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شهادت حاج آقا مصطفی، عامل شتابزای مبارزات انقالب اسالمی

غالمرضا خارکوهی1
جستاری بر يک توطئه

صاحب نظران در بررسی پديده انقاب مؤلفه های مختلفی را به عنوان عوامل شتابزای 
مبارزات مردم عليه هيئت حاكمه معرفی می كنند. عامل شتابزا عبارت از حادثه ای است 
كه در يک جامعه مس��تعد انقاب، روند جنبش اجتماعی را سرعت می بخشد، موجب 
بيداری و بصيرت سياسی مردم جامعه می شود و آنها را برای مبارزه با حاكمان كشور به 
حركت و واكنش گسترده وامی دارد. برخی از صاحب نظران مثل آقای چالمرز جانسون 
چنين عاملی را به عنوان »عامل نهايی« معرفی كرده و می نويسد: »عامل نهايی واقعه ای 
است كه به وضوح نشان می دهد كه محافظه كاری ديگر قادر به ممانعت از جنبش انقابی 

نيست.«2 
برگزاری يک اعتصاب سراس��ری، اضمح��ال ارتش و پليس س��ركوبگر، فرار رئيس 
كشور، تجلی ناگهانی يک باور ايدئولوژيک در جامعه و حذف فيزيکی يک نخبه يا يکی 

1. تاريخ نگار انقاب اسامی 
2. چالمرز جانسون، تحول انقابی، ترجمه حميد الياسی، تهران، اميركبير، 1363، ص103. 
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از رهبران برجس��ته سياسی از جمله عوامل نهايی يا ش��تابزای مبارزات انقاب در يک 
جامعه محسوب می شوند. 

در انقاب اسامی  ايران مهم ترين عامل شتابزا شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی- 
فرزند ارشد امام خمينی- بود. مخصوصاً كه اين واقعه يک رويداد ساده و طبيعی نبود، 
بلکه توطئه مشترك سازمان استخبارات عراق و سازمان امنيت ايران بود. حتی پزشکان 

عراقی هم مسموميت را عامل قتل حاج آقا مصطفی تشخيص داده بودند. 
اما مأموران مجری اين جنايت ماهرانه كارشان را انجام داده بودند. زيرا: 

اوالً مأم��وران امنيتی می دانس��تند كه تا آن زمان علمای اس��امی  فت��وا برای اجازه 
كالبدشکافی افراد نمی دهند. ُعرف چنين بود. چنان كه حضرت امام نيز چنين اجازه ای 

را برای كالبدشکافی پيکر مطهر فرزندش نداد. 
ثانياً از آنجا كه طراحی چني��ن جناياتی از نظر بين المللی و سياس��ی برای هر دولتی 
تبعات سنگينی دارد، مأموران امنيتی در اين گونه مواقع حتی االمکان اسناد مکتوب رد 
و بدل نمی كنند تا ردپايی برای افشای عامان جنايت باقی نماند. چنان كه ترور سپهبد 
تيمور بختيار- اولين رئيس ساواك كشور- در سال 44 در عراق، شهادت جهان پهلوان 
تختی در سال 46 در ايران، شهادت س��يد محمدرضا سعيدی و اعدام نه تن از زندانيان 
سياسی و... انتشار مقاله استعمار سرخ و سياه در روزنامه اطاعات 17 دی ماه سال 56 
عليه امام و نيز اخراج امام از نجف در اوايل مهرماه سال 57، از جمله اين توطئه های بدون 
مکاتبه بود كه هيچ گاه اسناد مکتوبی از آن به دست نيامد و اگر هم وجود داشته عوامل 

توطئه، آن اسناد را از بين برده اند. 
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در هر ص��ورت گرچه اين توطئه موجب ح��ذف فيزيکی ش��خصيت بزرگی از صحنه 
مبارزات ايران شد ولی از س��وی ديگر پس از شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در 
اول آبان سال 56 فضای سياسی ايران ش��اهد حوادثی بود كه در دو دهه چهل و پنجاه 
تجربه ای بی نظير به شمار می رفت. اول اين كه س��خنرانی های فراوانی در بزرگداشت 
شخصيت اين شهيد برپا شد. تعدد اين س��خنرانی ها به همراه محتوای سياسی آنها نه 
تنها پهنه ايران، بلکه كشورهای همسايه و بسياری از محافل دانشجويی در اروپا، امريکا 
و آسيا را نيز در بر گرفت. دوم اين كه در اين مجالس تنها به گراميداشت سيد مصطفی 
بسنده نشد، بلکه نام امام خمينی كه سال ها زندانی سينه ها و گلوها شده بود آشکارا بر 
زبان آمد و باالتر از آن وعاظ و خطبای اين مراسم خواسته هايی مطرح كردند كه پيش 
از آن در مجالس علنی بی س��ابقه بود: بازگش��ت امام خمينی از تبعيد، آزادی زندانيان 

سياسی، آزادی قلم، بيان و مطبوعات و... از جمله اين خواسته ها بود.
محمدرضا پهلوی به ظاهر خود را به رعايت آنچه فضای باز سياسی ناميده می شد، ملزم 
می ديد؛ ولی در باطن، او اعتقادی به فضای هر چند باز و آزادی سياس��ی و حقوق بشر 
نداشت. به همين جهت تعداد قابل توجهی از روحانيان پس از اين سخنرانی ها دستگير 

و تبعيد شدند. 
به اين سبب صاحب نظران معتقدند شهادت حاج آقا مصطفی پيروزی نهضت امام را در 
حساس ترين مرحله تسريع نمود؛1 اما چند روز بعد رژيم به فکر انتقام جويی افتاد. به اين 
صورت كه از يک طرف اقدام به تبعيد عده ای از فعالين مجالس سيد مصطفی نمود، و از 
طرف ديگر مقاله موهنی را در روزنامه اطاعات به چاپ رساند و سپس دست به كشتار 
مردم قم زد. در نتيجه رويدادی كه در دی ماه 1356- هشتاد روز- پس از شهادت سيد 
مصطفی خمينی در شهر قم رقم خورد، احتمال فروپاش��ی سلطنت را دو چندان كرد. 
اين كشتار به خاطر اعتراض طاب و مردم اين شهر نسبت به چاپ مقاله ای موهن عليه 
امام خمينی در روزنامه اطاعات 56/10/17 بود كه ستون فقرات و مغز متفکر مبارزات 

مردم ايران محسوب می شد.
پيش بينی سقوط رژيم شاه پس از اين حادثه، اولين بار در پيامی  كه حضرت امام خمينی 
به مناسبت كشتار 19 دی سال 56 قم صادر كردند، بر سر زبان ها افتاد. او در اين پيام به ملت 

شريف ايران مژده داد كه »... رژيم جائرانه شاه نفس های آخرش را می كشد.«2

1. كوثر، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1373، ج1، ص319. 
2. صحيفه امام، ج3، ص315. 
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تجلی شهادت حاج آقا مصطفی در نجف 
آيت اهلل شهيد سيد مصطفي خميني فرزند گرانقدر امام خميني و حاجيه خانم خديجه 
ثقفی، در آذر سال 1309ش در ش��هر قم ديده به جهان گشود. او در محيطي آكنده از 
معنويت رش��د كرد و در حوزه علميه قم به تحصيل علوم ديني پرداخت. در 21 سالگي 
مشغول تحصيل دروس خارج شد و از محضر آيت اهلل بروجردي، امام خميني و آيت اهلل 
سيد محمد داماد استفاده علمي زيادي برد و در حدود 27 سالگي به درجه  اجتهاد رسيد. 
ايشان در س��ال 1335 ش با دختر آيت اهلل ش��يخ مرتضی حائري- نوه آيت اهلل حائری 

بزرگ، بنيان گذار حوزه علميه قم- ازدواج كرد. 
همزمان با تبعيد امام خميني در 13 آبان سال 1343 به تركيه، حاج آقا مصطفی نيز 
دستگير و زنداني شد و پس از 57 روز از زندان آزاد گرديد. سپس مجدداً توسط ساواك 
دس��تگير و به تهران اعزام و از آنجا به تركيه تبعيد ش��د. او همراه امام از تركيه به عراق 
اعزام شد و تا زمان شهادتش، مدت سيزده سال در حوزه  علميه  نجف به تدريس، تأليف 

و مبارزات سياسی عليه رژيم پهلوی مشغول بود. 
حاج آق��ا مصطفی با آنکه ب��ه احترام پدر بزرگ��وارش خ��ود را در عرصه های علمی  و 
اجتماعی كمتر بروز و ظهور می داد، ولی عالم مجتهد و شناخته شده ای بود كه هميشه 
ساواك اقداماتش را تحت نظر داشت و چون او را خطری جدی برای استمرار حکومت 
پهلوی می ديد، به همين جهت در سحرگاه روز يکشنبه اول آبان ماه سال 1356 در سن 
47 سالگي در منزل خودش در ش��هر نجف اشرف- كش��ور عراق- به طور مشکوك به 

شهادت رساند.
اهميت خبر ش��هادت حاج آقا مصطف��ی از آن جهت بود كه عاوه بر نقش برجس��ته 
سياس��ی او در هماهنگی بين نيروهای مبارز و مديريت دفتر و بيت امام، فرزند ارش��د 
 حضرت امام- يگانه پيشوای مبارزات حق طلبانه مردم عليه استبداد پهلوی- محسوب 

می شد. 
حاج آقا مصطفی كسی بود كه در مدرس��ه انقابی امام خمينی اسام ناب را شناخته 
بود، و قهراً خطر بزرگی برای رژيم شاه به شمار می آمد. او عاوه بر داشتن افکار و روحيه 
انقابی، معتقد به قيام مسلحانه عليه رژيم نيز بود1 و تا آنجا كه می توانست افرادی را كه 
با او سر و كار داش��تند به فرا گرفتن فنون نظامی  و پارتيزانی تشويق می كرد و وسايل و 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، قم، دفتر انتشارات اسامی، 1361، ج1، ص932. 
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امکانات آن را تا حدودی برايشان فراهم می ساخت.1 او معتقد بود كه طلبه ها بايد آموزش 
نظامی  ببينند. البته امام تا پيروزی انقاب هيچ گاه معتقد به مبارزه مسلحانه نبودند بلکه 
معتقد بودند بايد به مردم آگاهی داد تا آنها روشن شوند. در اين صورت مردم اگر رژيمی 

 را نخواستند آن را از بين می برند. 
اما نظر شخصی حاج آقا مصطفی اين بود كه تنها با كار سياسی كردن، نمی توان يک 
رژيم 2500 ساله را از بين برد. بايد مردم به خصوص چهره های مورد توجه جامعه، مسلح 
ش��وند و در مبارزه مس��لحانه حضور پيدا بکنند. به همين دليل بايد به طلبه ها آموزش 
نظامی  بدهيم.2 اما اين برنامه حاج آقا مصطفی از نظر دستگاه جاسوسی شاه پنهان نبود.3 
او عاوه بر آنکه خود يک مجتهد كامل و اس��تاد و مدرس برجسته سطوح عاليه علوم 
اس��امی  و اهل تحقيق و تأليف بود، در همه احوال از امام نيز مراقبت می كرد تا از نظر 

جسمی، اجتماعی و سياسی كوچکترين صدمه ای به او وارد نشود. 
او امام را انسان كامل می دانس��ت و ارادت عجيبی به او داشت. به همين جهت خود را 
وقف امام كرده بود. در نجف اش��رف با آن جو سياسی آش��فته و آن همه معاهدات بين 
دولت های ايران و عراق و با وجود فعاليت های منفی آخوندهای وابس��ته عليه امام، آقا 
مصطفی خود را س��پر بای امام كرده بود و با اخاق و روابط عمومی  خوبی كه داشت، 

خيلی از مسائل را حل می كرد و در تمام مسائل حضور داشت.4 
او يار نزديک و بازوی توانايی برای پدر و تکيه گاهی ب��رای پيروان امام بود.5 او از طرق 
مختلف مانند توزيع رس��اله، اعاميه ها، پيام ها، نوارها، نامه ها، نشر سخنان و مواضع و 
ديدگاه های امام در ايران و ساير كشورها، به وسيله شبکه مبارزين به ترويج انديشه های 
امام می پرداخت. همچنين او با سفر به كشورهای عربستان، سوريه و لبنان كه غالباً به 
بهانه زيارت صورت می گرفت، با مبارزان مس��لمان و طرفداران ايرانی و غير ايرانی امام 
ارتباط برقرار می كرد و به آنها رهنمودهای الزم را می داد.6 در يکی از اس��ناد س��اواك 
تصريح شده كه هر ماه تعدادی از دانشجويان ايرانی كه در اروپا هستند به بيروت می روند 

و از آنجا به وسيله حاج آقا مصطفی خمينی به عراق نزد امام در نجف برده می شوند.7
1. همان. 

2. سيد علی اكبر محتشمی، خاطرات سياسی، تهران، خانه انديشه جوان، 1378، ج2، ص293. 
3. سيد حميد روحانی، همان. 

4. به اهتمام گروه تاريخ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(، سال های نجف، خاطرات آيت اهلل سيد محمد سجادی، 
تهران، عروج، 1389، ج 2، ص105-107. 

5. كوثر، همان، ص291. 
6. به اهتمام معاونت پژوهشی مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(، اميد اسام، تهران، عروج، 1390، ص8. 

7. سند شماره 5930، مورخ 52/2/29 ساواك
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او در جريات مبارزات س��ال 41 و 42 يک��ی از افراد پركار و فعال ب��ود و در به حركت 
درآوردن نيروهای اصيل فعاليت و كوشش های طاقت فرسا داشت. در قيام 15 خرداد نيز 
نقش مديريتی خود را در غياب امام به خوبی ايفا نمود و نقطه اتکای مبارزات روحانيون 
بود؛ چنان كه رئيس ساواك قم در تاريخ 42/5/20 در خصوص نقش آقا مصطفی بعد از 

بازداشت پدرش و قيام 15 خرداد می نويسد: 
بعد از دستگيری و بازداش��ت آيت اهلل خمينی، پس��ر وی به نام سيد 
مصطفی كه معمم نيز می باشد امور جاريه را انجام می دهد و پول هايی 
هم توسط بازاريان تهران جهت پرداخت شهريه طاب رسيده كه شهريه 
ماه جاری طاب حوزه علميه قم ]به[ وسيله نامبرده پرداخت گرديده 

است.



59
می

سا
ب ا

قا
ت ان

رزا
مبا

ی 
ابزا

 شت
مل

، عا
فی

صط
قا م

ج آ
 حا

دت
شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

باز در سند ديگر ساواك به تاريخ 42/5/22 آمده كه: 
اخيراً پس��ر آيت اهلل خمينی ب��ا افراد 
متنفذ و مخالف دولت در تماس می باشد 
و چ��ون مش��اراليه می تواند ب��ا پدرش 
ماقات نماي��د از اين لح��اظ رابط بين 

پدرش و افراد مخالف دولت است.1
يکی ديگر از اسناد ساواك حاكی از تشديد فعاليت حاج 

آقا مصطفی عليه دولت در همين ايام است: 
طبق اطاع واصله پس از دس��تگيری 
عده ای از علمای تبريز، س��يد مصطفی 
خمينی فرزند آيت اهلل خمينی شديداً بر 

عليه دولت فعاليت می نمايد و چند روز قبل گويا برای تماس با ميانی 
به مشهد رفته است.2

باز در س��ند ديگری از س��اواك ش��ميرانات به تاريخ 42/5/31 تصريح شده كه سيد 
مصطفی خمينی در اغلب موارد با اشخاص مخالف دولت به وسيله تلفن تماس داشته 

كه به صورت رمز در نقاط مختلف قرار ماقات می گذارند و با هم در ارتباط می باشند.3
حاج آقا مصطفی پس از دس��تگيری امام در آبان سال 43 كه به خاطر سخنرانی عليه 
كاپيتوالسيون بازداشت شده بود، باز هم سکوت نکرد و به فعاليت هايش عليه رژيم ادامه 

داد. چنانکه رئيس ساواك قم در گزارشی به تاريخ 43/8/13 نوشت:
... نامبرده فوق پس از دستگيری پدرش )آيت اهلل خمينی( در صبح روز 
جاری با جمع آوری اشخاص و مراجعه به آيات و تحريک بازاريان ايجاد 

تشنج می نمود. 

1. سند مورخ 42/5/20 ساواك تهران
2. سند شماره 22716، مورخ 42/10/14 ساواك تهران

3. سند شماره 1051، مورخ 42/5/31 ساواك شميرانات

در انقالب اسالمی  ایران 
مهم ترین عامل شتابزا شهادت 
آیت اهلل سيد مصطفی خمينی- 
فرزند ارشد امام خمينی- بود. 
مخصوصًا که این واقعه یک 
رویداد ساده و طبيعی نبود، 
بلکه توطئه مشترک سازمان 
استخبارات عراق و سازمان 
امنيت ایران بود. حتی پزشکان 
را  مسموميت  هم  عراقی 
عامل قتل حاج آقا مصطفی 

تشخيص داده بودند
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در نتيجه آقا مصطفی بازداش��ت و ب��ه تركيه نزد 
پدرش تبعيد گرديد. لذا آقا مصطفی چه زمانی كه او 
در قم بود و چه زمانی كه در تبعيدگاه تركيه و نجف به 
سر می برد، مردانه مدافع آرمان های انقاب اسامی 
بود. نه تسليم هشدارها و وعده های مأموران شد و نه 
در مقابل دولت های ايران و تركيه و عراق كوتاه آمد.1 
پس يک��ی از علل وحش��ت س��اواك از ح��اج آقا 
مصطفی، كه او را به شهادت رساند اين بود كه ساواك 
خطر وجود او را ب��رای بقای رژيم ش��اه جدی تلقی 
می كرد. چنانکه ساواك نيز در يکی از گزارشات خود 

اين موضوع را تصريح نموده: 
در حال حاضر وضع خمينی در عراق به اين ترتيب است كه كليه كارها 
و فعاليت وی دست پس��رش مصطفی خمينی افتاده و تمام طرفداران 

خمينی اطراف پسرش جمع شده اند.2 

1. البته ترسيم جامع تر حيات سياسی و مبارزاتی حاج آقا مصطفی مجالی ديگر و پژوهشی گسترده را می طلبد. 
2. سيد علی اكبر محتشمی، همان، ص294. 

صاحب نظران معتقدند شهادت 
پيروزی  آقا مصطفی  حاج 
نهضت امام را در حساس ترین 
مرحله تسریع نمود؛ اما چند روز 
بعد رژیم به فکر انتقام جویی 
افتاد. به این صورت که از یک 
طرف اقدام به تبعيد عده ای از 
فعالين مجالس سيد مصطفی 
نمود، و از طرف دیگر مقاله 
موهنی را در روزنامه اطالعات 
به چاپ رساند و سپس دست به 

کشتار مردم قم زد
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اين موضوع در گ��زارش مورخ 8 خرداد س��ال 51 
ساواك نيز به نوعی تصريح شده كه »در حال حاضر 
عامل اصلی فعاليت های خمين��ی فرزند او مصطفی 

می باشد.1
رژيم شاه فکر می كرد ياران امام دنبال درست كردن 
»خمينی دومی« هس��تند كه در صورت ارتحال امام 
راهش را تا برچيدن حکومت پهلوی و اس��تقرار يک 
نظام اسامی  ادامه دهد. چنانکه يکی از تحليل گران 
ساواك يک هفته پس از ش��هادت حاج آقا مصطفی 

طی گزارشی نوشت: 
عناصر موصوف ]روحانيون و س��اير ايرانيان خارجی مخالف رژيم[ در 
گذشته كوشش داشتند مصطفی را كم كم به سر حد خمينی برسانند تا 
پس از فوت پدرش جانشينی- از ديدگاه آنان- وجود داشته باشد و در 
حقيقت خمينی دومی  هم باشد كه بتوانند از نام و نشان او بر ضد دولت 
ايران استفاده كنند، كه با مرگ ناگهانی او تمام نقشه های آنان نقش بر 

آب شد.2
لذا رژيم شاه تصور می كرد با ش��هادت حاج آقا مصطفی، هم امام خمينی را شکست 
خورده و مأي��وس می كند، هم ضربه ای ب��ر پيکر نهضت اس��امی  وارد می نمايد3 و هم 

جانشين احتمالی امام را برای رهبری آينده انقاب اسامی  از بين می برد! 
اما همه ديدند كه اين آرزوی رژيم وارونه ش��د و امام با آنکه ب��ا عواطف پدری، از اين 
مصيبت داغدار شد، ولی در اين ضايعه اسفناك ابراهيم وار صبر كرد و مانند كوه استوار 
ايس��تاد و اين مصيبت بزرگ كمترين خللی در برنامه های منظ��م وی به وجود نياورد. 
برخورد ش��کيبانه امام خمينی با اين فاجعه- كه حاكی از روح بلند و ايمان و اطمينان 

قلبی كم نظيرش بود- موجب شگفتی و حيرت همگان گرديد.4 
از س��وی ديگر ياران امام و دوس��تان حاج آقا مصطفی نه تنها مأيوس نش��دند، بلکه با 
سازماندهی جديدی كه به همت سيد احمد آقا فرزند كوچک تر امام صورت گرفت، همگان 

1. سند شماره 5386، مورخ 51/3/8 ساواك 
2. گزارش شماره 13026، مورخ 8 آبان سال 56 نمايندگی ساواك در عراق 

3. سيد حميد روحانی، همان. 
4. شهيدی ديگر از روحانيت، روحانيون مبارز ايرانی خارج از كشور، نجف اشرف، آبان 1356، ص18. 

پيش بينی سقوط رژیم شاه 
پس از شهادت آقامصطفي، 
اولين بار در پيامی  که حضرت 
امام خمينی به مناسبت کشتار 
۱۹ دی سال 56 قم صادر 
کردند، بر سر زبان ها افتاد. 
او در این پيام به ملت شریف 
ایران مژده داد که »... رژیم 
جائرانه شاه نفس های آخرش 

را می کشد.«
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حول محور رهبری امام بر كوشش های سياسی- مذهبی خود عليه رژيم پهلوی افزودند. 
به همين سبب با انتشار خبر ش��هادت حاج آقا مصطفی، انقابيون در مناطق مختلف 
كشور، دست به تحركات تازه ای برای افش��ای اين جنايت عوامل شاه زدند و با تکثير و 
توزيع اطاعيه ها و برپايی مجالس مختلف ضمن تجليل از مقام واالی امام، تنور مبارزه 
را هر چه بيشتر گرم كردند؛ به طوری كه تحوالت و تحركات حاصل از اين واقعه يکی از 

عوامل اصلي سقوط زودهنگام رژيم در ماه های پايانی انقاب گرديد. 
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پ��س از ش��هادت حاج آق��ا مصطف��ي، اولين 
واكنش ها در عراق بود. به طوری كه حوزه علميه 
نجف اشرف و ديگر شهرهاي عراق، تعطيل شد. 
نکته بس��يار مهم و قابل تأمل در تعطيلي حوزه 
علميه نجف، اين است كه مرسوم نبود به خاطر 
درگذش��ت يکي از علما، آن حوزه كامًا تعطيل 
ش��ود. تنها زماني كه يکي از مراج��ع طراز اول 
وفات مي كرد، حوزه تعطيل مي ش��د. بنابر اين 
با انتشار خبر شهادت حاج آقا مصطفي درس ها 
تعطيل شد. از ساعات اوليه، روز اول آبان ماه سال 
56 در منزل امام خميني، مراسم روضه خواني به 
همين مناسبت برپا شد كه آيات، مراجع، فضا و 

طاب علوم ديني براي تسليت گويي به امام، مي آمدند.1 
پس از اين، اولين مجلس فاتحه خواني را امام در مسجد هندي- كه بزرگ ترين مسجد 
نجف اشرف بود- برگزار كرد. اين مراسم طی سه ش��ب متوالي- چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه- به طرز باش��کوهي برگزار گرديد و در آن، عموم طبقات مردم از شهر نجف و 
شهرهاي ديگر عراق مثل بغداد، كاظمين، عماره، سامرا، بلد، كربا، ديوانيه، حله و كوفه 
شركت كردند. مراس��م ديگري را نيز آيت اهلل خويی و ساير مراجع و هيئت هاي لبناني، 

ايراني، عراقي، پاكستاني، افغاني و غيره مقيم نجف برگزار نمودند. 
تعطيلي حوزه علمي��ه نجف به صورت بي س��ابقه اي تا ده روز ادامه پي��دا كرد و حتي 
تصميم بر اين بود كه بيش از اين تا اربعين مرحوم حاج آقا مصطفي ادامه پيدا كند؛ اما 
امام خميني در پايان همين روز اعام كردند كه درس ها نبايد تعطيل شود و آقايان علما 
درس هاي خود را شروع كنند. امام خميني در روز دهم آبان به منظور واداشتن ديگران 

به شروع كاس هاي درس، خودشان در كاس حاضر شدند.2

بازتاب واقعه در شهرهای ايران
به دنبال ش��هادت س��يد مصطفی مناطق مختلف كش��ور طاب و جوانان روشنفکر، 

1. ندا، ش22، پاييز 1376، ص23. 
2. يادها و يادمان ها، كميته علمی كنگره بزرگداشت آيت اهلل س��يد مصطفي خميني، خاطرات حجت االسام 

محتشمی، تهران، عروج، 1376، ج1، ص179-181. 

یکی از علل وحشت ساواک از حاج 
آقا مصطفی، که او را به شهادت 
رساند این بود که ساواک خطر 
وجود او را برای بقای رژیم شاه 
جدی تلقی می کرد. چنانکه ساواک 
نيز در یکی از گزارشات خود این 
موضوع را تصریح نموده: »در حال 
حاضر وضع خمينی در عراق به این 
ترتيب است که کليه کارها و فعاليت 
وی دست پسرش مصطفی خمينی 
افتاده و تمام طرفداران خمينی 

اطراف پسرش جمع شده اند.«
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بازاريان، فرهنگيان، كارمندان و كشاورزان كشور ايران دست به تحركات تازه ای زدند. 
ولی به رغم تاش های حاصل، شهربانی و ژاندارمری و ساواك به بهانه های مختلف غالباً 
مانع از برگزاری مجالس ترحيم علنی و عمومی   شدند. اين در حالی بود كه ساواك تهران 
روز دوم آبان س��ال 56- يعنی دو روز پس از واقعه- طی بخش��نامه ای به سازمان های 
تابعه- به ظاهر- اجازه داده بود كه برگزاری مجالس ترحيم برای فرزند امام بامانع است: 
سيد مصطفی خمينی فرزند ارشد روح اهلل خمينی در اثر سکته قلبی 
در عراق فوت نموده است، و چون از جانب روحانيون مجالس ختمی  به 
اين مناسبت برگزار خواهد ش��د پيش بينی الزم معمول و چنانچه اين 
مجالس به طور ساده برگزار شود بامانع ]است[. وعاظ و سخنرانان فقط 
درباره متوفی صحبت ]نمايند[ و حساسيتی درباره خود خمينی نشان 
داده نشود. ولی در صورتی كه وعاظ و سخنرانان در مجالس عليه مصالح 
كشور مطالبی عنوان و يا در خارج از محيط مجالس، عناصری دست به 
تظاهرات و يا تحريکاتی بزنند شهربانی محل با تدابير الزم از اين اقدامات 

جلوگيری به عمل آورد.1 
از جمله در گرگان، ساواك و شهربانی از برپايی چنين مجلسی برای شهادت حاج آقا 
مصطفی جلوگيری می كردند. جمعی از علمای مبارز گرگان پيش نويس اطاعيه مجلس 
ترحيم را تهيه نمودند و پنج نفر به اس��امی  آقايان: 1. س��يد كاظم نورمفيدی 2. س��يد 
حبيب اهلل طاهری 3. شيخ رسول رضايی 4. سيد محمد رئيسی 5. شيخ محمد شعبانی 
آن را امضا نمودند و جهت اخذ مجوز به شهربانی گرگان فرستادند. اين اطاعيه از ساواك 
گرگان به مازندران و از آنجا به تهران ارسال شد و مقام مسئول در ساواك كشور به بخش 

امنيت داخلی دستور داد: 
اين اعاميه تکثير و روی پرون��ده افراد س��ابقه دار بايگانی و در مورد 
افرادی كه دارای پرونده نمی باشند و همچنين برای ميرحيدری پرونده 
تشکيل و روی پرونده موضوعی و استعامی  كه قبًا در مورد طرفداران 
خمينی از طريق مركز اس��تان ش��ده بود نيز منعکس و با ارايه پرونده 

1. چنان كه ماحظه مي شود، ساواك در مکاتبات و گزارش هاي خود سعي مي كند از عبارت سکته قلبي به جای 
شهادت حاج آقا مصطفي استفاده كند تا بدين وسيله اين واقعه را يک مسئله عادي و معمولي جلوه دهد؛ اما اسناد 
و مدارك فراواني در دسترس اس��ت كه در مجالس ترحيم برگزارشده، س��خنرانان علت رحلت حاج آقا مصطفي 
را به ساواك نس��بت داده اند و مجالس ترحيم به تدريج به مجالس انتقاد از حکومت پهلوي، تبديل گرديده است. 
رك: شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت 

اطاعات، 1388، ص52. 



67
می

سا
ب ا

قا
ت ان

رزا
مبا

ی 
ابزا

 شت
مل

، عا
فی

صط
قا م

ج آ
 حا

دت
شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

موضوعی مذاكره نماييد. ضمناً در م��ورد مراقبت از اين قبيل افراد و در 
صورت لزوم ايجاد محدوديت هاي الزم تبادل نظر شود.1 

لذا شهربانی نه تنها با برگزاري آن موافقت نکرد، بلکه موضوع را به ساواك انعکاس داد. 
آقای سيد صادق ميرحيدری كه خود اين اطاعيه را برای اخذ مجوز به شهربانی گرگان 

برده در اين باره می گويد: 
يک شب كه در مسجد پشت سر آقاي نورمفيدی نماز می خوانديم به 
ايشان گفتم: نمی خواهيد برای پسر امام مجلس بنشينيم؟ اگر خواسته 
باشيد كه بنش��ينيم من حاضرم اطاعيه را به اطاعات شهربانی ببرم و 
اجازه مجلس را بگيرم. حاج آقا خيلی خوشش آمد. منتظر بود و اطاعيه 
را نوشتند و فردا ما اين اطاعيه را به اطاعات شهربانی برديم. در آنجا 
رئيس اطاعات وقت آقای اتابکی بود كه با نگاهی تند به من نگاه كرد و 
گفت: سيد اين چيه؟ و من گفتم بخوان ببين چيه، می خواهيم برای پسر 
امام مجلس ترحيم بنشينيم. گفت: برو ظهر بيا. ما ظهر رفتيم، مجدداً باز 
گفت: فردا بيا. فردا هم رفتيم باز ما را سرگردان كرد. تا اينکه ظهر موقع 
نماز حاج آقا می خواس��ت نماز برود كه ما را ديد و گفت چه طور ش��د؟ 
گفتم جريان اطاعيه اينطوری شده، به من گفته اند: ظهر بيا، و رئيس 
فرهنگ ]اداره آموزش و پرورش گرگان[ هم ما را خواسته و بنا كرده به 
بد و بيراه گفتن و تهديد كردن. لذا حاج آقا دستور داد ديگر شما نرويد، 
ما يکی ديگر را پيدا می كنيم كه برود اعاميه را از شهربانی بگيرد. پس 
از چند روز بعد كه موضوع را از حاج آقا نورمفيدی پرسيدم، گفت: اجازه 

گذاشتن مجلس ترحيم برای پسر امام را نداده اند.2
عوامل ساواك نه تنها در گرگان بلکه در ساير ش��هرها نيز چنين سخت گيري هايي را 
به اجرا گذاشتند. چنان كه آقاي شيخ علي اصغر زنگانه يکي از روحانيان مبارز علي آباد 

كتول مي گويد: 
در مورد برگزاري مجلس ترحيم برای آيت اهلل سيد مصطفي خميني 
در آن روزگار، حقير براي جمع كردن هم��ه روحانيون منطقه به منزل 
امام جماعت مسجد جامع علي آباد كتول، با ماشين به درب خانه ايشان 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، 1391، ج2، ص442. 
2. از متن مصاحبه مؤلف با نامبرده 
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رفتم و آنها را آوردم. پس از اجتماع به ياد دارم كه براي اداره و سخنراني 
در جلسه ختم، گفت وگوهايي پيش آمد و حقير با جرئت تمام آمادگي ام 
را اعام كردم. لذا بنا شد كه من سخنراني كنم و برنامه مراسم مشخص و 
تمام شد... ناگهان صبح زود ديدم زنگ در منزل ما به صدا درآمد. رفتم و 
در را باز كردم كه مشاهده نمودم از طرف ساواك گرگان و فرمانده پاسگاه 
ژاندارمري آمده اند و مرا به ساواك بردند... و چه سؤاالتي همراه با 2، 3 
برخورد فيزيکي )سيلي( كه نثار من كردند!... باالخره فرداي آن شب به 
خاطر همين، برنامه ريزي هاي ما براي برگزاري مجلس ختم مرحوم حاج 
آقا مصطفي خميني در علي آباد كتول به هم خورد و مأموران ژاندارمري 

در مسجد را بستند و مانع از برگزاري آن مراسم شدند.1
ولی به رغم اين س��خت گيری ها در برخی از مناطق ايران مجالس��ی برای بزرگداشت 
شهادت او كه در واقع بزرگداشت شخصيت حضرت امام و برافراشتن علم مبارزه بر ضد 

رژيم شاه بود، برگزار شد. چنان كه آقای محمدعلی ايزان لو می گويد: 
وقتی خبر شهادت آقا مصطفی منعکس شد، طبق معمول در مسجد 
جامع گنبد نيز به رسم يادبود، مراسمی  برگزار گرديد كه در اين مجلس 
آقای حسنی كه روحانی ساكن گنبد بودند، سخنرانی كردند و آنجا نام 
امام و آقا مصطفی را بردند كه برای اولين بار مردم حاضر در مسجد برای 

نام امام سه بار صلوات فرستادند.2

1. از مصاحبه مکتوب مؤلف با نامبرده 
2. از خاطرات مکتوب نامبرده براي مؤلف 
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اما با وج��ود همه تضييقاتی ك��ه رژيم در اين 
راه به عمل می آورد به محض رس��يدن خبر به 
ايران، آثار عزا و تعطيلي در بسياری از شهرهاي 
مختلف، مخصوصاً در ش��هرهای ق��م و تهران 
نمايان ش��د. بازار قم تعطيل گرديد و قشرهای 
مختلف مردم به عزاداري پرداختند. بازار تهران 
و ساير شهرستان ها نيز همچون شهر قم تعطيل 
و مجالس ختم و بزرگداشتي برگزار گرديد. روز 
دوم آبان 1356 كه مصادف با سالروز تولد امام 
رضا)ع( بود، به مناس��بت عروج ملکوتي فرزند 
امام خميني، مراسم جشن تعطيل شد و مردم به 

عزاداري و سخنراني پرداختند. 
همچنين به مناسبت هفتمين روز شهادت فرزند ارشد امام خميني مجلس باشکوهي 
در مسجد ارگ تهران منعقد گرديد. در برپايي اين مجلس، تجار، بازاريان و دانشجويان 
برخي از دانشگاه هاي تهران نقش زيادي داشتند. در يکي از گزارش هاي ساواك در مورد 
تاش دانشجويان دانشگاه صنعتي آريامهر )صنعتي شريف كنوني(، چنين آمده است:

خبر واصله حاكي اس��ت كه دانشجويان دانش��گاه صنعتي آريامهر به 
مناسبت فوت مصطفي خميني، يک برگ آگهي در ساختمان مجتهدي 
آن دانشگاه نصب و ضمن آن از دانشجويان دعوت نموده اند ساعت 13 
مورخ 36/8/8 ]56[ در مسجد ارگ حضور به هم رسانند. مضافاً به اينکه 
در اين زمينه تراكت هاي ديگري نيز پخش گرديده است. مراتب جهت 

اطاع هر گونه پيشگيري هاي الزم اعام مي گردد.1

1. شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، همان، ص50. 

با تالش و برنامه ریزي هاي مبارزین 
خارج از ایران و ارسال هزاران پيام 
تسليت و برگزاري مجالس ترحيم 
و کشيده شدن آن به رسانه هاي 
ارتباط جمعي جهان، شهادت 
حاج آقا مصطفي بعد جهاني نيز 
به خود گرفت. حتي گذشت زمان 
نيز موجب کاهش و فرو نشستن 
امواج آن نشد، بلکه بر خالف تصور 
و پيش بيني هاي ساواک و دیگر 
عوامل رژیم پهلوي، روز به روز بر 

ابعاد آن افزوده گشت
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بر اساس اس��ناد ساواك از س��اعت 15 الی 17 
مراس��می  در تهران به مناس��بت ش��هادت سيد 
مصطفی خمينی با شركت جمعی حدود 3 الی 8 

هزار نفر در مسجد ارگ تهران برگزار شد. 
همچني��ن از طبقه فوقانی مس��جد ارگ تهران 
تعدادی اطاعي��ه با امضای »دانش��جويان مبارز 

مسلمان« در بين مردم توزيع شد.1 
گزارش ديگري از ساواك حکايت از سفر طاب 
علوم ديني قم به تهران براي ش��ركت در مجلس 

فوق دارد: 
طبق اطاع روز 36/8/8 ]56[ ح��دود 3000 نفر از طاب علوم ديني 
و اهالي شهر قم با اتوبوس به تهران عزيمت كردند تا در مجلس ترحيم 
مصطفي خميني، پسر روح اهلل خميني كه در مسجد ارگ تهران برگزار 
مي گردد، شركت كنند. خواهشمند است دستور فرماييد پيش بيني هاي 
الزم براي مراقبت از مجلس مذكور معم��ول و نتيجه را به اين اداره كل 

اعام دارند. 
در گزارش ديگر ساواك به پخش اعاميه هايي در خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران 
از جمله خيابان شاهرضا )انقاب اس��امي كنوني(، 21 آذر و ميدان 24 اسفند )ميدان 
انقاب كنوني( اشاره شده و نوشته شده كه در آن اعاميه ها، از درگذشت سيد مصطفي 
به عنوان شهادت ياد شده است و از دانشجويان خواسته شده كه در مجلس ترحيمي كه 

قرار است در مسجد ارگ برگزار شود، شركت نمايند. 
عاوه بر اين در بسياري ديگر از مساجد تهران نظير مس��جد جامع بازار، مسجد امام 
خميني، مسجد همت تجريش، علي ابن ابيطالب شوش، مسجد وفا، مسجد امام حسين، 
مسجد جامع نارمک، مس��جد آيت اهلل كاشاني در پامنار، مس��جد ابوالفضل رباط كريم 

مجالس باشکوهي برگزار گرديد. 
لذا شهادت فرزند گرامي حضرت امام برخاف تصورات رژيم شاه، تحرك فزاينده اي در 
فضاي مبارزاتي كشور ايجاد كرد و به رغم سخت گيري هاي ساواك، مخالفان حکومت 

1. معصومه مرادپور آرانی، روزهای حماسه و نور، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1391، 
ج1، ص56. 

رژیم شاه تصور می کرد با شهادت 
حاج آقا مصطفی، هم امام خمينی 
را شکست خورده و مأیوس 
می کند، هم ضربه ای بر پيکر 
نهضت اسالمی  وارد می نماید و 
هم جانشين احتمالی امام را برای 
رهبری آینده انقالب اسالمی  از 
بين می برد! اما همه دیدند که این 

آرزوی رژیم وارونه شد 
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پهلوي در نقاط مختلف كش��ور و در ساير 
كش��ورها دس��ت به تحرك تازه اي زدند و 
در بس��ياری از مناطق ايران حتی در شهر 
كوچکی مثل بهشهر مراسم گرفتند. ساواك 

مازندران در اين باره نوشت: 
مجل��س مذكور س��اعت 
15 مورخه 36/8/7 ]سال 
56[ در مس��جد ماصف��ر 
بهشهر منعقد ]شد و[ عده 
زيادی از روحانيون و افراد 
متعص��ب مذهب��ی در اين 

مجلس شركت كرده بودند، شيخ ابوالحسن فاضلی فرزند محمود، شيخ 
حسين شفيعی، شيخ علی اسدی، ]و[ ش��يخ جعفر رحمانی در حياط 

مسجد ايستاده و به شركت كنندگان تسليت می گفتند.
ضمناًً شيخ صادق چالويی به منبر رفته، درباره فضيلت و علم و دانش 
سيد مصطفی خمينی صحبت و اضافه می نمايد شخصی خبر آورده، آن 
مرد بزرگ و مرجع عاليقدر با شهامت و شجاعت در مقابل مرگ فرزندش 
خم به ابروی خود نياورده، و وقتی فرزن��د خود را در قبر قرار می داده به 
آسمان نگاه كرده و گفته: خدايا خودت او را به من دادی و خودت از من 

گرفتی. جلسه در ساعت 17 خاتمه يافت.1 

1. آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی 

با انتشار خبر شهادت حاج آقا مصطفی، 
انقالبيون در مناطق مختلف کشور، 
دست به تحرکات تازه ای برای افشای 
این جنایت عوامل شاه زدند و با تکثير 
و توزیع اطالعيه ها و برپایی مجالس 
مختلف ضمن تجليل از مقام واالی 
امام، تنور مبارزه را هر چه بيشتر 
گرم کردند؛ به طوری که تحوالت و 
تحرکات حاصل از این واقعه یکی از 
عوامل اصلي سقوط زودهنگام رژیم در 

ماه های پایانی انقالب گردید
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واکنش ها و تحرکات خارجی
عاوه بر ايران و عراق، شهادت آيت اهلل سيد 
مصطفي خميني، در ميان مس��لمانان ساير 
كشورهای جهان، مخصوصاً ملل اسامي نيز 
انعکاس يافت و بيش از همه در بين انقابيون 
و نيروهای مبارز خارج كشور ديده شد. زيرا 
حاج آق��ا مصطفي در طول حيات سياس��ي 
دوازده س��اله خود در تبعيدگاه نجف، نقش 
مؤثر و آشکاري برای فعال نگه داشتن نهضت 
امام خمين��ي و ارتباط با نيروهاي اس��امي 
مب��ارز در اروپا، امريکا و س��اير كش��ورهاي 

مسلمان داش��ت. بر اين اس��اس جايگاه و نقش ايش��ان در هدايت و هماهنگي ياران و 
دوستداران امام، كامًا منحصر به فرد بود.

با تاش و برنامه ريزي ه��اي مبارزين خارج از ايران و ارس��ال هزاران پيام تس��ليت و 
برگزاري مجالس ترحيم و كشيده شدن آن به رسانه هاي ارتباط جمعي جهان، اين واقعه 
بعد جهاني نيز به خود گرفت.1 حتي گذشت زمان نيز موجب كاهش و فرو نشستن امواج 
آن نشد، بلکه بر خاف تصور و پيش بيني هاي ساواك و ديگر عوامل رژيم پهلوي، روز به 

روز بر ابعاد آن افزوده گشت. 

1. محمدحسن رجبی، زندگينامه سياسي امام خميني، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ج1، ص379. 

مراسم بزرگداشت آیت اهلل حاج آقا 
مصطفي خميني و اعالم همدردی با 
پدر بزرگوارش، از اوایل آبان سال 
56 تا مدت ها به تناوب ادامه یافت 
و همچون امواجي متالطم، ضربات 
سهمگيني را بر پيکر رژیم فرود 
آورد. این مراسمات با افشاگري ها و 
روشنگري هایي که به همراه داشت، 
موجب برانگيخته شدن مردم مسلمان 
ایران و مبارزین، عليه حکومت 
پهلوي شد و جهشي چشمگير در 

انقالب اسالمي پدید آورد
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در كش��ورهاي اروپايي و امريکا، بيش��ترين فعاليت از س��وي انجمن هاي اس��امي 
دانش��جويان در اروپا، امريکا و كانادا بود. يک��ي از اعاميه هاي اي��ن مجموعه به تاريخ 

يکشنبه اول آبان 1356 برابر با 22 اكتبر 1977 به اين شرح است:
خواهر و برادر!

هم اكنون، اطاع حاصل كرديم ك��ه برادر مبارز و گرانمايه ما حضرت 
حجت االس��ام آقاي حاج س��يد مصطفي خميني، فرزند ارشد مرجع 
عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل خميني نيمه شب گذشته در نجف 
به ديار ابد پيوست. درگذشت برادر فقيد ما به قرار اطاعاتي كه از نجف 

به دست ما رسيده، به طور مرموزي صورت گرفته است. 
مرحوم حاج آقا مصطفي خميني در وقايع س��ال هاي 1342 و 1343 
)15 خرداد و احياي كاپيتوالسيون( در كنار پدر ارجمند خود بود و پس 
از گذراندن يک دوره زندان، همراه معظم له از ايران به تركيه و سپس به 
عراق تبعيد گرديد. بيوگرافي اين برادر فقيد به زودي در اختيار همگان 
قرار خواهد گرفت. ما ضمن ابراز تأثر ش��ديد و عميق خود از اين ضايعه 
دردناك، درگذشت نابهنگام و مرموز برادر گرانقدر خود حجت االسام 
آقاي حاج سيد مصطفي خميني را به پيشگاه قائد زمان، مجاهد بزرگ و 
مرجع عاليقدر جهان شيعه- آيت اهلل خميني- تسليت گفته، از خداوند 
براي رهبر خردمند و نستوه خود، طول عمر و براي كليه بازماندگان آن 

مرحوم، صبر و تحمل مسألت مي داريم. 
كليه واحدهاي اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان در سراسر اروپا 
و سازمان هاي اسامي دانشجويان وابسته به انجمن اسامي دانشجويان 
در امريکا و كانادا و نيز انجمن هاي اسامي دانشجويان در هند، روزهاي 
جمعه و ش��نبه 6 و 7 آبان ماه )28 و 29 اكتبر( برابر با 14 و 15 ذيقعده 

مراسم يادبود و فاتحه برگزار خواهند كرد.
اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان در اروپا1

1. شهيدي ديگر از روحانيت، همان، ص140. 
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پس از انتشار خبر شهادت حاج آقا مصطفي، در 
كشورهاي پاكستان )ش��هرهاي كراچي، الهور و 
كويته(، افغانس��تان، بحرين، قطر، امارات متحده 
عربي و هندوس��تان، مراس��مي به اين مناسبت 
برگزار شد و اعاميه هايي نيز منتشر گرديد. برخي 
از اين مراسمات، از جمله مراسم شهر كابل، بسيار 

عظيم و كم سابقه بوده است.1 
در كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه، انگلستان 
و سوئد نيز اعاميه هايي را مس��لمانان و مبارزان 
ايراني مقيم آن كش��ورها صادر كردند و مراس��م 
ختمي برگزار ش��د. اين واكنش ها در ش��هرهاي 
لندن و پاريس قابل ماحظه بوده اس��ت. در اين 
مراس��مات نيز همچون مجالس منعقدش��ده در 
ايران و نجف اش��رف، حکومت ايران و س��اواك، 
عامل ش��هادت حاج آقا مصطفي معرفي ش��ده و 
سخنرانان، ضمن تجليل از مقام ايشان و مرجعيت 

و رهبري امام خمينی، از رژيم ايران نيز به شدت انتقاد كرده اند. در گزارش هاي ساواك 
نيز به بيانيه جنبش آزادي ايران در پاريس و اعاميه روحانيون مبارز ايران در آن شهر 
و تلگراف تس��ليت جمعيت علماي اماميه كراچي، انتش��ار نش��رياتي در كويت، بيانيه 
مسلمانان انگليس، مطالب روزنامه فرانس��وي زبان المجاهد چاپ الجزاير و غيره اشاره 

شده است.2

1. همان، ص126. 
2. شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، همان، ص52 و 54. 

با التهابی که پس از شهادت حاج 
آقا مصطفی در ميان عامه مردم و 
خواص ایجاد شده بود، این ایام 
بهترین فرصت بود تا روحانيت و 
مردم انقالبی ضمن برگزاری مراسم 
محرم حسينی، فریاد حق طلبی 
حسين زمان- خمينی کبير- را به 
گوش همگان برسانند و جنایات 
یزید زمان یعنی حکومت پهلوی 
را به طرق مختلف افشا نمایند. به 
همين جهت پس از محرم سال هاي 
42 و 43 این نخستين بار بود که 
محرم از رنگ و بوي سياسي زیادي 
برخوردار مي شد، و این هم به 
خاطر تحرکات تازه اي بود که به 
دنبال شهادت حاج آقا مصطفي در 

کشور به وجود آمد
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يکی از تحليل گران ساواك تهران ده روز پس از شهادت حاج آقا مصطفی در گزارشی 
نوشت: 

اكثر ش��ركت كنندگان در اين مراسم و مجالس، ش��عارهايی بر له ]به 
نفع[ خمينی و عليه دستگاه ]حکومت پهلوی[ داده و هم دست به دعا 

بودند كه يکبار ديگر خمينی به ايران مراجعت نمايد.1
البته نه تنها در ايران، بلکه گاهی اوقات مجالس و اجتماعات سياسی معترضان ايرانی 
در خارج از كشور نيز مبدل به تظاهرات خيابانی می شد و شعارهايی نيز به دفاع از نهضت 

امام و بزرگداشت شهيد سيد مصطفی خمينی فرياد می زدند. از جمله:
اهلل  اكبر، اهلل اكبر

الاله اال اهلل، الاله اال اهلل
ان الحياه عقيده و جهاد

درود بر خميني، مرگ بر حکومت يزيدي 
خمينی خمينی خدا نگهدار تو     بميرد بميرد دشمن خون خوار تو

درود بر مجاهد شهيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی
درود بر زندانيان سياسی ايران
مرگ بر رژيم ضد اسامی  شاه

مرگ بر امپرياليسم امريکا
مرگ بر سياست امپرياليستی شاه

سرنگون باد رژيم منفور پهلوی
نيم قرن كشت و كشتار، سرهای پاكان بردار، بر شاه نفرت و عار 

ياران ما در زندان، با خون خود نوشتند: يا مرگ يا استقال
مردم جهان برای نجات جان صد هزار زندانی سياسی ايران بکوشيد 

مستشاران نظامی  امريکا و اسراييل از ايران خارج شوند 
پيوند دانشجو و روحاني ناگسستني است 

مرگ بر دودمان كثيف پهلوی
آيت اهلل سيد مصطفی جاويد است 

آيت اهلل سعيدی جاويد است 
آيت اهلل ربانی جاويد است 

1. گزارش مورخ 15 آبان سال 56 ساواك تهران خطاب به بخش 312 ساواك كشور 
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صلوات به روان شهدای اسام 
و ده ها شعار انقابی ديگر كه به زبان های فارسی، انگليسی و عربی بر 

زبان ها جاری و يا روی پاكارد ها نوشته شده بود.1

برنامه ريزی برای برپايی اربعين
مراسم بزرگداشت آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني و اعام همدردی با پدر بزرگوارش، 
از اوايل آبان سال 56 تا مدت ها به تناوب ادامه يافت و همچون امواجي متاطم، ضربات 
سهمگيني را بر پيکر رژيم فرود آورد. اين مراسمات با افشاگري ها و روشنگري هايي كه 
به همراه داشت، موجب برانگيخته شدن مردم مسلمان ايران و مبارزين، عليه حکومت 
پهلوي شد و جهشي چشمگير در انقاب اسامي پديد آورد. اما مراسم برنامه ريزي شده 
مبارزان براي روز اربعين حاج آقا مصطفي در تهران، قم و برخي از شهرهاي ديگر، فرصت 
مغتنمی  بود كه براي ابراز وفاداري به امام و قي��ام مردم ايران پديد آمد. هدف نيروهاي 
انقابي اين بود كه طی يک اقدام هماهنگ از اين فرصت تاريخي به نحو احسن استفاده 
كنند. در اين راستا اعاميه هاي فراواني نيز پخش ش��د. در برخي از مناطق و شهرها از 
سوي ساواك، اجازه برگزاري مراسم داده نش��د، با اين حال مردم مسلمان ايران با همه 
تهديدهاي ساواك با ش��ور هر چه تمام در مجالس ديگر شركت مي كردند. در اينجا به 

نمونه اي از اين موارد كه در گزارش ساواك شهر ري آمده است اشاره مي كنيم:
ضمن مراقبت هايي كه با همکاري كانتري شهر ري معمول گرديد، 
مراسمي در روز 36/9/8 ]56[ و روز عيد غدير 36/9/9 ]56[ به مناسبت 
چهلم فوت مصطفي خميني برگزار نگرديد. ضمناً چند نفري از كسبه 
و اهالي شهر ري جهت اجازه انجام مراسم به كانتري شهر ري مراجعه 
]كردند[، كه رئيس كانتري به آنان اجازه برگزاري مراسم را نداده است.
در روز چهلم س��يد مصطفي تمامي نيروهاي انتظامي و امنيت��ي در حال آماده باش 
كامل بودند و اوضاع را به طور دقيق زير نظر داش��تند؛ اما اين سختگيري ها و هشدارها 
و اخطارها در شهرهايي مثل تهران و قم مؤثر واقع نش��د و برگزاركنندگان با آگاهي از 
عواقب اين كار، رو در روي مأموران قرار گرفتند. سعي شده بود كه گويندگان اين مراسم 

از ميان كساني انتخاب شوند كه به تازگي از زندان آزاد شده بودند.2

1. شهيدي ديگر از روحانيت، همان، ص135-136. 
2. راز توفان )يادنامه آيت اهلل سيد مصطفي خميني(، ويژه نامه فصلنامه ياد، مهر 1376، ص17. 
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در ش��هر ق��م مراس��م متع��ددي برگزار ش��د و 
برگزاركنن��دگان و ش��ركت كنندگان در مراس��م 
اربعين فرزند امام ب��ا مأموران انتظام��ي و امنيتي 
درگير شدند و به چند مکان دولتي نيز حمله شد. در 
گزارش هاي ساواك تعداد شركت كنندگان بيست 
هزار نفر ذكر شده است. بر اساس اين گزارشات، روز 
36/9/9 ]56[ به مناسبت چهلمين روز درگذشت 
س��يد مصطفي خميني مجلس تذكري در مدرسه 
اميرالمؤمنين شهر قم برگزار شد كه در پايان حدود 
300 نفر از شركت كنندگان در خيابان ارم شهر قم 
اجتماع كردند و شعارهايي به نفع امام خميني دادند 
كه با دخالت مأموران انتظامي متفرق گرديدند. در 

مجلس فوق اعاميه هايی نيز توزيع گرديد. متعاقباً در صبح و عصر روز 56/9/11 مجالس 
ديگري به همين مناسبت در شهر قم برگزار و منجر به تظاهرات مردم انقابی گرديد. 

در گزارش ساواك چنين آمده است: 
س��اعت 8:30 روز 36/9/11 ]56[ مجلس تذكري از طرف مدرسين 
حوزه علميه قم در مسجد اعظم شهر قم با ش��ركت قريب 10 هزار نفر 
از طبقات مختلف مردم از جمله روحاني��ون و طاب علوم ديني برگزار 
گرديده اس��ت. در ابتداي مجلس مذكور آياتي از كام اهلل مجيد قرائت 
ش��ده و س��پس دو تن از روحانيون افراطي طرفدار خميني به اسامي 
محمدمهدي رباني رانکوهي و محمدصادق خلخالي )اين دو تن به علت 
ايراد مطالب خاف و تحريک آميز، ممنوع المنبر هس��تند(، در نزديک 
منبر ايس��تاده و مطالبي را ايراد كرده اند كه جنبه تحريک آميز داشته 

است. 
بعد از پايان سخنراني نامبردگان، ش��يخ محمدجواد حجتي كرماني 
باالي منبر رفته و پس از ذكر مقدماتي، قطعنامه اي را در سيزده ماده به 
شرح زير قرائت كرده و جمعيت حاضر در مسجد در پايان قرائت هر ماده 

با گفتن »صحيح است، احسنت« آن را تأييد مي كردند.
الف. بازگشت سريع مرجع عاليقدر و مجاهد، حضرت آيت اهلل العظمي 

ساواک  رئيس  رخشا  آقای 
مازندران در گزارش مورخ ۱3 
دی ماه سال 56 خود به مدیر 
کل سوم ساواک کشور به این 
موضوع اذعان نموده است: »به 
طوری که مشاهده گردید، در 
چند ماه اخير که عده ای از طالب 
مدارس علوم دینی به این منطقه 
مسافرت نموده اند، عمومًا در 
باالی منبر به نفع خمينی مطالبی 
ایراد ]کرده اند[ که مراتب به موقع 
طی گزارشات خبری متعدد به آن 

اداره کل اعالم گردیده است...«
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آقاي خميني )سه بار تکرار شده(؛
ب. آزادي زندانيان سياسي، خاصه حضرت آيت اهلل طالقاني و حضرت 

آيت اهلل منتظري؛
پ. استرداد مدرسه فيضيه، پايگاه حوزه علميه قم؛

ت. آزادي بناهاي توقيف شده مدارس علميه قم؛
ث. آزادي اجتماعات، بيان و قلم و رفع منع از منابر وعاظ دانش��مند، 
خاصه جناب آقاي فلسفي، و رفع سانس��ور از مطبوعات و ساير وسايل 

ارتباط جمعي؛
ج. منع نمايش فيلم هاي س��ينمايي، تئاترها و جشن هاي به اصطاح 

هنر، و به طور كلي جلوگيري از بدآموزي هاي شهروندي؛
چ. بازگشايي مسجد و كتابخانه دانشجويان دانشگاه تهران؛

ح. توبيخ و تعقيب عامان دستگيري نسبت به حجاب دختران دانشجو 
و جلوگيري از تکرار اين گونه اعمال ضد اسامي؛

خ. تقبيح و توبيخ و تعقيب چماق به دستان مهاجم به مردم بي دفاع و 
جلوگيري از تکرار اين گونه اعمال وحشيانه؛

د. انحال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه و ايجاد محيطي آزاد 
براي تحصيل دانشجويان؛

ذ. توجه كامل به وضع ناهنجار كارگران و كش��اورزان و طبقه سوم و 
چهارم و سعي در احياي كشاورزي و استقرار نظم كامل اقتصادي و قطع 
ايادي بيگانگان و سرمايه داران بين المللي و عمال داخلي آنان مخصوصاً 

يهود و فرقه ضاله بهايي از امور اقتصادي كشور؛
ر. قطع كامل همه روابط سياسي، اقتصادي و نظامي با دولت ضد اسام 

اسراييل؛
ز. بازگش��ت تاريخ رس��مي مملکت به دامن پر افتخار اس��ام و مبدأ 

هجرت رسول اكرم)ص( )سه بار تکرار گرديد.(1
پس از پايان مراسم، جمعيت حاضر، ش��عار »درود بر خميني« سرداده، قصد اشغال 
مدرسه فيضيه را داش��تند كه مأموران با ش��ليک گلوله هاي هوايي، تظاهركنندگان را 
متفرق كردند و عده اي نيز در اين درگي��ري مجروح گرديدند. در ادامه گزارش قبلي به 

1. شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، همان، ص376. 
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برگزاري مجلس ديگري در س��اعت 16 الی 18 بعد از ظهر در مسجد اعظم اشاره شده 
است:

در اين مجلس كه حدود 2 هزار نف��ر از طبقات مختلف مردم از جمله 
روحانيون و طاب علوم ديني، دانشجويان مراكز عالي آموزشي تهران 
و اصفهان شركت داش��ته اند، ابتدا آياتي از كام اهلل مجيد قرائت شده و 
س��پس عبدالمجيد معاديخواه )روحاني افراطي و ممنوع از وعظ( طي 
س��خناني با اش��اره به تغيير مبدأ تقويم تاريخ اي��ران و اخالگراني كه 
به ادعاي وي از طرف افراد چماق به دس��ت مجروح ش��ده اند، مطالب 

تحريک آميز و انتقادي ايراد كرده است. 
در پايان مجلس مذكور، ع��ده كثيري از جمعيت حاضر در مس��جد 
در خيابان هاي ارم، محمدرضاشاه، آذر و آس��تانه قم، مبادرت به انجام 
تظاهرات خياباني نموده و شعارهايي به مضمون »درود بر خميني، مرگ 
بر حکومت يزيدي، پيوند دانشجو و روحاني ناگسستني است« داده اند، و 
در مسير حركت خود چند جام از شيشه هاي شعب بانک هاي سپه، ملي، 
صادرات، بازرگاني و عمران را شکسته اند... ضمناً در تظاهرات اخالگرانه 
مذكور و تظاهرات روز 36/9/9 ]56[ جمعا 34 نفر از اخالگران توسط 

مأمورين انتظامي دستگير گرديده اند.1
عاوه بر شهر قم، در شهرهاي ديگر از جمله اراك، نجف آباد اصفهان و تهران نيز مراسم 
اربعين سيد مصطفي به تظاهرات و درگيري هاي خشونت بار كشيده شد و مردم به برخي 
مراكز دولتي حمله ور شده و خشم و كينه انقابي خود را نسبت به حاكمان پهلوی نشان 

دادند.2

تبعيد فعاالن مراسم بزرگداشت
پس از پايان مراسم چهلمين روز حاج آقا مصطفي، كميسيون حفظ امنيت اجتماعي 
قم، تشکيل شد و در نتيجه آن، پنج نفر از روحانيونی كه نقش مؤثري در برگزاري مجالس 
و سخنراني هاي انتقادآميز روزهای اخير را داش��تند به شهرهاي مختلف تبعيد شدند. 

گزارش ساواك در اين مورد چنين است: 

1. همان، ص55-57.  
2. 15خرداد، ش4، مهر و آبان 1370، ص27. 
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آراي كميسيون امنيت اجتماعي قم، داير بر تبعيد پنج نفر از روحانيون 
افراطي كه در روزهاي 9 و 36/9/11]56[ در ش��هر قم دخالت داشتند 
روزه��اي 9 و36/9/11 به مناس��بت چهلمن روز درگذش��ت مصطفي 
خميني، پسر روح اهلل خميني، مجالس تذكري در مدرسه اميرالمؤمنين 
و مسجد اعظم ش��هر قم برگزار گرديد. چهار نفر از روحانيون افراطي و 
سابقه دار با ايراد سخنراني تحريک آميز افراد حاضر در مسجد را به انجام 
فعاليت هاي اخالگرانه تهييج و ترغيب نمودند كه در نتيجه عده كثيري 
از جمعيت شركت كننده در پايان مجالس مذكور در خيابان هاي شهر 
قم حركت و مبادرت به اخال در نظم عمومي و شکس��تن شيشه هاي 

بانک هاي مسير حركت خود نمودند.
چون اقدام��ات روحانيون مورد بح��ث و يک نفر ديگ��ر از روحانيون 
اخالگر ش��هر قم كه در اين تحريکات دخالت داش��ت، منطبق با مواد 
قانوني قابل رس��يدگي ]اس��ت[، وضعيت آنها در تاري��خ 36/9/15 در 
كميس��يون امنيت اجتماع��ي در شهرس��تان قم مط��رح و طبق رأي 
كميسيون مذكور هر يک به س��ه س��ال اقامت اجباري در مناطق زير 

محکوم گرديده اند: 
1. محمدمهدي رباني رانکوهي؛ محل تبعيد: شهر بابک، استان يزد؛

2. عبدالمجيد معاديخواه؛ محل تبعيد: شهر سيرجان، استان كرمان؛ 
3. محمدصادق صادقي كيوي )خلخالي(؛ محل تبعيد: شهر رفسنجان، 

استان كرمان؛ 
4. عبدالرحيم رباني ش��يرازي؛ محل تبعيد: ش��هر كاش��مر، اس��تان 

خراسان؛ 
5. محمدجواد حجتي كرماني؛ محل تبعيد: ش��هر ايرانش��هر، استان 

سيستان و بلوچستان.1

آثار و برکات مجالس يادبود حاج آقا مصطفی
ش��هادت آيت اهلل س��يد مصطفي به رغم تصور رژيم پهلوي، نه تنها بر روند رشد قيام 
مردم ايران به رهبري ام��ام خميني تأثير منفي بر جا نگذاش��ت، بلکه خود، عامل مؤثر 

1. همان، ص562. 
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و ش��تاب دهنده براي رس��يدن به پيروزي نهايي 
بود. يکي از مهم ترين آث��ار آن ترويج نام و ياد امام 
خميني و تحکيم موقعيت رهبري ايش��ان بود. در 
مراس��مي كه در عراق، ايران، كش��ورهاي اروپايي 
و ساير نقاط برگزار ش��د، وعاظ و سخنرانان، ابعاد 
مختلف ش��خصيت امام و فرزندش و مبارزات آنها 
را تفسير و تحليل نمودند و در بسياري از مجالس 
ترحيم و بزرگداشت شعارهايي در حمايت از امام 
خميني و رهبري ايشان سردادند. آنچه در اين ميان 
مهم مي باشد، اين است كه نام ممنوع الذكر امام، با 
صداي رسا و بلند در مجالس و تريبون ها آورده شد. 
بدون شک، شهادت سيد مصطفي، روحيه مبارزه 

را در ميان نيروهاي سياسي و انقابي به ش��دت افزايش داد و تقريباً در سراسر كشور، 
مجالس به سبک مش��ابهي برگزار ش��د. حتی در پايان برخی از مجالس، راهپيمايي و 
تظاهرات اعتراض آميز صورت مي گرفت كه بعضي مواقع به درگيري با مأموران انتظامي 
و امنيتي نيز مي انجاميد. اين موضوع نشان مي دهد كه خشم مردم از اعمال و اقدامات 
رژيم و عقده هاي دل آنها به نقطه انفجارآميزي رس��يده بود و شهادت شخصيت بارزي 

چون حاج آقا مصطفي خميني، شعله آتشي بود كه بر انبار باروت افتاد.1 
اما تنها راه بزرگداشت ش��خصيت حاج آقا مصطفی خمينی برگزاری مجلس ترحيم 
نبود كه ساواك از آن ممانعت می كرد؛ بلکه انقابيون مسلمان با گفت وگوهای چهره به 
چهره، يا پخش اطاعيه، نوار و طرح و بحث اين موضوع در مجالس و محافل مبارزاتی و 
خصوصی و حتی خانوادگی و مهمانی ها، به ترويج نهضت و آرمان های متعالی حضرت 
امام می پرداختند و با يگانه پيش��وای جنبش اس��امی  ايران ابراز همدردی و وفاداری 
می كردند. لذا هم مجالس برگزارشده و هم اقدامات پنهانی مردم مسلمان تأثير بسزايی 

در گسترش بدبينی های عمومی  نسبت به رژيم پهلوی داشت. 
يکي از روش هاي پاسداش��ت ش��خصيت حاج آقا مصطفي تکثي��ر و توزيع نوارهای 
سخنرانان مجالس و مراسم يادبود ايشان بود كه نقش مهمی  در آگاهی و بيداری مردم 
در نقاط مختلف كشور و آيندگان داشت. انقابيون نوارهاي سخنراني وعاظ و روحانيون 

1. همان، ص59. 

شاه و روزالين و کارتر و فرح 
آن چنان جام هاي شراب را 
در ضيافت جشن عيد سال نو 
مسيحی سرکشيدند که گویي 
ایران بهشت برین است و آرامش 
آن ابدي و پابرجاست. اما اندکي 
بعد آتش انقالب در ۱۹ دي ماه 
سال 56 در قم شعله ور شد و با 
مراسم و مجالس بعدي، سایر 
شهرها را در بر گرفت و طوفانی 
به راه افتاد که جزیره ثبات 
شاهنشاهی را کاماًل بی ثبات کرد



پرونده ويژه/ مقاالت
88

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

را در سطح گس��ترده تکثير و از طريق نوارفروشي ها 
با مهارت خاصی در جامعه پخش می كردند. در اين 
ميان مخصوصاً نوار سخنراني دكتر حسن روحاني از 
اهميت زيادی برخوردار بود. ماجراي اين نوار چنين 
بود كه روز 8 آبان ماه سال 1356 مجلس باشکوهي 
با حضور حدود 8 هزار نفر از قشرهای مختلف مردم 
به خاطر بزرگداشت فرزند امام در مسجد ارگ تهران 
برگزار شد. سخنران اين مجلس دكتر حسن روحاني 
بود. او در سخنراني خود براي اولين بار روي منبر واژه 

»امام« را براي آيت اهلل خميني به كار برد.1
اين عنوان جمعي��ت را به وج��د آورد و از آن پس 
عبارت »امام خميني« شهرت يافت. اين نوار و ديگر نوارهايی كه مربوط به شهادت حاج 
آقا مصطفي خميني بود به رغم جو پليسي حاكم، تکثير و در سطح كشور منتشر شد، كه 
از آن جمله به روستاي يساقي رسيد. جالب اين كه اين نوارهای ممنوعه با كمال شجاعت 
در كتابخانه عمومي  اين روستا براي استفاده عموم عرضه می شد و همين امر موجب لو 

رفتن و شناسايي آن در تاريخ 56/11/1 توسط جاسوس ساواك در روستا گرديد. 

1. شايان ذكر است نخستين شخصيتي كه عنوان »امام« را براي رهبر و بنيانگذار جمهوري اسامي ايران، به كار 
برد، استاد فرزانه محمدرضا حکيمي بود، كه در كتاب سرود جهش ها كه در سال 1342 به رشته نگارش كشيد، 
چنين آورد: »... در اين روز و روزگار، ديگر اين نشان تشيع را بر كسي نديديم و اين سخن عزيز شيعي »انتم علي 
احدي الحسنيين« را از كسي نش��نيديم، مگر از پيشواي ش��يعي انديش معاصر و يادگار پيشينه هاي شيعه، امام 

خميني...«؛ شاعري نيز در سال 1343 در پي تبعيد امام به تركيه چنين سرود:
اي ز وطن دور اي مجاهد دربن��د    اي دل اهل وطن به مه�ر تو پيوند
اي ز وط�ن دور اي ام�ام خمين�ي   اي تو عل�ي را يگانه پ�ور هم�انن�د

سروده ديگر اين شاعر درباره امام چنين است:
اال اي ام���ام ب�ح���ق ب�رگ���زيده   اال اي ت�و اس�ام را ن���ور دي��ده
زعي�ما! اماما! از اي�ران چه پرس�ي    كه سجن بزرگيست در خون طپيده

كتاب هايي كه در نجف اشرف از سال 1348 منتشر شده مانند حکومت اسامي يا واليت فقيه، مبارزه با نفس 
يا جهاد اكبر، آواي انقاب و... نيز از قائد بزرگ اسام به عنوان »امام« نام آورده است و سرانجام كتاب نهضت امام 
خميني كه در سال 1356 در لبنان منتشر شده است نيز به نام بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني نامگذاري 
شده است و در جاي جاي اين كتاب از آن ابر مرد تاريخ با عنوان امام نام برده است. عاوه بر اين در ماهنامه 15خرداد 
)دوره اول( كه تا سال 1354 در نجف اشرف منتشر مي شد نيز از رهبر كبير انقاب اسامي با عنوان »امام خميني« 
نام برده است. و بدين گونه روشن مي شود كه عنوان »امام« براي آن رهبر محبوب ملت سابقه اي ديرينه دارد و به 
دوران اوج انقاب اسامي و پس از پيروزي آن محدود نمي شود. البته ناگفته نماند حجت االسام آقاي دكتر حسن 
روحاني در مراسم چهلم شهادت آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني )رحمت اهلل عليه( در مسجد ارگ تهران نيز 
با عنوان »امام« از خميني كبير ياد كرد و بدين گونه زمينه رواج اين عنوان در السنه عموم مردم بهتر فراهم آمد. 
http://iranemoaser.ir/content/173

ما در حالی شاهد برخورد سرد 
مردم با فقدان دکتر شریعتی 
هستيم که وقتی چهار ماه بعد 
آیت اهلل سيد مصطفی خمينی 
بالفاصله  می رود،  يا  دن از 
خبرش همه جا منتشر می شود 
و به رغم جو پليسی حاکم بر 
جامعه، انتشار اطالعيه های 
مخفی رونق می گيرد و تقاضا 
برای مجالس بزرگداشت او در 

سرتاسر ایران افزایش می یابد
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به دنبال شناس��ايي نوارهای سياس��ی- مذهبی در كتابخانه روس��تا، ساواك گرگان 
موضوع را به ساري و از آنجا به تهران منعکس كردند و در نتيجه رژيم از ترس گسترش 
تفکر مبارزاتي امام در ميان مردم و به ويژه روستاييان، سريعاً اقدام به جمع آوري كتاب ها 
و نوارهاي مذهبي و انقابي كتابخانه روس��تاي يس��اقي نمود و با آقاي غام پاس��ندي 
مسئول كتابخانه نيز برخورد نمودند. ساواك در گزارش مورخ 56/11/17 خود در اين 

باره چنين نوشته است: 
در كتابخانه مسجد پايين قريه يساقي گرگان تعداد زيادي نوار مذهبي 
وجود دارد كه بيش��تر آنها تحريک آميز و به رايگان در اختيار افراد قرار 
داده مي شود. از جمله اين نوارها نوار س��خنراني دكتر روحاني در مورد 
فوت مصطفي خميني است. ضمناً گرداننده اين كتابخانه غام پاسندي 
طلبه سابق قم اس��ت كه متجاوز از سه سال اس��ت كه در يساقي به سر 

مي برد و فرد متعصب مذهبي مي باشد. 
نظريه يکشنبه: نوار صحبت دكتر روحاني در مورد مصطفي خميني به 
تعداد زيادي در منطقه ديده شده است. ضمناً نسبت به شناسايي غام 

پاسندي و نوارهاي موجود در كتابخانه اين مسجد اقدام خواهد شد.1 
همچنين در گزارش هاي س��اواك اشاره شده كه پس از ش��هادت حاج آقا مصطفي تا 
چهلم ايشان، فعاليت هاي وسيعي از طرف نيروهاي مذهبي و روحانيان صورت گرفته 
است. از جمله تظاهرات و حمله به مراكز فساد و مشروب فروشي ها و ادارات دولتي. اين 
اقدامات حتي پس از چهلم حاج آقا مصطفي نيز ادامه پيدا كرد. ساواك طي گزارشي در 

اين خصوص نوشته است: 
بعد از مراس��م چهلمين روز درگذش��ت مصطفي خميني، افراطيون 
مذهبي در دنباله فعاليت هاي اخالگرانه خ��ود در ماه محرم، بار ديگر 
فرصتي پيدا كردند كه تاش هاي مضر را در مقياس��ي وسيع تر تعقيب 
نمايند و در چند مورد گروه هاي پانزده تا بيست نفري در شهرهاي مشهد 
و اهواز به تظاهرات خياباني و شکستن چند جام از شيشه هاي دو شعبه 

بانک صادرات، مبادرت نموده اند.2

1. غامرضا خاركوهی، همان، ص446-447. 
2. ساواك و روحانيت، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسامي، ج1، ص2. 
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اهميت سياسی محرم سال 56
پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمينی دو اتفاق مهم به وقوع پيوست كه مکمل اين 
عامل شتابزا بود: اتفاق اول فرا رس��يدن ماه محرم سال 56 بود و اتفاق دوم قيام 19دی 

قم در اين سال. 
پنجاه روز پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمينی يعنی 21 آذر 56 مصادف بود با آغاز 
ماه محرم. اين در حالی بود كه مردم مسلمان ايران هنوز در ماتم فراق آيت اهلل حاج سيد 
مصطفی خمينی عزادار بودند. طبق معمول در اين ماه بر خاف ماه های ديگر، حوزه های 
علميه تعطيل می شود و طاب و روحانيون از حوزه های علميه قم و تهران و مشهد عازم 
شهرها و روستاهای مختلف و دور و نزديک كشور می شوند تا با سخنان روشنگرانه خود 
نهضت ظلم ستيزانه كربا را برای مردم بازكاوی نمايند و مردم نيز در دهه اول محرم با 
حضور گسترده خود در مساجد و معابر و حسينيه ها و تکيه ها، می كوشند تا باشکوه ترين 
اجتماع سياسی- مذهبی ش��يعيان را برای ابراز وفاداری به آرمان های الهی رسول اهلل و 

اهل بيت ايشان به نمايش گذارند. 
به عبارت ديگر با التهابی كه پس از ش��هادت حاج آقا مصطف��ی در ميان عامه مردم و 
خواص ايجاد ش��ده بود، اين ايام بهترين فرصت بود تا روحاني��ت و مردم انقابی ضمن 
برگزاری مراسم محرم حس��ينی، فرياد حق طلبی حس��ين زمان- خمينی كبير- را به 
گوش همگان برسانند و جنايات يزيد زمان يعنی حکومت پهلوی را به طرق مختلف افشا 
نمايند. به همين جهت پس از محرم سال هاي 42 و 43 اين نخستين بار بود كه محرم از 
رنگ و بوي سياسي زيادي برخوردار مي شد، و اين هم به خاطر تحركات تازه اي بود كه 

به دنبال شهادت حاج آقا مصطفي در كشور به وجود آمد. 
گر چه س��اواك و شهرباني در ش��هرها، و ژاندارمري در روستاها همه س��اله رفتارها و 
تحركات سياس��ي خطبا و مردم را در ايام محرم زير نظر داش��تند، ولي از آنجا كه آنها 
دريافته بودند با شهادت حاج آقا مصطفی، وعاظ حرف هايی عليه رژيم و در دفاع از قيام 
امام خواهند زد، حساسيت شان نسبت به ماه محرم سال 56 افزايش يافت. ترس نهادهای 
امنيتی و انتظامی  رژيم از بيان حقايق موجب شد تا با كنترل و نظارت دقيق تر، مراقب 
سخنان افشاگرانه طاب و روحانيان انقابی باشند؛ به ويژه طابی كه از حوزه علميه قم 
عازم شهرستان های مختلف می ش��دند. چنان كه اين موضوع در يکی از اسناد ساواك 

چنين منعکس شده است: 
روز چهارش��نبه 16 آذر درس های ح��وزه علميه قم به مناس��بت فرا 
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رس��يدن ماه محرم به مدت 20 روز تعطيل شد و طاب جهت تبليغ به 
شهرستان ها رفتند، مدرسين روز آخر درس، طلبه ها را نصيحت و موعظه 
می كردند و ضمناً به آنها می گفتند كه در ش��هرها و روس��تاها به مردم 
بگويند مطالبی را كه در روزنامه ها نوشته اند همه دروغ است، مخصوصاً 
آنجايی كه نوش��ته ش��ده بود كه روحانيت با هنر مخالف است، بگوييد 
روحانيت با هنر مخالف نيست، با هنری كه در ]جشن هنر[ شيراز برپا 

می شود مخالف است و خاصه حقيقت را به مردم بگويند.
نظريه شنبه: امسال در دهات و شهرها طاب حرف هايی خواهند زد 
و به اصطاح قرار است حقيقت را به مردم بگويند. درس های حوزه 15 

محرم مطابق با 6 دی شروع می شود. 
نظريه يکش��نبه: مفاد گزارش صحيح و نظريه شنبه مورد تأييد است. 

شراره
نظريه دوش��نبه: مفاد خبر مورد تأييد اس��ت، اصلح اس��ت از طريق 
سازمان های استان و شهرستان ها در ايام ماه محرم مراقبت الزم معمول 

گردد. پارسا
نظريه سه ش��نبه: مفاد گزارش مورد تأييد بوده با توج��ه به اظهارات 
گلپايگانی و انجام تظاهرات از جانب روحاني��ون، احتماالً وعاظ در ايام 

سوگواری عاشورا مطالب تحريک آميزی بيان خواهند كرد. رهبر1  
به دنبال آن، در اين ايام رژيم مقررات و سياست های امنيتی و پليسی سخت گيرانه تري 
را در سراسر كشور اعمال نمود. به اين منظور مسئوالن عزاداری ها و هيئت ها ملزم بودند 
كه براي برگزاری مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسين)ع(- در كشوری كه منتسب به ائمه 
اطهار)س( است- می بايست با جديت بيشتري از شهربانی ها و پاسگاه های ژاندارمری 
مجوز بگيرند! لذا در همين راستا بود كه در تاريخ 20 آذر سال 56 خبرگزاری پارس به 
نقل از »شهربانی كشور شاهنشاهی« به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم خطاب به مردم 

مسلمان چنين هشدار داد:
به منظور حفظ نظم در ايام عزاداری ماه محرم الحرام، از طرف شهربانی 
كشور شاهنش��اهی، مقررات ويژه ای به مورد اجرا گذاشته می شود. به 
موجب اين مقررات مجالس س��وگواری در مس��اجد، تکايا و منازل، در 

1. آرشيو اسناد شخصي مؤلف
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مركز مستلزم كسب اجازه كتبی از پليس و در شهرستان ها از شهربانی 
محل است. تقاضای برگزاری اين مراسم سه روز قبل از تشکيل مجالس 

سوگواری1 بايد صورت گيرد.2
عاوه بر اين، ش��ورای هماهنگی رده يکم نهاده��ای امنيتی و نظامی  اس��تان ها زير 
نظر استانداری هر منطقه تشکيل ش��دند و تصميمات تازه ای برای ممانعت از فعاليت 
مخالفين اتخاذ كردند. چنان كه به طور مثال در س��اعت 9/5 صبح روز 22 آذرماه سال 
56، در راستای اعمال سياست های سخت گيرانه دولت در مواجهه با عزاداران حسينی 
و نيز اتخاذ تدابير ش��ديد امنيتی جهت مقابله ب��ا هر گونه رويداد انقاب��ی يا به تعبير 
ساواك عمليات خرابکارانه! جلسه شورای هماهنگی رده يکم استان مازندران با حضور: 
1. سرتيپ رخشا رئيس ساواك استان 2. سرتيپ حس��ين بابائی پيروز فرمانده ناحيه 
ژاندارمری مازندران 3. س��رتيپ اميرعباس خطيبی رئيس ش��هربانی استان، در دفتر 
فرمانده ناحيه ژاندارمری مازندران تشکيل ش��د و مطالب زير به ترتيب مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار گرفت: 
1. سرتيپ حسين بابائی پيروز: 

در طرح س��پنتا و دس��تورالعمل اجراي��ی آن مقرر گردي��ده به كليه 
مؤسسات دولتی مشمول طرح سپنتا ساح و مهمات تحويل تا با تهيه 
محل مناس��بی رأس��اً در نگهداری آن اقدام نموده و در مواقع ضروري 
بتوانند با اس��تفاده از كارمندان خود كه از طريق نيروی پايداری محل 
تحت آموزش قرار گرفته اند از مؤسسه مربوطه حفاظت و دفاع نمايند. 
لذا سرهنگ فرخ نيا فرمانده نيروی پايداری استان جهت تشريح اقدامات 
انجام شده به جلسه شورا دعوت گرديده است. اعضا شورا پس از استماع 

اظهارات سرهنگ فرخ نيا ]چنين[ تصميم گرفتند:
الف. بدواً وس��يله فرماندهان نيروی پايداری شهرستان ها با همکاری 
رؤس��ای س��اواك محل )در صورت موجود بودن( از ادارات و مؤسسات 
دولتی مشمول طرح سپنتا بازديد نموده، چنانچه محلی برای نگهداری 

1. جای تعجب است كه خود اين بخشنامه يک روز قبل از ماه محرم اعام شده، ولی شهربانی كسب اجازه را برای 
برگزاری مراسم به سه روز قبل يعنی پس از گذشت چند روز از دهه اول محرم كه ايام اصلی مراسم سوگواري امام 
حسين)ع( است موكول می كند! اين امر كامًا نشان می دهد كه رژيم هيچ اهميتی برای عزاداری اباعبداهلل قائل 

نبوده و با اين گونه تضييقات می خواستند شور و هيجان حسينی و انقابی را در جامعه به حداقل كاهش دهند. 
2. بولتن خبرگزاری پارس، شماره 266، آذر سال56، ص29-30. 
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ساح و مهمات تهيه كرده باشند مراتب را گزارش تا پس از بازديد رئيس 
س��اواك اس��تان و فرمانده ناحيه ژاندارمری چنانچه محل تعيين شده 
از نظر حفاظتی مناس��ب تشخيص داده ش��ده در مورد تحويل ساح و 

مهمات به اين قبيل ادارات اقدام شود.
ب. برای تأسيساتی كه تاكنون در اين مورد اقدامی  معمول نداشته اند 
تأكيدات الزم در جهت تسريع در تخصيص و احداث ساختمان از طريق 

نيروی پايداری شهرستان مربوطه به عمل آيد.
2. سرتيپ رخشا:

الف. يک فقره آگاهی نامه به ش��ماره 17 از مركز واصل كه قسمتی  از 
مفاد آن جهت آگاهی هموندان ش��ورا قرائت می گردد )قسمتی از مفاد 

اين آگاهی نامه قرائت گرديد(.
ب. با توجه به فرا رس��يدن ايام س��وگواری ماه محرم و صفر و فعاليت 
متعصبين مذهبی در روزهای اخير و ساير وعاظ در اين ايام لزوم كنترل 
و مراقبت بيشتر از گفتار و اعمال روحانيون و اين قبيل عناصر را به ويژه 
در روستاها يادآور، تا توجه و دقت بيشتری از طريق مأمورين اجرايی در 

اين مورد معمول گردد.
پ. چون احتمال دارد عناصر بيگانه تحت پوش��ش طاب و وعاظ در 
مجالس و تکايا عزاداری شركت نموده و مبادرت به وعظ و سخنرانی ضد 
امنيتی نمايند، لذا مأمورين انتظامی  ضمن كنترل و مراقبت در صورتی 
كه طاب غير مجاز و فاقد گذرنامه و پروان��ه در بين روحانيون و وعاظ 
مشاهده نمودند نسبت به دستگيری و معرفی آنان به مراجع ذينفع اقدام 

الزم به عمل آورند.
ث. ب��ه منظور جلوگي��ری از اعم��ال بی روي��ه و خاف آن دس��ته از 
دانش��جويانی كه با ايجاد اخال مب��ادرت به تخريب م��دارس عالی و 
دانشکده ها نموده و با شکستن شيشه ها بی نظمی  توليد و خساراتی به 
اموال دولتی وارد می نمايند، برای مج��ازات و تعقيب كيفری با پرونده 
متشکله به دادسرای عمومی  محل تحويل، و چنانچه همزمان با تخريب 
و شکستن شيش��ه ها اقدامات ضد امنيتی انجام و يا اوراق مضره پخش 
نمايند پرونده با ذكر اعمال ضد امنيتی آنان به س��اواك محل ارسال و 
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از انعکاس سوابق سياسی آنان در پرونده ارس��الی به دادسرا خودداری 
گردد. 

3. سرتيپ خطيبی:
الف. در مورد دانشجويانی كه اقدام به تخريب مدارس و يا اخال نظم 
نموده و در مقابل مأمورين مقاومت می نمايند، پرونده قضايی تش��کيل 
و جهت مجازات و تعقيب كيفری به دادس��رای عمومی  محل معرفی و 

تحويل می گردد.
ب. چون در شهرهای مازندران در شب و روز تاسوعا و عاشورا مردم با 
به راه انداختن دس��تجات زيادی در بازار، خيابان و كوچه ها مبادرت به 
س��وگواری و عزاداری می نمايند، در مورد حفظ نظم و برقراری آرامش 
محل با تهيه طرح های حفاظتی اقدامات الزم معمول می گردد. نظر به 
اينکه احتمال دارد اش��خاص ناراضی و متعصبين مذهبی با استفاده از 
موقعيت دس��ت به اقدامات ضد امنيتی زده و توليد اخال و بی نظمی 
 نمايند، لذا پيش��نهاد می نمايد به مس��ئولين و رؤس��ای دانشکده ها و 
مدارس عالی و آموزش��ی تأكيد گردد، به دانش��جويان تفهيم و يادآور 
شوند برای اينکه اش��خاص فرصت طلب تحت پوشش دانشجو از عنوان 
و موقعيت فعلی آنان بهره برداری ننمايند، حتی المقدور در دس��تجات 
عزاداری ش��ركت ننموده و دس��ت آويزی برای عناصر مخرب به وجود 

نياورند.
4. مراتب مطروحه در جلسه شورا مورد تأييد است و موافقت هموندان 

شورا قرار گرفته و اقدامات الزم را معمول خواهند داشت.1 
اما به رغم مراقبت های گسترده عوامل آشکار و پنهان ساواك، طاب انقابی بومی  و 
غير بومی ، تا آنجا كه توانستند به معرفی نهضت امام خمينی و افشای اقدامات انحرافی 
و ضد مذهبی رژيم پرداختند و مردم را نس��بت به ادامه مبارزه تهييج نمودند. چنانکه 
آقای رخشا رئيس ساواك مازندران در گزارش مورخ 13 دی ماه سال 56 خود به مدير 

كل سوم ساواك كشور به اين موضوع اذعان نموده است: 
به طوری كه مش��اهده گرديد، در چند ماه اخير ك��ه عده ای از طاب 
مدارس علوم دينی به اين منطقه مس��افرت نموده اند، عموماً در باالی 

1. غامرضا خاركوهی، همان، ص449-452. 
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منبر به نفع خمين��ی مطالبی ايراد ]كرده اند[ ك��ه مراتب به موقع طی 
گزارشات خبری متعدد به آن اداره كل اعام گرديده است. بديهی است 
تحقيق بيش��تر در اين مورد ادامه دارد و هر گونه خبر واصله به موقع به 

استحضار خواهد رسيد.1 

سفر کارتر به ايران و اهانت رژيم به امام
در دهم دی ماه سال 1356 كارتر- رئيس جمهور وقت امريکا- با همسرش روزالين به 
تهران آمد و با ناديده گرفتن وقايع سياسی داخل ايران به ويژه تبعات شهادت حاج آقا 
مصطفی خمينی، ايران را جزيره ثبات ناميد. شاه كه خود شاهد اين سخنان اغراق آميز 
كارتر بود، چنان به وجد آمد كه در پوست خود نمی گنجيد. او تصور نمي كرد چند روز 
بعد، اين جزيره ثبات، آنچنان دچار بحران و بي ثباتي شود كه منجر به سقوطش گردد. 
آن روز ش��اه و روزالين و كارتر و فرح آن چنان جام هاي شراب را در ضيافت جشن عيد 
سال نو مسيحی سركش��يدند2 كه گويي ايران بهشت برين اس��ت و آرامش آن ابدي و 
پابرجاس��ت. اما اندكي بعد آتش انقاب در 19 دي ماه در قم ش��عله ور شد و با مراسم 
و مجالس بعدي، س��اير ش��هرها را در بر گرفت و طوفانی به راه افتاد ك��ه جزيره ثبات 

شاهنشاهی را كامًا بی ثبات كرد.3 
ماجرا از آنجا آغاز ش��د كه رژيم ش��اه وقتی ابراز وفاداری گس��ترده مردم را نسبت به 
حضرت امام در پی ش��هادت حاج آقا مصطفی مش��اهده كرد، دانست كه طی 15 سال 
گذشته و با وجود كشتار و شکنجه و تبعيد و بازداشت، نه تنها از محبوبيت عمومی  امام 
كاسته نشده، بلکه بر آن افزوده شده است. در نتيجه دس��ت به توطئه ديگری زد و آن 
انتشار مقاله اهانت آميز نسبت به پيشوای انقاب اسامی  مردم ايران بود. رژيم شاه هر دو 
اقدام )شهادت فرزند امام و چاپ مقاله مطبوعاتی( را با چراغ سبز امريکا انجام داد. گرچه 
عوامل امنيتی رژيم هيچ ردپايی از خود در اسناد و پرونده های ساواك باقی نگذاشتند 

1. همان، ص453. 
2. »مايکل مترينکو« يکی از جاسوس��ان س��فارت امريکا در ايران )طی س��ال های 55 ت��ا 58( درباره صحنه 
مشروب خواری ش��اه و كارتر می گويد: »به نظر من يکی از مضحک ترين صحنه هايی بود كه در عمرم ديده ام. به 
خصوص موقعی كه شاه جام ش��امپاينش را ]به افتخار كارتر[ باال برد. باورم نمی ش��د حاليش نباشد كه او در يک 
كشور مسلمان دارد يک عيد امريکايی ]كريسمس[ را با مشروب جشن می گيرد. عجيب احمقانه بود. يعنی او هيچ 
چيز راجع به مردمش و كشورش نمی دانست؟!« رك: برنامه سقوط يک شاه، شبکه بی بی سی فارسی، پخش شده 

در دی ماه سال91. 
3. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزي��ره ثبات«، مطالعات تاريخی، ش45 و 46، تابس��تان و پاييز 1393، 

ص193-194. 
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اما شواهد و اعترافات درباريان فراری به اروپا و 
امريکا گواه روشن اين ادعاست كه واكاوی آن 

مقاله ديگری را می طلبد. 
در اين راستا بود كه يک هفته پس از سخنان 
كارتر در حمايت از ش��اه، با كين��ه ای كه او و 
عوامل��ش از عمق نفوذ ام��ام در جامعه ايران 
داش��تند، اقدام به درج مقاله ای توهين آميز 
عليه امام در پرتيراژترين روزنامه يوميه كشور 
نمودند. روز هفدهم دي ماه سال 1356- كه 
مصادف با سالروز كشف حجاب رضاخانی )در 
سال 1314( بود- به دستور ساواك مقاله اي 
تحت عنوان »ايران و استعمار سرخ و سياه« 
به قلم شخص مزدوري با اسم مستعار »احمد 
رشيدي مطلق« در روزنامه اطاعات منتشر 
و طبق معمول در سراس��ر كش��ور توزيع گرديد. نويس��نده مقاله با وقاحت تمام سعي 
كرده بود به زعم خود شخصيت رهبر نهضت را بشکند و امام را به طرفداري از مالکين و 

شهرت طلبي و عامل استعمار بودن متهم نمايد! 
انتشار اين مطلب اهانت آميز در سرتاسر ايران تنفر عمومي را برانگيخت؛ مردم انقابي 
نيز از اينکه مشاهده مي كردند به مقام شامخ رهبر و مرجع مظلومشان بي حرمتي شده، 
سخت برآشفتند و زبان به انتقاد گشودند. اما بيش از هر جايي، اين طاب قم بودند كه 
دس��ت به يک قيام گس��ترده عليه اين اقدام زدند. در آن روز بافاصله درس ها و نم�از 
جماعت ه�اي حوزه علميه قم به عنوان اعتراض تعطيل ش��د و فض��ا و طاب به طور 
دسته جمعي به س��وي منازل مراجع و آيات عظام قم به راه افتادند. اين اعتراض ادامه 
يافت تا منجر به اجتماع بزرگ روز 18 دي در مسجد اعظم قم شد كه با شعارهايي چون 
»مرگ بر حکومت پهلوي« و »درود بر خميني« توأم گشت كه با حمله پليس مبدل به 
صحنه زد و خورد شد و در اندك مدتي زد و خورد به خيابان هاي اطراف كشيده شد و تا 

پاسي از شب ادامه يافت. 
فرداي آن روز- 19 دي- قم شاهد يک تعطيل عمومي بود. بازار و مدارس مختل شدند 
و انبوه مردم به روحانيون پيوس��تند و تظاهرات عظيمي به راه افتاد كه تا 9 شب ادامه 

یکی از پژوهشگران کشور اردن 
یعقوب«  حسين  »احمد  نام  به 
درباره نقش برجسته و مؤثر حاج 
آقا مصطفی خمينی می گوید: »او 
یکی از پيشگامان شکستن جو خفقان 
شاهنشاهی بود. او به زندان رفت، 
تبعيد شد، تا شهادت پيش رفت، اما 
از راهش برنگشت، او اندیشه های 
پدرش را در ميان ملت ها می پراکند، و 
از آنجا که طاغوت گفت وگو و منطق 
نمی شناسد، چاره ای جز شهادتش 
نبود. اما خون او مایه ای شد که چراغ 
فروزان انقالب را روشنی بخشيد. پس 
سيد مصطفی جزء جدایی ناپذیر از 

تاریخ این امت است.«
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يافت. اين تظاهرات كه با حمله دژخيمان مسلح رژيم به خاك و خون كشيده شد، كشتار 
فجيع 15 خرداد سال 42 را تداعی كرد.1 شهيد دكتر قربانعلي قندهاري از جمله كساني 
بود كه در وقايع 17 تا 19 دي قم فعاالنه ش��ركت داش��ت. او خاطرات زيبايي از آن روز 
دارد و قيام 19 دي قم را موج سوم انقاب مي نامد. او مشاهدات خود را در اين باره چنين 

تعريف كرد: 
آن روز ]17 دي س��ال 56[ ب��ه همين فوريت طلبه ها جمع ش��دند و 
گفتند: به امام توهين ش��ده و ما بايد به خانه علم��ا برويم و بگوييم چرا 
ساكت نشسته ايد كه در اينجا به امام توهين شده و اين يعني توهين به 
روحانيت، توهين به اسام، توهين به حوزه علميه و دين. خاصه همان 
بعد از ظهر هفده دي راهپيمايي از فيضيه قم شروع شد و در نوزده دي به 
خون نشست، بعد از ظهر آن روز ما به عنوان اعتراض به اين مقاله رفتيم. 
ديگر همه به خيابان آمده بودند، ابتدا همه طلب��ه بودند، ولي بعضي از 
دانشجويان تهران هم- كه من ميزبان آنها بودم- حضور داشتند. اما بعد 
از ظهر آن روز، آغازگر جريان نوزده دي فقط طلبه ها بودند كه همين طور 
ادامه پيدا كرد و مرتب اضافه ش��دند و مردم از جاهاي ديگر هم آمدند. 
تا اينکه روز نوزده دي ديگر جمعيت در حاشيه خيابان ها نماندند، بلکه 

ريختند توي خيابان و از كنترل خارج شد.
آن روز جمعيت به منزل افراد زي��ادي از علما رفتند. مثل ايام عيد كه 
بازديد مي روند- آن روز هم همين طور ب��ود و تا آنجا كه من توي ماجرا 
بودم، خيلي گزينش��ي نبود، بلکه رفت��ن به بيوت علم��ا و بزرگان يک 
اعتراض مردمي ]نس��بت به توهين روزنامه اطاعات به حضرت امام[ 
بود. ما ديديم جمعيت از خانه آقاي ]آيت اهلل[ حس��ين نوري برگشت. 
آقاي نوري هم در آنج��ا تند صحبت كرده بود و گفته بود: »مه فش��اند 
نور و سگ عوعو كند«... روز كشتار و قيام نوزده دي يکي از قتلگاه هاي 
ما در خيابان صفائيه، همان كوچه آق بانو ب��ود. بعد از يک درگيري كه 
بين مردم و مأمورين ش��د و آنها هم به س��مت مردم تيراندازي كردند؛ 
جماعت رفتند و برگشتند و درگيري اتفاق افتاد. ما هم مجدداً به خيابان 
برگشتيم و آمديم به همان جايي كه درگيري بود. ديگر آمبوالنس ها راه 

1. عباسعلي عميد زنجاني، گزيده انقاب اسامي و ريشه هاي آن، تهران، طوبی، 1377، ص274. 
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افتادند، ماشين هاي آتش نشاني هم آمدند و يک صحنه عجيب و غريبي 
بود. جنازه ها و زخمي ها را هم خيلي سريع بردند. بافاصله ماشين هاي 
آتش نشاني آمدند و همه خون هاي روي خيابان ها را شستند و اثرات آن 
كشتار را از بين بردند تا هيچ اثري از جريان كشتار آن روز باقي نماند و 

اين را خودم شاهد بودم.1
به دنبال واقعه خونبار 19 دي قم مراجع تقليد و نيز قشرها و گروه هاي مختلف انقابي 
دست به انتشار نامه ها و اطاعيه هاي گوناگون در محکوميت آن جنايت رژيم و افشاي 
ابعاد گس��ترده آن زدند كه آتش انقاب را ش��عله ورتر كرد. اما مهم ترين و كوبنده ترين 
اعاميه اي كه در اين باره صادر شد از س��وي حضرت امام خميني بود كه تأثير عميقي 
در تشجيع و اميدواري مردم براي تداوم مبارزه عليه رژيم داشت. در قسمتي از اطاعيه 

امام چنين آمده است: 
نهضت اخير كه پرتوی از نهضت 15 خرداد است و شعاعش در سراسر 
كشور نور افکنده، خود كوبندگی خاصی دارد كه شاه را از خود بي خود 
كرده و او و دار و دس��ته چاقوكش��ش را به تاش مذبوحانه واداش��ته، 
جنايات 29 محرم امسال نقطه عطفی است به جنايات شاهانه 12 محرم 
آن سال. شاه خواست ضرب شستی به ملت مسلمان نشان دهد؛ پس از 
تماميت حس��اب با رئيس جمهور امريکا با بهانه مختصری كه مأمورين 
ايجاد كردند، مركز تش��يع و حوزه فقاهت اس��ام را در جوار مرقد پاك 
فاطمه معصومه- س��ام اهلل عليها- به مسلسل بست و جمعيت بي گناه 
فراوانی از جوانان حوزه علميه و متدينين غيور ش��هر مذهبی قم را در 
خاك و خون كشيده به قتل رساند؛ و تاكنون آمار آنها در دست نيست، 
و مقتولين را از هفتاد تا سيصد، تا حال گفته اند و عدد مجروحين را خدا 
می داند. و أسف آورتر )كه ننگش بر جبين آنها خواهد ماند( آنکه كسانی 
كه رفته اند خون به مجروحين در بيمارستان ها بدهند، توقيف كرده و 
مانع شده اند از اعطای خون؛ و گفته می شود كسانی به اين جهت جان 

داده اند. 
شاه می خواهد ثابت كند كه نوكری او تحکيم شده و ملت نبايد گمان 

1. قسمتي از مصاحبه اختصاصي شهيد قندهاري با معاونت تدوين تاريخ ش��فاهي و اسناد مركز اسناد انقاب 
اسامي در تاريخ 1378/11/9 توسط آقايان ميردار و معظم پور كه پس از اندكي ويرايش و تلخيص در اينجا آورده 

شد. 
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كند ]او[ از پش��تيبانی اجانب برخوردار نيس��ت؛ ولی ملت با تظاهرات 
عمومی و تعطيل سرتاس��ری دامنه دار و اظهار تنفر، بار ديگر ثابت كرد 
كه او را نمی خواهد و از او و خاندانش بيزار است؛ و اين رفراندم طبيعی 
سرتاسری در حقيقت خلع او از س��لطنت غاصبانه جابرانه است. كارتر 
و ديگر غارتگران مخازن ملت های مظل��وم بايد بدانند محمدرضاخان، 
خائن و ياغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است؛ بر فرض قانونی بودن؛ 
چه رسد به سلطنت انتصابی از قَِبل اجانب كه خودش اعتراف نموده. به 
ملت شريف ايران مژده می دهم كه رژيم جائرانه شاه نفس های آخرش 
را می كشد و اين قتل عام های بی رحمانه نشانه وحشت زدگی و حركات 
مذبوحانه است. مضحک و بسيار رسوا، اين مانورهای وقيحانه و بچه گانه 
است كه پس از داغ باطله از طرف عموم ملت خوردن، به راه انداخته اند و 
مشتی  سازمانی و اراذل و اوباش از خودشان و جمعی ضعفا و بيچارگان را 
با زور سرنيزه از اطراف جمع آوری و در شهرها به فرياد و جنجال »جاويد 
شاه« وادار می كنند، و گمان می كنند جبران تعطيل عمومی بازارهاست 
و با اين سيلي ها می توانند صورت س��ياه خود را سرخ كنند. من به ملت 
ايران با اين بيداری و هوشياری و با اين روحيه قوی و شجاعت بی مانند 
نويد پيروزی می دهم؛ پيروزی توأم با سربلندی و افتخار؛ پيروزی توأم 
با اس��تقال و آزادی؛ پيروزی توأم با قطع ايادی اجان��ب و چپاولگران؛ 
پيروزی با برچيده شدن بساط س��تمگران و انقراض دودمان سياه روی 

پهلوی .1 

تبعات سياسی قيام قم 
آثار و تبعات سياس��ی قيام 19 دي به صور گوناگون در جامعه متجلي ش��د از جمله: 
بيداري مضاعف مردم نس��بت ب��ه انقاب و جناي��ات رژيم پهلوی، توزيع گس��ترده تر 
اعاميه های سياسی، شعارنويسي روي ديوارها و اماكن عمومي، برگزاري مراسم شهدا، 
معرفی مبارزات مردم ايران در سطح جهان، اضمحال حکومت پهلوی، انجام سخنراني و 
تظاهرات در مناطق مختلف كشور از جمله اين اثرات فرهنگي- سياسي بود. اما مهم ترين 
اثرات سياس��ی- اجتماعی قيام 19 دی قم، بيداری و آگاهی عمومی  نسبت به مبارزات 

1. صحيفه امام، ج 3، ص316-315، زمان: 2 بهمن 1356/ 12 صفر 1398. 
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حق طلبانه امام خمينی و كاهش محبوبيت رژيم شاه بود. چنان كه آقاي محمد ليواني- از 
اهالي روستاي ليوان غربي بندرگز- مي گويد:

پس از ش��هادت مرح��وم آيت اهلل حاج س��يد مصطف��ي خميني و به 
ويژه واقعه 19 دي ماه 56 قم، حركت جدي��د و اصلي به صورت پخش 
اعاميه ها، نوارها، كتاب ها و نيز صحبت و تبلي��غ در مجالس و محافل 
ش��روع ش��د. در اين مرحله كليت كار ما حمل اعاميه ها از بهش��هر به 
روس��تاي ليوان بندرگز و گاهاً منطقه بندرگز بوده است. آن موقع من 

ماشين ژياني داشتم كه براي اين منظور از آن استفاده مي كردم.1
پس از قي��ام 19 دي قم، طرفداری از نهض��ت امام خميني، و نف��رت عمومي از نظام 
شاهنشاهي حتي در دل كودكان و دانش آموزان دوره راهنمايي نيز رسوخ كرد. به طوري 
كه برخی از آنها با انتقاد علن��ي از عملکرد رژيم در كاس هاي درس مدرس��ه، درك و 
شعور باالي سياسي و اجتماعي خود را به منصه ظهور رساندند. در يکي از اسناد مورخ 

56/11/16 ساواك چنين مي خوانيم: 
اخيراً بعضي از دانش آموزان مدرسه راهنمايي حافظ در زمينه سياست 
ايران از قبيل چرا وقتي كه خود محتاجيم، به انگلستان وام داده مي شود 
و يا اينکه پول نفت ما چگونه خرج مي ش��ود؟ سؤاالتي از معلمين خود 
مي نمايند كه اكثر آموزگاران از دادن جواب عاجز بوده و اظهار مي دارند 
كه خارج از برنامه كاس س��ؤال نگردد و به طريقي موضوع را كنس��ل 

مي كنند. 
حتی برخی از دانش آموزان مدارس پس از واقعه 19 دي قم، در فرصت هاي گوناگون 
به بحث هاي سياس��ي و مبارزاتي مي پرداختند و بعد از تعطيلی نيز با حضور در محافل 
انقابي و مش��اركت در اي��ن  گونه برنامه ه��ا، روند مبارزه و شکس��ت رژيم را س��رعت 

مي بخشيدند. 
در تلگرام فوري باصري نيا- رئيس وقت ساواك گرگان- چنين آمده است: 

در تاريخ 36/11/1 پنج نسخه شعار خطي روي كاغذ آغشته به جوهر 
قرمز با متن زير در خيابان قصر علي آباد مش��اهده ]شد[ كه با همکاري 

ژاندارمري محل جمع آوري گرديده است. 
متن ش��عارهای فوق چنين بود: »به ياد 200 تن ش��هدايي كه هفته گذشته در ]19 

1. مصاحبه مکتوب مؤلف با نامبرده 
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دي[ قم زير رگبار مسلسل شاه جان سپردند. درود 
به ش��هداي قم، پيروز باد انقاب خونين خميني، 

مرگ بر شاه«. 
يکي ديگر از پيامدهاي مهم قيام 19 دي قم اين 
بود كه از آن پس، سخنرانان و خطيبان با شجاعت 
و جسارت بيشتري به نقد مسائل اجتماعي جامعه 
و عملکرد دولت و حتي شخص شاه مي پرداختند. 
آنها ضمن دفاع از حقانيت نهض��ت امام، اقدامات 
ضد ديني و مردمي حکومت پهل��وي را به چالش 
مي كش��اندند. از س��وي ديگر پ��س از حادثه قم و 

انتش��ار خبر ناگوار آن، مردم، به ويژه جوانان هم رغبت بيش��تری براي شركت در اين 
گونه برنامه ها و شنيدن سخنراني هاي سياسي و متضاد با خط مشي رژيم، از خود نشان 

مي دادند. چنان كه در يکي از گزارشات بهمن ماه سال 56 ساواك چنين آمده است:
ساعت 10 روز 2536/11/14 مجلس بحث و سؤال و پاسخ در مسجد 
جامع اين شهرستان ]گنبد كاووس[ واقع در خيابان شاهپور با شركت 
قريب 120 نفر از جوانان و محصلين اين شهرستان تشکيل گرديد. در 
اين مجلس آقاي ش��يخ علي بهاءالديني فرزند احمد اظهار داشت: من 
وياهايي در چالوس و رامسر ديدم كه س��اليانه ]فقط[ چند روز از آنها 
استفاده مي شود. ولي چشم خود را بسته اند و نمي بينند كه كپرنشينان 
بيچاره و بدبخت حتي زيلو هم ندارند و از سرما به خود مي پيچند. يکي از 
سردي مي ميرد و ديگري از گرسنگي. بياييد به زنده ها كه مرده متحركي 
بيش نيستند توجه كنيد. متأسفانه ظلم و س��تم را مي بينيم ولي هيچ 
گونه كاري انج��ام نمي دهيم و اراده اي نداريم. به ما كه در اين مس��جد 
نشس��ته ايم و همه مردم گنبد مرده متحرك مي گويند آنها كه مقاتله 
نمودند و مجاهدت كردند و خون هاي خود را ريختند و شربت شهادت 
نوشيدند به جايي رس��يدند، ولي ما انتظار مي كشيم كه بيشتر از اين ما 
را استثمار كنند و بردگي و اسارتمان بيشتر شود. در صورتي كه پيشوا 
و رهبر و يا مرج��ع تقليد و ابرمرداني كه م��ردم را هدايت مي كنند بايد 
مرد باشند نه نامرد... اگر شده براي گرفتن حق خود كشته شويد، چون 

با وجود این همه نقش و تأثيرات 
ممات  و  حيات  که  روشنی 
آیت اهلل سيد مصطفی خمينی 
در پيشرفت مبارزات انقالب 
اسالمی  مردم ایران از سال 4۱ تا 
57 داشت، اما مورخان سکوالر 
داخلی یا غرب زدگان خارج 
کشور، اصاًل نام و نقش او را در 
نگاشته های خود حذف کرده اند 

یا بسيار کمرنگ جلوه داده اند
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اگر از حق خود صرف نظر كنيد آن وقت است كه با ستمگران هم عقيده 
ش��ده ايد و تو را بيشتر اس��تثمار مي كنند. چون ضعف نشان دهي تو را 
مستحق ظلم مي دانند كه فعًا كه زنجير بردگي و اسارت را يک خرس 
]شاه[ به گردن ما انداخته اس��ت. اكنون صبح تا شب تيرهاي زيادي به 
قلب هاي مان نشان مي گيرند كه ما ش��انه خالي مي كنيم و به قلب امام 
زمان اصابت مي كند، سهم هر ايراني روزانه از نفت ايران 370 ريال است 
اگر ش��ما گرفتيد من هم گرفته ام. اكنون وضع دامپروري و كشاورزي 
ايران ورشکسته است آن كس كه سوار هواپيماي اختصاصيش مي شود 
و در آسمان سير مي كند به فکر من و تو نيست... برويد كتاب غرب زدگي 

جال آل احمد را بخوانيد تا ببينيد هدف غربي ها چيست؟ 
يکي ديگر از آثار و تبعات اوج گيري قيام امام پس از وقايع اس��فبار ش��هادت حاج آقا 
مصطفي خميني و كش��تار 19 دي قم، كاهش محبوبيت شاه در ميان مردم و حتي در 
بين روحانيون حقوق بگير و وابسته به رژيم بود؛ به طوری كه اين گونه روحانيون اوقافي 
و محضردار، حتي اگر دلشان هم مي خواست جرئت شركت كردن در مراسم دعا و نيايش 
را براي سامتي شاه نداشتند. به همين خاطر صداي اعتراض ساواك درآمد. چنان كه در 
تاريخ 20 بهمن سال 56 سازمان اطاعات و امنيت ساري در گزارشي خطاب به ساواك 

مركز چنين نوشت: 
اطاع واصله حاكيس��ت در مراس��م نيايش پانزدهم بهمن، س��الروز 
رفع خط��ر از وجود مب��ارك اعليحض��رت همايون شاهنش��اه آريامهر 
»روز نيايش« كه در اغلب شهرهاي اس��تان مازندران برگزار مي گردد، 
عدم شركت روحانيون كامًا محسوس اس��ت. چون در سال جاري نيز 

روحانيون شركت ننموده بودند.1
چند روز بعد عيد نوروز سال 1357 فرا رسيد. در واقع طلوع سال جديد، نويد حركات 
جديدي از سوي مبارزان نقاط مختلف كشور بود. ش��اه و فرح در حالي تعطيات نوروز 
س��ال 57 را در جزيره كيش به عيش و نوش مي گذراندند كه م��ردم ايران به پيروي از 
امامش��ان- خمينی كبير- به خاطر همدردي با مردم داغدار در قم و تبريز عزادار بودند 
و عيد سياه داشتند. از سوي ديگر گراني هاي مفرط و فزاينده، عرصه زندگي را بر مردم 
به شدت تنگ كرده بود. لباس سياه مردم در واقع نه تنها نشانه همدردي با خانواده هاي 

1. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزيره ثبات«، همان، ص198-199. 
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داغدار و شهيد و مجروح داده بود، بلکه بيرق اعتراض آنان نسبت به اعمال خاف انسانيت 
و قانون رژيم شاه نيز محسوب مي شد.

سال 57 در حقيقت آبستن حوادث سياسي ديگري عليه س��لطنت پهلوي بود كه از 
همان نخس��تين روزهاي آن، خود را آشکار كرد. س��الی كه با حوادث پياپي و مبارزات 

فزاينده مردم مواجه  گشت. 
فروزندگي انقاب اس��امی  چنان گسترش يافت كه ش��اه حتی با كشتارهای جمعی 
نتوانست شعله های افروخته شده را خاموش كند. مانورها و ترفندهای سياسی و نظامی 
شاه بيش از آنکه اندك تأثيری در فروكش كردن خشم مردم بگذارد با صدور بيانيه های 
افش��اگرانه امام خمينی و دس��تورالعمل های مبارزاتی ايش��ان خنثی می ش��د. حتی 
جايگزينی يک تکنوكرات غرب زده به نام جمشيد آموزگار به جای هويدا- نخست وزير 
سيزده ساله شاه- كمکی به  حل بحران رژيم نکرد. پس از او جعفر شريف امامی كه يکی 
از پيشکسوتان جريان استعماری فراماسونری در ايران بود، با شعار »دولت آشتی ملی« 
روی كار آمد. فريبکاري های وی و مذاكرات او با آقای شريعتمداری در قم كه در تحوالت 
اخير ايران به عنوان يکی از رهبران دينی مطرح و از س��وی رژيم حمايت می ش��د، نيز 

نتوانست مبارزات مردم را متوقف سازد.
در زمان دولت شريف امامی بود كه كشتار بی رحمانه مردم به وسيله نيروهای نظامی 
در ميدان ژاله تهران- روز 17 شهريور- اتفاق افتاد. حکومت نظامی در تهران و يازده شهر 
بزرگ ايران رسماً برای مدتی نامحدود برقرار ش��د؛ اما با رسيدن پيام های امام خمينی 
مردم به حکومت نظامی اعتنا نکردند و تظاهرات ش��بانه روزی خود را گسترش دادند. 
فريادهای »اهلل اكبر«، »مرگ بر ش��اه« و »درود بر خمينی« در تمام س��اعات به گوش 
می رسيد و همراه با آن صدای رگبار مسلس��ل ها از هر كوی و برزن شنيده می شد.1 اين 
تقابل دو جانبه حق و باطل تا آنجا پيش رفت كه بنياد حکومت باطل شاهنشاهي در ايران 

ساقط شد و مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان به پيروزی رسيد. 

کالم آخر، تفاوت دو واقعه 
شهادت آيت اهلل حاج آقا مصطفی خمينی در نجف اش��رف در اول آبان سال 1356 و 
مراسم باشکوهی كه در ايران برگزار شد، نقطه آغازی بود بر خيزش روزافزون حوزه های 
علميه و قيام مذهبی مردم ايران و قش��رهای مختلف جامعه اعم از روش��نفکر، بازاری، 

1. حميد انصاری، حديث بيداری، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1386، ص98-99. 
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فرهنگی، كشاورز، دانش��جو و دانش آموز. امام خمينی در همان ايام به گونه ای شگفت 
اين واقعه را از الطاف خفيه الهی ناميده بود.1 اين رويداد با آنکه موجب فقدان شخصيت 
بزرگی از حاميان امام و مردم شد ولی ثمرات مهمی  نصيب انقاب اسامی  نمود كه برخی 

از آنها در اينجا ارايه می شود:
1. بار ديگر نام امام خميني و قيام او عليه رژيم شاه در كانون توجه مردم ايران و جهانيان 
قرار گرفت و در سطح وسيع حتي در روستاها بر سر زبان ها افتاد. به طوری كه تحليل گر 
ساواك ده روز پس از واقعه طی گزارش��ی نوشت: »مرگ مصطفی خمينی در باال بردن 

شأن و وجهه پدرش بين قاطبه مردم بسيار مؤثر بوده است.«2
مراس��م و مجالس و بيانيه هايی كه منتشر ش��د، در واقع پيام حقانيت مبارزات امام و 
افشاگر جنايات پيدا و پنهان سازمان امنيت رژيم بود. رژيم كه از طرح دوباره نام امام به 
وحشت افتاد مقاله توهين آميزی در روزنامه اطاعات چاپ كرد كه موجب تظاهرات در 
قم شد و اربعين های بعدی را به وجود آورد3 و اين اعتراضات تا سقوط رژيم ديگر متوقف 

نشد. 
2. از آنجا كه طي پنج سال گذشته يعني از سال 1350 تا آبان سال 1356 دو موضوع 
»كتابهای دكتر شريعتي« و »كتاب شهيد جاويد« موجب انفکاك و اختافات زيادي در 
ميان مبارزان مسلمان و مخصوصاً روحانيت انقابي شد و باعث هدر رفتن مقدار زيادي 
از انرژي و توانايي هاي مبارزاتي گشت، واقعه ش��هادت فرزند گرامي امام كه پيش آمد 
خون تازه اي در رگ هاي جامعه به ويژه انقابيون مذهبی جاري شد و در نتيجه موجب 
اتحاد عميق تر آنان گرديد. به طوري كه مس��ئله شريعتي و ش��هيد جاويد از آن پس به 

حاشيه رفت.4
3. ثمره ديگر شهادت آقا مصطفی اين بود كه تفاوت رفتار مردم ايران را نسبت به فقدان 
يک عالم اسامی - انقابی در مقايسه با فقدان يک روشنفکر اسامی - انقابی به خوبی 

نشان داد. 
به بيان ديگر در 29 خرداد س��ال 56 دكتر علی شريعتی در ش��هر لندن مركز كشور 
انگلس��تان درگذش��ت.5 ش��ريعتی يک روش��نفکر مذهبی با ادبيات نوي��ن گفتاری و 

1. همان، ص87. 
2. گزارش مورخ 15 آبان سال 56 ساواك تهران خطاب به بخش 312 ساواك كشور

3. »س��خنان حجت االسام س��يد حس��ين خمينی فرزند حاج آقا مصطفی«، حضور، ش22، زمستان 1376، 
ص286. 

4. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزيره ثبات«، همان، ص194. 
5. باقر عاقلی، روزشمار تاريخ ايران، تهران، گفتار، 1379، ج2، ص320. 
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نوش��تاری بود. بيان و قلمش ناف��ذ و جذاب 
بود. او روحيات انقابی داش��ت ولی هيچ گاه 
نه در س��خنرانی های داخل و خارج كشور و 
نه در نامه ها و نوش��ته ها و آثار خود حرفی از 
امام خمينی و مبارزات چندين س��اله انقاب 
اسامی  مردم ستمديده ايران به ميان نياورد. 
حتی يک بياني��ه يا مصاحب��ه عليه حکومت 
پهلوی ارايه نکرد. اما در عوض- سال 47- نامه 
چهل صفح��ه ای در تعريف و تمجيد از ش��اه 
و حکومت پهلوی و انقاب س��فيد نوشت. او 
در اين نامه به مردم توصيه ك��رد از انقاب و 

مبارزات تند عليه رژيم شاه دست بردارند!1 
جای تعجب است كه چگونه دكتر شريعتی 
از سال 41 كه انقاب ش��روع می شود تا سال 
56 كه فوت می كند، آن همه اتفاقات مهمی  
كه در ايران افتاده را ندي��ده می گيرد و فقط 
به تمجيد از رژيم مس��تبد پهلوی می پردازد. 

اتفاقاتی مثل مسئله انجمن های ايالتی و واليتی، رفراندوم قابی سال 41، حمله مأموران 
به حوزه علميه، كشتار وسيع مردم در قيام 15 خرداد سال 42، احيای كاپيتوالسيون 
و تبعيد امام در س��ال 43، ترور منصور نخس��ت وزير در س��ال 43، اصاحات ارضی و 
غارت جنگل ها و مراتع و نابودی اقتصاد كش��اورزی، ترور شاه در سال 44 و جشن های 
تاجگذاری در سال 46، چپاول نفت ايران با قرارداد كنسرسيوم در سال 49، جشن های 
2500 ساله شاهنشاهی در سال 50، تأسيس حزب رستاخيز و اجبار مردم برای عضويت 
در آن، تغيير تقويم تاريخ اسامی  ايران، وابسته كردن روزافزون كشور به خارج، غربی 
كردن جامعه ايران، پركردن زندان ها از منتقدان و مخالفان سياسی، استقرار رژيم پليسی 
و خفقان مطلق در اركان جامعه و... اتفاقاتی نبود كه فرد روشنفکر و جامعه شناسی مثل 
دكتر شريعتی از آنها بی اطاع باشد. به راستی برای روش��نفکر دنياديده ای مثل دكتر 

1. متن نامه دكتر علی شريعتی به ساواك، رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام، ج3، ص226-227. 

متأسفانه برخی دکتر علی شریعتی 
را معلم انقالب ناميده اند که این 
تحریف تاریخ است. زیرا کسی که در 
طول حيات سياسی خود مخصوصًا 
از سال 4۱ تا 56 یک کلمه از قيام 
و انقالب عليه رژیم پهلوی حرف 
نمی زند چگونه می تواند معلم انقالب 
مردم ایران باشد؟! کسی که حتی با 
نوشتن نامه به ساواک مخالفت خود 
را با انقالب اعالم می کند آیا می تواند 
معلم انقالب باشد؟! مدافعان افراطی 
و متعصب او چگونه به خود اجازه 
می دهند کسی که مخالف انقالب 
است را به عنوان معلم انقالب معرفی 
نمایند؟! اگر قرار است کسی به عنوان 
معلم انقالب معرفی شود آقا مصطفی 
ارجح است و این عنوان برازنده نقش 

ارزنده او و امثال اوست
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شريعتی كه خود را آگاه به مسائل سياسی- اجتماعی می دانست، قابل قبول نيست كه 
چشم خود را به روی اين همه جنايات و مظالم رژيم شاه ببندد و كوچکترين انتقادی به 

آن نکند جز تعريف و تمجيد. 
دكتر ش��ريعتی حتی پا را فراتر نهاد و در شرايطی كه حاكمان پهلوی بيشترين حمله 
را به روحانيت می كردند، او در س��خنرانی های علنی و عمومی  خود شديداً به روحانيت 
انتقاد می كرد و مروج تز اسام منهای روحانيت بود. برخی از تحليل هايش درباره اسام 
آنقدر مغشوش بود كه صدای اسام شناس��انی مثل آيت اهلل مرتضی مطهری را هم- كه 

زمانی از دوستداران نزديکش بود- درآورد. 
البته درست است كه برخی از كتاب های دكتر شريعتی از نظر ساواك ممنوع االنتشار 
بود و حتی آثار او در نجات جوانان تحصيل كرده از ورطه ماركسيسم و كمونيسم مؤثر بود 
اما برخی از برداشت های غلط دكتر از اس��ام چنان انحرافی بود كه بسياری را به ورطه 
التقاط كشاند،1 و حتی گروه های تروريستی مثل »فرقان«2 به رهبری اكبر گودرزی و 
»مجاهدين خلق«3 به رهبری مسعود رجوی بيشترين بهره برداری را از آثار او برای ترور 
علما و مردم انقابی به عمل آوردند. آثار و نوشتجات منتشرشده از اين دو گروه گواه اين 
ادعاست. حتی در سال های اخير شبکه تلويزيونی وهابيون در خارج از كشور بخش هايی 

از نوارهای سخنرانی های دكتر علی شريعتی را عليه تشيع پخش می كرد. 
با وجود اين تا سال 56 به جز تعدادی از روشنفکران مذهبی و تحصيل كرده ها، تقريباً 
كسی از مردم عادی ايران او را نمی ش��ناخت. به عبارت ديگر او نخبه ای بود كه فقط در 
ميان نخبگان- آن هم نخبگان مذهبی و سياسی- ش��ناخته شده بود. به همين جهت 
چنين شخصيتی وقتی از دنيا می رود آن هم در يک كشور غربی مثل انگلستان، فقدانش 
برای عامه مردم ايران اهميت نمی يابد؛ آن هم مردمی  كه برخاف نظر دكتر شريعتی از 
ظلم هيئت حاكمه پهلوی خسته شده بودند. به همين سبب شايد يک مجلس و مراسم 
هم در ايران برايش برگزار نشد مگر توس��ط پدرش در خراسان. اينجاست كه می بينيم 
فقدان اين روشنفکر در آن مقطع تاريخی- خرداد سال 56- تحول مهمی  در روند مردمی 
 مبارزات انقاب اسامی  ايجاد نمی كند. هر چند كه در تظاهرات  روزهای آخر پيروزی 

1. رك: رسول جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبی سياس��ی در ايران، مبحث »شريعتی و ماركسيسم«، 
مركز اسناد انقاب اسامی، 1383، ص503-507.  

2. رك: همان، مبحث »گروه های مذهبی منفصل از روحانيت«، ص580-567 و 926-934. 
3. نظريات دكتر علی شريعتی و سازمان مجاهدين خلق چنان به هم نزديک بود كه بسياری نتيجه گرفتند كه 
شريعتی الهام بخش مجاهدين بوده اس��ت. رك: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه كاظم فيروزمند، 

حسن شمس آوری و محسن مديرشانه چی، تهران، مركز، 1380، ص452. 
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انقاب گاهی عکس او همراه با تصاوير ساير شهدا و مقتوالن ساواك آورده می شود. اما 
بيشترين عکس در هر مجلس، محفل و تظاهراتی متعلق به امام بود كه رهبر منحصر به 

 فرد انقاب و دشمن شماره يک حکومت پهلوی محسوب می شد. 
متأس��فانه برخی دكتر علی ش��ريعتی را معلم انقاب ناميده اند كه اين تحريف تاريخ 
است. زيرا كسی كه در طول حيات سياسی خود مخصوصاً از سال 41 تا 56 يک كلمه از 
قيام و انقاب عليه رژيم پهلوی حرف نمی زند چگونه می تواند معلم انقاب مردم ايران 
باشد؟! كسی كه حتی با نوشتن نامه به ساواك مخالفت خود را با انقاب اعام می كند آيا 
می تواند معلم انقاب باشد؟! مدافعان افراطی و متعصب او چگونه به خود اجازه می دهند 

كسی كه مخالف انقاب است را به عنوان معلم انقاب معرفی نمايند؟!
ما در حالی شاهد برخورد سرد مردم با فقدان دكتر ش��ريعتی هستيم كه وقتی چهار 
ماه بعد آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی از دنيا می رود، بافاصله خبرش همه جا منتشر 
می شود و به رغم جو پليسی حاكم بر جامعه، انتشار اطاعيه های مخفی رونق می گيرد و 
تقاضا برای مجالس بزرگداشت او در سرتاسر ايران افزايش می يابد. زيرا حاج آقا مصطفی 
عالم و استادی است مردمی، كه رنج تبعيد و دربه دری را برای دفاع از هدف های مردم 
مسلمان كشيده، گرمای 50-60 درجه نجف را تحمل كرده، همواره پا به پای امام و مردم 
عليه بيدادگری شاه مبارزه نموده، نه نامه فدايت شوم برای تمجيد از رژيم شاه نوشته، نه 
با انقاب مخالفت كرده، و نه برای نام و نان و رسيدن به كرسی تدريس دانشگاه به ساواك 
التماس نموده است؛ بلکه عزت نفس، آزادگی، غيرت دينی و ايرانی را بر زندگی با طاغوت 
و ذلت تمجيد از سفاكان ترجيح داده است. پس اگر قرار است كسی به عنوان معلم انقاب 

معرفی شود آقا مصطفی ارجح است و اين عنوان برازنده نقش ارزنده او و امثال اوست. 
يکی از پژوهشگران كشور اردن به نام »احمد حسين يعقوب« درباره نقش برجسته و 

مؤثر حاج آقا مصطفی خمينی می گويد: 
او يکی از پيش��گامان شکس��تن جو خفقان شاهنش��اهی ب��ود. او به 
زندان رفت، تبعيد شد، تا شهادت پيش رفت، اما از راهش برنگشت، او 
انديش��ه های پدرش را در ميان ملت ها می پراكند، و از آنجا كه طاغوت 
گفت وگو و منطق نمی شناس��د، چاره ای جز شهادتش نبود. اما خون او 
مايه ای شد كه چراغ فروزان انقاب را روشنی بخشيد. پس سيد مصطفی 

جزء جدايی ناپذير از تاريخ اين امت است.1 

1. حضور، ش22، زمستان 1376، ص291. 
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به همين دليل است كه شهادت حاج آقا مصطفی خمينی، رژيم شاه و دستگاه امنيتی 
مخوفش- ساواك- را رسوا ساخت، و موجب معرفي دوباره شخصيت و مبارزات و آرمان هاي 
امام و مردم انقابی شد؛ به طوري كه بعد از 15 خرداد سال 42 اين دومين بار بود كه قيام 
عمومي در سراسر كشور شدت گرفت و بعثت نويني در حركت انقاب اسامی  ايران پديد 

آورد كه به طور فزاينده و بي وقفه تا برچيدن سلطنت پهلوي ادامه يافت.1 
با وجود اين همه نقش و تأثيرات روش��نی كه حيات و ممات آيت اهلل س��يد مصطفی 
خمينی در پيشرفت مبارزات انقاب اس��امی  مردم ايران از سال 41 تا 57 داشت، اما 
مورخان سکوالر داخلی يا غرب زدگان خارج كشور، اصًا نام و نقش او را در نگاشته های 
خود حذف كرده اند يا بسيار كمرنگ جلوه داده اند. از جمله آنها ترجمه كتاب ايران بين 
دو انقاب، نوشته يرواند آبراهاميان است كه با حجم 560 صفحه بارها در ايران تجديد 
چاپ ش��ده، ولی او در اين كتاب حتی يک كلمه نامی  از آقا مصطف��ی خمينی نياورده 
است! كتاب 450 صفحه ای ريشه های انقاب ايران، نوشته خانم نيکی آر كدی نيز چنين 
وضعی دارد. گويی اصًا شخصيتی به نام آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در تاريخ معاصر 

وجود نداشته است!2 
عاوه بر اين، كتاب دو جلدی تاريخ سياسی بيس��ت و پنج ساله ايران به قلم سرهنگ 
غامرضا نجاتی كه در 1200 صفحه منتشر شده يک كلمه درباره واقعه مهم شهادت و 
فقدان آيت اهلل سيد مصطفی خمينی ننوشته است! هر سه كتاب نيز از منابع مورد استناد 

مورخان و اساتيد دانشگاه های ما است.
اينگونه مورخ��ان داخلی و خارجی ك��ه به دروغ ادع��ای بی طرفی علم��ی  در روش 
تاريخ نگاری خود دارند، يکی از مهم ترين رويدادهای شتابنده انقاب اسامی  را تعمداً 
از آثار خود حذف می كنند در حالی كه ده ها روي��داد كم اهميت يا بی اهميت ديگر را با 
تفصيل شرح داده اند و برجس��ته كرده اند. متأس��فانه چنين آثاری به راحتی از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی  ايران مجوز می گيرند و حتی برخی با بودجه دولتی خريداری و 
در سراسر كشور توزيع می شوند، و موجب انحراف اذهان آيندگان درباره تاريخ سياسی 

معاصر ايران می گردند. 

1. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزيره ثبات«، همان، ص195. 
2. اينجانب )غامرضا خاركوهی( سال ها پيش طی نامه ای به دكتر حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگی مجلس 
شورای اسامی، درباره كتاب های ترجمه شده از نويسندگان خارج نش��ين، از او خواسته بودم كه با تصويب ماده 
واحده ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی را موظف نمايند تا قبل از انتشار اين گونه آثار، هر ناشر يا مترجمی ابتدا 
اين كتاب ها را تحريف زدايی نموده و دروغ ها و كاس��تی های آنها را در مقدمه يا پاورقی آن كتاب ها درج كند، بعد 

اجازه چاپ دهند. رك: خبرگزاری فارس، خرداد 1389. 


