصر عليه اصالحات شاه 
قيام كنند، مرتجع ترين عنصر جهان اس��الم هستند. شاه ايران ، محمد 
رضا پهلوی در هفته گذشته بر توطئه ای كه به نظر می رسيد وخيم ترين 

توطئه عليه حكومت وی در ده سال اخير است فايق آمد.2  
روزنامه اسراييلی »لمرحاب« چاپ تل آويو نيز در آن روزها نوشت:

اين نگران��ی وجود داش��ت كه اغتش��اش كنندگان عمليات��ی بر ضد 
يهوديان انجام دهند.نامه های تهديد آميز و نيز اعالميه های ضد يهودی 
در محله های يهودی نشين تهران و اصفهان و شيراز نشان می دهد كه 
توطئه كنندگان قصد داشتند به يهوديان و در درجه اول به اسراييلی ها 
كه در ايران كار می كنند صدمه وارد سازند ،ليكن دولت، قوای محافظ 
در نقاط يهودی نش��ين قرار داد و از وقوع چني��ن حادثه ای جلوگيری 
كرد... حكومت فعلی ايران عامل با ثباتی و عالقه اس��راييل به ادامه اين 

حكومت... و حفظ صلح در اين منطقه است. 
روزنامه » معاريو« چاپ تل آويو ، با تيتر درشت تحت عنوان: » تظاهرات عليه اسراييل 

در تهران« نوشت: 
ديروز هزاران نفر مسلمان شيعه در خيابان های تهران تظاهرات كرده 
و قطع هرگونه روابط با اسراييل را خواس��تار شدند. تظاهركنندگان در 
دسته هايی كه هر سال به يادبود نوه حضرت محمد ]يعنی امام حسين[ 

تشكيل می شود بر ضد شاه و اسراييل شعارهايی دادند.

1. س��يد حميد موالنا ، امري��كا و فاجعه جهانی، به كوش��ش كريم و عادل��ه فيضی، تهران، دفتر نش��ر فرهنگ 
اسالمی،1382، ص273-274.   

2. سيد حميد روحاني، همان، ج1، ص620 .
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 اين روزنامه همچنين در گزارش ديگری با تيتر درش��ت اعالم كرد: تظاهر كنندگان 
فرياد »شاه يهودی شده!« سر دادند.1

عالوه بر امريكايي ها و غربی ها و صهيونيس��ت ها، حاكم��ان كاخ كرملين كه به دروغ 
خود را مدافع حقوق زحمتكش��ان می دانس��تند نيز با رژيم ش��اه و حاميانش همصدا 
شدند و امام و روحانيان و مردم مسلمانی كه در 15 خرداد بر ضد حكومت پهلوی قيام 
كرده بودند را »ارتجاعی« ناميدند. حتی رس��انه ها و تاريخ نگاران روس��ی هم دست به 
تحريف و دروغگويی نسبت به اين قيام بزرگ زدند و به دفاع از انقالب سفيد پرداختند 
و آن را قيام��ی »منفع��ت طلبانه« معرفی نمودن��د. چنان كه مورخ معروف ش��وروی- 
آقای م.س.ايوانف- در كتاب 316 صفحه ای خود به نام»تاريخ نوين ايران« تنها 7 سطر! از 
حجم كتاب خود را به قيام خونين 15خرداد اختصاص داده و آن هم كاماًل وارونه. او چنان 
وانمود كرده كه روحانيون و مالكان مرتجع از تجمع مردم در سوگواری محرم  سال 42 
سوء استفاده كرده و آن را »در جهت هدف های خود«2 مورد بهره برداری قرار داده اند!   

اما علی رغم همه اين شيطنت ها- به گفته پروفسور سيد حميد موالنا- 
» قيام 15 خرداد و انقالب اسالمی ايران نشان داد كه قرن بيستم قرن 
امام خمينی )ره( بود. هيچ صدايی در قرن بيستم مثل صدای امام جهان 
را به لرزه در نياورد، حتی انقالب روسيه و چين. حضرت امام پس از جنگ 
دوم جهانی، اولين شخصيتی بودند كه به صورت جهانی طلسم سكوت 
را در مقابل طاغوت و ظلم شكستند. اگر اين طلسم نشكسته بود، امروز 

شوروی زنده بود و امريكا اين همه دردسر نداشت.« 3  

درخواست استعفا و برکناری َعَلم
عملكرد علم در دوران نخس��ت وزيری و خاصه در برخورد ب��ا امام و روحانيت مخالف 
به ويژه در واقعه 15 خرداد 42 آنقدر بد و زننده بود كه حتی برخی از دوستان رژيم نيز 
س��خن از بی كفايتی او به ميان آوردند. چنانكه محمد درخشش، وزير فرهنگ كابينه 
دكتر امينی و مس��ئول باش��گاه مهرگان، ده روز پس از اين واقعه )42/3/25( در ديدار 
مخفيانه با جاسوس سفارت امريكا در تهران گفت: »اگر اعليحضرت واقعاً پيشرفت مردم 
خود و تجدد و دمكراسی ايران را می خواست، مس��لماً آن را با انتخاب دولت َعلَم نشان 

1. سيد حميد روحاني ، همان ، ج 1 ، ص 624  . 
2. م.س.ايوانف ، تاريخ نوين ايران، بی جا، بی تا ]احتماالً سال های 57 يا58 تهران[، ص 259 . 

3.  سيد حميد موالنا ، همان ، ص 273-274 . 
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نمی داد.« 1 حتی برخی از كاركنان دولت در ادارات علناً می گفتند كه شاه بايد سلطنت 
كند نه حكومت.2

قيام 15 خرداد 42 َرعشه بر اندام سلطنت انداخت. به طوری كه بسياری از رجال درون 
حاكميت حتی اطرافيان ش��اه فوران مخالفت ها و اعتراضات را ناشی از بی تدبيری َعلم 
می دانستند و خواس��تار اس��تعفای او و دلجويی از روحانيت بودند. تا جايی كه يك روز 
پس از اين قيام ، حتی حسين اعال- وزير دربار - تعدادی از رجال شناخته شده قديمی 
و وابسته به حكومت همچون : عبداهلل انتظام ، سرلشكر مرتضی يزدان پناه ، سردار فاخر 
حكمت و محمدعلی وارس��ته را دعوت كرد و  با تشكيل جلسه ای در كاخ شاه آنان را به 
مشورت گرفت تا برای خروج از بن بس��ت مخالت های مردمی چاره انديشی نمايند. در 
ابتدای اين جلسه كه عصر روز 16 خرداد سال 42 تشكيل شد حسين عال نسبت به عكس 

العمل نظامی بر عليه شورشيان، نگرانی فزاينده خود را ابراز كرد3 و گفت: 
دو روز است مملكت دچار هرج و مرج ش��ده است و در شهرها نا امنی 
ايجاد ش��ده و مردم تظاهراتی عليه دولت و به نفع روحانيت می نمايند. 
زد و خوردهای ش��ديدی بين مردم و نيروهای انتظامی رخ داده است 
كه متأسفانه عده ای كش��ته و تعدادی هم مجروح شده اند و اين وضع 
نمی تواند ادامه پيدا كند. از آقايان دعوت كرده ام كه نظرات شما رجال 
قديمی مملكت را ... دريافت نموده و بررسی كنيم كه برای آرامش مردم 

چه بايد كرد؟4
در اين جلسه همگی روی عكس العمل وحشيانه نيروهای نظامی عليه يك تظاهرات 
ساده كه به خاطر بازداشت امام خمينی تشكيل شده بود توافق داشتند كه به خراب تر 

شدن اوضاع منجر شده است. آنها معتقد بودند كه:
 قدرت و تصميم شورش��يان در روبه رو ش��دن با تير اندازی تش��ديد 
گرديده، بی آرامی سراسر ايران را فرا گرفته . شايع شد كه دانشجويان 
دانش��گاه ته��ران می خواهن��د به نف��ع شورش��يان وارد عمل ش��وند. 
تظاهركنندگان ديگر خشونت خود را به صورت تصادفی و گاه گاه بروز 
نمی دادند، بلكه خشونت لحظه به لحظه تشديد شده ، به غارت و آتش 

1. اسناد النه جاسوسی، همان، ص 457.
2.همان، ص489.

3. ماروين زونيس، همان، ص 119.
4. عباس قره باغی، اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، تهران، نشر نی، 1386، ص 172. 
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زدن ادارات دولتی كه تحت محافظت نبودند، كشيده شد. ]در[ نتيجه 
از نظر اين گروه نخبگان، حاال ديگر تنها با حمام خون می توانس��ت به 
نفع دولت تمام شود. از نظر آنها اگر نيروهای نظامی عقب نشينی كنند 
دولت ساقط خواهد شد، با سقوط دولت نتايج حاصله برای سلطنت غير 
قابل تصور خواهد بود. در هر دو حال تعداد زيادی جان خود را از دست 
داده و به علت اهميت ذاتی عوامل اصلی شورش، سختی ها و تلخی های 
بی شماری بروز خواهد كرد. اين گروه تصميم گرفتند با رسيدن به حضور 
ش��اه او را وادار كنند خش��ونت و عكس العمل دولت]َعلم[ را معتدل تر 

نمايد.1  
محمدعلی وارسته– وزير پيشين دارايی-  نيز در اين جلسه گفت: 

 در قديم هر موق��ع كه م��ردم از حكومت ناراضی بودند و ش��كايت و 
اعتراض��ات زياد می ش��د و يك چني��ن بحرانی پيش م��ی آمد، دولت 
مستعفی می ش��د و رجالی مانند مؤتمن الملك و مس��توفی الممالك 
مصدر كار می شدند و چون مردم به آنها اعتماد داشتند آرام می گرفتند... 
الزم است در اين موقع حساس هم دولت]َعلَم[ مستعفی شود و كسی 
س��ر كار بيايد كه مورد نظر مردم باش��د و دولت آينده هم از روحانيت 
دلجويی نمايد... مقتضی نبود ك��ه اعليحضرت به قم رفته در ميدان آن 
شهر اظهاراتی عليه روحانيت بنمايند. اين سخنرانی اعليحضرت موجب 
كدورت روحانيت شده است . الزم است ترتيبی داده شود كه از روحانيت 

رفع كدورت بشود.2 
 اما اين فقط محمدعلی وارس��ته نبود كه خواهان بركناری علم بود. بلكه يكی ديگر از 
اين افراد ، آقای علی دشتی سفير وقت ايران در لبنان بود كه پس از وقايع پانزده خرداد 
نامه ای خطاب به شخص شاه نوشت و در تاريخ 30 خرداد 1342 آن را ارسال نموده است. 
دش��تی در اين نامه انتقادات تندی از نخست وزير وقت- اس��داهلل علم- كرده كه جای 

تأمل دارد :
در طی يكی از نطق های آقای َعلم، اين عب��ارت را خواندم كه »دولت 

رحم نخواهد كرد...

1. ماروين زونيس، همان، ص 114-115.
2. عباس قره باغی، همان، ص 173.
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بی رحمی كه صفت خوبی نيست. مفهوم مخالف اين جمله، يعنی دولت 
ظالم و بی رحم است ... چاكر از ُكنه جريان های اجتماعی و سياسی ايران 
چندان خبر ندارد. اخباری كه در جرايد منتشر می شود و نطق هايی كه 
ايراد می گردد، چندان به ازدياد اطالعات كمك نمی رساند، ولی روی هم 
رفته با اخباری كه می رسد، دورنمايی تلخ از ايران مشاهده می شود كه 
مرا نگران م��ی دارد... در هر صورت اگر با مطالعه و دقت، يك سياس��ت 
مسالمت آميز و صلح جويانه ای با روحانيان اتخاذ شود و با هر كس علی 
قدر مراتبهم]به اندازه شان و مقام او[ مذاكرات و مراوداتی صورت گيرد 
و اِستمالتی]دلجويی[ از مجموع بشود، شايد بتوان اين غائله را خوابانيد. 
قضايای اخير – 15 خرداد م��اه 1342 – دورنمای وحش��تناكی در 
برابر ديدگان��م گس��ترده و به ع��الوه ، نوعی خجلت و سرشكس��تگی 
حاص��ل شده اس��ت، به طوری ك��ه در اجتماعات، ش��خص نمی داند به 
استفسار]س��ئواالت[ متعجبانه مردم چگونه پاس��خ دهد. بنابراين اگر 
گستاخی كرده و باعث افس��ردگی و تكدر خاطر مبارك گشته ام، برای 
اين است كه معتقد شده ام در اطراف سرير سلطنت مردمان خير خواه، 
صادق، شجاع، مال انديش و صريح يا نيس��ت يا خيلی كم شده و گويی 
خاك ُمرده بر سر تهران پاشيده اند كه تمام مباشران امور جز حفظ مقام و 
صندلی خود آرزويی ندارند و حفظ مقام را نيز مجامله ، خوش آمدگويی و 
اظهار بندگی به هنگام و بی هنگام يافته اند و بالنتيجه غفلت و بی بصيرتی 

و عدم مال انديشی و احتياط، كار را به اين حوادث تلخ می كشاند. 
وقوع اختالف و آش��وب در هر كشوری ممكن اس��ت روی دهد ، ولی 
حوادث چهارشنبه 12 محرم ]15 خرداد 42[ دارای قيافه ای هولناك 
و به منزله زنگ خطر بود، زيرا ما به خود می باليديم كه ايران ثابت ترين 
اوضاع خاورميانه را داراست ، و منشأ ]اين[ ثبات و استحكام نيز اساس 
سلطنت و مخصوصاً وجود شاهنشاهی جوان و اصالح خواه است... اين 

واقعه بايد درس تنبيه و عبرت بوده ، ما را به چاره جويی كشاند.1 
او در ادامه با اشاره به خطری كه حكومت را تهديد می كند و با اذعان به نفوذ روحانيت 

در دل مردم می نويسد:

1. محمود طلوعی، همان، ص197�196 
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چيزی كه در اين ميانه از همه خطرناك تر اس��ت، اين اس��ت كه تمام 
مخالفت ها متوجه ذات اعليحضرت گرديده و اين پيش آمد وحشتناك، 
اميد به استقرار و ثبات را متزلزل می س��ازد. البته همان طور كه جرايد 
خارجی نوش��ته اند، دنيای آزاد ]امريكا و اروپا[ پش��تيبان اعليحضرت 
اس��ت، ولی اگر اوضاع داخل��ی بدين گونه رو به اختالل گ��ذارد، معلوم 
نيس��ت دنيای آزاد ، چگونه می تواند ب��ه كمك ما بش��تابد؟ چنان كه 
در حوادث ژوئيه 1958 عراق، حتی حاميان نوری س��عيد و مؤسسان 
سلطنت هاشمِی عراق، برای شناختن انقالب عراق- به عنوان حكومت 

قانونی – يك هفته نيز تأمل نكردند!
... راجع به آقايان روحانيون نخست بايد اين حقيقت مهم را فراموش 
نكنيم كه آنها مورد عالقه و تمايالت مردم هستند... و اين امر برخالف 
آن چيزيست كه آقايان علم و پاكروان يا جرايد تهران پنداشته اند و علما 
را دسيسه كار و مصدر شر و فساد معرفی كرده اند. به عقيده چاكر فردی 
چون آقای خمينی ... اعتبار و شأن او برای اين است كه جسارت كرده و 

مظهر تمايالت نهفته آنها گرديده است.1
البته شاه هنوز اعتماد كاملی به َعلم داشت به همين خاطر چندی بعد برای بار سوم او را 
به عنوان نخست وزير، و رأی اعتماد و ترميم و تعويض كابينه اش به مجلس شورای ملی 
دوره بيست و يكم2 معرفی كرد. در آنجا َعلم طی نطقی ضمن اشاره به اين نكته كه برنامه 
دولت او در يك جمله كوتاه خالصه مي شود و آن به ثمر رساندن انقالب شاهنشاه و مردم 
است، سخنان كوتاهی درباره قيام 15 خرداد بيان كرد و دوباره همان حرف های سابق 

خود را تكرار كرد و گفت: 
آقايان نمايندگان محترم! به ياری خداوند متعال بس��يار مفتخرم كه 
برای مرتبه سوم مورد اعتماد شاهنشاه بزرگ و توانای ايران قرار گرفته 
و مأمور تش��كيل دولت ش��ده ام... خالصه آنكه مواد شش��گانه انقالبی 
]انقالب س��فيد[ به مرحله اجرا گذاشته ش��د و به عالوه به تصويب ملت 
رسيد. و به هر صورت دولت كوچك ترين غفلتی در انجام وظايف خويش 

1. همان، ص199-203. 
2. انتخابات مجلس بيست و يكم در شهريور ماه 1342 برگزار شد و مجلس بيست و يكم پس از دو سال و سه ماه 
و بيست و پنج روز فترت، در تاريخ 14 مهرماه 1342 برابر با 17جمادی االول 1383ق افتتاح  گرديد. در اين دوره 

برای اولين بار شش زن نيز جزو منتخبين بودند. 
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روا نداش��ت و نمي توانس��ت داشته باش��د. )نمايندگان: صحيح است(. 
البته دراين اثناء عناصری كه منافع غيرمش��روع آنها به خطر افتاده بود 
انواع كارش��كنی ها در كار دولت كردند، من در اينج��ا خدای متعال را 
گواه مي گيرم كه هر مخالفت ش��خصی را نا ديده گرفته ام )نمايندگان: 
احسنت( و هيچ مخالف ش��خصی را حتی تهديد به حبس يا تبعيد هم 
نكرده ام. )نمايندگان: احس��نت( ولی وقتی پای مصالح عاليه كشور در 
ميان بود و وقتی اصل انقالب مقدس شاه و ملت ممكن بود خدای نكرده 
خدشه دار شود يا جريان آن متوقف ش��ود دولت از تمام قدرت قانونی 
خود برای درهم كوبيدن چنين مقاومت مضره ای استفاده كرد. )پرويزی: 
آفرين( كه چه درهم كوبيدن شرارت های چند نفر انگشت شمار بد نام و 
فاسد در جنوب و چه ُخرد كردن چند نفر مزدور خائن در جريان ننگين 

پانزدهم خرداد، نمونه های بارز اين اِعمال قدرت قانونی دولت هستند.1
َعلم نمی دانست كه با اين برخورد مستبدانه با معترضان چه آثار زيانباری را متوجه رژيم 
كرده است و شاه بايد در آينده چه هزينه گزافی را در برابر خون های بناحق ريخته شده 
بپردازد. چرا كه از يك سو با قيام 15 خرداد 1342 اولين مرحله خونين انقالب اسالمی 
آغاز ش��د و به تعبير امام خمينی »اولين و مهم ترين فصل خونين مبارزه در عاشورای 
پانزده خرداد رقم خورد.« و اين واقعه »مبدأ نهضت اسالمی ايران« شد.2 از سوی ديگر 
علت اصلی ايجاد انقالب يعنی بروز شكاف بين مردم و حكومت از اينجا آشكار گشت و 
اذهان جامعه برای تغيير بنيادين سلطنت، پس از اين واقعه بود آماده شد. اثر ديگر اين 
قيام اين بود كه مذهب به صحنه سياست كشانده ش��د و ايدئولوژی دينی برای مبارزه 
با رژيم پهلوی مقبوليت عام يافت، و اين روند تا بهمن 1357 مورد اس��تقبال بود تا در 
12 فروردين 1358 به بار نشس��ت . لذا از 15 خرداد 42 به بعد اي��ن واقعه محور همه 
1. مشروح مذاكرات مجلس ملی- دوره 21- جلسه: 4- يكی از نمايندگان به نام دكتر مهندس بهبودی در نقد اين 
قسمت از سخنان علم گفت: آقای نخست وزير از واقعه ننگين پانزدهم خرداد به سرعت رد شدند ولی من مخالفم و 
روی اين موضوع تكيه مي كنم. ... چطور اجازه دهيم كه چند نفر اجنبی چند نفر كه ما همه متفق القوليم كه ايرانی 
نبوده اند بتوانند بر عليه مصالح ملی ما قيام كنند؟ جناب آقای نخس��ت وزير درست است كه دولت به موقع اقدام 
كرده است و دستگاه عدالت گريبان چند نفر خيانت كار را گرفته اس��ت ولی آناني كه آن روز در مركز شهر تهران 
بودند به چشم خود اين فجايعی را كه اين گروه ... مرتكب شده اند نمي توانند فراموش كنند اين است كه ما ... از شما 
مي خواهيم كه مس��ببين اصلی اين فاجعه ننگين]15خرداد[ را در هر درجه و مقام و هر مرتبت و كسوت باشند 
به ملت معرفی كنيد و تس��ليم پنجه عدالت نماييد و بدانيد در اين خدمتی كه به مملكت و ملت خواهيد كرد آراء 
صد درصد نمايندگان آزاد زنان و آزاد مردان شريف ايران كهن سال پشتيبان شما خواهد بود.] مشروح مذاكرات 

مجلس ملی- دوره 21- جلسه: 5[
2. سيد روح اهلل موسوی خمينی، كلمات قصار، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1372، ص 102.
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گفتمان های انتقادی علي��ه رژيم بود ، و از 
آن پس ه��ر دولتی كه در اي��ران روی كار 
می آمد ناخواس��ته در حكم عوامل شتاب 
زا و ش��تاب دهنده انق��الب عمل می كرد، 
چرا كه حتی اگر رژيم دس��ت به توس��عه 
اقتصادی و اجتماعی هم م��ی زد، چون از 
توسعه سياسی جلوگيری می نمود نتيجه 
عكس می گرفت. لذا پيامد انسداد سياسی 
رژيم پهلوی، محرك مبارزاتی ش��د كه از 
15 خرداد سال 1342 آغاز شد و از آن به 
بعد روز به روز شدت گرفت1، تا به سقوط شاه منجر گشت. چنانكه حضرت امام فرمود: 

»دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پيروزی 22 بهمن 57 بود.« 2
 و اين چيزی نبود كه در آن دوره برای شاه و َعلم قابل درك و تحليل باشد.  

َعلم در ايستگاه آخر
اما در شرايطی كه َعلم جام پيروزی بر پيكر پاك شهيدان 15 خرداد را سر می كشيد، 
اعتراضات و گاليه های درون حكومت، به اضافه آتش زير خاكستر مردم ناراضی، همراه 
با انعكاس منفی اوضاع خونبار ايران در جهان، رفته رفته مسئله بی كفايتی َعلم را تشديد 
كرد. به طوری كه مسئله بركناری او كه از روز 16 خرداد 42 بر سر زبان منتقدانش افتاده 
بود به تدريج در آذر ماه آن سال ِجّدی تر شد. چنانكه حس��نعلی منصور از اين تاريخ با 
چراغ سبز شاه رايزنی های سياسی خود را برای تشكيل دولت جانشين َعلم آغاز كرد. اما 

رسميت و عموميت اين موضوع در اواسط اسفند 42 اعالم شد.
 لذا كمتر از 9 ماه پس از قي��ام خونين 15 خرداد )در حالی كه حض��رت امام هنوز از 
چنگال رژيم آزاد نشده بود( شاه بر اثر فشارها و نارضايتی های داخلی و خارجی ، مجبور 
شد در تاريخ 17 اسفند س��ال 42 نوكر خانزاد خود – اسد اهلل علم- را از نخست وزيری 

بركنار نمايد. 
اين در حالی بود كه بعد از سركوبی قيام 15 خرداد ، دولت َعلم ظاهراً بر اوضاع مسلط 

1. محمد باقری، شاه و انقالب، مشهد، جليل،1384، ص47.
2. سيد روح اهلل خمينی، كلمات قصار، ص 103 

كمتر از 9 ماه پس از قیام خونین 15 
خرداد )در حالی كه حضرت امام هنوز 
از چنگال رژیم آزاد نشده بود( شاه بر 
اثر فشارها و نارضایتی های داخلی 
و خارجی ، مجبور شد در تاریخ 17 
اسفند سال 42 نوكر خانزاد خود اسد 
اهلل علم را از نخست وزیری بركنار 
نماید. این در حالی بود كه بعد از 
سركوبی قیام 15 خرداد، دولت َعلم 

ظاهراً بر اوضاع مسلط شده بود
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شده بود و با پيروزی مستبدانه در اين مبارزه ، گمان می كرد كه ساليان دراز بر كرسی 
صدارت نخست وزيری باقی خواهد ماند، ولی امريكايي ها در پس پرده مشغول زد و بند با 
گروه ديگری برای حكومت بر ايران بودند و علم را با همه خوش خدمتی هايش برای ادامه 
اين مسئوليت به مصلحت نمی دانستند. گروهی كه امريكايي ها با آنها گرم گرفته بودند ، 
» كانون مترقی« نام داشت كه متشكل از تحصيل كرده های اروپا و امريكا بود و حسنعلی 
منصور- پسر رجبعلی منصور نخست وزير پيشين ايران - در رأس آن گروه قرار داشت . 1 
 در نتيجه شاه از خدمات و فداكاری های َعلم در مورد اجرای انقالب سفيد و تلويحاً از 

دستگيری امام خمينی و سركوب معترضان و قيام 15 خرداد تقدير نمود :
خدمات پر ارزشی كه در دوره نخست وزيری انجام داده ايد بزرگ ترين 
افتخار شما خواهد بود. زيرا مصادف بود با انقالب بزرگ 6 بهمن 1341 
و تمام اقدام��ات ديگری كه در تكمي��ل انقالب]حبس امام و كش��تار 
مخالفان[ در سال 1342 انجام گرفت. عواطف مخصوص خودمان را به 
شما و همكاران شما ابالغ مي نماييم. خدمتگزاری و صميميت و فداكاری 

شما را هرگز فراموش نخواهيم كرد.2
 شاه سپس به جای او حسنعلی منصور را – كه كمتر از چهل سال سن داشت – به عنوان 
نخست وزير معرفی نمود و علم را در 28 اس��فند همان سال به رياست دانشگاه پهلوی 
شيراز منصوب كرد. َعلَم نه تنها دارای سواد و مدرك و صالحيِت علمی كافی برای احراز 
چنين مقامی نبود، بلكه از محبوبيت الزم در ميان دانشگاهيان نيز برخوردار نبود. اما از 
آنجا كه وقايع 15 خرداد 42 نشان داد كه دانشجويان مدافع قيام امام خمينی در مبارزه 
با رژيم شاه هس��تند. لذا يكی از داليل چنين انتخابی اين بود كه چون َعلم در سركوب 
اعتراضات خرداد ماه موفق عمل كرده بود ، شاه می خواست با اين انتصاب »فعاليت های 
گروه های ملی و چپ گرايان« را در دانشگاه ها تحت كنترل درآورد. در اين راستا دانشگاه 
پهلوی شيراز به عنوان نمونه ای برای ايجاد يك انضباط آهنين در نظر گرفته شده بود تا 

بعداً اين رويه را به ساير دانشگاه ها تَسری بدهند. 3   
سپس علم پس از حدود سه سال رياست دانشگاه شيراز، به تهران فراخوانده شد و در 
17 آبان سال 1345، با فرمان ش��اه به عنوان وزير دربار منصوب گشت و تا پايان عمر- 
سال 1356- در اين س��مت باقی ماند. از آن پس او يكی از كليدی ترين افراد حكومت 

1. محمود طلوعی، همان، ص 206. 
2. به تاريخ  17 اسفند 1342 محمدرضا پهلوی. 

3. محمود طلوعی، همان، ص 216.
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پهلوی بود و شايد نافذترين فرد در ش��خصيت محمدرضاشاه محسوب می شد. شاه در 
شاكله قدرتش وابس��تگی خاصی به او داش��ت. به همين خاطر مرگ او ضربه بزرگی به 
حكومت ايران وارد نمود و بيشترين ضربه را به شخص شاه زد. زيرا او از سال 41 تا 56 كه 
اصلی ترين دوران سياسی مبارزات امام خمينی بر ضد رژيم محسوب می شود، بازيگر 
اصلی پشت صحنه سياست شاه برای سركوب مخالفان بود. او بود كه قيام پانزده خرداد 
را كه رژيم در پرتگاه س��قوط قرار گرفته بود و شاه همچون مرداد 32 آماده فرار می شد؛ 
با بی رحمی و جسارت ضد انسانی خود در آن هنگامه خطر، فرماندهی كل قوای نظامی 
و انتظامی را به دست گرفت و ظرف س��ه روز هزاران هزار نفر از معترضان بی سالح را در 
كوچه و خيابان به خاك و خون كشيد و ش��اه را از ورطه سقوط نجات داد. لذا شاه تاج و 
تخت خود را كاماًل مديون َعلم بود. به همين خاطر می توان گفت اگر در زمستان سال57 
َعلم زنده بود ش��ايد بار ديگر نبض قدرت رژيم را به دست می گرفت و همان باليی كه بر 

سر قيام 15 خرداد 42 آورد، بر سر قيام 22 بهمن 57 می آورد.




