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فيضيه خردادسال جستارهايىپيرامونقيام

دكترسيدحميدروحاني
اوضاعايراندردهه

بديل و منسجم قالبيكنظريه در ــال س در وقتىطرححكومتاسالمىامام
و ايده گذشته بيشاز حوزههاياسالمينيز مبارز روحانيان پادشاهىمطرحشد، نظام
تظاهراتروحانيان و اعالميهها در حملهبهشخصشاه جديگرفتند براندازيرا انگيزه
شرايطي ايندر و دنبالشد و مطرح ــته گذش بيشاز رغمخفقانحاكم به طالب و
در كسانيكه و بود انتحار حكم در شاه، به كنايه و گوشه و طعنه نيشو هرگونه كه بود
واقعحكم در ميدادند، اعتراضقرار و انتقاد مورد را ــاه ش نوشتههايخود و اعالميهها
خروشملتايران توفانىترينخيزشو حماسيترينو مىكردند امضاء را خود اعدام
در اينقيامخونينكه در قمرويداد فيضيه در خرداد پادشاهىدر نفىنظام در
انقالبي شعارهايي با روحانيان طالبو كلىفراموششد، به معاصر تاريخنگارىدوران
به و بيزاريم پهلوي از مزدور، ــاه ش مرگبر قاتل، ــاه ش مرگبر جمله از بنيانافكن و

بهچالشكشيدند را رژيمشاه و تظاهراتدستزدند
متعاقبآننگارشپيشنويسقانوناساسى و خرداد در حركترعدآسايفيضيه
امام حكومتاسالمي طرح در ريشه ــو يكس از اينسال، در ايران اسالمى جمهورى
از و بود شده داده نشان اسالمي اصول با ناهمگون شاهنشاهي، رژيم آن در داشتكه



بهار
شماره

سالهشتم
دورهسوم

مناسبتها

اسالمي انقالب طرح پيشزمينه حركت اين ديگر سوي
و انقالبي ــعارهاي ش گفت ميتوان و بود سال در
خرداد، ــهيدان ش يادبود مراسم در ضدشاهيطالب
گونه اين به ــتزدن برايدس را ــارتمردم جس جرئتو
در اسالمى جمهورى نظام طرح و ــاهي ضدش شعارهاي
گسترش را اينخيزشحماسي و كرد فراهم سال

انقالبآفريد و داد
برنامههاي و نقشهها دگرگونيها، يكسلسله با دهه
راه به با يكسو از شاه رژيم بود؛ همراه پيشتعيينشده از
بهويژهجشنهاىپرهزينه انداختنسيركهايميانتهي،
فراخواني شاهنشاهيو ــاله دوهزاروپانصدس خانمانسوز و
اينسيركدلآزار، به جهان تجاوزگر و فزونخواه ــران س
ميانهلهلههايمستانه در را بيمار و نادار گرسنه، رنجديده، مردم نالهجانسوز تا كوشيد
خاموش حرامياندرباري، بينالملليو فزونخواهان ــادخوارانو ش نفتخوارانجهانيو
پايكوبي، ولنگاري، جز توانگري، و اوجرفاه چنينبنماياندكهملتايراندر بهدنيا و سازد
پايان با سويديگر از و كاريندارد ــاديو ش نوشو عيشو چراغاني، دستافشاني،
ايجادحزبيبهنامرستاخيزكوشيدخفقانحاكم دادنبهحزبهايساختگيرنگارنگو
سازد، خفه سينهها در نفسرا گسترشدهد، پليسيرا جو استواريبخشد، را ايران بر
پي در اينرو، از ايرانيبگيرد هموطنان از را ــيدن رخصتنفسكش و بشكند را قلمها
آزاديخواهان از زندانها برپاييحزبرستاخيز،جوپليسيوخفقاندركشورشدتيافت
زيرشكنجهدرسلولهايزندان، كشتنبيگناهاندر شكنجههايتوانفرسا، آكندهشد،
بازداشتن عالمانمجاهدروحانيو تبعيدشمارياز زندانيان، سربهنيستكردنبرخياز
طبقگزارش فزونييافت بهروز روز ازسخنراني، گويندگانوسخنورانمبارز شمارياز
ممنوعالمنبر روحانيان از تن دوازده و يكصد ــال س تا سال ساواكاز

و برپاييحزبرستاخيز با همزمان روحانيانزنداني، دانستكهشمار ليكنبايد شدند
است نبوده روحانيانممنوعالمنبر از دنبالتشكيلاينحزبكمتر به

بسان مرگبار و اينسياستشوم كردن پياده براي ــاه امنيتيش و جاسوسي دستگاه
نيز و برپاييحزبرستاخيز از ديرزماني كرده رها ــگرا س و ــته بس سنگرا اينكه

انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك

     
     
     
     1354
       .
     
     
    
       
        
   ...   
       

 



هار
ب

اره
شم

تم
هش

سال
سوم

وره
د

شده
ش

امو
مفر

قيا

زندان به يا ــيرا مبارزانروحان آن، ــساز پ همزمانو
رفتن منبر و ــخنراني س از يا و داشتند گسيل تبعيد و
ــتند، بس را دهانها ــتند، شكس را قلمها ــتند، بازداش
زندانها و ــتواريبخشيدند پيشاس بيشاز را خفقان
ــالميو اس آزاديخواهان ديگر مبارزانروحانيو از را
و پيگيريها با نگارنده نيروهايمردميآكندهساختند

دهه روحانيانزندانيدر بررسيهايينامشمارياز
تشكيل پساز نيز و برپاييحزبرستاخيز آستانه در و

پيميآورد در استكه بهدستآورده آنحزبرا
شيخ ــاهآبادي ش مهدي شيخ خامنهاي سيدعلي
اكبر شيخ مفتح محمد هاشمينژاد عباسطبسي

فاكر محمدحكيمي ــيدهاديخامنهاي س محمدعليگرامي هاشميرفسنجاني
انصاري عليغفوري مهديطباطبايي ــيد س املشي شيخمهديرباني خراساني
حسينطارمي شيرازي عرفا موحديقمي الهوتي زينالعابدينحقاني قزويني
ــدي اس محمدحجازي محصليزدي ــواه معاديخ عبدالمجيد ــي جعفريگيالن
سيدجالل نوروزي شيخجواد مهديكروبي احمدفاضلزاده كرباسچي خراساني
موسوي يزدانياصفهاني شجاعيزنجاني اميدنجفآبادي عباسي كالنتر طاهري
حسين ايوبي عبدالرضاحجازي محسناسالمي اكبرمعيني الهيتهراني زنجاني
شيخقدرتاهللا سيداكبرموسوياصفهاني كرباسچي شيخنصراهللاصالحي هاشميان
سيدكاظمزنجاني جاللگنجهاي سيدهاديهاشمي شيخجوادنوروزي عليخاني
حيدري سليمان شكري اسالميخراساني شفيعيخلخالي نادري غالمحسين

محمد عبداهللاغفوري ابراهيمسلكي حسينبهرامي سيفالدينمحمديزنجاني
سيدرضي احمدرحماني كاظمميرصادقي حجتاهللاحاجيپور محسنيرفسنجاني
شيخحسنارمي عليكشاني صدرالدينخلخالي سيدعبدالوهابموسوي حسيني

واعظيو شيخمحمد محققي صادقي متبحري رضياهللاسعادتي خراساني
ميان بيمدر تشديدخفقانوگسترشهراسو راستايسياستسركوبو در رژيمشاه
تبعيد هوا آبو ــهرهايبد ش به را عالمانيديني روحانيو سخنوران شمارياز مردم،
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چنين و آورده تبعيديرا روحانيان تناز نامهاييازده تنها ليستخود ساواكدر كرد
آن سالهايپيشاز ــبتبه نس سال در تبعيديها شمار استكه كرده وانمود
روحانيان از سيتن بيشاز نام بررسيهايخود در نگارنده ليكن است، كاهشداشته
روحانيان نام ميبردهاند؛ ــر س به تبعيد در يادشده ــال س در استكه دستآورده به را

پيميآيد تبعيديدر
شيخحسينعلي اسداهللامدني سيد شيخعليمشكيني شيخمحمدفاضلقفقازي
شيخ مؤمنقمي محمد شيخ خزعلي ابوالقاسم شيخ جنتي احمد شيخ منتظري
شيخ مرواريد علياصغر ــيخ ش لواساني محمدصادق سيد مهدويكني محمدرضا
رباني مهدي شيخ تهراني ــيخمحمدصادق ش يزدي شيخمحمد محفوظي محمد
امامي محمد ــيخ ش غيوري علي سيد خلخالي ــيخصادق ش يزدي راشد املشي
شيخ ــيخحسنصانعي ش صالحينجفآبادي ــرخي گلس شيخغالمرضا كاشاني
منتظري احمد عندليبهمداني صالحطاهري محمد ــيد س آخوند مجتبيحاج

جهانبخش ــوريزاده ن محمد عبدالعليكني ــا موالن عبايي ــدي احم علياصغر
احمديخميني رمضانجنتي گلستانه جعفر تعميركاري

و زندانها به شاه ــويرژيم س از كه نبودند مجاهد عالمان و مبارز روحانيان تنها اين
مبارزاندينباور بلكهبسيارياز قرارميگرفتند، زيرفشار تبعيدگاههاگسيلميشدندو
در نيز كشاورز و كارگر بازاري، دانشگاهي، جوانانفداكار و مردانمسلماندالور زنانو و
برايخاموش رژيمشاه داشتند قرار وشكنجهها زيرسختترينفشارها زندانهايشاه
ــتگيريهاي دس ــتميزد، جنايتيدس هر آزاديخواهيبه ــايانقالبيو كردنصداه
نهاوند، در نفر نزديك آبادان، در نفر ــتگيريبيشاز دس دستهجمعيمانند
زندانيانسياسيدر از نفر تيرباران اهواز، اصفهانو زياديدر شمار دزفول، در نفر
ايران تا بود، برپاييحزبرستاخيز دورانسياه پهلويدر كارنامههايرژيم از تهرانو
ليكن برايهميشهخاموشسازد، ويرانهايجغدنشينبدلكندوصدايمخالفرا به را
راه و امام راه ــتين راس پيروان كه ميبينيم رژيم بيفرهنگيآن و اينجنايتها بهرغم
استواري، با بلكه بازنماندند، مبارزه از ننشستند آرام يكگامپسنرفتند، تنها نه عاشورا
طرح در امام اينكه ــژه بهوي پيشتاختند؛ و پيگرفتند را ــختيمبارزه سرس پايداريو

بيتفاوتنمانند و آرام بود همگانخواسته حكومتاسالمياز
دفع را اينمفاسد و بگيريد را اعمال اين جلوي قدرتنداريد كه ــما ش

انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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شما سر تو ــينيد، ننش ساكت اقًال نماييد،
تن انظالم انظالمنكنيد ميزننددادكنيد،
بگوييد، ــت، اس بدتر ظلم از دادن ظلم به
مقابل در ــد باي بزنيد ــاد فري كنيد، ــكار ان
اينطرف هم ــتگاه يكدس آنها ــتگاه دس
تكذيب ميگويند دروغ به چه هر و ــد باش
عدالتاسالمياين است، بگويددروغ كند،

آنها ايناستكه از ــالميغير برنامههاياس ميكنند ادعا آنها نيستكه
دارند

و اعالميهها ــتر بيش در ، ــاه بهمنم ــالميدر ــتاس ــرححكوم پيط در امام
روي و ميداد قرار حمله مورد را ــاهي پادش رژيم و ــاه ــخصش ش سخنرانيهايخود
قاطع و ــن روش اينموضع ميكرد تأكيد ــالم اس اصول با ــاهي پادش نظام ناهمگوني
پابرجاتر و استوارتر ــاه ش رژيم ضد بر مبارزه در مجاهدانروحانيرا ايرانو مردم امام،

ميساخت
صراحتاعالمكرد با و آشكارا بهمنماه در زائرانخانهخدا به پيامخود امامدر

هركسسيرهرسولخدا اساسشاهنشاهيمخالفاست با اسالم اساساً
استاينكاخهاي آمده ــالم اس ميفهمد كند وضعحكومتمالحظه در را
ننگينتريننمونه شاهنشاهيازكثيفترينو خرابكند ظلمشاهنشاهيرا

است ارتجاع
در ايران، پادشاهيدر رژيم پانصدساله و ــندوهزار برضدجش سخنرانيخود در امام

كرد اظهار نيز تيرماه
سياه رويتاريخرا حاال استتا شده زاييده اوليكه از ايران شاهنشاهي
مسلمين است كرده سياه جناياتشاههايايرانرويتاريخرا است، كرده

اينشاهنشاهي از دارند عار
داد هشدار مهر تاريخ ملتايراندر به پيامخود در امام

احساس برايجهاناسالم چرايامريكا بيچونو اينخدمتگزار از من
شاه رأسآنها كهدر اسراييلوعمالآنرا اينجانبكراراًخطر خطرميكنم

،ص درس واليتفقيه، حكومتاسالمييا
،ص ج امام، صحيفه

همان،ص
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نكنند، بن از را فساد اينجرثومه تا ملتاسالم كردهام گوشزد است، ايران
ايندودمانننگيناسترويآزادي گرفتار تا ايران و رويخوشنميبينند

نخواهدديد
است آمده اسفندماه تاريخ در برضدحزبرستاخيز امام پيام در

نظامشاهنشاهياعالم با مردممحروماينكشورمجبورندموافقتخودرا
مردم فناست به محكوم و مردود ــالم اس نظر از پوسيدهايكه نظام كنند،
دستشتا كه آورند فرود تسليم شاهيسر برابر در ايرانمجبورند مسلمان

است مسلمانآغشته مردم و مرفقبهخونعلماياسالم
اوج و شاه رژيم ضد بر تودهها انگيختن در ــدارها، هش و روشنگريها اينرهنمودها،
پيروان نقشبسزاييداشت خفقان ــتجو شكس براندازيو براي مبارزه به بخشيدن
رژيم با رويارويي نهضتاسالميو پيشبرد راه روحانيدر مبارزان بهويژه امام، راستين
پيشبهفداكاري، بيشاز برپاييحكومتاسالمي، راه شاهنشاهيوخروشوخيزشدر
حكومت استقرار در را ــاه ش رژيم توطئه و خودگذشتگيدستميزدند از ايثارگريو
از ميساختند فروزانتر را مبارزه آتشنهضتو و ــتند همميشكس در ترور، وحشتو
زندان مبارزانروحانيدر تناز اينكهصدها بهرغم ميبينيمدرخردادماه اينرو،
بزرگداشت بودند، ــتهشده داش رفتنباز منبر سخنرانيو از و ميبردند ــر س به تبعيد و
تاريخيآفريد حماسه شدو ويژگيهايبيماننديبرگزار با قم در خرداد، سالگرد

خرداد فريادگران
به فيضيه مدرسه در خردادماه اسالميكهدر محصلينعلوم مبارزانروحانيو
تاريخينبود؛ گراميداشتآنروز هدفشان، تنها نشستند، خرداد سوگشهيدان
شهيدانآنروز، ياد به و كنند تظاهراتيبرپا همانندسالهايپيشين نميخواستند
پيروي به و مكتبامام از الهام با تا آنبودند بر بلكه شوند، پراكنده و شعارهاييسردهند
ايران آسمان در كه خفقانباريرا جو كبير انديشههايآنرهبر و ايدهها رهنمودها، از
نفرتملت خروشان هميشهسرچشمه خرداد ياد و نام ــكنند بش هم در بود، پايدار

پادشاهىبود نظام و شاه از ايران

ص ، ج همان،
همان،ص
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شهرستان وارسته عالم و پاكباخته مبارزان يكياز ــيخاحمدكروبيكه ــادروانش ش
مجالس برخياز در قمآمدو به خرداد رسيدن فرا پيشاز چندروز بود، اليگودرز
و برپاييحكومتاسالمي ــتگي بايس و خرداد امام، نيمهعموميدرباره و خصوصي
روحانيان درجمعطالبو فيضيه، مدرسه در و زبانآورد سخنانيبر واژگونيرژيمشاه
بايستگي و پادشاهيوساختگيبودنحزبرستاخيز پيرامونغيرقانونيبودننظام نيز
و خمينيسخنرانيكرد رهبريامام برپاييحكومتاسالميبه راه كوششدر تالشو
بازجوييها در دستگيرينيز پساز او رويهدفاستقرارحكومتاسالميتأكيدورزيد
بولتن در داد قرار ــد تأيي مورد را آن و اذعانكرد قم در ــنگرانهخود برنامههايروش به

است شيخاحمدكروبيچنينگزارششده ساواكدرباره
در را فعاليتخود عضويتو بازجوييهايمعموله در باال ــده يادش متهم
تأييد ضمن و انكار آن به ــته وابس سازمانهاي گروههايمذهبيو احزابو
چوندستگاه ميدارد اظهار مجاهدينخلق بهاصطالح اقداماتگروه اعمال
بنابراين ندارد ايرانوجود عدالتاجتماعيدر بههيچوجه استو جبار فعلي،
البته جايگزينرژيمسلطنتيگردد ــالم ميبايستيحكومتاس كه معتقدم
روحاهللاخميني نمايد اجرا ــران اي در بتواندچنيننظريهايرا فرديكه تنها
تصميم لذا ــخدارم راس عقيده ايننظريه به مينمايدچون اضافه و ــت اس
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نزد در تا نمايم ــار اظه مردم مطالبيجهتطالبو گرفتم
آيتاهللا نزد قم به ورود بنابراينپساز ــم نباش مسئول خدا
افرادي و ايشان به تعارفاتمعموله پساز گلپايگانيرفتمو
عناوينمختلفاز به خرداد بودندگفتمدر آنجا كهدر
خاموششديد، او تبعيد پساز خمينيپشتيبانينموديدو

خيانتميكنند درباريانبهشما بگذاريد كنار نفاقرا
درحجرات را ــبها قمبودمش ويميافزايديكهفتهدر
برايطالب فيضيه مدرسه در روزها و مدارسميگذراندم
عقايدخمينياظهار و خرداد روز مطالبيدرباره مردم و

خردادماهسال اينكهقبلازتظاهرات تا ميكردم،
اضافهميكنددرموردرستاخيز و درمدرسهفيضيهسخنرانيجامعيكردم
عدالت ــارينمايندتا ــتمپافش آنانخواس از ــرانجام س اظهاراتيكردمو نيز

اجتماعيبشريوحكومتاسالميبهوجودبياورند
ساواكدرگزارشديگريازايدهوانديشهشادروانشيخاحمدكروبيچنينگزارشدادهاست

منزلخود كروبيدر احمد شيخ مورخه ساعت در
ثابت امنيتي ــتگاههاي دس و مردم همه ــتبه داش اظهار اليگودرز در واقع
قرآن و مبانيدينمقدساسالم به معتقد كهمنمرديهستممؤمنو شده
مخالف وحقپرستو حقگو مردم، دوستدار و مرديهستممبارز مجيدو
دوستدارمحكومت رژيمفعليمملكت، مخالفبا زمامدارانوسالطين، با
رادمردي دستوراتآيتاهللاخمينيكه پيرو من باشد حكومتاسالمي ما

ميباشم استديندار،
اينكه بر افزون تظاهراتدستزدند به خرداد روز در روحانيانيكه طالبو
با و گرفته الهام رويبرپاييحكومتاسالمي ــارياو پافش و موضعضدسلطنتيامام از
و تند سخنرانيهاي از بودند، خيزشبرخاسته خروشو به ضدشاهي انقالبيو روحيه
هدف با و بودند ــزاييگرفته بس تأثير نيز كروبي احمد انقالبيشادروانشيخ و توفنده

خرداد راستايبرپاييحكومتاسالميدرعصرروزپنجشنبه رژيمشاهدر با مبارزه
تاريخيبهسوگ روز ــهيدانآن ش ياد به و تظاهراتدستزدند به فيضيه ــه مدرس در

،ص ساواك،ش بولتنويژه
انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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خرداد روحانيانپيرامونكشتار اينمراسمتنيچنداز در كردند اعالمعزا نشستندو
مقامواليتومرجعيتسخنگفتند پايداريحماسيمردموپشتيبانيبيدريغآناناز و
برضدشاه اماموشهيدانو پشتيبانياز در طالبمبارز دنبالآنتظاهراتآغازشد به و

چنينبود شعارها برخياز حاكمانطاغوتيشعارهاييسردادند و
تو؛ ــمنخونخوار دش بميرد، بميرد، ــو ت نگهدار خدا خميني، خميني،
را ملتتو وطن، از دور مرجع ميخواهد را تو ــالم اس ــكن، خمينيبتش
مرگ قانونشكن؛ يزيد اين لعنتبر خمينيبتشكن بر درود ميخواهد؛
بر درود خميني؛ بر درود شهيدان؛ بر درود قاتل؛ شاه مرگبر مزدور؛ شاه بر

است پهلويبيزار از است بيدار ملتما سعيدي؛
خيابانهاي ــه ب را تظاهرات و روند ــرون بي فيضيه از كه ــيدند كوش تظاهركنندگان
يورشخود ــا ب بودند، ــده ش پيشآماده از ــايانتظاميكه ليكننيروه ــانند، بكش قم
طالبدستگير از تن تظاهراتچند اين در ــتند بازداش پيشروي از را تظاهركنندگان
به فيضيه در خرداد تظاهراتروز معينيپيرامون نام به رئيسساواكقم شدند

است سومچنينگزارشداده مديريتكلاداره
قم فيضيه نفرطالبمدرسه جاريقريب روز ــاعت مقارنس
شعارهايي ــعارهايتوهينآميز ش دادن با سال خرداد مناسبت به
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دربورودي جلو خاندانجليلسلطنتدر به مملكتي مقاماتعاليه عليه
داخل به و متفرق را آبپاشآنها پليسبا كه نموده اجتماع مذكور مدرسه
پليسدر را خارجمدرسه كنترلمحوطه حالحاضر در است رانده مدرسه
و حالتآمادهباشدرآمده به نيز ژاندارمريقم منطقه ضمناً داشته اختيار

گونهكمكميباشد هر آماده
است اينگزارشپينويسشده زير در

اطالعاتو ويژه دفتر به فرمودند ــيد مديريتكلرس عرضمقام مراتببه
نخستوزيريمنعكسشود
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ــب ش امامتآيتاهللاراكيدر به فيضيه ــه مدرس در ــا عش مغربو نماز پايان پساز
ــتزدند تظاهراتدس به انقالبي ــعارهاي ش با ديگر بار طالبمبارز خرداد جمعه
بهسمتميدانآستانه ميشد برآورد نفر پانصد بيشاز آنها ــمار ش تظاهركنندگانكه
يورشپليسضدشورشكه مورد ديگر بار ميدانشدند، ليكنوقتىوارد حركتكردند
مجهز سرد و سالحهايگرم ديگر و سرنيزه اشكآور، كپسولهايگاز باتوم، ماسك، با
آبو فشار ماشينآبپاشو با و بيرحمانه حمله وقتىبا پليسشاه گرفتند قرار بودند،
اشكآور كپسولگاز از بهعقبنشينيوادارد، نتوانستتظاهركنندگانرا باتوموسرنيزه
روحانيان بر را راه بدينگونه و افكند ميانتظاهركنندگان كپسولگاز دو گرفتو بهره

ناگزيرساخت بازگشتبهصحنفيضيه عقبنشينيو به را آنان بستو
و بلندگو با آنشدند بر بودند، داشتهشده تظاهراتخيابانيباز از روحانيانوطالبكه
به را ميشدصدايخود باز ميدانآستانه به مدرسه از پنجرهايكه دو و فيضيه بام راه از
و برسانند ميبردند بهسر قم در زائرانيكهدرشبجمعه هزارانتناز و قم گوشمردم
بامفيضيهبهشعارهاييانقالبي گردهماييدر شماريازطالببا اوجبخشند تظاهراترا
ملتايرانبيدار مزدور، مرگبرشاه قاتل، شعارهايمرگبرشاه وضدشاهيدستزدند
خيابانهاي و آستانه ميدان از زائرانيكه و برايمردم ــتو اس بيزار پهلوي از است
چنينشعاري آنروز تا بسا چه گيراييويژهايداشت ميكردند، گذر فيضيه پيرامون
پيرامونفيضيه و كنارهها رهگذراندر ــيارياز بس بود نخورده بهگوشمردم هيچگاه
صلواتتظاهركنندگان با گاهي و ميدادند گوشفرا ــعارها اينش به و بودند گردآمده
و زن شايد منزلو طالبكه شمارياز يادآورياستكه بايسته همراهيميكردند را
و بود رفته قم برايزيارتبه كارمندصنايعهواپيماييكه يكنفر نيز و ــتند داش فرزند
توسط راه ليكندر رفتند، بيرون فرعيفيضيه در شركتداشتاز تظاهراتفيضيه در
نامهاي دستگيرشدند كنترلداشتند، زير بودندو كرده محاصره را فيضيه مأمورانيكه

است اينشرحآمده به گزارششهرباني، آناندر نفر
احمدمحدث ـ ـسيدمحموددرياباديفرزندعلي ابراهيم عباسحسينيفرزند ـ
سيدمصطفيشريفيفرزند ـ سيدمحمدهاديناجيفرزندحسين ـ فرزندحسين
فرزند رضايي غالمرضا ـ محمدرضا ــمآباديفرزند ش علياصغر ـ سيدعبدالحسين
قربانعلي محمدعليبخشيفرزند ـ احمد فرزند اسالمالدينرستگار ـ محمدابراهيم
ـ ــينعلي حس فرزند محمدتقيمتقي ـ محمد فرزند ــيني حس عليمحمد ـ
ــيدحبيباهللا س ــيدعليميرديلميفرزند س ـ محمدرضا فرزند نبياهللابراهيمزاده
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كمالالدين ـ عباسعلي عابديفرزند احمد ـ علياكبر فرزند برازنده محمود ـ
انصاريفرزند محبعلي ـ افضل ابوالفضلحسينيفرزند ـ علياكبر اديبفرزند
اهللارحم ـ حسينخداداديفرزندمحمد ـ حبيبيفرزندفضلاهللا جواد ـ علي
ــركت كارمندش زائر صادقتركمانيفرزندحاجعلي ـ فرزندغالمعباس غالمنژاد

هواپيمايي
غروبروز تظاهراتطالبدر از تهران ــيبه گزارش معينيدر نام به رئيسساواكقم

است چنينگزارشداده خرداد،
با قم فيضيه طالبمدرسه از نفر جاريحدود روز ساعت
دربوروديمدرسه خاندانجليلسلطنتجلو به توهينآميز دادنشعار
و اجتماعكهبادخالتمأمورينشهربانيبهداخلمدرسهراندهشدند مذكور
پرتابسنگ و داخلپنجرههايمدرسههمچنانبهدادنشعار هماكنوناز
با بااليبام، از طالبمدرسهخاننيز ضمناً بهطرفمأمورينادامهميدهند
استقرار با برخمينيبهطرفمأمورينسنگپرتابكه دادنشعارهايدرود
عليهذا ــت اس يافته فيصله موضوع بحث، مورد ــه مدرس مأمورينرويبام
شدتبيشتريادامه با روزهايآينده اينتظاهراتدر ــود پيشبينيميش
اعالم ازطريقمركزميباشدمراتبرا اينمورد چنانچهدستوريدر لذا يابد
به تظاهركنندگان از نفر اينساعتسه تا ضمناً شود گذارده اجرا مورد به تا
نادري محمد ـ رجبعليملكيانفرزندحسين ـ شرحزيردستگيرشدند

سيدصدرالدينموسويفرزندسيدسخاءالدين ـ نادرعلي فرزند
و نوشته پنجنفر را خرداد روز دستگيرشدگاندر گزارشخودشمار شهربانيقمدر
سيد نفرديگررا دو است، ساواكآمده نامشاندرگزارش افزونبرسهنفريكه
است برده نام ابراهيم محبتيفرزند عليرضا محمدصادقاحمديفرزندسيدمهديو

مدرسه به آمد رفتو و شد باز فيضيه مدرسه در خرداد، جمعه روز صبح ساعت
ــه مدرس برابر ــانيدر آتشنش ــينهايپليسو ليكنپاركماش حالعاديدرآمد؛ به
مسلسل باتوم، سپر، ماسك، به مجهز مأموران و انتظامي نيروهاي صفآرايى و فيضيه
حضرت صحنمطهر و آستانه ميدان فيضيه، پيرامون و اشكآور گاز كپسول دستي،

انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
است كرده برآورد نفر قريب تظاهركنندگانرا گزارشديگريشمار ساواكقمدر

ش سند
انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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درون جلبميكرد خود به را رهگذران ديد و ميداد ناآراميها از ــان نش ع معصومه
پارچههاي و ــترويديوارها خطدرش با و رنگقرمز به انقالبي شعارهايي نيز فيضيه
باالي امام از عكسبزرگينيز ــمميخورد بهچش بود نصبشده ديوار بر ــفيديكه س
فيضيه ديوار بر ــه بزرگيك رويپارچه جلبميكرد ــود خ به را ديدگان كتابخانه، در
گرامي را خميني امام قيام ــالروز س خرداد ميشد ديده اينشعار بود نصبشده
آمدبهفيضيهبهشكلعادي تظاهركنندگانفيضيهدرساعتهاييكهرفتو ميداريم
آن بر ليكنآنان بگريزند، صحنه از و گيرند بهره اينمجال از ميتوانستند داشت، ادامه
به اينرسالت، و سازند ايرانطنينانداز ــمان آس در بودندكهصداياعتراضخويشرا
كنند؛ رها نيمهكاره را نميبايستبرنامهها داشتو جانفشانينياز ايستادگيو پايداري،
توانسته گلدستهحرم راهعكسبردارياز از اينساواكبهوسيلهعواملنفوذيو افزونبر
از آنان از يكي كه آنگاه و شناساييكند اينتظاهراترا در پركار فعالو روحانيان بود،

خرداد چنانكهدرصبحاينروز بيدرنگدستگيرميشد بيرونميآمد، مدرسه
فيضيه مدرسه دنبالبيرونآمدناز به شد نامشاناشاره به كه مبارزانروحاني از نفر
به بدونهجوم را تظاهركنندگان بود آن ساواكبر بهشهربانيگسيلشدند و دستگير
بكشاند بهزندانوشكنجهگاه بيرونازمدرسهشكاركندو فيضيهيكيپسازديگريدر
اين از سختهراسانبودند؛ ميانمردم، بازتابآندر و فيضيه به هجوم از مقاماترژيم
فيضيه مدرسه از نويد و تهديد نيرنگو و حيله با را تظاهركنندگان ــتند تالشداش رو،
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بهحسابشان بيرونمدرسه در و پاياندهند تحصنآنانبيسروصدا به و بياورند بيرون
با بودند، برده ــتيپي نيرنگبهدرس و نقشه اين به كه تظاهركننده روحانيان ــند برس

دادند ادامه برنامههايانقالبيخود به و ايستادند آن برابر هوشياريدر سرسختيو
ــمانقم آس در بلندگويفيضيه از انقالبي ــعارهاي ش ديگر بار خرداد روز ظهر در
ــاه ش مرگبر مزدور، ــاه ش مرگبر خميني، بر درود ــعارهاياهللاكبر، ش طنينافكند
مرگ تو، ملتطرفدار خمينيبتشكن است، پهلويبيزار از است بيدار ملتما قاتل،
قم، مردم انداختو شاه رژيم مزدوران و دژخيمان اندام بر لرزه و ــتاخيز حزبرس بر
ساواكاز نيروهايشهربانيو بهگردهماييپيرامونفيضيهكشاند زائرانرا رهگذرانو
فرستادنصلوات با اينكهميديدندمردم بهويژه بودند؛ نگرانشده گردهماييهايمردم
كوشيدند يورشبردندو بهمردم هرسو از اينرو، از تظاهركنندگانهمراهيميكنند با

كنند پراكنده را آنان
بارديگربايكحركتناگهانيازمدرسهبيرونآمدند خرداد تظاهركنندگاندرشب
يورش با كه پيشرفتند آستانه ميدان تا خميني بر درود و ــاه ش شعارهايمرگبر با و
فيضيه، بام رعدآسايطالباز و تظاهراتتوفنده مأمورانساواكروبهروشدند پليسو

بهسويآنصحنهكشانيد سيلآسا مسافرانرا زائرانو و قم مردم
ــا تماش به و اراكگردآمده ارم، چهارمردان، ــتانه، خيابانهايآس در مردم انبوهياز
با نيز تازگيداشتو برايمردم قاتل، ــاه ش ــايمرگبر رعدآس فرياد بودند ــتاده ايس
شنيدن با مردم ميشد؛ زنده آنان دل تبعيديدر مرجع آن ياد خميني نام شنيدن
احساساتميكردند ابراز سوتوكفميزدندو بياختيارصلواتميفرستادند، امام نام
بهسمت وحشيانه بود، شده دلهره ــتو وحش دچار اينواكنشمردم، از كه پليسشاه
و نميشدند دور صحنه از ليكنمردم كند، پراكنده را آنها تالشكرد و يورشبرد مردم

يافت ادامه خرداد نيمهشب پليستا و ميانمردم گريز بدينگونهجنگو
وارد بالگرد چنددستگاه با همراه شاه گارد از چترباز و كماندو خردادصدها روز در
تهران گزارشيبه در اينروز، ساواكقمدر ايستادند پابرجا پيرامونفيضيه و قمشدند

است كرده اعالم
مدرسهفيضيه ازطالبدر نفر بامدادروزجاريتعداديدرحدود از
نفر حدود ازساعت و عليهمقاماتعاليهنموده شروعبهدادنشعار
پوشانيدهاندبررويباممدرسه را پارچهصورتخود آنانبا كهبرخياز طلبه
ضمناً پرتابسنگبهطرفمأمورينميباشند و مشغولدادنشعار و آمده
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مقامات نظر استمزاج پساز تشكيلو امروز شورايهماهنگيصبح جلسه
اقداماتطالبجلوگيري قدرتاز ــدتو ش با كه شد گرفته تصميم مركز،
نموده نيرويكمكي تقاضاي مركز از اينمنظور تأمين براي شهربانيقم و

است
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تهرانآمده از كه وچتربازها كماندوها ديدننيروهايويژه، با فريادگرانحماسهفيضيه
به ميدانآستانه در آتشنشاني، ماشينهايپليسو آمبوالنس، چنددستگاه با همراه و
رو، اين از ميگيرد؛ يورشقرار مورد زوديفيضيه به كه دريافتند بودند، صفايستاده

بستند كار به را برنامه چند
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ديده شهر نقطه ــتترين دوردس از كه فيضيه بام نقطه بلندترين در پرچميقرمز
پيشبود كهدر بينندگانآنپرچم،خطرخونينيرا به اينشگرد با برافراشتندو ميشد،
سرخحسينياست آنانراه راه كردندكه اعالم اينكار با نيز را ايننكته و كردند گوشزد
شدهاند آرمانهاياسالميآماده راه برايشهادتدر فيضيه حماسهآفرينانآنروز و

برايروياروييخونينآماده و كردند ــته چوبانباش ــنگو توانستندس كه آنجا تا
شدند

بيتعلماي علميمانند سياسيو ديني، اسالمي، گوناگون مراكز با تلفنفيضيه از
خوابگاه ــي، خبرگزاريهايخارج ــفي، آقايفلس ــتانها، شهرس علمايبرخياز قم،
در كه خونينيرا وخيمو اوضاع خبر كردندو تهرانتماسبرقرار ــگاه دانشجوياندانش

آنانرسانيدند به پيشبود
برابر در كه رايزنيپرداختند به يكديگر با و كردند برگزار نشستي صحنفيضيه در

پيشبگيرند راهيدر يورشدژخيمانچه
راه از قم رئيسشهرباني ــرهنگجواديمعاون س خرداد، شنبه روز نزديكظهر
آنان اندرز و پند بهاصطالح با ــيد كوش و كرد ارتباطبرقرار تظاهركنندگان با دارالشفاء
را او و كردند حمله او چوببه ــنگو س با طالبمبارز روحانيانو وادارد ــليم تس به را
رياستساواككشور نصيري تيمسار ــاواكقمطيتلگراميبه س واداشتند گريز به
مقاومت ــختيو سرس تظاهركنندگانو با علمايقم گفتوگوينمايندگانبرخياز از
تسليمشدنچنينگزارش تظاهراتو به برايپاياندادن آنان پيشنهاد برابر طالبدر

است داده
معاونشهربانيو همراه آيات، جارينمايندگان روز ــاعت س در
بهتظاهركنندگانپيشنهاد نمايندهساواكازدربمدرسهدارالشفاءداخلو
محل پليسبه با درگيري بدون مايلهستند اشخاصيكه نمودندطالبو
لكنتظاهركنندگان ــوند خارجش ــه دربمدرس از بروند منازلخود و كار
خروجمدرسه از پنجره ــتندربو شكس و ــعار دادنش با و مقاومتنموده

خوددارينمودند

ايندروغخواستهاندجنايتهاي با شايد سويطالبدروغيبيشنيست از پنجره و شكستندر سندش
كار حجرهها پنجره و نمايندكهشكستندر چنينوانمود پنهانكنندو فيضيه قيام در را، مأمورانخود وحشيانه

است خودطالببوده
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يورشخونينبهفيضيه
بهمراقبت بااليبام طالبيكهدر حملهآغازشد متعاقبايناقداماتدرساعت
درون در پرتابشدند بهصحنفيضيه خورديكوتاه و زد با بودند ــتاده مقاومتايس و
ــعار ش با يورشكماندوها مبارزانروحانيهنگام ــد ش تنآغاز نيزجنگتنبه فيضيه
فيضيه رهگذرانكنار و مردم ميدادند، ــر بهشكلدستهجمعيس كه اهللاكبر اهللاكبر،
نوجوانانيكه حتي طالبجوان ميكردند آگاه بود ــتاجرا دس در جناياتيكه به را
واپسيننفسپايداري تا برابركماندوها در بود عمرشاننگذشته سالاز بيشاز
كماندوها، ــيگريهايبيحدومرز وحش و خشونتها درندگيها، بهرغم ميورزيدند
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با طالب شمارياز گوشنرسيد به ــتهرگز درخواس و ناله و گريه و البه و صدايعجز
از برخي كماندوها، نقشزمينشدند بدنهايخونآلود، و شكسته كمر دستو و سر
آب گونهايكه به ميانداختند ــه بهحوضمدرس خونينرا و شكسته پا طالبدستو
مأموران و برخيازطالبتوانستندازدستكماندوها بود حوضبهرنگارغوانيدرآمده
به و كناريپنهانشوند و گوشه توانستنددر برخينيز ببرند در به جانسالم بگريزندو

نيفتند چنگدژخيمان
بهحجرهها بودند، صحنمدرسه و بام در ــركوبطالبكه س پساز كماندوهايشاه
لگدمال و پاره علميرا كتابهايدينيو قرآنو شكستند، را پنجرهها و در يورشبردند،
بهشديدترين و ــيدند بيرونكش بودند برده پناه درونحجرهها به كه طالبيرا كردندو
همراه نيز ژاندارمريقم ــهربانيو ش مأمورانساواك، گرفتند لگد ــتو مش زير شيوه
كردنكتابها پاره و غارتحجرهها بهزدنطالبو و ميكردند وظيفه انجام كماندوها
آسيبهاي آمد وارد سرشان به ــببضربههاييكه س طالببه برخياز بودند مشغول
جانب برخياز شدند، بهضعفبيناييوسردردهايمزمندچار جبرانناپذيريديدند،
كارگردانانسركوب مسئوالنو ناتوانشدند و آسيبهايسختيديدند زانو و پا و كمر
صورتجلسهاي تنازطالب، پايانمأموريتخودودستگيريحدود فيضيهپساز

آنآوردند در تنظيمكرده،
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صورتمجلس
عدهاي ــنبه پنجش روز ظهر از ــد بع از چون
ــدارسفيضيه م داخل در اخاللگر ــتو ناراح طالب از
دادن ــراتو تظاه انجام با و گرفته موضع ــفاء دارالش و
مملكتيموجبات مقاماتعاليه عليه ــعارهايمضره ش
با و بودند نموده فراهم را منطقه بينظمي ــاشو اغتش
بلندتريننقطه روي قرمزرنگبر پرچم نصبيكقطعه
چند و پليسنموده با مقابله به تظاهر فيضيه مدرسه بام
ــعارهايمخالفنوشتهشده رويآنش كه پارچه قطعه
با و بودند الصاقكرده ــه ديوارهايمدرس دربو به بود
مدرسه از كه بود شده داده تذكر آنها به طرفمأمورينپليسمكرر از اينكه
دست نشاندادنچوبهاييكهدر با و متفرقشوندتوجهيننموده خارجو
روز ــاعت س عليهذا ميافزودند ــدتتظاهراتخود ش به ــتند داش
ساواك ــهربانيو مأمورينش قبلي تنظيمي برنامه و طبقطرح
كه وارد ــفاء دارالش و مدارسفيضيه به مركز ــپاعزامياز معيتاكي قمدر
تظاهراتو به مأمورينشروع بهمحضمشاهده طالبداخلمدارسمزبور
طرفمأمورينحملهور چوببه سنگو با و دادنشعارهايمخالفنموده
پرتاب و خورد و زد اثر در و پرداخته ــه مقابل به مأمورينناگزير گرديدندكه
تعدادياز و ــهربانيقممجروح مأمورينش از نفر جانبطالب سنگاز
طالب از نفر سرانجام و شكسته مدارسمزبور پنجره و شيشههايدر

ساعت در برنامه اين شهربانيداللتگرديدند به و دستگير مزبور
باتنهايچوبي از اصله اينجريانات بتوضيحاينكهدر خاتمهپذيرفت

است كالههايايمنيمأمورينشكسته از عدد چهار و
معيني رئيسساواكقم

سرهنگشهرستاني رئيسشهربانيقم
سرهنگجوادي انتظاميشهربانيقم معاون

كامكار سرهنگ هـ اداريشهربانيقم معاون
سروانكيا مركز اكيپاعزامياز فرمانده

پارسا سرهنگ پليس رئيسدايره
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مؤمنزاده سرگرد زندان رئيسدايره
نيكومنش سروان رئيسكالنتريبخش
افاضلي ستوانيكم معاونكالنتريمركز

ستوانيكممحمدي هـ اطالعات رئيسشعبه
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پادشاه حماسهآفرينانفيضيهدرشكنجهگاه
به ــدگان دستگيرش از برايديدار قم اول علمايتراز از نمايندگاني خرداد روز در
از مأمورانآندسته ايننمايندگانبهشهرباني، رسيدن پيشاز زندانشهربانيرفتند
و كردند دستگيرشدگانجدا ديگر از زخمهايعميقيداشتند كه طالبيرا روحانيانو

داشتند نمايندگاندور ديد از
تهرانحركت اتوبوسبه چنددستگاه با خرداددستگيرشدگانرا روز بعدازظهر در
گماشته دست، ــلبه امنيتيمسلس انتظاميو مأموران از تن اتوبوس هر در دادند
كف در را دستگيرشدگان نميدادند دستگيرشدگانرخصتجنبيدن به و بودند شده

باشد نداشته بيرونديد از تا بودند اتوبوسنشانده
بهتهرانوزندان همزمانباگسيلدستگيرشدگان سرهنگمعيني رئيسساواكقم
اين در فرستاد؛ نصيري سپهبد رياستساواككلكشور برايتيمسار اوينگزارشي

بود گزارشآورده
دخالت جرياناتاخير در طالبكه از نفر دو و هفتاد دويستو تاكنون
نفر دو بيستو اينعده از كه مأموريندستگير شركتداشتهاندوسيله يا و
ليست روز در وششنفر يك ــماره ليستش روز در
ليستشمارهسه روز در نفر دويستوچهلوچهار و دو شماره
پيوستتقديمميگردد مشخصاتآنانبه اساميو بازداشتگرديدهاندكه
بيش نظر مورد افراد از نفر نوزده موجود شواهد و انجامشده تحقيقات برابر
كه بودند پليسشركتنموده برابر در مقابله تظاهراتو انجام ديگراندر از
رديفاولليست آنان از يكنفر و ليستشمارهسهمشخصگرديدهاند در
اين كليه استكه داشته ــهربانيرا ش راننده اسلحه ربودن قصد دو شماره

گردند اعزام مركز استوسيلهشهربانيبه قرار افراد

تهران بودندوآبميخواستندليكنمأمورانتا بود،سختتشنه رفته آنها كهخونزيادياز برخياززخميها
من صدايبلندگفت بهسببشدتتشنگيبا بود رفته او كهخونزيادياز زخميها يكياز بهكسيآبندادند
اينميگهمنآب جنابسروان خودگفت فرمانده بودخطاببه ايستاده او بااليسر سربازيكه آبميخوام
سر بر دستداشتچنان در چماقيكه با سرباز بهشبده يكلحنمخصوصپاسخداد با فرمانده ميخوام

هوشرفت از انگار كوبيدكه او
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طالب تناز گزارشديگرينامچند رئيسساواكقمدر
تظاهراتفيضيهشركتداشتند كهدر افغانيرا پاكستانيو

است كرده چنيناعالم
مناسبتسالگرد به روز عدهايازطالبعصر
تظاهراتيعليهدولت خرداددرمدرسهفيضيهاجتماعو
تظاهركنندگان دخالتپليس، با ــرانجام س و داشتند برپا
بودنددستگيرشدند كهمقاومتنموده عصرروز
دستگيرشدگان جزء كه نيز زير مشروحه بيگانگان ضمناً
اينساواك آناندر از ــي تاكنونسوابقسياس ــند ميباش

نميباشد موجود
موسوي معروفبه ــيدعلي، س فرزند احمدشاه سيد

پاكستان تبعه
مهاجري معروفبه محمدعارففرزندمحمدمهدي،

پاكستان تبعه
پاكستان تبعه فهيمي معروفبه محمدهاديفرزندمحمدقادر،
پاكستان تبعه عاقلي معروفبه نوروزعلي، عبدالحسينفرزند

افغانستان تبعه مروجزاده معروفبه قنبر، عباسفرزند
افغانستان تبعه معروفبهحسينزاده سيدكمالفرزندسيدحسين،

ساعت از اوينرسيدند زندان به خرداد روز ــاعت س ــدگاندر دستگيرش
باز فضاي در را نيمهشبدستگيرشدگان پساز ساعت تا زندان به ورود هنگام
حركت، هرگونهسخن، و خواباندند غذا بدونآبو سنگريزهها زندانرويموزاييكو
پاسخ شالق و باتوم و لگد ــتو مش شديدترينشيوهايبا به اعتراضيرا يا درخواستو

ندادند نماز آوردن آنانرخصتبهجا حتيبه دادندو
آغاز زندان درون به آنان گسيل جابهجاييدستگيرشدگانو خرداد، روز بامداد از
بازجويياوليه پايانجابهجايي، پساز دادند يكاتاقجا در را نفر تا نفر هر شد؛

يافت ادامه خرداد نيمههايشب تا و شد آغاز
خونينسال قيام يادآور يكقيامخودجوشو ــال س قمدر فيضيه خرداد قيام

نهضتامامخمينىبود آغاز و
ش سند
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و بالندگي ــا ب بازجوييها در قيام ــن اي در ــده روحانياندستگيرش طالبو از برخي
به و كوششميكنند برپاييحكومتاسالميتالشو راه در كه اذعانكردند صراحت،
بحث و طرح در را مبارزاتيخود سياسيو انديشه ريشه نيز برخي برخاستهاند مبارزه

گزارشساواك بنابر حكومتاسالميبيانميكردند
هنگام داشته اظهار تحقيقاتمعموله ادامه در خلفرضايي غالمرضا
طلبه نفر دو با دزفول شهرستان در دانشوران انجمن جلسات شركتدر
بر و آشنا بودند كشور ــالميدر تشكيلحكومتاس طرفدار دينيكه علوم
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به او در فكريالزمجهتمبارزه ــه بهتدريجزمين آنان، با مذاكره بحثو اثر
است آمده وجود

برايپروندهسازيو تالشكردند ــاه ش اطالعاتيرژيم ــتگاه دس ــاواكو مأمورانس
بازرسي بيدرنگبه اينرو، از محكومكردنبازداشتشدگاندستاويزيبهدستآورند؛
كهطالبازماركسيستها،سوسياليستها، وكتابهايگوناگونيرا پرداختند حجرهها
داشتند خود كتابخانه ــخگوييدر منحرفبرايپاس عناصر و گروهها ديگر و مليگراها
برجسته عالمان ديگر و امام سخنرانيهاي و اعالميهها ، توضيحالمسائل رساله نيز و
و گردآوريكرده عنوانمداركجرم به بود، ميانكتابهايطالبموجود در كه مبارز
ساواكقمدر برايبازداشتشدگانپروندهسازيكردند طبقآن دادندو قرار دستاويز

است اينموردچنينگزارشداده
آنانبهمركز اعزام و دارالشفاء متعاقبدستگيريطالبمدرسهفيضيهو
وسيلهمأمورينساواكوشهربانيازحجرات ازشبگذشته
ازحجره و اوراقمضرهكشفگرديده مقداريكتبو بازرسيو مدارسمزبور
برايتلههايانفجاري دارالشفاءيكجعبهمحتويباطريويكساعتآماده
است تهيهشده انفجار برايوسايل ميرود تصور كشفكه مقداريدارو و

،ص ، ش ساواك، بولتنويژه
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اعالميهها، كتابها، صورتجلسهاينيزكهدربردارنده بازرسيازحجرهها، مأموراندر
امضاينماينده به و كرده برگتهيه ــه س در ميباشد، و نوارها عكسها، سخنرانيها،
به شهربانيقم نماينده ترابيو نام به ــاواكقم س نماينده نامشبافروز، به دادستانقم

فالحرسانيدند نامهاياحمديو
همراه شكنجههايتوانفرسا با ــدگانكه دستگيرش از بازجوييهايخود در مأموران
تظاهراتفيضيهنقشداشتندودستگيرنشده روحانيانيكهدر توانستندازطالبو بود،
و كنند شهرهايگوناگوندستگير در را آنها از تن چند و دستآورند سرنخيبه بودند
مشتركبهاصطالحضدخرابكاري بولتنكميته در دهند قرار شكنجه بازجوييو مورد

است گزارششده
ــاس اس بر و ــده متهميندستگيرش از ــه تحقيقاتمعمول ــان جري در
گزارشاتمنابعاطالعاتيساواككهمشخصاتتعداديازطالبعلومديني
دراختيار شركتكنندهدرتظاهراتواخاللگريهايحوادثشهرستانقمرا
مذكور دستگيريعناصر شناساييو بهمنظور اقداماتالزم بودند، داده قرار
آنانبهوسيلهمأمورينساواكدرشهرستانهاي نفراز نتيجه معمولودر
قم،شيراز،ساريودزفولدستگيروبهمركزاعزاموموردتحقيققرارگرفتند
ــيازحجرههايشانتعداديكتبمضره بازرس در كه متهميندستگيرشده
مذهبيكشفوضبطگرديدهدرجريانبازجوييهايمعمولهبهفعاليتهاي
اخذكليه ــانبهمنظور آن تحقيقاتاز ــهخويشمعترفو اخاللگران و مضره

ادامهدارد آنها مرتبطبا عناصر اطالعاتودستيابيبهساير
است دستگيرشدگانچنينآمده اينگزارشنام در

شغلشهرتنامرديف
شهرستانقمحسيننيامحمد دينيدر علوم طلبه

شهرستانقمكيافتوحيمحمديوسف دينيدر علوم طلبه
شهرستانقمكالنترياحمديوسف دينيدر علوم طلبه
شهرستانقمربانيشيرازيمحمدمهدي دينيدر علوم طلبه
شهرستانقمعليخانيقدرتاهللا دينيدر علوم طلبه

انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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شهرستانشيرازخلوتيابراهيم دينيدر علوم طلبه
شهرستاندزفولخلفرضاييزارعغالمرضا در دانشآموز
شهرستاندزفولسعيدفررحيم در دانشآموز

شهرستاندزفولامينمحمدعلي در دانشآموز
شهرستانساريمقصوديجاويد در دانشآموز
اعظمياحمد شهرستانسارياوالد در كشاورز

تظاهركنندگانفيضيه به دانشآموزاننيز و مردم اشارهشدشمارياز چنانكهپيشتر
غير افراد از برخي نام مشتركنيز گزارشكميته در آنانهمراهيكردند؛ با و پيوستند
تظاهراتفيضيهشركت ميبينيمكهدر را دانشآموزانبرخيازشهرستانها روحانيو
اشاره پيشتر بگريزند ازصحنه بودندهنگاميورشمأمورانبهفيضيه توانسته داشتندو
و ايندستگيريها ليكنساواكبا است، بازداشتكرده و دستگير شدكهساواكآنانرا
ناگزيرشدچنين اينرو، از بيابد؛ را نتوانستعامالناصليجريانفيضيه نيز بازداشتها
ساواك نشدهاند دستگير ليكنهنوز است يافته عامالناصليرا بنماياندكهمحركانو

كرد گزارشياعالم در
محركيناصليتظاهراتاخاللگرانهحوزهعلميهقمكهدستگيرنشدهاند

ميباشند بهشرحزير
شيخخليل ـ قدرتاصفهاني شيخ ـ باقر جواد، فاضلزاده، برادران ـ

بروجرديتدريسميكند مدرسه در صبحها جوانياستعينكيو
دستگيريعامالناصليجريانفيضيه شناختو در ناتوانيخود ساواكبرايتوجيه

است چنينگزارشداده و همبنديكرده دروغهاييسر
قم طرفدارانخمينيدر

جمعيتيبهناممتحركينطرفدارخمينيدرقمدارايفعاليتبودهوسعي
اينجمعيتعبارتنداز اشخاصشناختهشده ميكنندكمترشناختهشوند،
فاضلزاده ـشيخجواد ـشيخمحمدفاضلزاده ـشيخعليفاضلزاده
سيدمحمدعليموسوي ـ سيدحسينسبحاني ـ افشار شيخمحمد ـ

مازندراني
و ،ص ، ش ساواك، بولتنويژه
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ــنبهشبو يكش در زنداني نفر ــدن ش ــبتمعدوم مناس به فوق افراد
مدرسه مجلسفاتحهخوانيدر اولارديبهشت، فروردينو دوشنبهشب
معدومينتجليلو از مذكورضمنسخنراني، رديف و نموده فيضيهقمبرپا

بدونجرمكشتهشدهاند و بودند افراديبيگناه آنان داشته اظهار

ساواك بهشكلمرموزيكشتهشدندو بهدستزندانبانشاه فروردين در زندانيكه نفر به اشاره
اينشرحاست به اساميآنان پايدرآمدند از و گرفتند زندانهدفقرار از گريز آنانهنگام كه كرد ادعا دروغ به

عزيز مشعوفكالنتري، احمدجليليافشار، حسنضياظريفي، بيژنجزني، كاظمذواالنوار، مصطفيخوشدل،
عباسسوركي محمدچوپانزاده، سرمدي،
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فيضيه مقاماتدرباريبازداشتشدگانواقعه و بهسياستشاه كارفرمايانساواكبنا
اداره به را بخشديگري كردند، دادگاه روانه را ــي بخش پخشكردند؛ دسته چند به را
شكنجههاي پساز ــتند، سالداش از كمتر كه شماريرا ــتادندو فرس وظيفه نظام
در كردند گرفتنضمانتآزاد با نشانكشيدن، خطو تهديدو انسانيو غير و وحشيانه

است ساواكآمده بولتنمحرمانه
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اعترافاتمتهميندستگيرشده مختصرياز
تحقيقاتمعمولهضمن در عاملاصليتظاهراتبوده كروبيكه احمد
ازمخالفينرژيمشاهنشاهيمعرفي را خود تأييدفعاليتهايمضرهخويش،
معرفي كشور ايجادحكومتاسالميدر به معتقد را صراحتخود با و نموده
برنامههاي كليه ــتبا اس ــديد ارتجاعيش دارايافكار كه اينفرد ميكند

سرسپردگانخمينيميباشد از رفعحجابمخالفو كشور اصالحيدر
معترفگرديدهكهتحت ازعناصردستگيرشده، احمدمحدثيكيديگر
اعالميهها طريقاو از و داشته قرار نامحسينجوانبختي تبليغشخصيبه
به و مطالعه دريافتو را مجاهدينخلق بهاصطالح جزواتمختلفگروه و
تاكنوناعالميههايمختلفيمنجمله وياضافهنموده سايرينميدادهاست
حزب با مخالفت بر مبني خميني اعالميه و چيست؟ از ناشي گرسنگي
شهرستانهايدزفول، ــافرتبه مس ضمن و تكثير را ايران ملت رستاخيز
روحانيون از نفر چند اختيار در را ايناعالميهها تعدادياز الهيجان، شيراز،
ــب نقاطمناس و قم در نيز را بقيه و داده قرار ــتانهايمذكور مقيمشهرس

است توزيعكرده شهرستانهاياخيرالذكر
بهشدت تحقيقاتمعموله جريان در متهميندستگيرشده از تعدادي
آنانموجود ــايمضره فعاليته زمينه ــلكافيدر دالي اينكه با مقاومتو
مأمورينتحقيقخودداري به دادناطالعاتخود از سرسختانه استمعهذا
به متعاقباً نتايجحاصله و ــته داش ادامه آنها از بازجوييمداوم كه مينمايند

خواهدرسيد استحضار
مدرسه آناندر حجرههاي از بحث، ــتگيريطالبمورد دنبالدس به ب
جلدكتب نتيجهحدود بازرسيبهعملآمدكهدر دارالشفاء فيضيهو
اعالميههايمربوط زياديجزواتو تعداد مذهبي، نشرياتمختلفمضره و
مربوطبهطرفداران اعالميههايمضره بهاصطالحمجاهدينخلقو گروه به
ــطينو فلس اعالميههاييمربوطبه و ــم روحانيونمترقيق ــيو خمين
، مسلحانه ضرورتمبارزه جزوه ــتيمنجمله نشرياتكمونيس تعدادي

است ضبطگرديده كشفو تئوريبقا رد
وضعيتمتهميندستگيرشده ت

بررسيهايي و نفرعناصردستگيرشده مجموع درجريانتحقيقاتاز
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پنج در را آنها ميتوان ــد، آم عمل به آنان اقداماتاخاللگرانه زمينه در كه
رفتار ترتيبزير رأيعاليبه صورتاستقرار در كه تقسيمبندينمود گروه

خواهدشد
عناصرخرابكار با ارتباطآنها فعاليتگروهيو عناصريكه نفر تعداد
اخذ تحقيقاتو انجام پساز تظاهراتدخالتمستقيمداشتهاند، در و محرز
دادرسينيروهايمسلح اداره به تكميلو اتهاميآنها اطالعاتپرونده كليه

شاهنشاهيارسالگردد
ــراتفعاليتهايمؤثري تظاه جريان در ــراديكه اف نفر تعداد از
انجام پرچم خدمتزير و دارند سال الي بين كه آنعده نداشتهاند،
بقيهكهخدمت ادارهوظيفهعموميتحويلو به ندادهاندبرايخدمتوظيفه

نظامياحالهشود دادگاه به آنها پرونده دادهاند انجام را وظيفه
دادن پساز ــد، دارن ــال س الي بين عناصريكه نفر تعداد
خانوادههايشانتحويلگردند به و تعهداتكافيآزاد اخذ و تذكراتالزم

شركتآنها زمينه مدارككافيدر داليلو متهمينيكه نفر تعداد
اخذ با ميباشند، بيگناه و دستنبوده در فعاليتهايمضره تظاهراتو در

شوند آزاد تعهد
در شركتآنها داليليحاكياز افغانيكه ــتانيو پاكس اتباع از نفر پنج
زنداني و ــتگير دس مدارسمذكور محاصره اثر بر و نبوده تظاهراتموجود

شوند عودتداده بهكشورهايمتبوعهخود ميباشند
تقديميكجلدآلبوممحتويعكسهاييازصحنههايمختلفتظاهرات با
ميرساندكهتحقيقاتمداوم استحضار به مأمورينگرفتهشده بهوسيله كه
با مرتبط افراد به دستيابي منظور به اقداماتالزم و دستگيرشده عناصر از
متواريشدهاند حالحاضر در تظاهراتشركتداشتهو كسانيكهدر و آنها

خواهدرسيد استحضار به متعاقباً نتيجه و بوده جريان در
است اينگزارشيادداشتكرده زير نصيريدر ارتشبد

اقدامشود موافقتميشود،
داده روزنامهها به خبر بهطور بقيه ت ــد بن اعترافاتو از بند بهجز

شود
و ،ص ، ، ش ساواك، بولتنويژه
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ساواكشماري اعزامطالبمشمولبهنظاموظيفه، نصيريبا بهدنبالموافقتتيمسار
آناندر تناز نظاموظيفهتحويلداد اداره به ليستجداگانه دو در ازطالبزندانيرا
مرحلهدوم در آناننيز از تنديگر نظاموظيفهتحويلشدند اداره به تاريخ
به اعزامطالباخاللگر عنوان زير تاريخ ساواكدر اعزامگرديدند بهآناداره

است كرده اعالم بهسربازيگسيلشدهاند كه ليستطالبيرا نظاموظيفه حوزه
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معافيتتحصيلي داشتند، گسيل سربازخانهها به كه را يادآورياستطالبي بايسته
نظاموظيفه اداره به تحويلآنان و بودند معافيتبرخوردار مدتتحصيلاز در و داشتند
نظام و قانون ــام ن به و نميداد بها ــون قان به هيچگاه ــاه ش رژيم اما بود، برخالفقانون
نظام استقرار دورانپيشاز همانند و دنبالميكرد ــتبداديرا ــروطهحكومتاس مش
اينرو، از ــت؛ داش را قانون حكم ملوكانه اوامر و ــاه ش فرمان و رأي ــروطه مش
به اعزامطالب پيرامون فرماندهيژاندارمريكشور نامهايبه ميبينيمساواكطي

است وظيفهچنيننوشته نظام اداره
تعداديازطالبعلومدينيكهصالحيتادامهتحصيلدرحوزههايعلميهرا
بهفرمانمطاعمباركاعليحضرتهمايونشاهنشاهآريامهرجهتانجام ندارند

خدمتبهادارهوظيفهعموميطبقليستپيوستمعرفيواعزامميگردند
در تا معمولدارند را فرماييدپيشبينيهايالزم خواهشمنداستدستور
عمومياشكاليپيشنيايد وظيفه اداره به نامبردگان اعزام و معرفي موقع

نصيري ارتشبد امنيتكشور رئيسسازماناطالعاتو
مورد در نيز و ارقامدستگيرشدگانفيضيه و آمار پيرامون گزارشهايخود ساواكدر
ارايه درستي دقيقو ــتآمار اس نتوانسته شدند، اعزام وظيفه نظام به طالبيكه شمار
گزارشها در اندينفر و تا و نفر تا نفر از ــدگان دستگيرش درباره دهد
توانسته استكه بوده روحانياني ــتگيريطالبو يكعلتآندس ــايد ش است؛ آمده
برخي در قمو در فرصتهايديگر در بگريزندو ازصحنه يورشكماندوها هنگام بودند،
نداشتن سرآسيمگيو بهپريشاني، علتديگر شناساييودستگيرشدند؛ ازشهرستانها
برابرخيزشوخروشرعدآساي تمركزفكريمأمورانومقاماتساواكبرميگرددكهدر
ميبينيمدر اينرو، از بودند ــده ش آشفته و ــته سرگش و باخته را فرزندانفيضيهخود
ليستجداگانه دو كهبهسربازخانهروانهكردنددر شمارطالبيرا گزارشهاينخستين،
فرماندهيژاندارمري به رئيسساواككلكشور ليكننامه نماياندند، نفر و نفر
اين وجود با ميباشد؛ اسالمي، تنازطالبعلوم نامهاي با همراه بداناشارهشد كه

است آمده يادشده زيرنويسنامه در
به بود تنظيمشده بخش وسيله به ً مجددا كه نفر صورتاسامي
بلوار به روز در افراد بقيه ــد ش داده قاجار دولو سرلشكر تيمسار

شود سرهنگاتابكيتحويلداده عموميبهسركار وظيفه اليزابتاداره
ش سند
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وواكنشها بازتابها
خرداد قيام يكسخنراني، در ــاه ش فيضيه، مدرسه به يورشكماندوها با همزمان
روز گراميداشتآن در حوزه و ــگاه همصداييدانش از و داد اهانتقرار و حمله مورد را
و ناآراميوخشم نگرانيو كه سخنانخود در شاه حيرتكرد شگفتيو حماسياظهار

چنينگفت بود، نمايان آن كيناز
پريروزيايكروزپيشتردرمحيطدانشگاهيايرانمنجملهدانشگاهتهران،
مرتجعين با بيوطنسرخ همانعناصر شعارهاييديديمعجيبيعنيبا ما
خرداد بكنيد مالحظه خرداد ــالروز س گفتندگراميباد دو هر سياه
ممكناستيكايرانيآن پيشگفتمچطور يكدقيقه بود؟ معنايآنچه
بيوطنسرخ و دهنمرتجعسياه ايناز گراميبدارد؟ كثيفرا و ــياه س روز
عجيبي ــهيكچيز اينك گو كنيد مطالعه ــلدارم مي اينرا البته درميآيد
همشريكهستندو با يكچيز دستهدر ايندو وليمعلومميشود نيست
بدمنميآيداگرخانمهاوآقايانبهخودشان اينرا آندركجرويوبدسليقگي
كنندكه غور اطرافاينموضوعيكقدريبررسيو در زحمتميدادندكه
اصًاليككسيچطورازخودشخجالتنميكشدكهبيايدوبهاصطالحارتجاع

كهباعثبدبختياينمملكتميشدتجليلكند سياهيرا
به خرداد قيام ضد بر نيز دربار به ــته روزنامههايوابس شاه، اينگفتار دنبال به
حركتي را خرداد در فيضيه تظاهراتدالوران و ــتزدند جوسازيدس سمپاشيو

ببرند سؤال زير به را آن تالشكردند كردندو كمونيستيوانمود توطئه ارتجاعيو
يورش خبر آورد پديد ــور كش سراسر نگرانيدر و ــم خش موجياز ، خرداد رويداد
درحوزههايعلمي، بهفيضيهوسركوبطالبودستگيريدستهجمعيآنان، كماندوها
فرزندانشاندر كسانيكه بهويژه مردم، ميانعموم در مجامعمذهبيو محافلروحاني،
نگراني مايه داشتو بازتابناگواريبههمراه بودند، اسالميسرگرم قمبهتحصيلعلوم
بسياري فزونيبخشيدو نسبتبهرژيمشاه بيقراريهمگانشدوخشموكينمردمرا و
نخستينواكنشازسويعلماي واداشت تكاپو بهجنبوجوشو را مردم روحانيانو از
تعطيل فيضيهبيدرنگنمازجماعترا در اعتراضبهجناياتمأمورانشاه قمبودكهدر
برگزاري مساجدو در ازحضور شهرها برخياز قمو در نيز پيشنمازهايقم ديگر كردند
برايرايزنيو خرداد روز در قم اول علمايتراز جماعتخودداريورزيدند نماز

،ص كيهان،
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بيتبنيانگذار در فيضيه فاجعه تصميمگيريپيرامون
ــاتيد، اس آمدند گرد آيتاهللاحائرييزدي قم حوزه
همدرديو اظهار ــوان عن به نيز طالبقم و روحانيان
و اعتراضبرخاستند به فيضيه دالوران از ــتيباني پش
دستبهتظاهراتزدندودرجلويمنزلآيتاهللاحائري
آنمنزلنشستداشتند، كهدر علما از اجتماعكردندو
در برابرجناياترژيمشاه در آنانرا خواستندكهوظيفه

روشنكنند فيضيه
نتايجذيلرسيدند ايننشستبه در علما

براي و ــتند ــهربانيبفرس زندانش نمايندگانيبه
نيازمنديهاي برطرفكردن و مداوايزخميشدگان

كنند اقدام دستگيرشدگان
دارند، فرزند و همسر آنانكه ــدگان، دستگيرش از

ماديكمككنند نظر از فرزندانشان و بههمسر و شناساييشوند
سويدستگاه از كه ناروا ــبتهاي نس ديگر كمونيستيو پيرايه برايخنثيكردن
نامههاييبهديگرمقامات است، داشتهشده روا بهطالبدستگيرشده تبليغاتيرژيمشاه

دستگيرشدگانپشتيبانيكنند از و روحانيبنويسند
عمل به دارالشفاء ــه مدرس و فيضيه ــه ــهايبرايبازپسگيريمدرس اقداميريش

آورند
است تهرانچنينگزارشداده تلگراميبه ساواكقمدر

نجفيجهت ــي، گلپايگان ــريعتمداري، جاريآياتش روز ــاعت س
منزلشيخمرتضيحائري به حوزه اخير احوال و اوضاع پيرامون تبادلنظر
اجتماع ــزلمذكور دربمن جلو و كوچه طالبدر ــرياز كثي تعداد و رفته
داخلهدايت به آنانرا و باز اصرارطالبدربمنزل مدتيبا پساز نمودند
اتاقخارجشده طرفآياتاز نمايندگياز ــيخمرتضيحائريبه ش كردند
اجتماع دستاز ــتبهخاطرحفظحوزه طالبخواس التماساز و گريه با و
بهطالب و كنند واگذار مراجع عهده ــه ب را امور اصالح و تظاهراتبردارند و
و تحويلبگيرد را فيضيه ــه مدرس مقامات، تماسبا با كه داد ــاعد قولمس
دارند اعزام ــرفمراجع ط از ــدگان دستگيرش نمايندگانيجهتمالقاتبا
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ساعت در نيز آيات جلسه و متفرقشده طالبساعت نتيجه در كه
ابوالفضلفيضمشكيني، ــريعتمداري، جانبش از پذيرفت خاتمه
دو شرعيشيرازيو ــي، طرفنجفيمرعش از شاكري جانبگلپايگاني، از
به تويسركاني موسوي اساميسيدحسنطاهريخرمآباديو به طلبه نفر
بهشهربانيازوضعوحال نمايندگيطالبتعيينگرديدهكهضمنمراجعه
آنان درصورتلزومكمكهاييبه و شده مجروحينجويا دستگيرشدگانو
سه مذاكراتآياتدر نتيجه شده كسباطالع آنجاييكه تا ضمناً بنمايند

اصليبهشرحزيرخالصهميشود مورد
تسريعدرپرداختشهريهوتعطيلمدارس،بهمنظورمتفرقكردنطالب

وخلوتكردنحوزه
عيادتازمصدومينحادثهومالقاتبادستگيرشدگانوكمكبهخانوادهآنان
اسكانمجدد روحانيتبهمنظور بهدستگاه درخواستاستردادمدرسه،

طالب
ميباشند ــهربانيقم ش در اكنون هم مذكور نمايندگان اينكه به توجه با
رئيسساواك فرمايند اعالم نظريه استردادمدرسهصريحاً فرماييددر مقرر

معيني قم
نسبتبه او كينه ــت، اس ــتداده صورتيادداش نصيريبه ــار تيمس ــخيكه پاس از

است آمده او پاسخ در ميشود درستيآشكار به حماسهآفرينانفيضيه
ارتجاع همان اينها كرد، نبايد افراد اين ــبتبه نس ارفاقي كوچكترين

درجشود آنها اعمال اخبار در هستند سياه
محركيناصليتحتتعقيبقرارگيرندومشمولينبهنظاموظيفهبروند
دهند خدمتسختانجام تحتمراقبتو خدمتوظيفه بايددر ً شديدا و

اينها استنباطميشود آنچه بگويد آياتقم آقايان به رئيسساواكقم
يكعمل پيغامشما و ايناعمالدستزدهاند به ــما حمايتش موافقتو با

بهتريندليلاست خود فاميلآنها از ديدار كمكو استو ظاهريبوده
اينروشادامهدهيد به چنانچه بهقمحقمراجعتندارندو ديگر اينافراد
نخواهدشد ديگريعايدشما نتيجه بخورد قمصدمه بهحوزه آنكه بهجز

ش سند
سندش
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نقش برجستگيخروشفيضيهو عظمتو ايندستورالعملكهازآنبويخونميآيد،
برايرژيم آشفتگيكه نگرانيو نيز و حزبرستاخيز از بازآمده شكستنخفقان آندر
بهگونهايكهرئيسساواكايرانباخشمو پايهايآشكارميسازد؛ تا پيداشترا در شاه
بازگشت از برايهميشه آنقهرمانانرا قانوني، كينبهخودرخصتميدهدبدونمجوز
تهي رزمنده و زنده پرشور، سلحشور، عناصر از را قم حوزه و بازدارد بهگمانخود قم به
باور اين بر سردمدارانشاه ديگر و او گورستانيخاموشبدلشود به آنحوزه تا سازد
كه تنطلبهايدارد فعاليتاينچندصد در ــه ريش قم، خروشدر خيزشو كه بودند
ايران خاكگرفته و غمبار چهره بر و افكندند كاخنشينان اندام بر لرزه خرداد در
رهروانراستينراه دريابندكه نميتوانستند آنها ــيدند آنجانبخش به و پاشيدند نور
برايپديدآوردنرستاخيزي ايران، فرزندانانقالبيآنرهبرسترگدرسراسر خمينيو
به قم در خرداد در آنحماسهايكه و ميشوند آماده انقالبياسالمي و عمومي
فروخواهدريخت را كاخها ايرانجلوهگرخواهدشدو بهزوديدرسراسر نمايشدرآمد،
بود آن بر امنيتيشاه دستگاه ــت همخواهدشكس در ساواكرا و قدرتپوشاليشاه و

بگيرد همگانزهرچشم از دهدكه گونهايكيفر به را دالورانفيضيه
يكجريان را بودندكهخيزشفيضيه ــه ايننقش كردن پياده ــاواكدنبال س و ــاه ش
سياستهاي و رژيمشاه بلوكشرقبرضد توطئه در ــه ريش ماركسيستيبنمايانندكه
خواستملتايرانكههمگييكدستويكزبانپشتسرشاه با و ايراندارد در امريكا
ليكنپشتيبانيآيات ارتباطيندارد هيچگونه پيوستهاند بهحزبرستاخيز و ايستاده
اين از كند؛ شكستروبهرو با را شاه نقشه ميتوانستاين فيضيه حماسهآفرينان از قم
پشتيباني از بازداشتنعلمايقم براي يادداشتخود، نصيريدر تيمسار ميبينيم رو،
و نشانميكشد خردادخطو قيام دالورمردان و تظاهركنندگانفيضيه ــبتبه نس
علميهقمصدمه بهحوزه آنكه اينروشادامهدهيدبهجز به چنانچه تهديدميكند
ــان نش خطو دادنو اينبيم ليكن ــد نخواهدش ــما ديگريعايدش نتيجه بخورد،
باز بردوشداشتند آنبرهه در مسئوليتيكه و وظيفه از را كشيدننتوانستعلمايقم
ــيگرفته همانديش رايزنيو بيتآيتاهللاحائريبا در تصميميكه بنابر آياتقم بدارد
ديني محصلينعلوم طالبو از ايننامهها در بهپخشنامههاييدستزدندو بودند،
بودندحمايتكردند بهزندانكشيدهشده و ضربوجرحقرارگرفته مورد كهبيگناه

است احمدخوانساريآمده آقايسيد گلپايگانيبه آقايسيدمحمدرضا نامه در
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بسماهللالرحمنالرحيم
حضرتمستطابآيتاهللاآقايحاجسيداحمدخوانساري

دامتبركاته
بهطوري محترم، سالمتوجود از استفسار و ابالغسالم با
مأمورينبه ــدهاياز پيشع روز چند داريد، ــتحضار اس كه
را پنجرهها دربو و كردند حمله دارالشفاء و فيضيه مدرسه
مضروب شكستندوجمعيازطالبومحصلينعلومدينيرا
موجبتأثر ناگوار اينفاجعه ــتنمودند بازداش و مجروح و
تهمتهاينارواييكه عميقحقيروجامعهروحانيتگرديد
تكذيبميشودو درمطبوعاتنسبتبهروحانيتدرجشده،
كمونيسممنزه مرام تأييد از ساحتمقدسروحانيتشيعه
مستدعياستبههرنحومقتضيميدانيدعاجًال ومبراست
آزاديطالب و دارالشفاء و فيضيه ــه مدرس از برايرفعمنع
تذكر و نگرانيشود رفع تا فرماييد اقدام بيگناه زندانيان و
بيش دارندو توهينبهمقدساتاسالميباز از دهيدجرايدرا
تأييدات دوام سالمتو ننمايند فراهم را اينموجباتنگرانيمسلمانان از
محمدرضا ، تاريخغرهج ازخداوندمتعالمسئلتدارم وجودمباركرا

الموسويالگلپايگاني
آقايسيداحمدآشتيانينوشته نامهايخطاببه آقايشهابالدينمرعشينجفينيز

است
تعالي بسمه

حضرتمستطابآيتاهللاآقايآشتيانيدامتبركاته
توفيقو ــيدوام ــاحتقدسربوب س از ــاند عاليميرس عرضمحترم به
شريف خاطر چنانچه تصديع غرضاز مسئلتمينمايد را تأييداتسركار
منجر كه فيضيه مدرسه به ناجوانمردانه حمله ناگوار حادثه شده مستحضر
طالبو ــتگيريجماعتياز دس هتكو شتمو ضربو و ــاراتزياد خس به
كليه تأسفعميقداعيو و موجبتأثر محصلينمحترمعلومدينيهگرديد،

با برابر
انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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جريحهدارشدن طبقاتمؤمنينو ساير و قم علميه مقدسه حوزه اهلعلم
بر مزيد و شدم ــابقمتذكر س نوشته در اينمطلبرا چنانچه ــده قلوبش
ــدگان دستگيرش مورد در جرايد از بعضي اكاذيبواضحه علتمفترياتو

ميباشد
مرامبهطالب ازحيثافعالو ايناسنادهايناروا جايبسيتأسفاستكه
لذا شود داده ميباشند عج وليعصر ــربازانمذهبو س از كه دينيه علوم
ترميماينخصوصواستخالصمحبوسينبيگناه اميداستدر مصدعشده
بديهياست رفعنگرانيعمومخاصهروحانيونبشود تا فرموده اقدام معجًال
به ــتدعيدعا مس خاتمه در فرمود ــد خواهي اعالم زودتر چه ــر ه را نتيجه
، ج في ختام خير والسالم ميباشم اينگرفتاريها جهترفع

شهابالدينالحسينيالمرعشيالنجفي
است كوتاهيآورده اعالميه در آقايسيدكاظمشريعتمدارينيز

تعالي بسمه
موجبكمال دارالشفاء و فيضيه ــه گرفتاريطالبمدرس و مولمه حادثه
كمونيستيو مرام با قم علميه حوزه و ــيعه روحانيتش است تأثر تأسفو
از طالببازداشتشده و قسميامكانسازشندارد و هيچوجه ماديگريبه
جرايد در آنچه و نيستند اينمرام وارد هيچكدام دارالشفاء و فيضيه مدرسه

تكذيبميشود استصحيحنيستو نوشتهشده
به ــدهاند ش گرفتار آقايانطالبيكه ــئلتمينمايم متعالمس خداوند از
سيدكاظمشريعتمداري ، جماديالثاني زوديمستخلصشوند

بود آقايميالنيآورده نامهايخطاببه در آقايسيدمحمدصادقروحانينيز
المشتكي تعاليواليه بسمه

حضرتآيتاهللاميالنيدامتبركاته
قبلعدهاي ناراحتيبهعرضمباركميرسانددرچندروز و تأثر يكدنيا با
بهانه به دارالشفاء و فيضيه ــه مدرس متديندر محصلينجوانو طالبو از
گرفته برايشهدا ــبالمعمول مجلسختميحس آن، از شبقبل دو آنكه

با برابر
انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك

با برابر
انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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از اعزامشده كماندوهايدولتي ناجوانمردانه ــلحانه مس حمله مورد بودند،
قرار ضرباتشديد مورد را يكساعتآنها حدود در و ميگيرند قرار تهران
حالنميدانيمچندنفرمردهاندوچندنفرجراحاتخطرناك تا ميدهندكه
از اينمدت تمام در و باشيم اوضاع نزديكشاهد از نتوانستيم چون دارند
بهاستقامت انتنصرواهللاينصركمودعوتيكديگر اهللاكبرو از غير عزيزانما
مسير در بهشهربانيبردهاندو را آنآنها وپساز چيزينقلنشده مواسات، و
دلخراشي وضع با را ــاعتآنها س پساز و كتكميزدهاند را آنها هم راه
اثاثيهطالب با مدرسه حالهردو همانوقتتا از تهراننمودهاندو منتقلبه
است بوده ممكن آنچه روزنامهها آن از بعد دولتيهاستو تحتاختيار در
بهجاييرساندهاند وقاحترا و داده آنها به ناروا بياساسو نسبتهايدروغو
گرفتهاند نفرتعموميقرار و موجبخشم و سياه را راستيرويتاريخ كه
امر مصادر با ميشود تقاضا بعرضميرساندو را بههرحالخواستههايخود

بخواهيد را فوريآنها انجام و تماسگرفته
آزادي باالخره و مداوايآنان وضعطالبزندانيو ــيدگيفوريبه رس

زندان؛ از
ناراحتيبرايآنها چونمرتبايجاد بهطالبقم، تعرضدولتيها عدم

مينمايند؛
اثاثيه؛ پسدادن

شرط؛ بدونقيدو زعمايحوزه به دارالشفاء و تحويلدادنفيضيه
مقدساتديني؛ به اهانتبيشتر جلوگيرياز و توبيخروزنامهنويسها

مرتكبخالف مجازاتمأمورينيكه و اصلقضيه ــيدگيجديدر رس
شدهاند

و عليكم ــالم والس ــم ميباش نتيجه اعالم فوريو اقدام منتظر خاتمه در
الحسينيالروحاني محمدصادق ، ج بركاته رحمتاهللاو

تايپي، ــكلهايپليكپي، بهش ــشايننامهها برايپخ قم روحانيانمبارز ــياز برخ
با همراه را نامهها اين گاهينيز و ــتند فراوانيداش و كوششپيگير تالشو فتوكپيو

پيميآوريم در آنرا نمونههايياز ميساختندكه پراكنده پيشنويسيروشنگرانه

با برابر
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القهار بسماهللالمنتقم
طالبو ــود ب حادثهايخونين ــزرگو ب فاجعه ــاهد جاريش خردادماه
خردادبهخاطرتجليلازشهداي روز علميهقمدر محصلينمحترمحوزه
كه فاشيستيشاه و پليسي حزب از انزجار و تنفر اظهار و تاريخي روز اين
و فرمودهاند ــم تحري را آن ــركتدر ش كتباً و ــفاهاً ش تقليد مراجع و زعما
انتخاباتقالبيوپوشاليهيئتحاكمه، اعالنمخالفتبا همچنينبهمنظور
بهدنبالآنتظاهراتپرشوريانجام كردندو مجلسيدرمدرسهفيضيهسرپا
خرداد، روز عصر تا غروبشب از مزدورانمسلحرژيم پليسو دادند
برق آبو درآورده، نظاميخود ــغال اش در را دارالشفاء و فيضيه مدرسه دو
هفدهم روز ــريكردند بهطالبجلوگي آذوقه ــيدن رس از و نموده قطع را
حتي گرفتو نظر زير را منطقه ــاه، ــخصش اعزاميش نظاميو هليكوپتر
سپس و آورد عمل به نيز ــه مدرس داخليدو محوطه از عكسبرداريهايي
اتفاقچندصدرأس بودندبه تهرانفرستادهشده از افرادگاردكه تناز صدها
بهشدتمجروحومصدوم را ژاندارموپليسبهمدرسهريختند،طالببيپناه
آنان سرودستگروهياز انداختند، بهزير بااليبام از نفرشانرا دهها نموده،
كتابهايمذهبي اينحادثهجاندادند در آنها شكستهوحتيعدهاياز را
آدمخوار اينجانيان لگدمالكردند و پاره پاره را اثاثيههايآنان و درسي و

شكستند را پنجرهها و در و كرده پاره پاره لگد زير را حتيقرآنها
عنوان به قم ــر سرتاس نمازهايجماعتدر و درسها اينحادثه دنبال به
نفرتخود و روحانيونخشم و تعطيلشد اينيورشوحشيانه، اعتراضبه

نمودند ابراز عمالشاه اينعملناجوانمردانه از را
آقاي العظمي ــرتآيتاهللا تقليدحض معظم مرجع رنجنامه اينكمتن و
كهعاملاصلياين محكومكردنرژيمشاه بهمنظور كه را گلپايگانيمدظله

مسلمينميرسانيم عموم استحضار به ميباشد، فاجعه
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پيشنويسديگريميخوانيم در
نامخدايتوانا به

و زمانجاريشد بستر عظمتخويشدر اوجشكوفاييو در خرداد
همانزمان از بود ما تاريخمبارزاتتودههايرنجديده تحوليدر بحقنقطه
بهضرورت ايران، مسلحانه نبرد خلقيعنيپيشگامان فرزندانعزيز كه بود
دنبالآن به و پيبردند تاريخملتها پيشبرد در نقشگلوله خويشو جهاد
مردمي ضد فاشيستيو ــتگاه دس مليصورتگرفت مبارزه امر تكامليدر
ميهن مردم افكار در را خرداد خونين حادثه ميكوشيد پيوسته كه شاه
حقيقتلكه در كه آنحادثه و آوردنآنروز ــاد ي به از دهد، جلوه وارونه ما
بههمينسبببه پيوستهوحشتداشت بردودمانكثيفپهلوي، ننگيبود
همچنين و خرداد روز دنبالشعارهايانقالبيدانشگاههايايراندر
در كه قم علميه محصلينحوزه طالبو ــور تظاهراتپرش از اطالع پساز
صبح بيوطناينمرتجعمزدور، شاه خردادماهصورتگرفت، و شب
يكسخنراني در عصبانيتميلرزيد، خشمو از حاليكه در خرداد، روز
گرامي گفتند دو هر مرتجعينسياه با بيوطنسرخ همانعناصر باز گفت
بيوطن را مسلحخلق انقالبيون تا ــد ميكوش شاه خرداد سالروز باد
وليغافلستكه بنامد مرتجعسياه را شيعه بيدار روحانيتمترقيو سرخو
خورد نخواهند را اهريمني نقشههاي و فريبايندغلكاريها تودههايما
سال، حاليكهپساز محوكنددر ازخاطرهها را خرداد كوشيدتا شاه
بهوسيلهروزنامههاي تا كوششكرد هفدهمخرداديهمبرآناضافهگشت
تقليد مراجع مسخكندكه اينفريادگرانپرتالشرا چهره دربار، به وابسته
دهناو به ــتمحكم مش با و ــتند خاس پا به اينميان بزرگدر روحانيون و
است منزه ــاخته اينتهمتهايشهس دامنپاكروحانيتاز كه كوبيدند
حضرتآيتاهللا از اينزمينه در زنده و گويا سند دو به را شما اينكتوجه و
حضرتآيتاهللاروحانيمدظله و العظميآقايشريعتمداريدامتبركاته

معطوفميداريم
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شهرهايگوناگون و استانها در خرداد در فيضيه فاجعه خبر كه نپاييد ديري
آقاي به آقايگلپايگاني پخشنامه از ساواكمشهدطيگزارشي، بازتابيافت ايران،
براييكي ساواكهمداننيزرسيدنايننامه داد؛ خبر خوانساريدرمسجدگوهرشاد،

گزارشكرد را علمايآنشهر از
از اينشهر روحانيان و آگاهيعلما و مشهد در فيضيه خرداد بازتابفاجعه پي در
علميمشهد حوزه كردنطالب، دستگير كشتنو زدنو قمو در جنايتهايرژيمشاه
اساتيدآنحوزه برخياز قمتعطيلشد همدرديبا بهعنواناظهار روز نيزدر
برايشاگرداندرسخود بود قمرويداده كهدر را آنچه سركالسدرسطيسخنراني،
مشهد طالبحوزه روحانيانو از ــماري ش رفت فرو ماتم در مشهد حوزه بيانكردند
و دادند دستگيرشدگانشعار قمو حوزه امام، از پشتيباني در و تظاهراتدستزدند به
از نفر اعتراضچهار عنوان زير گزارشي ساواكدر كردند محكوم را جنايتهايشاه
علتدستگيريطالباخاللگر به تعطيلدروسحوزه، و مشهد علميه مدرسينحوزه

است آورده شهرستانقم
اسامي بهشرح ــهد مش علميه ــينحوزه مدرس از نفر چهار روز
مدارسفيضيه ــالباخاللگر ط ــتگيرياخير دس به اعتراض عنوان به زير
دروسحوزه و نشده حاضر ــهدرسخود جلس شهرستانقمدر دارالشفاء و

تعطيلنمودهاند را مذكور علميه
علي ميرزا تهراني آقا جواد ميرزا ــمينژاد هاش سيدعبدالكريم

صحتدارد ارزيابيخبر حسينعليمرواريد فلسفي
اقداماتانجامشده

است نخستوزيرياعالمشده مراتببه
صورت در شده تفهيم آنان به مشاراليهم، به تذكراتالزم دادن ضمن

آمد جلوگيريبهعملخواهد حوزه تدريسآناندر تحريكاتاز ادامه
نسبتبه او شديد كينه از كه كرده اينگزارشفرمانيصادر زير نصيريدر ــار تيمس
امنيتيساواكنشان فريادگرانفيضيهوضربهسنگينحركتآنانبهنظامشاهودستگاه

است پينوشتكرده او دارد؛

ش سند
سندش
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چيست نفر اينچهار سوابق شود معلوم بايد كافينيست ساده اينتذكر
كمونيستيتظاهراتي ــعار ش و قرمز پرچم با افراد اين ــود ش گفته آنها به و
را اعمالآنها بايد يا داشته مدارككمونيستيوجود منازلآنها در كردهاندو
آنهاشدهوميشود با رفتاريكه منظورو آنها االشماهاهمجزو تقبيحكنيدو

همخواهدشد شماها با
نامهايسيدعبدالكريمهاشمينژاد به مشهد اساتيدحوزه از تن دو پياينفرمان، در
بهعنوان كه را اساتيدآنحوزه ساواكديگر وشيخعباسواعظطبسيبازداشتشدند؛
آقاتهراني، جواد مانندميرزا بودند تعطيلكرده را قمدرسهايخود همدرديبا اظهار
ميان در ويژهايكه بهسببجايگاه عليآقايفلسفي ميرزا و شيخحسينعليمرواريد

كند نتوانستدستگير داشتند، مشهد مردم
تنازطالب آقايواعظطبسي، و ــمينژاد بازداشتآقايهاش پيدستگيريو در
بودنددستگير تظاهراتكرده ــهآفرينانفيضيه حماس پشتيبانياز در كه مشهد حوزه

نامهايدستگيرشدگانچنيناست شدند
علي نوراهللاخائفيفرزندحاجفرج بابا ــليفرزندحاجميرزا توس احمد سيد
ــنجعفريفرزند محمدحس ــماعيل اردمهايفرزندمحمداس ــه جعفريمعروفب
ــين محمدحس فرزند نماييمال علي حيدر فرزند باقري محمدرضا ــعلي عباس
عبدالصمد يحيينصرآباديفرزند محمد ميرزا ــجاعيفرزند ــينش محمدحس

ش سند
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سيدحامد ـ ابوالقاسم فرزند اسحقزاهديان ـ باباقلي باقريفرزند احمدعلي
نجاريفرزندحسن احمد ـ هاشميفرزندميرحمزه

و شور به انگيختنديگران تظاهراتو ــركتدر ش ــدگانهرگونه دستگيرش اينكه با
است داده بازجويساواكچنيننظر كردند نادرستاعالم را آن و كرده رد شورشرا

دادنشعار تظاهراتو ــركتدر ش عدم مورد نفرطالبدر اظهارات
نفع به ــعار ش دادن تظاهراتو در نامبردگان ــركت ش و بوده كذب مضره
از ــيدعبدالكريم س سيدحبيباهللاهاشمينژاد ــد ميباش خمينيمحرز
ماه ــتو بازداش بار ــه تاكنونس و بوده مخالفرژيم ناراحتو روحانيون
ممنوعالمنبر وجوديكه با جمعه روز و محكوميتحاصلكرده
تحريكنموده را ــخنرانيطالب س با ترتيبو منزلخود مجلسيدر بوده
بازداشتميكنند نمودهطالبحقطلبرا ويدرهمانمجلساظهار است
بوده قم حوادثاخير به ــاره منظورشاش كه كمونيستمينامند را آنان و
شيخعباسواعظ مسلمميباشد و محرز يادشده به منتسبه اتهام لذا است
چند و فعاليتداشته سال از و بوده روحانيونمخالفرژيم از طبسينيز
بهوينيزمسلم منتسبه اتهام است محكوميتداشته ماه بازداشتوسه بار

است محرز و
فيضيه،سختبهخشمآمدند فاجعهخونبار آگاهياز با ايراننيز مبارز مردممسلمانو
شماريازمردم درحدتوانخودواكنشنشاندادند بهرغمخفقانشديدوجوپليسي، و
نمايندگانامامدرقمبهخانواده برقراريارتباطبا نيكوكارونيكسرشتبهقمشتافتندوبا
باروحانيان برخيازاصنافباصدوراعالميههايي، بازداشتشدگانفيضيهكمكرسانيدند
ازپخش شهربانيقمدرگزارشيبهساواكآنشهرستان، مبارزقماظهارهمدرديكردند

است اينگزارشآمده در است خبرداده برگاعالميهاهلبازار دو
پليكپيشده برگاعالميه دو ــبگذشته ش گزارشيكانوابسته، برابر
نشريه دوم ــماره ش و روحانيونقم با بازار همدردياهل ابراز تحتعنوان
در شده نوشته آنها در كه ــتآمده دس به كاشان و قم مبارز آزاديجوانان
از نفر چهل و ــهادترسيده ش به نفر ده بيشاز فيضيه مدرسه اخير حادثه

بهسختيمجروحگرديدهاند كماندوها از بيستنفر طالبو
ش سند
سندش
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اعالميه كپيآندو و تهرانگزارشكرده به را بيدرنگاينخبر نيز رئيسساواكقم
است فرستاده مركز به را

طياعالميهايبه نيز ــازمانمجاهدينخلق س ــيمانند گروههايسياس برخياز
وانمود برآيندجنبشمسلحانه آنرا تحليلخيزشوخروشفيضيهپرداختهو بررسيو

آورد وجود به ميانروحانيونمبارز خروشنوينيدر كه كرده
پشتيبانيخلق بهصورتنهضتآيتاهللاخمينيبا ابتدا اينمبارزاتدر
ركودي رژيمخائنبه بيسابقه و يورشوحشيانه با و متجليشد مسلمانما
و سعيديها ــكنجهشدند ش و افتادند زندان مبارزينبه ــد ش نسبيدچار
روانه بهتبعيدگاهها نيز آنها زيرشكنجهجانسپردندوعدهاياز در غفاريها
خائن جانبشاه از فرمانحمله خرداد روز ظهر از بعد باالخره ــدند ش
ميكنند حمله مدرسه به ساواك كماندوهايشهربانيو ميشود صادر
هيچعمل انجام از ــه ك كماندوهايرژيم خورديخونيندرميگيرد و زد
ميكنند تكرار را خرداد ننگين فجايع ندارندوحشيانه خائنانهايابا
بدنهاي ــدهايخونينكشتگانو ميماندجس اينعملياتبهجا از آنچه
اينعمليات آنچهدر اما غرقدرخونمصدوميندركفحياتمدرسهاست
چشمگيربودهمقاومتدليرانهبرادرانروحانياستكهدرزيرضرباتوحشيانه
بهطوريكه زمزمهميكردند؛ آياتجهاد گاردشعارهايانقالبيميدادندو
تجهيزاتخويش با دريكموردطبقگفتهيكشاهدعينيچندمزدورگارد
ضربات روحانيجوانيرازيرضرباتخويشگرفتهوبهشدتاوراكتكميزدند
اميديبهزندهماندناينروحانيمبارز بهقدريبودكهشاهدينماجرا باتومها

زمزمهميكرد درزيرضربات،قطعهشعرزيررا نداشتندواودايماً
عنديني انياحاميابدا يميني واهللانقطعتموا

سندش
بررسي به ــوتيآزموده پيشكس و ــتمداريورزيده موضعسياس از خود، ايناعالميه در ــده يادش سازمان
بزرگترين نخستينو و است رهنمودهاييداده بهاصطالح و ــته نشس نادرستيهايخيزشفيضيه و كاستيها
به شرايطخفقانپليسيحاكماستو علنيبودنآندر است ديدسازمانداشته از كهخيزشفيضيه نقصي

مهلكاست سختو متحملميشوند، جانبرژيممزدور از كه استكهضرباتيرا همينخاطر
بر آندوران سازمانهايسياسيدر و گروهها بيشتر نبود، ــازمانمحدود اينس بهسردمداران تنها انديشه اين
اعالميههايي با امام و سياسياست انتحار نوعي تظاهراتو سخنرانيكردنو دادنو اعالميه كه بودند باور اين
در و بهچنگساواكمياندازد را نيروهايمبارز راهپيماييها، تظاهراتو به فراخوانيمردم با و ميكند صادر كه
چراغسبز با و سياستجهانيدگرگونشود ساختتا آماده و سازماندهيكرد را نيروها بايد ميدهد؛ واقعبههدر
تظاهرات با مردم و روشنگريها و اعالميهها با ليكنامام درچارچوبستايشآنانپيشرفت قدرتمندانجهانيو

انقالببيافرينند و پيشببرند نهضترا بشكنند، خفقانرا توانستندجو حماسهآفرينيهايخود و
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جوسازيرسانهاي
فاجعه برابر ايراندر مردم عموم پيشوايانروحانيو عالماناسالميو واكنشگسترده
و پيشهراسان بيشاز را رژيمشاه دالورمردانفيضيه، از ــتيبانيآنان پش و خرداد
فيضيهو قيام مورد دريافتندكهدروغپردازيهايآناندر دستياراناو و شاه آشفتهكرد
فريبدهدو را استمردم نتوانسته آنجريانيكحركتكمونيستيبوده ادعاياينكه
ميان كندكهدر نميتوانستباور رژيمشاه نسبتبهآنرويدادذهنيتمنفيپديدآورد
در مردم است، ماستسفيد بگويد اگر استكه بياعتبار و فرومايه پايه آن تا ملتايران
بياعتماديملتنسبتبهسخنان از بهجاياينكه شاه ترديدميشوند درستيآندچار
با پاياندهد، جوسازيها و دروغپردازيها به و بگيرد پند ايران تبليغاتي ــتگاه دس و او
روي كه داد دستور بوده، ــا نارس و كوتاه تبليغاتبرضدجريانفيضيه حتماً اينكه پندار
و پيشسرمايهگذاريكنند بيشاز فيضيه ــه ضدحماس بر نارواگوييها و سمپاشيها
جنجالبيشتري و برضدآنحماسهخونينجار رسانههايگروهي، تبليغاتيو دستگاه
ــتردهتري، گس برنامه با ــاه ش رژيم به ــته روزنامههايوابس كه بود اينجا اندازند راه به
در ــتزدند دس فيضيه ــهآفرينان ضدحماس تبليغاتدروغينبر به و آمدند بهصحنه

اينعناوينبهچشمميخورد ايران روزنامههايآنروز
شعار و ــتند برافراش ــرخ س پرچم قم در ــياه س و ــرخ س ارتجاع عوامل

كمونيستيدادند
انداختند راه بلوايخيابانيبه قم در نقابدار افراد

مأموران به و شكستند مدارسرا پنجره و در چماق چوبو با نقابداران
كردند حمله

كتبكمونيستيومداركواسناددردومدرسهدينيبهدستمأمورانافتاد
مدارسدينيقمكشفشد در منفجره مواد بمبو
كردند مدارسدينيقمخسارتوارد اخاللگرانبه

روبهرو روحانيون و تقليد مراجع ــفعميق تأس با نقابداران تظاهرات
شد

به و بازداشتگرديدند و ــدند ش حوادثقمشناخته اخاللگراندر كليه
مراجعقضاييذيصالح برايرسيدگيقانونيبه اتهاميآنان زوديپرونده

خواهدشد فرستاده
كيهان،
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اغتشاشزدند قمدستبه اخاللگراندر
پرچمسرخ شعاركمونيستيميدادندو اخاللگرانماسكبهصورتزده،

بردند انتظاميحمله مأموران چماقبه چوپو با و بودند برافراشته
بازداشتشدند و اخاللگرانشناخته محركينو عدهاياز

كشفشد بازرسيمحلسكونتاخاللگرانبمبدستساز در
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بلوايقمفاششد اسرار
بستند اتحاد هم با قم در سياه عواملارتجاعسرخو

انتخاباتشوند در مانعمشاركتمردم اخاللگرانميخواستند
اصل سه به و انقالبنيستند اصول به معتقد كه اعترافكردند آشوبگران

ندارند ايمان رستاخيز
عواملماركسيستاسالمياستطالبرا پسرشاز كه يكروحانينما

كرد بلوا ايجاد تحريكبه
دعوت ــلحانه مس مبارزه به را قم محصلينحوزههايعلميه ــوبگران آش

ميكردند
ميان در خرداد و فيضيه ــعورآفرينحماسه ش و شور و بيداركننده بازتابسازنده،
واكنش به شتابزده و ــتپاچه دس شاه رژيم كه بود دامنهدار و گسترده پايه آن ملتتا
به را روزنامهها روز هر و ــتزد عربدهكشيدس دروغپردازيو ــازي، جوس و نسنجيده
موجآفريني از بتواند شايد تا ميكرد، وادار يادداشتهايديكتهشده و نگارشمقالهها

ميانملتايرانپيشگيريكند در خروشفيضيه خيزشو
ميتواندر استكه بهچاپرسانده نوشتهايرا خرداد تاريخ كيهاندر روزنامه
ايران در امام خروشپيروان نهضتاسالميو از شاه هراسرژيم و بيم درجه و پايه آن،
واقعيتبه از دور و ناروا استكهچندموضوع ايننوشتهتالششده در بهدرستيديد را

ملتايرانبرسد باور
انديشه فيضيهريشهدر ديگرشعارهايضدنظامشاهيدر و مرگبرشاه اينكهشعار
تودههايمسلمان سويروحانيانو از نميتواند ــعارها ش اينگونه و دارد كمونيستها
نسبتبه دينباوراناسالميرا اينشگرد، با بود آن بر اينمقاله ــنده نويس مطرحشود

آورد برايآنانذهنيتمنفيپديد و نهضتروحانيتهراسانسازد
رو زير زن استكه آن دنبال ايران ــالمي نهضتاس كه ايندروغ كردن مطرح با
و حوزه از را دانشگاهي و نيروهايروشنفكر و دهد رواج را خرافهپرستي و باشد بند
پينهضتامام در كه را دانشگاه و رضاخانيميانحوزه سياه ديوار كندو روحانيتدور

نهد بنياد ديگر بار فروپاشيد
آنانرا اگرنهضتاسالميايرانپيروزشود، بباوراندكه زنانايرانينيز بهكشاورزانو
اصالحاتارضيشاه پيبهاصطالح كهدر زمينهاييرا آزاديبازميداردو ازحقوقو

اطالعات،
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بازميگرداند زمينداران مالكانو استبه بهكشاورزانرسيده
با انديشههاياو و نهضتامام و اسالمشاهنشاهياست همانا راستين، اسالم اينكه

اصولاسالميهمخوانيندارد
است آمده چوبزيربغل و تكنيكالرها عنوان زير اينيادداشت، در

پرچم و ريشحنايي ــبز، س كمر ــال ش سفيد، ــتار دس ردايقهوهاي،
نيز را ذهنسياهتر و قلبسياه ميبرديم كار ايكسبه اشعه اگر شايد سرخ
يككمديتكنيكالر ــخصيتكاريكاتوريدر يكش ــخناز س ميديديم
ازكسانيسخنميگوييمكهميكوشندپليپوشاليميانكمونيسم نيست

بزنند خرافه و
راه به صدايي و سر ــدند، آفتابيش قم در اينهفته در افراد اين از گروهي
شدند رانده بيرون صحنه ــپساز س و شكستند پنجرهايرا و در انداختند،
چه آنها ديد ــد باي اما ــتند داش همراه كه بود ــي چماق چوبو آنها منطق
نمايشگرانقمشعارهايكمونيستيميدادند ميخواهندوچهميگويند؟
بايدگفت ندارندكه اعتقاد اگر ندارند، يا دارند اعتقاد بهشعارهايخود يا آنها
خاليكردنعقدههايخود بهخاطر يا ــدهاند ش آلتدستدشمنانكشور
شعارهاي به آنها ــويديگر س از اگر انتخابكردهاند، را افكندن چپآوازه
نخواهندداديكايدئولوژي ايراناجازه بايدگفتكهمردم دارند اعتقاد خود
داشته اجتماعي مسائل ــيار استبس ممكن ما تحميلشود آنها به بيگانه
كتابدعاهايقرن به ــائل اينمس برايحل ــتيم نيس مجبور اما ــيم، باش
بر تحميلكمونيسم ديدهايمكه اينگذشته از متوسلشويم اروپا نوزدهم
در پساينكاال است نداشته نتايجچنداندرخشاني كشورهايگوناگون
اينزمينه سالفشارخارجيوداخليدر نزديكبه ايرانخريداريندارد
پرسوناژهاي توانست نخواهد و عوضكند ــتاينواقعيترا اس ــته نتوانس
بايد آنانزن بهزعم ــخنميگويند، س خرافه از همانحال در تكنيكالرها،
بهگفته اصالحاتارضيـ پاشيد رويشاسيد به بايد باشدوگرنه روبنده زير
طور به انقالبايران، منشور ــت، شريعتاس مغاير ـ آنها بعضيسردمداران
ــانعاقليممكن انس كدام خوب، ــت پذيرفتنينيس افراد اين نظر از كلي،
بازگردد بوق عهد به ايران كه ورزد اصرار و بپذيرد ــتاينمزخرفاترا اس
اصالحاتارضي از بهتر نتيجهگيري براي پيشنهادهايي و ميتوانطرحها
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كوري نشانه ميكند، آنكار در زارعيكه اصلدادنزمينبه تخطئه اما داد
انقالبخوب اصل فالن ميتوانگفتكه ــت اس مردم ضديتبا سياسيو
درآمد تخطئهاصوليكههدفشانمشاركتبيشترمردمدر اما نميشود اجرا
تعلق سفسطه قلمرو منابعطبيعياستبه تحكيمحاكميتمليبر و كشور

دارد
نخستيناقداماتش يكياز دينياستكه تساوياست دينترقيو اسالم
دينياستكهكسبعلمو بود بهگوركردننوزاداندختر زنده جلوگيرياز
بهكار اسالمدر اما وظيفهپيروانخودميداند را بهكارگرفتنشيوههاينو
حالي در بغلنيست امروزيشدننيازمندچوبزير پيشرفتو گرفتنابزار
بغلبراياسالمتوصيه بهعنوانيكچوبزير ماركسيسمرا كهتكنيكالرها
و ميكنند اعالم ناتوان را اسالم يكزمانهم در آنها بدينسان ميكنند
اگرهويتاسالمي يكفرهنگاسالمياستو فرهنگما همماركسيسمرا

بود نخواهيم هيچچيز تقريباً دستبدهيم از را خود
خيزشقمهيچگونه روحانيانو مبارزه ــتكه ــيميدانس كس هر از بهتر ــاه رژيمش
و ــته خاس پا به مكتبقرآن از ــام اله با فرزندانفيضيه و ــدارد ن ــم كمونيس ارتباطيبا
براندازي انديشه بود بهدرستيدريافته كه آنجا از و هستند؛ شاه خواهانسرنگونينظام

كيهان،
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تخت و ريشهايبرايتاج جديو ميتواندخطر مذهبدارد در ــه ريش ضدشاهيكه و
بود جوسازيدستزده بهسمپاشيو شتابزده و آشفته آنگونهسرآسيمه، باشد، شاه
راه به حماسهآفرينانخرداد و فيضيه زنجيرهايبرضدحماسه و تبليغاتناهنجار و

بود انداخته
اقدام احمقانهترين غيره، و كمونيسم به قم فيضيه طالبمدرسه انتسابقيام پيرايه
اعالميهايخطاببه فريادگرانفيضيه، پشتيبانياز در امام پهلوىبود مطبوعاترژيم

پيميآيد در متنآناعالميه كرد ملتايرانصادر
بسماهللالرحمنالرحيم

رجب شهر
ايدهماهللاتعالي ايران مظلوم و ملتشجاع خدمتعموم

حزببازيجديد، در شاه دنبالشكستمفتضحانه ايران، از واصله اخبار
آزادي درخشان طليعه و اميد ــتمايه اس تأثر تأسفو موجبكمال آنكه با
يوغ زير از ديگري يكيپساز ملتها عصريكه در آنكه ــفاز تأس ــت اس
ملت دستميآورند، به را آزاديخود و استقالل و خارجميشوند استعمار
عمال يكياز و افراد مرتجعترين گماشتهشدنيكياز با ايران بزرگمسلم
وحشيانه افكندنوحشتناكتريناستبداد سايه و چراياستعمار بيچونو
و استبداد مظاهر جميع با و آزاديمحروم شئون تمام از كشور، سرتاسر بر
بهصورت سازمانامنيتايرانبهدستورشاه ارتجاعدستبهگريبانهستند
مخالفانحزبتحميليشاه، با و قرونوسطاييدرآمده تفتيشعقايد اداره
و ضربها و اهانتها و تهديدها انواع با ملتمتديناست، اكثريتقاطع كه
دانشگاهي علمايدينتا از ملتايران، شكنجههايوحشيانهرفتارميكنند
شاه بهعقيده بايدمعتقد كارمندجزء، اداريو تا كارگر از و زارع بازاريتا از و
استقالل گرچه ملتباشد، مصالحمسلمينو برخالفاسالمو گرچه باشند؛
ضربها سرنوشتآنها صورتتخلف، در و دهد باد بر را آزاديهمه ملتو
متخلفين ــانياستو انس حقوق از محروميتها و ــكنجهها ش و حبسها و
تأسفازسركوب بايدسركوبشوند اندو بيوطنسرخ و مرتجعسياه
واقعه تأسفاز كشور ــر دانشگاههايسراس به هجوم و ملتمظلوم، كردن
قتلعام واقعه كه دارالشفاء و فيضيه ــه مدرس خرداد هفده جانسوز
بر استعمار عمال مسلحانه و يورشبيرحمانه و كرد زنده را خرداد
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و ــالم اس فقه و علم با جز مدارسدينيكه
احكامسازندهاسالمسر قرآنكريمو دفاعاز
ودر وشكستنسرودستها وكاريندارند،
پرتاب وكوبيدنتاسرحدمرگو پنجرهها و
به ــتبامها پش از را بيپناه جوانان كردن
و خالفحزبشاهي بر عقيده اظهار جرم
خرداد بهجرمسوگواريبرايمقتولين
بهحسبنقلبعضمطبوعاتخارجي، كه
مجروحين عدد و نفر به مقتولين عدد
پذيرفته ــتانها بيمارس در استكه بسيار
زندانها در نفر سيصد بيشاز و ــدهاند؛ نش

مترقي ايناستوضعكشور نيست معلوم سرنوشتآنها ميبرندكه بهسر
آزادزنان ايناستحالمملكتآزادمردانو دموكراسيشاه ايناستمعيار
و نظرسازمانادارهميشوند، زير تأسفازوضعمطبوعاتايرانكهمستقيماً
مقاميميزنند هر به تهمتيخواستند هر كنندمينويسندو ديكته هرچه
مخالفتدانشگاههاي اميداست بيداريملتمايه همهمصيبتها، وليبا
محصلينو و مخالفتعلماياعالم و بهحسباعترافشاه ايران سرتاسر
طليعهبهدستآوردنآزادي قلدريها، و همهفشارها طبقاتمختلفملتبا
حزبفرمايشيو در شركتنكردنملتغيور است استعمار قيد رهايياز و

پيروزياست بيداريو نمونه انتخاباتخائنانه،
اينمصيبتهايدلخراش تسليتدر ملتبزرگايرانپساز اينجانببه
و عليهمالسالم قرآنكريموحريماهلبيتطهارت اهانتبه تسليتدر و
اين بر تبريكميگويم ، خرداد هفده و خرداد واقعه ــليتدر تس
قطعريشه برطلوعصبحآزاديو تبريكميگويم آزادمنشي روشنفكريو

عمالخبيثآن و استعمار
مصدومينو منبر ــالم س خرداد مصدومين مقتولينو منبر ــالم س
سالم سالممنبرطبقاتاهلعلموخطبايمحترم مظلومينهفدهخرداد
مسلمين مؤمنينو بر من سالم ايران دانشگاههاي غيرتمند جوانان بر من
انتخاباتغيرقانونيمشت سراسركشوركهباعدمشركتدرحزبتحميليو
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مسلمينثابت و اسالم به را وفاداريخود و ياوهسرايانزدند دهان بر محكم
شكنجه زير در هدفمقدساسالم راه در زندانيانيكه بر من سالم كردند
ايرانيخارجكشور دانشجويانغيرتمند سالممنبرجوانانو بهسرميبرند
و خدمتميكنند خود مسلم برادران و اسالم به خود كوششارزنده با كه

برمالميكنند را عمالآن و استعمار فجايع
دارم آن خوفاز دارم نگرانيهايفراوان عمر، اينلحظههايآخر مندر
طبقه مخالفتملتو با هرحيلهايمتشبثشدمواجه با كه اينشخص، كه
بيش را ملتمظلوم و اعصابشود تشنج به اينمبتالي بيشاز جوانشد،
، بيوطنسرخ و مرتجعسياه تهمت با و ــد خونكش اينبهخاكو از
متعال خداوند به كند قتلعام را روشنفكران و دانشمندان و علماياسالم
ــألتمينمايم مس ايادياجانبرا قطع و ميبرم پناه خبيثه عناصر ــر ش از

روحاهللالموسويالخميني رحمتاهللا عليكمو والسالم

دستاوردهاىقيامفيضيه
توانستدرآسمان وسمپاشيهايگستردهرژيمشاه خروشفيضيهبهرغمجوسازيها
را نهضتامام بتاباند، دلها در اميد نور و آورد پديد برق و ايرانرعد سرزمين تار و تيره
صدايفرزندان كند، خيزشباز ــورشو نوينيبرايش راه بيافريند، موجها بخشد، اوج
دستاوردهايپرباريبه و رويششود مايه و سازد ايرانطنينانداز سراسر در را فيضيه
گزارشخبرگزاريهاي بنابر ـ ــاه طالببيگن برخياز اينراه در چند هر آورد؛ همراه
رفتار با و نظاموظيفهگسيلشدند اداره ــماريبه ش ــهادترسيدند، ش به برونمرزي
در نيز ــماري ش بردند رنجها و ــد بودن ــهرو روب نظامي فرماندهان اهانتبار و ــن خش
طالببازداشتيكه ديدند زندانهايدرازمدتكيفر با ــينظامي دادگاههايفرمايش
با گرفتند كيفر سال تا ماه از كه بودند نفر يكصد بيشاز شدند، زندانمحكوم به
سرنوشتساز و برجسته ارزنده، دستاوردي خرداد در خروشفيضيه اين، وجود

داشت همراه به
روزنامههاي يكياز اخبار از ــاواكيكمورد س نامهايبه در ــاه ش خارجه وزارتامور

است چنينگزارشكرده را قم خارجيپيرامونرويداد
خوددرخبري ژوئن TAGESدرشماره ANZEIGERروزنامه

،ص ج امام، صحيفه
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تهرانمينويسدكهطبقگزارشاتروزنامههايتهراندانشجويانرشته از
دولت عليه ــديديبر تظاهراتش گذشته هفته قمدر ــهر ش دينيدر علوم
روانه و ــتگير طرفقوايانتظاميدس از تظاهركنندگان و عملآوردهاند به
روزنامهبراي بريده دادگاهمحاكمهميشوند زندانگرديدهاندكهبهزوديدر

بهپيوستارسالميگردد مالحظه
ملتايراننماياندكهميتوان به همشكستو در را حماسهخونينفيضيههيمنهشاه
از مردم زد فرياد را او سرنگونيرژيم شاه مرگبر شعار با و ايستاد رويارويشاه آشكارا
فرزندان ديرينپاييدكهشعار پيشآمدند جرأتيافتند، خيزشفيضيهدرسگرفتند،
انقالب و ايرانطنينافكند سراسر در فراگيرشدو فيضيهشعاريهمگانيو خمينيدر
طاليهدارانو ــهآفرينانفيضيه، بايدگفتحماس اينرو، از آورد ارمغان به ــالميرا اس

بودند انقالبسال پيشقراوالن
سال در خرداد، فاجعه سالروز در كه قم علميه حوزه اعالميه از بخشي به پايان در

ميكنيم اشاره است، يافته انتشار
هفدهم و ــانزدهم ش و پانزدهم حوادثروزهاي از ــتكه اس يكسال
توسط خرداد بيرحمانه ــتار كش ــالگرد س دوازدهمين خرداد
ــمنان تبليغاتدش برخالفهمه حوادثيكه ميگذرد ــاه ش رژيمجالد
توصيف يكشورشماجراجويانه آنرا روحانيتكه خارجيحوزه داخليو
اشرافيتاسالم ضد ضدسلطنتي، مواضعضدطاغوتي، از كامًال ميكردند

ريشهميگرفت
آيتاهللا و ــههايحجتيه مدرس ــاواكبه س پليسو ــيانه يورشوحش از اعالميه اين
و ــتوجو جس پساز ــتكه اس داده خبر ماه خرداد تاريخ حقانيدر بروجرديو
حقاني طالبمدرسه از نفر و بروجردي طالبمدرسه از نفر بازرسيحجرهها،
از شاه رژيم كه ــانميدهد ــكنينش قانونش اينخودكامگيو ميكنند ــتگير دس را
استو بوده هراسان و ضربهخورده ــيبديده، پايهايآس چه تا خرداد ــه حماس
قم حوزه پليسيدر جو ايجاد و ببند و بگير به خرداد در آن تكرار از برايپيشگيري
قيام، متعاقباين اما ــگيريكند پيش خرداد حماسه تكرار از تا است، دستزده
فساد و ظلم بنيادهاىنظام و رسيد راه از سال انقالباسالمىدر توفنده طوفان

همگسيخت از شاهنشاهيرا

انقالباسالمي دانشنامه تاريخپژوهيو بنياد اسناد آرشيو رك
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