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نقش روحانيت گيالن در وقایع مربوط به قيام 15خرداد

ميثم عبداللهی

چکيده
آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم رشتی و آيت اهلل سيد محمود ضيابری دو تن از بزرگترين 
مجتهدين گيان بودند كه در قضايای گيان در نهضت امام خمينی)ره( حضور پررنگی 
داش��ته و در قضايای تصويب نامه انجمن ه��ای ايالتی و واليتی حماي��ت زيادی از امام 
خمينی انجام دادند. نيز در جريان حركت امام خمينی در مقابله با انقاب سفيد، اين دو 
مجتهد گيانی در حمايت از امام به تهران عزيمت كرده و توسط رژيم دستگير و زندانی 
شدند و امام خمينی مكاتبات بسياری را با اين دو عالم مجاهد داشت كه از كتب اسناد 

بر جای مانده است. 
در قيام 15خرداد اين دو عالم گيانی به قصد حمايت از حضرت امام به تهران س��فر 
كرده و به همراه عده ای ديگر از علمای برجسته باد، علمای مهاجر لقب گرفتند و بعد از 
آن در قضايای كاپيتوالسيون و تبعيد امام خمينی، نقش حمايتی پررنگی را ايفا كردند. 
در اين نوش��تار درصدد هس��تيم تا نقش آيت اهلل بحرالعلوم و آي��ت اهلل ضيابری را در 
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حمايت از قيام 15خرداد 1342 تا زمان آزادی امام خمينی در اوايل سال 1343 مورد 
بررسی قرار دهيم. 

کليدواژه ها: قيام 15خرداد، ياران امام خمينی، علمای گيان، آيت اهلل س��يد حسن 
بحرالعلوم رشتی، آيت اهلل سيد محمود ضيابری.

مقدمه
بازخوانی نق��ش علمای باد در همراه��ی و حمايت از نهضت ام��ام خمينی، از جمله 
موضوعات مغف��ول در عرصه تاريخ نگاری انقاب اس��امی اس��ت. چه اينك��ه تا ابعاد 
نقش آفرينی عالمان طراز اول ش��هرهای مختلف در حمايت از انقاب اس��امی روشن 
نگردد، نمی توان به عمق راهبرد نهضت امام و همچنين به واكاوی علل بس��يج عمومی 

مردم در عرصه مبارزات سياسی اسامی پرداخت. 
آن گونه كه در آثار مكتوب و مستندات تاريخی مشاهده می شود، گيان همواره به عنوان 
يكی از استان های پيشگام در عرصه تحوالت سياسی تاريخ معاصر مطرح بوده است. اين 
نقش آفرينی پردامنه شامل طيف های گسترده ای از گيانيان بوده است. از مجاهدت های 
آيت اهلل ش��هيد خمامی در احيای »مش��روطه حقيقی« گرفته تا فعالي��ت مطبوعات و 
انجمن های صنفی مختلف كه به حضور در فتح تهران منجر شد، مشعل مبارزات سياسی 
هرگز در گيان خاموش نش��د. قيام مردم گيان به رهبری ميرزا كوچك خان- كه مقام 
معظم رهبری از آن به عنوان مينياتوری از جمهوری اسامی ياد كرده اند- پرده ديگری از 
طومار مجاهدت های گيانيان است. قيام آيت اهلل رسولی در سال 1305، مجاهدت های 
مرحوم شيخ يوسف نجفی جيانی- نويسنده كتاب طومار عفت- در دفاع از ساحت فرهنگ 

دينی، نمونه های ماندگار ديگری از سوابق مبارزاتی مردم گيان است. 
گيانيان با چنين پيش��ينه مبارزات��ی و سياس��ی، در بدو ش��كل گيری نهضت امام 
خمينی)ره(، به حمايت از ايشان برخاستند و علمای طراز اول گيان، خصوصاً حضرات 
آيات بحرالعلوم و ضيابری، در دوران غربت امام و نهضت نوپای اسامی، ندای رهبر كبير 

انقاب را لبيك گفتند و تا آخر پای اين عهد دينی ماندگار شدند. 
يكی از وقايع مهمی كه در قضايای سال 1342 اتفاق افتاد حمايت آيت اهلل بحرالعلوم و 
آيت اهلل ضيابری از حركت امام خمينی در ماجرای حمله نيروهای رژيم به مدرسه فيضيه 
بود كه به شهادت سيد يونس رودباری منتهی شده و زمينه ای برای ايجاد قيام 15خرداد 
1342 را مهيا كرد. همچنين امام خمينی در ديداری كه در 7 اسفند 1341 با عده ای از 



54
1

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

داد
خر

15
ام 

ه قي
ط ب

ربو
ع م

وقاي
در 

ن 
يا

ت گ
حاني

ش رو
نق

متدينين تهران داشتند به مجاهدت دو مجتهد رشتی اشاره كرده و از ايشان به عنوان 
»بهترين و ارزنده ترين مردان دانشمند و روحانيت« ايران ياد می كند: 

در مملكتی كه به ج��رم اظهار نظر بر سرنوش��ت ملت��ش، بهترين و 
ارزنده ترين مردان دانش��مند و روحانيت را برای نيل ب��ه مقاصد خود 
دس��تگير و مضروب می نمايد چون دو تن از علمای برجس��ته رشت و 
چندين نفر از علمای قم و تهران و شهرستان ها ]كه[ خود، گواه بر ضعف 

دستگاه ]است[...1
گذشته از موارد پيش گفته، نبايد فراموش كرد كه بنابر گزارشات ساواك آيت اهلل سيد 
حسن بحرالعلوم رشتی و حاج محمدتقی ديبايی رشتی،2 از بزرگترين مبادی ارسال پول 
و وجوهات به سوی امام خمينی در دوران غربت امام خمينی در تبعيد به نجف بودند تا 

مبارزه از رونق نيفتد و دست امام خمينی برای فعاليت های انقابی باز باشد.3
مرور همراهی و نقش آفرينی گيانيان به رهب��ری علمای ربانی، در برهه قيام خونين 

15خرداد، موضوع نوشتار حاضر است. 

قيام 15خرداد در گيالن 
به دنبال سخنرانی افشاگرانه امام خمينی)ره( در روز عاشورای )13خرداد( سال 42 
رژيم ايشان را دستگير و زندانی كرد و صبح روز 15خرداد در قم، تهران، ورامين، كاشان 
و... تظاهرات بزرگی برپا گرديد كه با سركوب وحشيانه رژيم و كشتار عظيم مردم ادامه 

يافت. 
آيت اهلل ضيابری درصدد بود تا در اعتراض به اين واقعه بازارها را ببندد و شب واقعه در 
مسجد كاسه فروشان سخنرانی كرد ولی س��اواك به قدری در اين واقعه شدت عمل به 
خرج داد كه امكان اين مسئله فراهم نشد. فوری گزارشات متعددی از سخنرانی آيت اهلل 
ضيابری به ساواك رس��يد و پاكروان رئيس وقت ساواك به ساواك گيان در 16خرداد 
دستور داد كه امكان هر گونه فعاليت را از مبارزين بگيرند و اجازه بستن بازارها را به هيچ 
نحو ندهند و نيز »به ضيابری شديداً تذكر دهيد دست از تحريكات كه مسلماً به زيان وی 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 
عروج، 1386، ج1، ص160. 

2. از بازاريان تهران 
3. توضيح بيشتر در اين باب، خارج از موضوع مقاله است و در فرصت های ديگر می توان به نقش شخصيت های 

مذكور در حمايت مالی از نهضت امام خمينی)ره( به صورت مبسوط و مستند پرداخت. 
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خواهد بود، بردارد.«1 استاد سيد حميد روحانی می نويسد: 
در رشت در پی انتشار خبر دستگيری امام، يكی از روحانيان شهر به نام 
ضيابری در مسجد كاسه فروشان به منبر رفت و از كسبه شهر خواست تا 
استخاص آقای خمينی از باز كردن بازار خودداری كنند. ليكن ساواك 
محل با تهديد و فشار، اهالی را از هر گونه واكنشی باز داشت و نيروهای 

انتظامی شهر نيز به حال آماده باش درآمدند.2
در همين زمان مراجع و بزرگان با ارس��ال تلگراف هايی اين واقع��ه را محكوم كردند. 
آيت اهلل العظمی سيد محمود شاهرودی از مراجع تقليد س��اكن نجف تلگرافی را برای 

آيت اهلل بحرالعلوم ارسال كرد: 
حجت االسام آقای حاج سيد حسن بحرالعلوم! 

فاجعه 12 محرم 1383]= دس��تگيری امام و قيام 15خرداد[ س��لب 
راحتی نموده، اطاق رهايی علما و انزجار از وضع كنونی به تهران قبًا 

تلگراف نمودم. سامتی اعام، اطاع دهيد.
الشاهرودی3

آيت اهلل شيخ عبداهلل مس��يح تهرانی از علمای پايتخت نيز تلگرافی را در 17خرداد به 
1. قيام 15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج3، ص45-44 و 
ج7، ص380-379؛ و همچنين انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، تهران، مركز بررسی اسناد 

تاريخی وزارت اطاعات، 1389، ج1، ص18-22. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1388، ج1، ص576.

3. اسناد انقاب اسامی، با مقدمه سيد حميد روحانی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج1، ص130.
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آيت اهلل بحرالعلوم ارسال كرد و گفت: 
اين فاجعه عظم��ی را به حضور عالی و س��اير اعام و ح��وزه علمی و 
مؤمنين تسليت عرض نموده و از پيشگاه مقدس پروردگار مسئلت دارم 
كه برای تشفی قلب مقدس امام زمان- عجل اهلل فرجه الشريف- دست 

اجانب را و خيانت پيشگان را از حريم تشيع كوتاه... فرمايد.1
از رشت سه نفر از علمای طراز اول يعنی حضرات آيات س��يد حسن بحرالعلوم، سيد 
محمود ضيابری و سيد حسين رودباری راهی تهران شدند تا خشم خود را از دستگيری 
امام خمينی ابراز كنند. آنه��ا در روز 11تير 1342 در تهران حضور داش��تند. آيت اهلل 
ضيابری در مدت حضور در تهران، در منزل سيد باقر الهيجی واقع در خيابان ری، كوچه 
صف، بست كاشی ها اقامت داشت. احتماالً آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل رودباری هم در 

همين خانه سكونت داشتند.2 
از ساير نقاط كشور نيز قرار بود علمای بزرگ باد در تهران حاضر شوند. مراجع و بزرگان 
قم و مشهد نيز به تهران مهاجرت كردند و اين واقعه را محكوم كردند. آنها موفق شدند 
در تهران تجمع بزرگی از مجتهدين سرشناس كشور ايجاد كنند. بعضی از بزرگانی كه 
در تهران حاضر شدند و »مهاجرين« خوانده می ش��دند از اين قرار بودند: از قم: آيت اهلل 
مرعشی نجفی، آيت اهلل شيخ مرتضی حائری، عامه طباطبايی، آيت اهلل شريعتمداری. 
از مشهد: آيت اهلل ميانی، آيت اهلل شيخ مجتبی قزوينی. از خمين: آيت اهلل سيد مرتضی 
پسنديده )برادر امام( و سيد مهدی موسوی خوانساری. از همدان: آيت اهلل آخوند ماعلی 
همدانی و آيت اهلل بنی ص��در همدانی. از يزد: آيت اهلل محمد صدوق��ی. از تبريز: آيت اهلل 
حاج عبداهلل مجتهدی و سيد احمد خسروشاهی. از اصفهان: آيت اهلل خادمی اصفهانی. 
از اردكان: آيت اهلل سيد روح اهلل خاتمی. از خرم آباد: آيت اهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند. از 
آبادان: آيت اهلل شيخ عبدالرسول قائمی، از كاشان: آيت اهلل سيد مهدی يثربی كاشانی. از 

قزوين: آيت اهلل رفيعی قزوينی.3
آيت اهلل سيد محمدحسين حسينی طهرانی كه خود از كسانی بود كه در جمع علمای 

مهاجر حضور داشت، درباره علل و كيفيت اين تجمع چنين می نويسد: 

1. همان، ج2، ص83-84.
2. آيت اهلل العظمی سيد محمدهادی ميانی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت 
اطاعات، 1380، ج1، ص153. در يكی از اسناد ساواك روز حركت به تهران، 14تير 1342 ذكر شده است. )قيام 

15 خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج7، ص386.(
3. اسناد انقاب اسامی، همان، ج4، ص84؛ سيد حميد روحانی، همان، ص672-670؛ آيت اهلل العظمی سيد 

محمدهادی ميانی به روايت اسناد، همان، ص120.
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اينها ]رژيم[ تصميم جدی داش��تند بر اعدام آي��ت اهلل خمينی. يك 
مجالس و محافلی در طهران اين طرف و آن طرف تشكيل می شد و ليكن 
اينها منتج نتيجه ای نبود و آن قدر قوی نبود كه بتواند از اعدام جلوگيری 
كند. ما ديديم كه چه  كار بايد بكنيم كه ايشان را از اعدام خاص كنيم؟ 
تحقيقات اين  طرف و آن طرف، باألخره به اينجا منتهی شد كه گفتند: 
فقط يك راه هست و بس، و آن اين است كه ايشان به مرجعيت مسلمين 
ش��ناخته بش��وند. زيرا كه طبق قانون، مرجع مصوني��ت دارد. و اگر به 
مرجعيت شناخته بشوند از نقطه نظر قانون، دستگاه و ساواك نمی توانند 

حكم كنند هر چه هم پرونده می خواهند درست كنند.
گفتيم: حاال مرجعيت را به چه قسم برايشان ثابت كنيم؟ زيد بنويسد 
]يا[ عمرو بنويسد اينكه تنها كافی نيست؟ گفتيم تمام علمای ايران از 
تمام شهرستان ها از هر جايی آن عالم درجه اولش، آنها بيايند در طهران 
و در مجلسی با همديگر اجتماعی داشته باشند و همگی تصويب كنند 
كه آيت اهلل خمينی مرجع اس��ت. لذا كاغذ نوش��تيم به هم��ه نقاط: به 
آيت اهلل ميانی در مشهد، به آيت اهلل صدوقی در يزد، به آيت اهلل خادمی 
و آيت اهلل حاج آقا رحيم ارباب و شمس آبادی در اصفهان، به آيت اهلل آقا 
سيد محمدعلی قاضی در تبريز، به آقا سيد حسن بحرالعلوم و آقا سيد 
محمود ضيابری در رشت، به آيت اهلل آخوند ماعلی همدانی در همدان 
و... علمای قم ه��م آمدند و در باغی نزديك حض��رت عبدالعظيم منزل 
گرفتند. آيت اهلل ميانی هم در خيابان ولی عصر فعلی كه اميريه س��ابق 
بود در يك منزل بزرگی اقامت كردند و علما در آنجا اجتماع مي كردند و 
اجتماع شان هم طول كشيد. يعنی يك ماه تقريباً اينها در طهران ماندند 
و ماقات ها داشتند و مجالس و محافلی داشتند. و خيلی هم خوب بود، 

بسيار خوب بود. مجالس گرم بود.1
هنوز آيت اهلل بحرالعلوم و دو مجتهد گيانی ديگر، در تهران حضور داشتند كه مسئولين 
رژيم در گيان به خاطر رسيدن ايام چهلم شهدای 15خرداد، به تكاپو افتادند كه به اين 
مناسبت در گيان اوضاع بر هم نخورد. در روز 19تير 42 در استانداری جلسه ای برگزار 

1. جمعی از فضا، آيت ن��ور؛ يادنامه عارف ب��اهلل و بامراهلل س��يدالطايفتين حضرت عامه آيت اهلل حاج س��يد 
محمدحسين حسينی طهرانی، عامه طباطبايی، ص295-296.
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شد و در آن اس��تاندار، رئيس تيپ مستقل 
گيان، فرمانده ژاندارمری، رئيس شهربانی 
و رئيس ساواك گيان در آن شركت داشته 
و تمهيدات بسياری را فراهم كردند تا از هر 

گونه تحرك جلوگيری كنند.1
علم��ای مهاج��ر در روز 27تي��ر تلگرافی 
را نس��بت به امام خمينی و علم��ای زندانی 
نوشتند و ارس��ال كردند. احتمال داشت كه 
رژيم اين تلگراف ها را به دست علمای زندانی 
نرساند ولی در اصل اين همراهی و همدردی 
با آنها بسيار مهم بود و باعث می شد كه رژيم، 
آنها را شخصيت های تنهايی نبيند كه برای 

كشتار آنها آماده شود بلكه بسياری را در بيرون، پيگير حال آنها ببيند. در اين اعاميه نيز 
امضای آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری، اولين و دومين امضا است و امضای آيت اهلل 

رودباری هفتمين آنهاست و 30 نفر ديگر از علما اين اعاميه را امضا كرده اند: 
محضر مبارك آيت اهلل العظمی آقای خمينی مرجع عاليقدر تقليد! 

... روحانيون شهرس��تان های ايران، پس از تقديم س��ام به جنابعالی 
و ابراز تأثر از پيش��امدهای ناگ��وار و اهانت به مقام ش��امخ روحانيت و 
مرجعيت، برای اظهار همدردی و پشتيبانی از هدف مقدس روحانيت، 
از شهرستان ها به تهران حركت نموده، استخاص حضرت عالی و كليه 
محبوسين حوادث اخير و موفقيت ش��ما را برای اعای كلمه اسام از 

خداوند متعال خواستاريم.2
جلسات متعددی در منازل موقت علمای مهاجر و مساجد برگزار شد تا تصميمات اساسی 
در برخورد دقيق و حساب شده با رژيم به دس��ت آيد. در روز 30 تير 1342 علما تصميم 
گرفتند كه 2 نفر از بزرگان جمع را به عنوان نماينده نزد شاه بفرستند تا با شاه مذاكره كنند. 
دو نفر از بزرگان جمع يعنی آيت اهلل شيخ مرتضی حائری و آيت اهلل روح اهلل كمالوند انتخاب 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص464.
2. اسناد انقاب اس��امی، همان، ج3، ص87؛ قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص523؛ آيت اهلل 
العظمی سيد محمدهادی ميانی به روايت اسناد ساواك، همان، ج1، ص229؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه 

اسناد به روايت ساواك، همان، ج2، ص115-114.

رژیم به علمای مهاجر، به صورت 
رسمی اخطار داد که هر چه زودتر 
تهران را ترک کنند و تنها تا روز 
پنجشنبه 3 مرداد 42 فرصت دارند 
تا خودشان از پایتخت خارج شوند. 
آیت اهلل بحرالعلوم و سایر علما به این 
اخطاریه دولت چنين پاسخ دادند که ما 
برای روشن شدن وضع آیت اهلل خمينی 
و سایر علمای زندانی، به تهران آمده ایم 
و تا آزادی آنها محقق نشود تهران را 
ترک نخواهيم کرد و در صورت فشار 
دولت حاضر خواهيم بود زندانی شویم
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شدند ولی استخاره خوب نيامد و اين بزرگواران نرفتند. 
و اين دفعه باز دو نفر ديگر از بزرگترين مجتهدين جمع 
يعنی آيت اهلل سيد حس��ن بحرالعلوم و آيت اهلل شيخ 
عبدالرس��ول قائمی را انتخاب كردند و استخاره خوب 

آمد و قرار شد بروند.1 
روحانيونی كه پيشنهاد مذاكره را داده بودند توسط 
پاكروان، به ش��اه پيغام دادند كه می خواهند مذاكره 
كنند. ت��ا روز 3تير به اين درخواس��ت، نفي��اً و اثباتاً 
پاسخی داده نشد و اين به معنای بی اعتنايی به مذاكره 
بود. اين مسئله باعث شد تا حتی طرفداران مذاكره هم 
به اين نتيجه برسند كه مذاكره با اين رژيم، نتيجه ای ندارد.2 حجت االسام والمسلمين 
دكتر سيد حميد روحانی می نويسد كه در نهايت آيت اهلل كمالوند با شاه مذاكره كرد و 

مراتب نگرانی روحانيون را ابراز داشت: 
شاه در پاسخ، پس از كمی طفره رفتن و رجزخوانی اظهار داشت: شما 
مطمئن باشيد ما خمينی را نمی كشيم تا امامزاده ای درست شود. ما او 

را در ميان مردم لجن مال می كنيم!3
علمای مهاجر اعاميه ای را امضا كردند و بر »مرجعيت« ام��ام تأكيد كردند و در اين 
اعاميه هم آيت اهلل بحرالعلوم پيشگام از بقيه بود. در اين اعاميه كه به تاريخ 2مرداد 42 

صادر شده اشاره شده كه: 
حض��رت آيت اهلل العظمی خمين��ی- مدظله العالی- از مراجع مس��لم 
التقليد هستند و... طبق آيين مذهب شيعه، فتوای ايشان مانند فتوای 
ساير مراجع تقليد از قبيل فتاوای مرحوم آيت اهلل بروجردی- قدس سره- 
و فتوای حضرات آيات عظام مراجع تقليد فعلی- مدظلهم- الزم االتباع 
]بوده[ و هدف نظريات حضرت آيت اهلل خمينی مطابق هدف و نظريات 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص514.
2. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج8، ص366-365؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ آيت اهلل 

حاج شيخ بهاءالدين محاتی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1390، ج1، ص51-52.
3. سيد حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، تهران، راه امام، 1360، ص556.

حضور اعتراض آميز علمای 
مهاجر چون آیت اهلل بحرالعلوم 
در تهران باعث عصبانيت 
رژیم شده بود چون رژیم در 
تالش بود این گونه القا کند 
که امام خمينی آزاد است ولی 
حضور این علما، بزرگترین 
دليل بر عدم آزادی امام بود که 
می توانست بسيج توده ها را هم 

به همراه داشته باشد
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كليه مراجع و آيات عظام است.1
س��ومين اعاميه علمای مهاج��ر حاوی اعتراض ب��ه تصويب مصوبات غي��ر قانونی و 

دستگيری های اخير بود:  
متأسفانه دولت، به جای قبول نصايح مشفقانه و مراعات قانون اساسی 
و اجرای اص��ل دوم متمم آن، عاوه بر حمله و تج��اوز به حريم مقدس 
روحانيت، بسياری از طبقات مختلفه و اصناف محترم را به جرم حمايت 
از حجج اسام و تقاضای قانون اساسی و طلب آزادی، بازداشت و از هيچ 
نحو ايذاء و اهانت و پرونده سازی نسبت به آنها خودداری نكرد. عليهذا 
جامعه روحانيت... اعت��راض خود را به اين رويه به س��مع مردم ايران و 

جهان می رساند.2
رژيم تاش زيادی برای بازگرداندن علمای مهاجر به شهرهايشان انجام داد تا هر صدای 
مخالفی را خاموش كند و علمای مهاجر مقاوم��ت می كردند. رژيم به علمای مهاجر، به 
صورت رسمی اخطار داد كه هر چه زودتر تهران را ترك كنند و تنها تا روز پنجشنبه 3 
مرداد 42 فرصت دارند تا خودشان از پايتخت خارج شوند. آيت اهلل بحرالعلوم و ساير علما 
به اين اخطاريه دولت چنين پاسخ دادند كه ما برای روشن شدن وضع آيت اهلل خمينی و 
ساير علمای زندانی، به تهران آمده ايم و تا آزادی آنها محقق نشود تهران را ترك نخواهيم 

كرد و در صورت فشار دولت حاضر خواهيم بود زندانی شويم.3
رژيم برای آرام كردن فضا، امام خمينی را در 11مرداد 42 از زندان به خانه ای در شمال 
تهران منتقل كردند و تحت الحفظ نگه داشتند. در اين خانه آزادی كمی داده بودند و بعضی 

از نزديكان امام توانستند ايشان را زيارت كنند و خبر سامتی ايشان را به مردم بدهند. 
علمای مهاجر در 31مرداد 42 اعاميه را در تحريم انتخابات دوره 21 مجلس شورای 
ملی كه قرار بود به زودی برگزار ش��ود صادر كردند. اين اعاميه در حالی صادر شد كه 
عده ای از علمای مهاجر با فشار دربار به شهرهايشان بازگشتند ولی آيت اهلل بحرالعلوم و 
آيت اهلل ضيابری همچنان در تهران ماندند و بر آزادی بی قيد و شرط امام خمينی تأكيد 

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ص89-88؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، همان، 
ج2، ص131؛ ياران امام به روايت اسناد س��اواك؛ خادم شريعت؛ آيت اهلل حاج آقا حس��ين خادمی، تهران، مركز 

بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1380، ص25.
2. اسناد انقاب اسامی، همان، ص92-91؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ آيت اهلل محمد كفعمی خراسانی، 

تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1392، ص69. 
3. آيت اهلل العظمی سيد محمدهادی ميانی به روايت اسناد ساواك، همان، ج1، ص246-245؛ قيام 15خرداد 

به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص530.
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داشتند. ظاهراً آيت اهلل رودباری نيز از كسانی بود كه به رشت بازگشته بود چون امضای 
ايشان بر اين اعاميه و بر اعاميه های بعدی، ديده نمی شود. در باالی اين اعاميه اين 
جمله نقش بسته بود: »جامعه روحانيت ايران، ش��ركت در انتخابات فرمايشی را جايز 

نمی داند.«1 آنها همچنين از فريب رژيم درباره آزادسازی امام پرده برداشتند: 
حضرت آيت اهلل خمينی- مدظله- را يك روز فق��ط به منظور تخدير 
اعصاب مردم و صحنه س��ازی، از زندان آزاد كردند ولی بافاصله ايشان 
را محصور نمودند و در حقيقت از زندانی به زندانی ديگر منتقل شدند.2 
در اين اعاميه به شرايط خفقان آوری كه رژيم ايجاد كرده بود، اشاره شده و در نهايت 

وظيفه مردم را چنين معلوم كردند: 
برادران دينی متوجه باشند در وضع حاضر، هر نوع فعاليت انتخاباتی 
از قبيل شركت در تظاهرات و اجتماعات ساختگی و كانديدا شدن و رأی 
دادن و عضو انجمن های فرمايشی شدن موجب تقويت دستگاه ديكتاتور 
و جبار و سرپوشی بر جرائم و قانون شكنی آنان قرار دارد و مسلماً مخالف 

دستورات شريعت اسام است.3
آيت اهلل بحرالعلوم به همراه علمای ديگر چون آيت اهلل مرتضی مطهری، آيت اهلل انواری، 
آيت اهلل ضيابری، آيت اهلل غفاری، آيت اهلل س��يد روح اهلل خاتمی، آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
محاتی، آيت اهلل شيخ جواد فومنی حائری و آيت اهلل سيد رضی الدين شيرازی تلگرافی 
را در 7شهريور 42 به آيت اهلل طالقانی كه در زندان قصر به سر می برد ارسال كردند و به 
ايش��ان گفتند: »فداكاری های جنابعالی و ديگر آقايان برادران ايمانی، موجب مباهات 

جامعه اسامی، ملت ايران و باالخص روحانيين می باشد.«4
گفتنی است كه امضای حجت االسام والمسلمين سيد حبيب اهلل موسوی داماد آيت اهلل 
بحرالعلوم و امام جماعت مسجد صيقان رشت نيز در پای اين تلگراف ديده می شود و 

حاكی از اين است كه ايشان هم برای چند روزی به جرگه علمای مهاجر پيوسته بود.
آيت اهلل سيد مرتضی پس��نديده برادر بزرگ تر امام خمينی كه خودش در زمره علمای 

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ج3، ص95؛ قيام 15خرداد به روايت اس��ناد ساواك، همان، ج4، ص72؛ سير 
مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، همان، ج2، ص154. 

2. اسناد انقاب اس��امی، همان، ص96؛ قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ص73؛ خادم شريعت؛ 
آيت اهلل حاج آقا حسين خادمی، همان، ص32.

3. اسناد انقاب اسامی، همان، ص97؛ قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج4، ص73؛ خادم شريعت؛ 
آيت اهلل حاج آقا حسين خادمی، همان، ص32.
4. اسناد انقاب اسامی، همان، ج3، ص99.
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مهاجر قرار داشت، در فرصت پيش آمده، با امام در حضور مأموران ديدار كرد و طی سخنانی 
به طور اجمال، بسياری از خبرها چون آمدن علمای بزرگ به تهران و نيز بسته بودن بازار 
و تعطيلی درس های حوزه و مسائل ديگر را به اطاع ايش��ان رساند. او به سفر دو مجتهد 

رشت هم اشاره كرد: 
من با امام صحبت كردم و تمام مطالب را به ايشان گفتم. اظهار داشتم: 
»آقای شريعتمدار تقاضای ماقات دارند موافقيد يا خير؟« گفتند: »مگر 
ايش��ان به تهران آمده اند؟« گفتم: »آری، تازه آمده اند و منزل آيت اهلل 
خوانساری وارد شده اند.« ايشان پرسيدند: »چرا آمده اند؟« پاسخ دادم: 
»كار داش��تند!« آنگاه گفتم: »آقای ضيابری1 و آق��ای بحرالعلوم هم از 
رش��ت آمده بود. آيت اهلل آملی كه در تهران بودند سام رساندند. آقای 
ميانی هم آمده بودند و سام رساندند« و يك يك اسامی علما را گفتم 

كه ايشان متوجه بشوند همه در تهران جمع شده اند.2
حضور اعتراض آميز علمای مهاجر چون آي��ت اهلل بحرالعلوم در تهران باعث عصبانيت 
رژيم شده بود چون رژيم در تاش بود اين گونه القا كند كه امام خمينی آزاد است ولی 
حضور اين علما، بزرگترين دليل بر عدم آزادی امام بود كه می توانست بسيج توده ها را 
هم به همراه داشته باشد. به رغم فشارهايی كه رژيم به آنها وارد كرد كسانی چون آيت اهلل 
بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بر روی موضعشان ايستاده بودند و مقهور رژيم نشدند. در 
نهايت رژيم در اواخر شهريور و اوايل مهر بدون ايجاد س��ر و صدا، بقيه علما را با فشار از 
پايتخت راند. اين بار آيت اهلل ضيابری را تنها و به صورت تحت الحفظ به رشت فرستادند 
و ايشان در اول مهر 42 بدون هيچ گونه اس��تقبالی وارد رشت شد.3 آخرين گروه از اين 
علما، در روز 15مهر تحت الحفظ به مش��هد و قم اعزام ش��دند.4 جالب است كه آيت اهلل 
بحرالعلوم در 18مهر به همان صورت و بدون هيچ گونه تشريفات و استقبالی وارد رشت 
شد! اين به معنای آن است كه آيت اهلل بحرالعلوم 3 روز بعد از آخرين گروه علمايی كه به 
شهرهايشان فرستاده شدند، به رشت بازگشت و بيش از همه علمای مهاجر در تهران به 

اميد آزادی امام ايستاد و در مقابل رژيم نيز تسليم نشد.5

1. به اشتباه »ياوری« نوشته شده بود.
2. محمدجواد مرادی نيا )به كوشش(، خاطرات آيت اهلل پسنديده، تهران، سوره مهر، 1388، ص137-139. 

3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ج1، ص80.
4. سيد حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، همان، ص594.

5. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص80.
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امام خمينی در اواسط فروردين 43 آزاد و در 18 فروردين از زندان آزاد و وارد قم شد. 
سيل تلگراف های تبريك به سوی ايشان سرازير شد. آيت اهلل بحرالعلوم تلگراف تبريكی 

را به اين شرح برای امام ارسال كرد كه امضای آيت اهلل ضيابری هم بر آن بود:
حضرت آيت اهلل العظمی آقای خمينی- مدظله العالی-!

با تقديم سام. مراجعت شرافتمندانه را در اين سال جديد تفأل به خير 
]زده[ و به عموم مسلمين جوانمرد و عرض تبريك و اميد داريم هميشه 

در ادای وظايف، آزادانه موفق باشيد. 
الحاج بحرالعلوم، الحاج ضيابری1

امام خمينی در 19فروردين 43 پاسخ آيت اهلل بحرالعلوم را چنين داد: 
خدمت حجت االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم !

از عواطف كريمه متشكر. توفيق علمای اسام را در احقاق حق و ابطال 
باطل خواستار است. 

خمينی 2
آيت اهلل بحرالعلوم همچنين به آيت اهلل حاج آقا حسن قمی از مراجع تقليد ساكن مشهد 

كه به تازگی آزاد شده بود3 نيز تلگراف تبريكی ارسال كرد: 
حضرت آيت اهلل آقای قمی- مدظله العالی-! 

آزادی شرافتمندانه در سال نو را متقاباً بالخير عرض نموده تبريك ]نموده 
و[ توفيق علمای اسام در احقاق حق و ابطال ]باطل[ مسئلت ]می كنم[.

الحاج بحرالعلوم- الحاج ضيابری4
آيت اهلل بحرالعلوم به مناس��بت آزادی امام، تلگراف تبريكی ب��رای آيت اهلل ميانی از 

مراجع تقليد ساكن مشهد ارسال كرد: 
با تقديم سام. مراجعت حضرت آيت اهلل آقای خمينی را در اين سال 
جديد، تفأل به خير ]می زنم[ و به مسلمين شريف، خصوصاً حضرتعالی 
عرض تبريك ]می نماي��م[. خداوند متعال همگی را هميش��ه به ادای 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص43؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ج2، ص460.

2. س��يد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، همان، ص874؛ صحيفه امام، ج 1، ص264؛ انقاب اس��امی به 
روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص45؛ س��ير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، 

همان، ج3، ص149.
3. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، همان، ج2، ص447.

4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص53.
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وظايف موفق فرمايد.
الحاج بحرالعلوم1

به دنبال آزادی امام، طاب گيانی جوان و پرجنب و جوش مقيم قم، تلگراف تبريكی 
برای مرجعيت دينی شان در گيان كه زحمات زيادی برای اهداف نهضت كشيده بود 

يعنی آيت اهلل بحرالعلوم در 17فروردين 43 فرستادند: 
محضر حضرات آيات عظام آق��ای حاج بحرالعلوم، )رونوش��ت( حاج 
ضيابری، )رونوش��ت( حاج آقا حسين رودباری و س��اير آقايان علمای 

اعام- دامت بركاته-!
ورود بزرگ مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل عظمی آقای 
خمينی به قم كه موجب س��رافرازی عموم ش��يعيان، خاصه روحانيت 
گرديده است به شما و ساير علما و مس��لمين تبريك گفته و موفقيت و 

عزت روحانيون و مسلمين را در پرتو عنايات بقيه اهلل خواهانيم.
محمد محمدی، عباس محفوظی، محمد ايمانی، حس��ين ش��بعث، 
محمدعلی امينيان، محمدعلی فيض، سيد مرتضی صديق، زين العابدين 
قربانی، مجتبی رودباری، عبداهلل خائفی، علی اكبر حس��نی، علی اصغر 
احدی، محمدعلی احمدی، غامحس��ين كاشفی، اس��ماعيل عابدی، 
محمد جعفری، محمدرضا مهدی پور، سيد مهدی شريفی، ضيا روحانی.2

آيت اهلل بحرالعلوم نيز به اين تلگراف چنين پاسخ داد:
حضرت ثقه االس��ام آقای حاج آقای مجتبی رودباری و ساير علمای 

گيان مقيمين قم! 
تلگراف تبريك مراجعت حضرت آي��ت اهلل واصل ]گرديد و[ تبريكات 
صميمانه متقابًا تقديم ]می شود[. توفيق علمای اسام ]را[ در احقاق 

حق و ابطال باطل مسئلت ]دارم[.
الحاج بحرالعلوم3

آيت اهلل بحرالعلوم تلگرافی نيز به حس��نعلی منصور نخس��ت وزير در 28فروردين 43 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص55؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص474.

2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص52؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص449-450. 

3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص50؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص473.
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ارس��ال كرد كه مورد سانسور س��اواك قرار گرفت و 
ساواك اجازه نداد كه اين تلگراف به همين صورت به 

نخست وزير برسد:
حضور محترم جناب اشرف آقای نخست وزير!

آزادی آيت اهلل آق��ای خمين��ی ]در[ طليعه تدارك 
تنفر عمومی، موجب عرض تش��كر ]است[. اميدست 
در تطبيق مصال��ح عمومی با قوانين ش��رع مطهر كه 
اساس مشروطيت اس��ت هميش��ه جنابعالی منصور و عموم مسلمين، 

مسرور باشند...
الحاج بحرالعلوم
سيد محمود ضيابری1

جالب اس��ت كه س��اواك اين تلگراف آيت اهلل بحرالعل��وم را به همين ص��ورت برای 
نخست وزير نفرستاد چرا كه اين تلگراف، توهين به نخست وزير بود. آنها عبارت »طليعه 

تدارك تنفر عمومی« را سانسور كرده و نامه را برای نخست وزير ارسال كردند!2
در همين ايام، سخن از سفر امام خمينی به مشهد با دعوت آيت اهلل ميانی مطرح شد 
ولی معلوم نيست كه اين سفر به قصد زيارت بوده است يا به قصدی ديگر. در هر صورت 
آيت اهلل بحرالعلوم رشتی و آيت اهلل خادمی اصفهانی نيز با اين نظر، همراه بوده است و در 
اين زمينه با امام مكاتبه كرده بودند. امام خمينی در نامه ای كه در جواب آيت اهلل ميانی 

نوشته به اين مسئله چنين اشاره كرده اند: 
راجع به حركت به آس��تان قدس ب��ا كمال آرزو ك��ه دارم، محذورات 
عديده ای است كه شمه ای از آنها را به حضرات حجتين آقای بحرالعلوم 

و آقای خادمی- دامت بركاتهما- تذكر دادم و مورد تصديق واقع شد.3
امام خمينی در خال وقايع قيام 15خرداد، در روز 6آبان 1342 نامه ای به علمای يكی 
از استان ها نوشته و آنها را به خاطر كوتاهی در موضع گيری و محكوم كردن جنايات رژيم 
توبيخ كرد. ايشان برای الگودهی، به معرفی مناطق فعال در قضايای 15خرداد پرداخته و 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص42؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ج3، ص46.

2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص39؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص70.

3. صحيفه امام، ج21، ص532.

امام خمينی در خالل وقایع 
قيام 15خرداد، در روز 6آبان 
علمای  به  نامه ای   1342
یکی از استان ها نوشته و 
آنها را به خاطر کوتاهی در 
موضع گيری و محکوم کردن 

جنایات رژیم توبيخ کرد
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به قم و تهران اشاره كرده و سپس به ذكر اجتماعاتی كه توسط مجتهدين رشت به وجود 
آمده و نيز تلگراف های متعددی كه در محكوميت جنايات رژيم از گيان ارسال شده بود 
اشاره كرده و می نويسند: »از گيانات نيز تلگرافات ]فرستاده اند[ و در آنجا اجتماعاتی 
بوده« است.1 امام خمينی)ره( گيان را در زمره فعال ترين مناطق ايران بعد از تهران و 
قم ذكر كرده اند كه برای الگودهی به مناطق غير فعال مورد معرفی از سوی امام خمينی 
قرار گرفت و البته پيشتازی در عرصه مبارزه، بدون هدايت و رهبری آيت اهلل بحرالعلوم 

محقق نمی شد. 

1. همان، ص504.


