
  علي احمدي فراهاني
 در زمس�تان س�ال 1357 ديگر خوابي براي ش�اه 
نمانده بود ت�ا او بتوان�د از طري�ق رؤياهايش، خود 
را از مخمصه اي ک�ه در آن گرفتار آم�ده بود، نجات 
ده�د. سرنوش�تش در بي خواب�ي مقدر ش�ده بود، 
بي خوابي ممتدي ک�ه در آن صدايي نبود جز صداي 
ملتي که تابوت�ش را فراهم مي آوردن�د و مرگش را 
آرزو مي کردن�د. بي اختي�ار کنار پنج�ره مي رفت. 
هوا تاريک ش�ده بود. با ش�روع تاريکي هوا تهران 
به پلنگ سياه در کمين نشس�ته اي مي ماند که هر 
لحظه بيم آن مي رفت که با جهشي گريبان شاه را از 
هم بدرد. لحظاتي بعد که چشمش به تاريکي عادت 
کرد، دوباره خ�ود را در قطاري يافت که از گذش�ته 
مي گذش�ت و آهسته آهس�ته به حال مي آمد و در 
اين برگش�ت او را از کنار خاطرات گذش�ته اش که 
سال هاي س�ال پادش�اهي آن را کمرنگ کرده بود، 
گذر مي داد. از آغازين س�الياني که با پديده قدرت 
تماس يافته بود. به نظر مي رس�د ک�ه وي اين دوره 
37 ساله را به شرحي که در ذيل مي آيد، کاويده بود. 

   
  روزه�اي آغازين س�لطنت، يک ب�ازي براي 

سرگرم نگه داشتن کودکي بهانه گير!
رضاشاه هنگامي که در س��ال 1305 تاجگذاري کرد و 
محمدرضا نيز وليعهد ايران ش��د، دوران تنهايي او هم 
به شکل ناخوش��ايندي آغاز ش��د. پدرش نيز بالفاصله 
دستور داد او را از زندگي زنانه دور کنند. در مدت دو سال 
محمدرضا به بيماري هاي مختلفي چون سياه س��رفه، 
ديفتري و ماالريا مبتال شد و تا سر حد مرگ پيش رفت، 
اما جان سالم به در برد و س��ال ها بعد که در اوج قدرت 
اس��تبدادي اش بود با يادآوري آن روزه��ا ادعا مي کرد 

نجاتش تنها با نيروي الهي ممکن بود. 
وقتي در صبح خنک 25 شهريور سال 1320 رضاشاه 
بدون اطالع قبلي پس��رش را به حضور خود فرا خواند و 
به او گفت ک��ه ديگر نمي تواند به س��لطنت ادامه دهد، 
محمدرضا دانست گاوبازها بعد از بازي بسيار در فرصت 
مناسبي بيرق را بر پشت گاو زده اند و اين پرده آخر بازي 
است که با افتادن هيبت رضاشاه کبير! بر خاک، به پايان 
مي رسد. هنگامي که رضاشاه را به بندرعباس مي بردند 
تا سوار کشتي بخار انگليسي کنند، محمدرضا پهلوي با 
توافق متفقين به مجلس ش��وراي ملي رفت و به قانون 
اساسي س��ال 1284ش. اعالم وفاداري کرد و به منزله 
شاه ايران به رسميت شناخته شد، اما در حقيقت تا سال 
1327 حکومت او بيشتر يک شاه بازي براي سرگرم نگه 
داش��تن کودکي بهانه گير بود. با ترور نافرجامي که در 
بهمن سال 1327 عليه ش��اه صورت گرفت، دوره اي از 
خشونت و اعمال فشار با اعالم حکومت نظامي، تعطيلي 
روزنامه ها، دستگيري افراد و ش��خصيت هاي سياسي 
آغاز شد. اين اولين تجربه ش��اه از خيمه شب بازي يک 

ديکتاتور بود. تجربه اي بس��يار خوشايند، زيرا احساس 
مي کرد قدرت در دستان اوست. 

  احساس غبن، بعد از ورود به بازي قدرت
بالفاصله تالطم امواج بار ديگر او را به بيرون پرت کرد. 
موافقتنامه گس � گلشاييان)1( ش��اه را دوباره از گردونه 
خارج ساخت. آغاز فشار نمايندگان مجلس به رهبري 
دکتر محمد مصدق عليه شرکت نفت ايران و انگليس و 
موافقتنامه گس � گلشاييان با بازگشت آيت اهلل کاشاني 
به تهران از تبعيد يک س��اله همزمان شد. همين اندازه 
تالطم کافي ب��ود که علي منص��ور و کابينه اش را غرق 
کند، اما شاه س��عي کرد دوباره حواسش را جمع کند. 
امريکايي ها دست ياري دراز کرده بودند و در دستشان 
برگ برنده اي به ن��ام رزم آرا ب��ود. رزم آرا در مجلس از 
موافقتنامه حمايت کرد، ام��ا قبل از آنکه فرصت يابد تا 
اقدامي صورت دهد، در شانزدهم اسفند سال 1329 با 
گلوله خليل طهماس��بي از گروه فدائيان اسالم از پاي 
درآمد و برگ امريکايي ها در دس��تان شاه سوخت. شاه 
با دستي سوخته تالش کرد مهره ديگري بيابد تا توان 
ايستادگي پيدا کند، اما کسي توان مقاومت نداشت. به 
مدت دو س��ال همه احزاب، ش��خصيت هاي سياسي و 
کشورهاي سه گانه انگلستان، شوروي و امريکا به وسيله 
انواع و اقس��ام مهره هاي سياس��ي و اقتصادي شان در 
سياس��ت ايران دست داشتند به جز ش��اه ايران. او تنها 
نظاره گر بود و از عهده انجام هي��چ کاري برنمي آمد. با 
ملي شدن صنعت نفت، انگليس و شرکت نفتي اش در 
آب هاي گرم خليج فارس زير آفتاب سوزان جنوب بعد 
از تالش و تقالهاي بسيار که تا الهه هم پيش رفت غرق 
شدند، اما روح پريشان استعمار در مدت کمتر از دو سال 
بار ديگر س��ر برآورد و با کودتاي 28 مرداد سال 1332 

انتقامش را گرفت. 
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در زمستان سال 1357 ش��اه به فکر يافتن راهي بود تا 
شايد بتواند از شعار »مرگ بر شاه« براي مدت کوتاهي 
رها ش��ود. حاال آن قدر قدرت و اعتبار داشت که مجبور 
نش��ود پاورچين پاورچين برود، اما هنگامي که کار به 
جايي رسيد که از دفتر کارش نيز همهمه مردم را شنيد 
و در مجالت و روزنامه هاي خارجي خواند که دوستان 
سابقش نيز آرام آرام زبان به انتقاد از او گشوده اند و او را 
همچون مريضي که بيماري العالج دارد ترک مي کنند، 
شستش خبردار شد که ش��ايد اين بار هم مجبور شود 
از آسمان ايران بگريزد و همانند 25 سال پيش خود را 
توريستي معرفي کند که هواپيمايش خراب شده است. 
شاه تالش کرد تا اين فکر تلخ را از ذهنش بيرون کند. در 
اين لحظه ناخودآگاه هتلي را که در رم هنگام فرار از ايران 
با همسر سابقش در آن اقامت داشتند به ياد آورد. در آن 
زمان وقتي ش��اه و ثريا براي ناهار وارد سالن غذاخوري 
هتل شدند، هنوز تعدادي عکاس و خبرنگار اطراف آنها 
بودند تا از ش��اه و ملکه حيران و فراري خبر تهيه کنند. 

بعد از مدت کوتاهي خبرنگار جواني که براي خبرگزاري 
آسوشيتدپرس کار مي کرد دوان دوان به سوي آنها آمد و 
هيجان زده تلکسي را که تازه به خبرگزاري رسيده بود به 
دست شاه داد. شاه نگاه ترديدآميزي به جوان انداخت. 
ثريا منتظر و کنجکاو به شاه خيره شده بود. شاه تلکس 
را خواند: »مصدق سقوط کرد. تهران در کنترل نظاميان 
و طرفداران شاه است. سرتيپ زاهدي نخست وزير شده 
است.« شاه در حالي که از خوش��حالي در پوست خود 
نمي گنجيد، تلک��س را باال گرفت و خبرن��گاران از آن 
صحنه عکس گرفتند. آنچه در اين تلکس خبري نانوشته 

ماند، اين بود که »25 سال ديکتاتوري شاه آغاز شد.«
شاه با چمداني از تلگراف و تبريک به دوستان، آشنايان 
و حامي��ان داخلي و خارجي اش به ايران بازگش��ت و از 
صبح روز 29 مرداد نيز فرمانداري نظامي کار خود را با 
دستگيري، شکنجه، زندان و اعدام آغاز کرد. دکتر محمد 
مصدق در دادگاه نظامي محاکمه شد. نيروهاي مذهبي 
و مسلمان تحت تعقيب قرار گرفتند. روزنامه ها تعطيل 
ش��دند، حزب توده به ش��دت س��رکوب و فعاليت بقيه 
احزاب نيز غيرقانوني اعالم شد و در چهاردهم آذر سال 
1332 رابطه انگلستان و ايران که به مدت 14ماه قطع 

شده بود با انتشار بيانيه اي از سر گرفته شد. 
   امريکا در انديشه تداوم ديکتاتوري شاه

تنها چهار روز پس از بازگش��ت ش��اه از رم کمک هاي 
مال��ي امريکا آغاز ش��د. کمک هايي ک��ه در عرض يک 
دهه به يک ميلي��ارد دالر بالغ مي ش��د. کمکي که تنها 
س��اس هاي النه کرده در جام��ه رژي��م را چاق تر کرد. 
پافشاري رژيم شاه بر اجراي روش هاي خشن � در حالي 
که در نقاط مختلف جهان از جمل��ه کوبا، انقالب هايي 
عليه حکومت هاي استبدادي رخ مي داد � امريکايي ها 
را به وحش��ت انداخت. با پيروزي ج��ان اف. کندي در 
مبارزات انتخاباتي سال 1961، سياست امريکا تغييراتي 
س��طحي يافت. کندي در س��خنراني مراسم تحليف ) 

مراسم سوگند( اعالم کرد: 
»ما به تمامي مردمي که در کلبه ها و روستاهاي نيمي 
از کره زمين ب��راي از بين بردن بدبخت��ي و فقر مبارزه 
مي کنند، وع��ده مي دهيم بيش��ترين ت��الش خود را 
براي کم��ک به آنها به ه��ر مدتي که الزم باش��د انجام 

مي دهيم...«)2(
در واقع برنامه کندي ش��امل دو قسمت مشخص بود: 
قسمت اول، تشويق به اصالحات و انجام دادن آن از باال 
به منظور متوقف کردن انقالب هاي پيش بيني نشده بود. 
قسمت دوم يا بخش پنهان برنامه کندي اعمال خشونت 
و اس��تفاده از نيروي نظامي در ص��ورت موفقيت آميز 
نبودن اصالحات بود. دقيقاً همانند آنچه در ونزوئال روي 
داد و صدها نفر در خيابان هاي کاراکاس، پايتخت اين 
کشور به قتل رسيدند. از آنجا که گزارش ها و تحليل هاي 
رس��يده از ايران همگي بدبينانه بود و در صورت ادامه 
فشار و اختناق احتمال سقوط شاه وجود داشت، جان 

در س�ال 1340 برنام�ه کن�دي  ب�رای 
ايران شامل دو قس�مت مشخص بود: 
قس�مت اول، تش�ويق به اصالحات و 
انج�ام دادن آن از ب�اال ب�ه منظ�ور 
متوقف کردن انقالب ه�اي پيش بيني 
نش�ده. قس�مت دوم يا بخ�ش پنهان 
برنام�ه کن�دي اعم�ال خش�ونت و 
اس�تفاده از نيروي نظام�ي در صورت 
موفقيت آمي�ز نبودن اصالح�ات بود
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شاه در فاصله انفعال و سرکوبگري
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  شاهد توحيدي
 انتشار خاطرات سياسي 
زنده ياد مري��م بهروزي 
در زم��ره واپس��ين آثار 
منتش��ره از سوي مرکز 
اس��ناد انقالب اسالمي 
اس��ت. بانو به��روزي از 
چهره هاي نامدار سياسي 
و مبارزاتي کشور بود که 
نام وي، با تشکيل گروه»جامعه زينب«پيوند خورده 
است. در باب علل و چگونگي انتشار اين مجموعه، 

ناشر در ديباچه خويش آورده است: 
»همزمان با ش��روع نهضت اس��المي به رهبري امام 
خميني)ره( خانم بهروزي که از مقلدان ايشان بود به 
تحصيل علوم ديني مشغول شد و پس از پايان تحصيل 
به تشکيل جلسات مذهبي براي زنان همت گماشت. 
در اين جلس��ات به تدريس علوم مذهبي و سخنراني 
پرداخت که اي��ن روش جديد موجب جذب بيش��تر 
عالقه مندان شد. برخي از شرکت کنندگان به مسائل 
سياس��ي عالقه مند بودند، به همين دليل در گروهي 
به نام» هسته هاي مقاومت« س��ازماندهي شدند و به 
پخش اعالميه هاي حضرت امام پرداختند. با نزديکي 
به پيروزي انقالب اس��المي فعاليت خان��م بهروزي و 
هسته هاي مقاومت بيشتر ش��د. در سال1357 دکتر 
مفتح براي سخنراني در مس��جد قبا از خانم بهروزي 
دعوت ب��ه عمل آورد که ايش��ان در يکي از جلس��ات 
سخنراني توسط ساواک دستگير و زنداني شد و پس 
از آزادي از زندان در راهپيمايي و تظاهرات مردم عليه 

حکومت پهلوي شرکت کرد. 
فعاليت ه��اي  اس��المي  انق��الب  پي��روزي   ب��ا 
سياسي- مذهبي خانم بهروزي بيشتر شد. وي در ابتدا 
عضو حزب جمهوري اسالمي شد و از طرف حزب براي 
تهيه  گزارش از ناآرامي استان هاي مرزي به آن نواحي 
فرستاده مي شد. همچنين با ش��روع جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران براي تبليغ به مناطق جنگي فرستاد 
مي شد. به همين دليل بخشي از خاطرات ايشان به اين 
بخش از زندگي و فعاليت شان اختصاص دارد و مطالبي 
درباره  فعاليت سياسي- مذهبي زنان قبل از پيروزي 
انقالب و همچنين فعاليت آن��ان در حزب جمهوري 

اسالمي و حمايت هاي آنها از رزمندگان اسالم دارد. به 
هنگام ثبت نام نامزدهاي نمايندگي اولين دوره  مجلس 
شوراي اسالمي دکتر بهشتي از خانم بهروزي خواست 
ب��راي ورود به مجلس ثبت ن��ام کند و ايش��ان نيز در 
انتخابات ميان دوره اي ثبت نام کرد و به عنوان نماينده  
تهران به مجلس راه يافت. به اين ترتيب ايشان تا دوره  
چهارم نماينده  مردم تهران در مجلس بود. وي در دوره  
نمايندگي يکي از مدافعين حقوق زنان در مجلس بود 
و با فعاليت ايش��ان قوانيني مانند منع تعدد زوجات، 
حق حضانت کودکان به مادر، بازنشستگي زنان با 20 
س��ال کار و... به تصويب مجلس رسيد. خانم بهروزی 
در اين دوره به نمايندگي از مجلس در کنفرانس هاي 
بين المللي اعزام مي ش��د. بخش مهم��ي از خاطرات 
 خانم بهروزي مربوط به اين دوره است و اطالعاتي نو و 
دست اول درباره  فعاليت هاي مجلس پس از پيروزي 
انقالب به دس��ت مي ده��د. ش��کل گيري جناح هاي 
سياسي در مجلس و رقابت آنها از ديگر مسائلي است 

که خانم بهروزي به تشريح آنها پرداخته است. 
 فصل اول کتاب با عنوان: تولد، خانواده و تحصيالت، 
به معرفي پدر و مادر و فض��اي تربيتي و تحصيالت 
و ازدواج ايش��ان مي پردازد و بخش��ي نيز فرزندان 
خانم بهروزي را معرفي مي کن��د.  فصل دوم تحت 
عنوان نهضت اس��المي ب��ه رهبري ام��ام خميني 
مفصل ترين بخش کتاب اس��ت. در اين فصل خانم 
بهروزي خاطرات خود را از سال1341 و آشنايي با 
نهضت امام ش��روع و تا ورود امام به ايران و مالقات 
با ايش��ان به پايان مي رساند.  فصل س��وم با عنوان 
جامع��ه  زين��ب)س( چگونگي تأس��يس و فعاليت 
جامعه  زينب را تش��ريح مي کند و ب��ه طور خاص 
يکي از تشکيالت سياسي - مذهبي زنان را معرفي 
مي کند.  فصل چهارم با عن��وان نمايندگي مجلس 
شوراي اسالمي يکي از فصل هاي مهم کتاب است 
که اطالعاتي درباره  فعاليت خانم بهروزي در مجلس 
اول تا چهارم شوراي اس��المي دارد. در اين بخش 
فعاليت هاي خان��م بهروزي در مجل��س در جهت 
دفاع از حقوق زنان و مأموريت هاي او براي شرکت 
در کنفرانس ه��اي بين المللي آم��ده، همچنين از 
رقابت هاي انتخاباتي گروه هاي سياسي براي ورود 
به مجلس صحبت ش��ده اس��ت. به عالوه برخي از 
احزاب و گروه هاي سياس��ي نيز معرفي ش��ده اند و 
مطالبي درباره چگونگي شکل گيري آنها گفته شده 
اس��ت.  فصل پنجم با عنوان اح��زاب و انتخابات به 
نقش جوامع همس��و و اصالحگر در انتخابات نهم و 
دهم رياست جمهوري و فعاليت اصولگرايان در اين 
دو دوره پرداخته و در پايان حوادث بعد از انتخابات 

سال1388 تحليل شده است.«

 حاشيه اي بر انتشار خاطرات
 زنده ياد مريم بهروزي

زني در قامت يك مبارز

دبليو. بولينگ، ايران شناس مشهور وزارت خارجه 
امريکا، در گزارشي 14توصيه را به منزله راه درمان 
حکومت شاه پيشنهاد کرد و به دولت امريکا داد. از 
آنجايي که شاه از اجراي اين اصالحات سطحي نيز 
وحش��ت داش��ت، دولت امريکا به زور توانست اين 
داروي مسّکن را به رژيم ش��اه بخوراند. در اين 14 

توصيه شاه مي بايست: 
1� تمامي رنجش ها و نارضايتي هاي موجود را از خود 

منحرف و متوجه وزراي خود کند. 
2� خانواده خ��ود يا اکثر اعضاي خان��واده اش را در 

اروپا پخش کند. 
3� از سفر رسمي به خارج اجتناب کند و ديگران را 

نيز از سفر رسمي به ايران بازدارد. 
4� نيروهاي نظامي خود را به تدريج به يک نيروي 
کوچِک پرطاقِت متش��کل از پياده نظ��ام و قادر به 
کنترل امنيت داخلي و فعاليت هاي چريکي کاهش 

دهد. 
5� اکثر مستشاران امريکايي را به استثناي افرادي 
که در زمينه بهداشت، آموزش و پرورش و کارهاي 
رفاهي فعاليت مي کنند، به تدري��ج از ايران خارج 

کند. 
6� از طبقه حاکم سنتي به دليل نداشتن مسئوليت 

اجتماعي در مألعام انتقاد کند. 
7� از موضع گيري بين المللي خود که آش��کارا در 
حمايت از غرب اس��ت، دست بکش��د و همچنين 
کمترين زمان ممکن را متوج��ه روحيه جهان آزاد 

و پرستيز خود کند. 
8� سطح زندگي و جاه و جالل زندگي  اش را پايين 

آورد. 
9� حداقل با يک برنامه توزيع زمين عليه زمين داران 

بزرگ اقدام کند. 
10� عليه کنسرسيوم نفتي حرکات تهديدکننده اي 
انجام دهد و به نح��وي از آن امتيازهايي بگيرد که 
]اين گونه[ به نظر برسد ]که[ کنسرسيوم با بي ميلي 

تسليم قدرت و اراده او شده است. 
11� از دهها مقام بلندپايه »فاسد« چه بتوان فساد 
آنها را ثابت کرد و چه نتوان س��پر باليي براي خود 

بسازد. 
12� طرف��داران ميانه رو ]دکت��ر محمد[ مصدق را 
به س��مت هايي نظير وزير دارايي و رئيس سازمان 
برنامه منصوب کند که در آنج��ا بدون آنکه بتوانند 
تغييري در سياست به وجود آورند، مسئوليت هايي 

را عهده دار شوند. 
13� تمامي جزئيات فعاليت ه��اي بنياد پهلوي را 
علني و چند تن از طرف��داران ميان��ه رو مصدق را 

سرپرست آنها کند. 
14� از شخصيت خود براي برقراري تماس شخصي 

دائم با اعضاي طبقه متوسط استفاده کند. 
  انقالب ديکته شده شاهانه!

بولينگ خود معترف بود که » بسياري از اين موارد، 
ماهيتي عوامفريبانه دارند و هض��م آنها براي غرب 
دشوار است.«)3( شاه تصميم گرفت تا اين نصايح را 
در قالب يک طرح انقالبي عرضه کند. در سال 1341 
شاه طي نطقي شش اصل »انقالب سفيد« خود را 
� که براي ملت به ارمغان آورده بود و خيال مي کرد 
کس��ي نمي فهمد امريکايي ه��ا آن را در خورجين 
شاهنش��اهي اش گذاش��ته اند� اعالم کرد. او تصور 
مي کرد براي بقاي رژيم��ش اجراي چنين طرحي 

الزم است. اين شش اصل انقالبي عبارت بودند از: 
1� الغ��اي رژي��م ارب��اب رعيتي، ب��ا تصويب طرح 
اصالحات ارض��ي ايران بر اس��اس اليحه اصالحي 
قانون اصالحات ارضي، مصوب 19 دي سال 1340 

و ملحقات آن. 
2� تصويب اليحه ملي کردن جنگل ها در سراس��ر 

کشور. 
3� تصويب اليحه قانون فروش سهام کارخانه هاي 

دولتي به عنوان پشتوانه اصالحات ارضي. 
4� تصويب اليحه قانون س��هيم کردن کارگران در 

منافع کارگاه هاي توليدي و صنعتي. 
5� اليحه اصالح قانون انتخابات. 

6� اليحه ايجاد سپاه دانش به منظور اجراي تعليمات 
عمومي و اجباري. 

قرار بر اين ش��د تا اين طرح به همه پرسي گذاشته 
ش��ود. در مدت زم��ان کوتاهي طرح ش��اه مخالف 
سرسختي پيدا کرد. آيت اهلل خميني طي اعالميه اي 
� که چهار روز مانده به همه پرسي منتشر کردند � 
همه پرسي را خالف اصول قانون اساسي دانستند. 
اين مخالفت چيزي نبود ک��ه بتوان به راحتي از آن 
خالصي يافت. آيت اهلل خميني همه پرسي را تحريم 
کرد. شاه در آستانه »انقالبش« تهديد جدي شد، از 
اين رو شاه براي نشان دادن قدرت خود به روحانيون 
به قم رفت و در ميدان آستانه قم با ايراد سخنراني 
حمالت تندي به روحانيت ک��رد: »يک عده نفهم 
و قش��ري که مغز آنها تکان نخورده است، هميشه 
س��نگ در راه ما مي انداختند. . . ارتجاع سياه اصاًل 

نمي فهمند و از هزار س��ال پيش تاکنون فکرشان 
تکان نخورده است.« 

  ظهور رهبري قاطع و مصمم
شش��م بهمن همه پرس��ي در حالي انجام ش��د که 
همه مخالفان ش��اه در زن��دان بودن��د. دولت ادعا 
کرد 99/9 درصد از واجدين ش��رايط به طرح رأي 
مثبت داده اند. ش��اه با اين پيروزي دغل کارانه خود 
س��ال جديد 1342 را با هجوم به سرس��خت ترين 
مخالفان خود آغاز کرد و با حمله به مدرسه فيضيه 
قم پنداش��ت که کار بزرگي کرده است. آغاز محرم 
فرصت مناسبي براي جامعه روحانيون بود تا مردم 
را به حرکت وادارند. امام خميني با ارسال پيامي به 
وعاظ و سخنرانان از آنها خواست از دستگاه سلطنت 
و تهديدهاي آن نهراسند: ». . . فريضه ديني خود را 
ادا کنيد. . . و از توهم چند روز حبس و زجر نترسيد... 
آقايان بدانند که خطر امروز بر اسالم کمتر از خطر 
بني اميه نيست. دستگاه جبار با تمام قوا و به اسرائيل 
و عمال آنها )فرقه ضاله و مضله( همراهي مي کند. 
دستگاه تبليغات را به دس��ت آنها سپرده و در دربار 
دست آنها باز است. . . خطر اسرائيل و همان آنها را به 

مردم تذکر دهيد... «)4(
اين جمالت نه تنها براي هوشياري واعظان و مردم 
بود، بلکه اعالن جنگ به ش��اه محس��وب مي شد و 
پاسخي به نطق ش��اه در ميدان آس��تانه قم بود. با 
آنکه در صورت س��خنراني امام خمين��ي احتمال 
حمله کماندوهاي شاه به مدرس��ه فيضيه قم زياد 
بود و حتي تهديد به حمله نيز شده بودند، امام عصر 
عاشورا در حضور هزاران نفر از عزاداران در مدرسه 
فيضيه قم حاضر ش��دند و در ميان ابراز احساسات 
مردم س��خنراني خود را آغاز کردن��د. امام خميني 
درباره رژيم شاه و حمله نيروهاي مسلح به مدرسه 
فيضيه فرمودند: »آنها با اس��اس اسالم و روحانيت 
مخالفند. اينه��ا نمي خواهند اين اس��اس موجود 
باش��د. اينها نمي خواهند صغير و کبي��ر ما موجود 
باشد. اسرائيل نمي خواهد در اين مملکت علما]ي[ 
اسالم باشند. اس��رائيل نمي خواهد در اين مملکت 

دانشمند باشد.« 
  ورود به چالش مرگ و زندگي!

همزمان با سخنراني امام خميني در قم، در تهران 
نيز نيروهاي نظامي به دستور ساواک به دستگيري 
وعاظ و سخنرانان برجسته اي که در طول ماه محرم 
عليه رژيم س��خنراني کرده بودند اق��دام کردند. از 
جمله دستگيرش��دگان مي توان به حجت االسالم 
والمسلمين محمدتقي فلس��في، آيت اهلل مرتضي 
مطهري، آيت اهلل مکارم ش��يرازي، آيت اهلل حسين 
غفاري و. . . اشاره کرد که به زندان نيز افتادند. فرداي 
روز عاشورا تظاهراتي از سوي دانشجويان دانشگاه 
تهران در حمايت از سخنان امام خميني انجام شد. 
دو روز پس از س��خنراني امام در مدرسه فيضيه در 
ساعات آغازين بامداد 15 خرداد چند کاميون نظامي 
وارد شهر قم شدند. نيروهاي نظامي در سکوت کامل 
از کاميون ها پياده شدند و به سوي قسمتي از شهر 
که منزل امام قرار داش��ت، حرک��ت کردند. نيروها 
به داخل خانه ام��ام هجوم بردند، ام��ا او را نيافتند. 
سپس با خشونت فراوان تالش کردند تا از خادماني 
که در خانه امام بودند و روزه��ا از بازديدکنندگان 
پذيرايي مي کردند اطالعاتي کسب کنند، اما امام که 
شب ها براي استراحت به خانه فرزندش، مصطفي، 
مي رفت، در آن لحظه بيدار بود و به صداي نظاميان 
گوش مي داد. ايش��ان خيلي س��ريع به موضوع پي 
بردند. فرزندش��ان را بيدار کردند. لباس پوشيدند. 
وارد کوچه ش��دند و با صداي آرام گفتند: »روح اهلل 
خميني منم. چرا اينها را مي زنيد؟« وقتي امام سوار 
بر ماشين نظامي شد، حاج مصطفي که تا اين لحظه 
در بهت و حيرت، تنها ناظر اين صحنه بود، فرياد زد: 
»مردم، خميني را بردند.« اين فرياد بيداري آغازي 
بود که قيام 15 خرداد نام گرفت. خبر دس��تگيري 
امام همان ساعات اوليه صبح در قم پيچيد. بازارها و 
کالس هاي درس تعطيل شدند و مردم به خيابان ها 
ريختند. خبر به تهران نيز منتقل شد و دانشجويان 
نيز به خيابان ها ريختند. بازاري ها و بارفروشان هم 
از سوي ديگر به خيابان ها ريختند و شهر به سرعت 
از کنترل مأموران نظامي خارج شد. با گسترش قيام 
اسداهلل علم، نخس��ت وزير وقت، پس از مذاکراتش 
با ش��اه براي س��رکوبي قيام اختيار ت��ام گرفت. بر 
اين اس��اس وي با فرا خواندن فرماندهان نيروهاي 
مسلح، پليس و ژاندارمري به آنها گفت: »مي خواهم 
خيابان ها پاک شوند.« واکنش فرماندهان اعتراض 
بود، زيرا مي دانستند اين سخن علم يعني به گلوله 
بستن مردم. يکي از ژنرال ها به علم يادآوري کرد که 
چون نظامي نيست و توان فرماندهي نيروي نظامي 
را ندارد، نمي تواند چنين دستوري را بدهد و تنها شاه 
مي تواند چنين دستوري را صادر کند. علم به سرعت 
از طريق تلفن با ش��اه گفت وگو  و جريان را براي او 
بازگو کرد و گفت که چاره اي جز کشتار مردم نيست. 
شاه گفت: »آقاي نخست وزير، اگر قضاوت شما اين 
است و آماده هستيد که پيامدهاي اين قضاوت را به 

عهده بگيريد مي توانيد، عمل کنيد.«)5(
علم با چراغ سبز شاه کشتار را آغاز  و بعد از يک روز با 
ريختن خون هاي بسيار قيام را سرکوب کرد. سپس 
او در مصاحبه اي با خبرنگاران خارجي چنين گفت: 
»15 تن از بزرگ ترين پيش��وايان مذهبي به زودي 
تسليم محکمه نظامي خواهند شد و محکمه نظامي 

ممکن است معني مجازات اعدام را داشته باشد.«
اما اين ادعايي بيش نبود. حتي شاه هم قادر به انجام 
چنين کاري نبود. در روز 11مرداد شاه تحت فشار 
مراجع تقليد و آيات عظ��ام امام خميني را از زندان 
آزاد کرد، اما روز بعد ايش��ان را تحت نظر گرفت، به 
 طوري که اين مراقبت شديد به مدت هشت ماه به 
طول انجاميد. سرانجام امام خميني در 15فروردين 

سال 1343 آزاد شد. 
*پي نوشت ها در سرويس گفت وگوي »جوان« 

موجود است.

ب�ه  را  رضاش�اه  ک�ه  هنگام�ي 
بندرعب�اس مي بردن�د ت�ا س�وار 
کش�تي بخ�ار انگليس�ي کنن�د، 
محمدرضا پهلوي با توافق متفقين 
به مجلس ش�وراي ملي رف�ت و به 
قانون اساسي سال 1284ش. اعالم 
وفاداري کرد و به منزله ش�اه ايران 
به رس�ميت ش�ناخته ش�د، اما در 
حقيقت تا س�ال 1327 حکومت او 
بيشتر يک ش�اه بازي براي سرگرم 
نگه داش�تن کودک�ي بهانه گير بود
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