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خمينی و ساير روحانيون ميـگردد و تامـدتی  سپاسگزاری
 .خبری نبـودهای اعتراضی ـراف ديـگرازتظـاهرات وتلگ

 
 ی بشـد اقدامات اصالحـات ارضـی درمـورد دکتـرارسـنجانی

ميکنـد ومـالکيـن و فئـودالهـا را بشـدت موردحملـه قرار 
 مهنـدس ملـک ١٣٤١ آبانمـاه ٢٢ درنتيجه روز؛ميـدهد

 .عابـدی رئيـس اصالحـات ارضی فيـروزآباد کشـته ميشـود
 

د مالکين و فئودال ها به مال های ده  چون سهمی از در آم
و روستا ها می رسيد و نطق های ارسنجانی به شدت 

به تحـريـک روحانيـون  ؛ ضمـن اقدامات خـودناراحت بودند
دهات و اراضـی  از که روحانيـون   خيلـی از.ميپـردازنـد

 منافع خود را در خطر می بينند به و موقوفه سهمی داشـتند
نهـاهـم جواب ثبت می دهند و آتحريک های خارجی 

 .درکنـارمالکيـن بـه ميـدان ميآيـند
 

 کنگـره ١٣٤١ ديماه ١٩بـاابتـکاردکتر ارسـنجانی روز 
 ٤٢٠٠دهقانـان درتاالر محمد رضا شـاه پهلوی با حضـور 
ضمن  کشـاورز تشکيـل ميگـرددکه درايـن کنگـره شـاه فقيد

 :عـالم ميـداردا را نطـق انقالبـی اصـول ششـگانـه زيـر
 
 اصـالحات ارضـی -١
 ملـی کردن جنـگها   -٢
 فـروش سهام کارخانه های دولتی   -٣
 سـهيم شـدن کارگـران در سـود کارخانـجات -٤
  ايـجادسـپاه دانـش-٥
  اصالح قـانـون انتخـابـات–٦
 

پنهانـی روحانيـون ومالکين  بـود که دامنـه نبـرد از ايـنجا
طرف وطرفـداران سلطنـت وانقالب  کومخالفين رژيم ازي

سـفيد از سـوی ديـگر درگـرفت وشـاه فقيداعالم کرد کـه 
خـواهد ) رفراندم(بـرای تصـويب اصـول ششـگانه بـه 

 .پـرداخـت
 

در بعضـی ازنقـاط . مخالفيـن زيادی يـافت) رفراندم(کلمـه 
مناطق مـذهبی تظـاهراتی عليـه رفراندم " کشـورمخصوصـا

 ) ما پيروقرآنيم؛ رفراندم نميخواهيم(عارميدادند شد و شـ
 

 شاه فقيد که نمی خواست تن به درخواست ماليان بدهد در
که يک کنگـره اقتصادی در  ١٣٤١  اسفنـدماه ٨روز 

 زا «ضمن نطقـی اعالم کـرده بود درکاخ سـنا تشـکيل شـد
امـروز در ايران به زنان حق انتخـاب کـردن وانتخاب شـدن 

ميشـود تا اين آخريـن ننـگ اجتماعی ما برطرف شـده داده 
وزنجيـرتحقيـرواسارت ازگـردن زنـان ايران برداشـته 

 ».شـود
 

 مـرمر به کـاخسپاسگزاری از شاه بـرای زنـان  روزبعـد
ديگر بانوان ما در رديـف «: وشـاه فقيدميگويد ميـروند

 محجـوريـن و ديوانـگان نيسـتند وميـتوانند دوشـادوش
برادران خـود در کـارهای مملکـت سـهيم وشـريک 

 ».باشــند
 

قدم بسوی تمدن بزرگ و آزادی و مدرنيزاسيون که ايـن 
ازمدت ها پيش در نظر شاه بود و مترصد موقعيت بود تا به 

 را که دستورات خود را ازی ئ آخـوندهااجرا در آورد؛

خـرداد15وقـايـع
 

 شاه فقيد از ابتدای سلطنت می خواست برنامه هائی را در 
جهت اصالحات عمومی اجرا کند؛ همواره ماليان و مفادی 

يان را باز که در قانون اساسی منظور شده بود و دست مال
ازروزی کـه دولـت علـم در  . گذاشته بود مانع کار می شد

 روی کـارآمـد فرصـت مناسبی بدست آمد ١٣٤١ تيرماه ٢٨
 .تا آنهارايکی بعدازديـگری بمرحله اجرابگذارد

 
ورد که در بازيد يک آاو همواره گفته پدرش را بياد می 

شيد که شما به فکر روزی با«: پادگان در آذربايجان گفت
 .»من نباشم، خودتان به فکر باشيد

 
نخستين اقدام دولت علم گذراندن تصويبنـامه ای ازهيئـت 
دولت بود برای دادن اجازه حق شرکت بانوان در انتخابات 

دومين حرکت او تصويبنامه . انجمن های ايالتی و واليتـی
ای بود که مردان و زنان را برابر می کرد و به آنها اجازه 

اين نکته   .سوگند يـادکننـد) کتاب آسمانی(د در برابر  می دا
ماليان و اربابان آنها را که به امپرياليسم کهنه اعتقاد 

  موجـب شـدکه تلگرافـاتی.داشتند به فکر انداخت
از سوی آخوند ها به   هادرمخالفـت بااين تصويـبنامه

  می توان ازازجمله . بحضـورشـاه ودولت مخابـره گـردد
حضـورمبـارک «  که با عنوان شاه فقيد حضـوربه  یافتلگر

الداعی روح اهللا «اعليحضـرت همايـونـی و با امضای 
 او در اين تلگراف  . را بياد آورد بود»الموسوی الخمينی

دولت شرط اسالم را در رای دهندگان و  (ذکر کرده بود
منتخبيـن ذکر نکـرده وبه زنهـا حق رای داده وايـن 

گرانی علماومسلمين شـده؛ تقاضـای حـذف امرموجـب ن
 ).تصـويـبنامه را دارد

 
حجت االسالم آقای (باعنوان ر شـاه فقيد به تلگراف مزبو

ما بيش از هر کس «: جواب می دهد و می نويسد) خمينی
توجـه شما "  ضمنـا.. در حفظ  شعاير مذهبی کوشاهستيم

 ».رابه وضعيـت دنيا و زمانـه جلب ميکنـم
 

از حد خود  شـاه به عنوان تلـگراف  در دومينی خميـن
دولت راموظف فرمائيـد که از «: تجاوز کرده و می خواهد

قانون اساسی که ضـامـن اساس مليـت و سلطنـت است 
  بـازهم پاسـخ شاه فقيـد نظيـر پاسـخ قبلـی . »تبعيت نمايد

 .بود
 

آقای علـم تخلـف «سـوميـن تلگـراف خمينی مبنی برايـنکه 
به کتاب خود را از قانـون اساسـی اعالم و با تبـديل قسـم 

؛ ميخواهد قرآن را از رسـميت انداختـه واوسـتا و آسمانی
 ».انجيـل وبعضـی کتب ضالـه راجای آن قراردهـد

 
 ١٥ درتاريـخ خمينی که از جای ديگری دستور می گرفت

 .  تلگـراف تندی به علـم نخسـت وزيرميکند١٣٤١آبـان 
ماليان را هم  سايـر  هايشاعتراضف های او و تلگرا

 درخواست خمينی را د که وشمی  موجب معترض می کند و
خواهند تا با دستور  می قيـدــــــــاه فـــشـو از . تکرار کنند

در  .کند متوقـف  را اجـرای تصويـبنامهبه نخست وزير
مقررات انجمن های (ه ـــــالم ميکنـد کــــ آقای علـم اعنتيجه
 دام موجـبــــــن اقــــاي ؛)ـگرددــنمي واليـتی اجرا  و ايالتـی
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راتی بشـدت تحريـک کرده وتظاهامپرياليسم کهنه می گرفتند 
" وا اسالما" و ضمن نطق های منبری خود فرياد کردنـد

البته توده ای ها و چپ سنتی هم با اين دسيسه . برداشتند
خود به هر طـی نطقهای   شـاه فقيـدهمراهی ميکرد تا اينکه

اتحـاد نا مقدس «: گفتمی . نحو به اين نکته اشاره می کرد 
ولـی اين . سـتسـرخ وسياه مانع انجـام کـارهای اصـالحی ا

 ».کارها انجـام ميـگردد و عقب نشيـنی مـورد نـدارد
 

آز آنجا که همواره روحانيان از موقعيت های مذهبی سوء 
خـرداد . استفاده کرده اند مترصد بودن تا موقعيت بدست آيد

 ١٥مـاه محـرم وشـب   با  مصـادف بود١٣٤٢مـاه سال 
ينی درقـم به خرداد که باعاشـورا مصادف شـده بـود؛ خم
 و سخنانی گفت منبـررفته وبشدت به دولـت ورژيم حمله کرد

بسيار بودند ايرانيانی که به . که هر ايرانی را ناراحت می کرد
شاه و زندگی مرفه خود عالقه شديد داشتند ولی گرفتار مذهب 

طبـق دسـتوردولت درنيـمه های بهر حال آنروز . هم بودند
م بخانه خمينی ريختـه واو را شـب ماموريـن انتظامی درق

دستگيرکرده به تهران ميآورنـد ودرپادگان نظامی 
 . قصربازداشت ميکنند

 
 در قم بهپسر روح اهللا خمينی  مصطفی خميـنی روز بعدصبــح 

 حـرم حضرت معصومه ميرود ومـردم رااز واقعـه به
 دستگيری پدرش آگاه ميکنـد و به روحانيـون مقيـم قـم خبر

خـرداد تظاهـرات دامنـه داری  ١٥  روز نتيجه در ميـدهد و
 چـون ايـام .بر پا می شودنقاط  مشـهد و ساير، قـم، درتهـران
اجتماعـات مذهبـی فراوان " بـود و معمـوال عاشـورا محرم و

 از موقعيت داشـت؛ طـرفـداران خميـنی درهمه جا وجـود
قاعد می  تحريک می کنند و آنان را مت مردم رااستفاده کرده

نتيـجه تظـاهرات  به تظاهرکنندگان بپيوندنـد و درکنند تا 
 . می شودبه تظاهـرات سياسـی  مـذهبی منجـر

 
 همه شهر ها متشنج شد و مالها و آخوند ها در همه جا دست 

در تهران گروهی کفن پوش از ورامين به راه . بکار می شوند
ج رضائی افتادند و در جنوب شهر گروهی به رهبری طيب حا

 . راه می اندازند بزرگیو ميدانداران و کسبه بازار جمعيت
بسياری از مردم در حاليکه اصال نميدانند اين اجتماعات برای 
چيست و تصور می کنند در دسته های سينه زنی و زنجير 

. دنبسوی مرکز شهر بحرکت در می آيزنی شرکت کرده اند، 
در مسير خود دم کسانی که نيت سياسی داشتند با تحريک مر

اتوبوس ها و بانکها و مدارس را آتش زده و شيشه ها را می 
زمانی که به ميدان ارگ می رسند وزارت کشور را . شکنند

مورد حمله قرار می دهند و قصد تصرف راديو را داشتند که 
دولت اسد اهللا علم با قاطعيت عمل می کند وتظاهر کنندگان را 

آنطور که آشوبگران . ا می گيردپراکنده کرده و جلوی آشوب ر
 نفر زخمی و بازداشت ٤٠٠ نفر کشته و ٩٠ادعا کرده اند 

 . می شوند
 

 :اسداهللا علم در يادداشت های خود می نويسد
 

همه . من نخست وزير بودم) ٢٥٠٢ (١٣٤٢در خرداد سال 
گفتم تا روزيکه هستم و . دوستانم مرا از انقالب می ترساندند

زی هم که نبودم، نيستم چرا قبال از ترس رو. می توانم ميزنم
يکبار شاهنشاه فرمودند تودر عالم نادانی در . تسليم شوم

عرض کردم از نادانی نبود . خرداد ماه خدمت گرانبهائی کردی
عرض کردم . فرمودند شوخی می کنم. بلکه با آگاهی کامل بود

 خرداد ماه من در دفترم نشسته بودم که خمينی ١٥در واقعه 
 به من تلفن کرديد که چه می.  گرفتند و بلوا شروع شدرا

کنی؟ عرض کردم ميزنم و جسارت کردم برای اينکه 
. اعليحضرت را بخندانم گفتم اول و آخر آنها را پاره می کنم

اگر در مقابل بلوا تسليم شويم . چون راه چاره ديگری نيست
 عرض. همه چيز از دست ميرود و فاتحه کشور را بايد خواند

کردم اگر کار من احيانا پيش نرفت مرا به جرم آدم کشی 
واگر هم . بگيريد و محاکمه کنيد وبدار بزنيد تا راحت شويد

پيش رفت برای هميشه پدرسوختگی و آخوند بازی و تحريک 
سئوال کردم هنوز نميدانم کداميک از . خارجی را تمام کرده ايم

نگليسی ها، البته ا"خارجی ها تحريک کرده اند؟ فرمودند 
عرض کردم بعيد ميدانم که " چون آخوند ها ايادی آنها هستند

انگليسی ها تنها در اين جريان دخالت داشته باشند چپی ها و 
 . آمريکائی ها هم نقشی داشته اند

 
سپهبد خسروانی که رئيس ژاندارمری استان مرکز بود به 

 :مصطفی الموتی  گفت
 
نجا تلفنی به من دستور آقای علم به شهربانی رفت و در آ«

داد با کمال قدرت در مقابل آشوبگران بايستيد و غير از من 
دستور هيچکس را نپذيريد و ما هم قاطعانه عمل کرديم و 

 ».شورشيان تار و مار شدند
 

 نفر از پيشوايان مذهبی ١٥ «:علم بعد از خاتمه ماجرا گفت
. بازداشت شدند که ممکن است بعضی از آنها اعدام شوند

اکنون مال ها مثل موش در دست ما هستند و اينها محاکمه و 
اين گفته ها موجب شد که روحانيون » مجازات خواهند شد

دست به اقداماتی زده شاه و مقامات را از اقدامات تند عليه 
گروهی از روحانيون برای . جامعه روحانيت برحذر دارند

يت اهللا تحصن به حضرت عبد العظيم آمده و از طرف آنها آ
کمالوند که مورد احترام بود نزد شاه فقيد رفت و شاه را از 

شاه هم گفت ما خمينی را نمی کشيم . اقدامات تند برحذر داشت
 .تا از او امام زاده ساخته شود

 
 که همواره وابستگی خود از طرفی دکتر مظفر بقائی کرمانی،

 ١٣٤٢در سال  «: می نويسدبه مذهب فراموش شدنی نيست
حمايت مردی که اينک بصورت آئينه تمامی درد ها، رنجها به 

محروميت ها و مظلوميت های ملت در آمده است برخاستيم، 
راد مردی که اورا يکی دوبار از دور ديده بودم و هرگز 

 . »افتخار مصاحبتشان را نداشته ام
 

مظفر بقائی به عنوان رئيس کميته مرکزی حزب زحمتکشان 
ن اجالس عادی که از دهم تا سيزدهم ملت ايران در چهارمي

 طول کشيد تصميم گرفت مقامات روحانی را به ١٣٤٢تير ماه 
 و احقاق حقوق مردم را در سايه هکنه جريانات آگاه کرد

مظفر . کندمبارزات مذهبی وسياسی آيت اهللا کاشانی حمايت 
بقائی با عنوان اينکه ما همواره برای راستی و آزادی قيام 

 خمينی همراه شد و همان زمان خمينی را شايسته کرده ايم با
 . کامل مقام رياست تامه شيعيان جهان معرفی می کند

 
 اولين کسی است که به فکر بزرگ نمائی خمينی مظفر بقائی

می » آيت اللهی خمينی"می افتد و دست به اقداماتی برای 
شکست اولين توطئه عليه آيت « در جزوه ای با عنوان؛ .زند
که بار اول » لعظمی خمينی و نهضت اسالمی ملت ايراناهللا ا

 تجديد چاپ شده ١٣٥٧ منتشر شده و در سال ١٣٤٢در سال 
است شرح ميدهد نظر ايات عظام ديگر در مورد خمينی 

 .چيست
اصناف "برای اينکه موضوع بنيانی داشته باشد از قول 

 حضرت آيت اهللا«: به ايت اهللا ميالنی می نويسند" بازار
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ظمی آقای حاج سيدمحمد هادی ميالنی مذ ظله مستدعی الع
است راجع به مقام و شخصيت حضر آيت اهللا العظمی آقای 
حاج آقا روح اهللا خمينی مد ظله عقيده خود تانرا مرقوم 

 »بفرمائيد
 

 : در جواب آيت اهللا ميالنی می نويسد
 بسمه تعالی شانه«

ج آقا حضرت حجت االسالم و المسلمين آيت اهللا آقای حا
روح اهللا خمينی از مفاخر عالم اسالم و يکی از مراجع تقليد 
ميباشند موقعيت دينی و شخيت اسالمی ايشان بر کسی 

 ١٤.    پوشيده نيست متعجبم چرا چنين سئوالی می شود
 » محمد هادی الحسينی الميالنی١٣٨٣صفر الخير 

 
 به اين اکتفا نکرده از جانب جمعيت های مذهبی به آيت اهللا

 : شريعتمداری می نويسند
حضرت بندگان آيت اهللا العظمی آقای آسيد کاظم «

شريعتمداری متع اهللا المسلمين بطول بقائه؛ چون اخيرا 
برخالف انتظار عموم مسلمين و کليه نواميس جهانی برای 
حضرت آيت اهللا العظمی حاج آقا روح اهللا خمينی ناراحتی 

 را در باره شخصيت هائی فراهم شده تمنا دارد نظر مبارک
 » عالی معظم له مرقوم فرمائيد

 
 : آيت اهللا شريعتمداری پاسخ می دهد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم«
حضرت مستطاب حجت االسالم و المسلمين آيت اهللا آقای 
حاج آقا روح اهللا خمينی دامت برکاته از مفاخر عالم اسالم 
نی و يکی از مراجع محترم تقليد می باشند و شخصيت دي

از خداوند متعال . اطشان نبايد بر کسی مخفی باشد
.  استخالص معظم له و ظفر و علبه اسالم را خواستارم

 »  االحقر سيد کاظم شريعتمداری١٣٨٣پانزدهم صفرالخير 
 

 :  اين جزوه آمده است٣٨در برگ 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم«

ی آقای سيد شهاب حضور مبارک حضرت آيت اهللا العظم
 الدين مرعشی نجفی دامت برکاته؛ 

 
گرچه شخصيت علمی و تقوائی و مقام شامخ حضرت آيت 
اهللا اهللا العظمی آقای خمينی دامت برکاته که يکی از مراجع 
تقليد عاليمقام عالم تشيع هستند بر مسلمانان ايران بلکه 
مسلمانان جهان پوشيده نيست ولی مقتضی است عقيده خود 

جمعی از طالب علوم . نسبت معظم له اظهار فرمائيدرا
 » دينی

 
با يک نگاه کنجکاو آشکار می شود که خمينی در آن زمان 
جز يک مال بيش نبوده و دست هائی برای بزرگ کردن او 
در کار بوده و آيت اهللا های شيعه هم در اين کار همدستی 

 : مرعشی در جواب می نويسد.  کرده اند
 حمن الرحيمبسم اهللا الر«

چنانچه کرارا اينجانب عقيده خود را اظهار کرده ام باز هم 
به موجب اين سئوال عرض می کنم که حضرت آيت اهللا 
آقای خمينی دامت برکاته که يکی از مراجع تقليد عالم تشيع 
هستند از اساطين روحانيت اسالم و مفاخر عالم تشيع بوده 

انيهای مسلمين و اميد است خداوند متعال موجبات رفع نگر
.  انجام منويات مقدسه روحانيت اسالم را فراهم فرمايد

  »شهاب الدين الحسينی المرعشی النجفی
 

 :  همين جزوه آمده است٣٩برگ در 

حضور مبارت حضرت آيت اهللا آقای حاج شيخ محمد تقی « 
آملی دامت برکاته؛ معروض ميدارد گرچه شخصيت علمی و 

يت اهللا العظمی آقای خمينی تقوی و مقام شامخ حضرت آ
دامت برکاته که يکی از مراجع عاليمقام عالم تشيع هستند 

بر مسلمانان ايران بلکه مسلمانان جهان پوشيده نيست ولی 
اکنون برای مطلبی مقتضی است عقيده خودتان را نسبت به 

عده ای . مقام معظم اله اظهار فرمائيد مزيد تشکر است
 » مقلدين ايشان

 
ظر مو شکافانه معلوم می شود همه اين متن ها از با يک ن

. يک منبع منشاء می گيرد وحتی انشاء آنها بهم شبيه است
 : در جواب ايت اهللا املی می نويسد

 بسمه تعالی«
مقامات علمی و عملی حضرت آيت اهللا آقای خمينی مد ظله 

اينجانب جناب . العالی پوشيده نيست تا محتاج به بيان باشد
بعنوان يکنفر از طراز اول مجتهدين و مراجع تقليد ايشانرا 

می شناسم و ميدانم جمله کثيری از شيعيان از ايشان تقليد 
می کنند صحت و عافيت ايشان و باقی روحانيون و عموم 

 » العبد محمد تقی آالملی. شطعيانرا از مقام مقدس خواهانم
 
 

ميالنی آيت اهللا بدين ترتيب با پيشنهاد مظفر بقائی، و کمک 
به و شريعت مداری، مرعشی با امضاء ورقه ای خمينی 

 به اين ترتيب گرچه .ارتقائ پيدا می کند مرجع تقليد مقام
شاه فقيد قصد کشتن خمينی را نداشت ولی اين اقدام نه تنها 
او را از اعدام برحذر داشت بلکه برای نقشه های بعدی به 

 ). ٢٥١٧ (١٣٥٧او مقامی داد که نتيجه آنرا در سال 
 

البته کسانی که با قانون آشنا هستند هيچ قانون و مقرراتی 
در اين خصوص وجود نداشت و اين عمل فقط جنبه محکم 

 . کاری داشت
 

در اين بحبوحه، سيد جالل تهرانی، به تقاضای آيت اهللا 
اعليحضرتا از اين سيد « : ميالنی نزد شاه فقيد رفت و گفت

 .» ت شوم استريختن خون سادا. کنيدصرفنظر 
 

بدنبال اين دسيسه ها سرلشگر حسن پاکروان که در آن 
زمان بعد از تيمور بختيار رياست سازمان اطالعات و 
امنيت کشور را بعهده داشت و شخصيتی بسيار دلرحم و 
انسان دوست داشت مرتبا از سوی روحانيون تحت فشار 

قيد بنا به تقاضای سيد جالل تهرانی از شاه ف. قرار ميگرفت
درخواست نمود تا از سخت گيری نسبت به روحانيون و 
محاکمه و مجازات آنها صرفنظر شود که شاه فقيد با اين 

 . درخواست ها موافقت کرد
 

بر اساس يادداشت های سرکار خانم پاکروان روشن است 
که تيمسار پاکروان بارها در زمان زندانی بودن خمينی 

 و با هم ناهار خورده اند ساعت ها با او در زندان بسر برده
ترتيبی و تالش تيمسار پارکروان بر اين بوده است که به 

خمينی را راضی به پوزش خواهی بکند ولی خمينی بهيج 
 . عنوان زير بار نمی رود

 
پس از آزادی خمينی به خانه حاج روغنی و سپس به خانه 
روحانيون ديگر می رود و در آخر به خانه نجاتی در 

 . تقل شده و ماجرا پايان می يابدشميران من
ما را در فروردين «: هاشمی رفسنجانی بهرمانی می گويد

 .همان سال به خدمت وظيفه در باغشاه برده بودند



 پانزده خرداد

 ک-       تهيه و تنظيم ح                                                                                                                                             5 از ٤برگ 

ميخواستند ما را برای سرکوب اين گروه ها بفرستند حدود پنجاه  
ناگهان فرمانده رسيد و گفت اينها خود طلبه . نفر طلبه بوديم
اگر ما را می فرستادند قصد داشتيم . ا را ميفرستيدهستند چرا آنه

 » به تظاهر کنندگان بپيونديم
 

البته اينرا هم ميدانيم که سال ها پيش از اين ماجرا در سفری که 
شاه به تبريز کرده بود بنا به درخواست آيت اهللا کاظم شريعت 
مداری که در آن هنگام به دليل بوسيدن سردوشی شاه از سوی 

از ماليان مورد شماتت قرار گرفته بود طلبه ها از رفتن بسياری 
بنابر اين ادعای رفسنجانی !. به خدمت نظام معاف شده بودند

 .نمی تواند حقيقت داشته باشد
 

شاه هم در . دولت علم انتخابات دوره بيست و يکم را انجام دهد
همه نطق هايش به قشريون حمله می کرد و مخصوصا در نطقی 

 : گفت
 قشری ها مغز شان تکان خورده و با مفتخوری زندگی می اين«

 » کنند؛ دوره شان تمام شده
 

در کنگره آزاد زنان و آزاد مردان برای بار اول تعدادی از بانوان 
حسنعلی منصور و گروهی که بعدا به . به مجلس راه پيدا کردند

 . معرفی شدند در مجلس راه باز کردند» کانون مترقی«گروه 
 

 از به ترکيه  *)٢٥٠٣ (١٣٤٣در سيزدهم آبان ماه سال خمينی 
 . خمينی از آنجا به نجف نقل مکان کرد. تبعيد شد

 
وقتی حسنعلی منصور در ) ٢٥٠٣ (١٣٤٣روز اول بهمن ماه 

مقابل مجلس از اتومبيل پياده شد هدف گلوله محمد بخارائی از 
او در بيمارستان پارس . اعضای فدائيان اسالم قرار گرفت

فتوای اين قتل را آيت اهللا ميالنی داده بود بخارائی . ذشتدرگ
سه تن از . کسانی را که با او همراهی کرده بود را معرفی کرد

افرادی مثل حاج مهدی . همکارانش محکوم به اعدام شدند
عراقی، عسگر اوالدی، محکوم به حبس شدند و علی اکبر 

 . رفسنجانی بهرمانی آزاد شد
 

اسلحه ای که بخارائی با آن «: طق نوری گفتبعدها علی اکبر نا
حسنعلی منصور را کشت توسط هاشم رفسنجانی در اختيار او 

 » .گذاشته شده بود
 

علت ترور منصور تبعيد «: بخارائی در محاکمات خود اقرار کرد
. اگر مرا بکشيد امثال من فراوان هستند. آيت اهللا خمينی است

تن او رفتيم ولی موفق عامل اصلی شاه است سه بار برای کش
 » نشديم

 
امپرياليسم کهنه چشم ديدن شاه را از اينجا معلوم می شود که 

نداشت و بهر بهانه ای برای مقابله با او دست بکار می شد و 
 . اينکار را هم از طريق مذهب انجام ميداد

 
 سال ١٤تبعيد خمينی به ترکيه و از آنجا به پاريس در نجف 

 . طول کشيد
 

به مخالفت با " امپرياليسم جهانی"وقتی جدا با اشاره خمينی 
شاه برخاست که مقاله ای توسط  داريوش همايون که در آن 
زمان وزير اطالعات و جهانگردی بود و از سال ها پيش 
تعليمات خاصی راديده بود و مترصد يک انقالب در ايران بود 

 . انتشار يافت

 
ار اين گرچه داريوش همايون مدعی است از انتش

مقاله آگاهی ندارد ولی شواهد محکمی در دست است 
که بدون نظر او انتشار چنين مقاله ای آنهم در 

 ديماه ٢٧ روز ١٥٥٠٦ شماره روزنامه اطالعات
 که بيشتر هيئت تحريه آنرا کسانی )٢٥١٧ (١٣٥٦

تشکيل ميدادند که به ارتجاع سرخ و سياه وابسته 
 . امکان پذير نبودبودند 

 
که کم و بيش تظاهرات ) ٢٥١٦ (١٣٥٦اه در ديم

خيابانی در تهران و شهرستان ها افزايش يافت و 
مقامات امنيتی از اقدامات آشکار و پنهانی مخالفين 
گرچه آگاهی داشتند ولی به دليل دستوراتی که از 
حسين فردوست می گرفتند از هر نوع درگيری با 

 . مذهبيون خودداری کردند
 

 : ن استمتن اين نوشتار اي
 ايران و استعمار سرخ و سياه « 

 بقلم احمد رشيدی مطلق
 

اين روز ها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسينی 
بار ديگر اذهان متوجه استعمار سياه و سرخ يا به 
. تعبير ديگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است

استعمار سرخ و سياهش، کهنه و نويش روح تجاوز و 
 اينکه خصوصيت ذاتی آنها رد و باتسلط و چپاول دا

همانند است خيلی کم اتفاق افتاده است که اين دو 
استعمار شناخته شده تاريخ با يکديگر همکاری نمايند 
مگر در موارد خاصی که يکی از آنها همکاری نزديک 

 در برابر انقالب و صميمانه و صادقانه هر دو استعمار
ايران بخصوص برنامه مترقی اصالحات ارضی در 

 . ايران است
 

سرآغاز انقالب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه 
شاهنشاهی، استعمار سرخ و سياه ) ١٣٤٠ (*٢٥٢٠

ايران را که ظاهرا هرکدام در کشور ما برنامه و نقشه 
خاصی داشتند با يکديگر متحد ساخت که مظهر اين 
همکاری صميمانه در بلوای روزهای پانزدهم و 

در تهران  )١٣٤٢ ( ٢٥٢٢شانزدهم خرداد ماه 
 . آشکار شد

 
پس از بلوای شوم پانزدهم خرداد که بمنظور متوقف 
ی ساختن و ناکام ماندن انقالب درخشان شاه و ملت پ

ريزی شده بود ابتدا کسانی که واقعه را مطالعه می 
کردند دچار يک نوع سردرگمی عجيب شده بودند زيرا 
در آن يکجا رد پای استعمار سياه و در جای ديگر اثر 

اين قافله به وضوح ديده می انگشت استعمار سرخ در 
 . شود

 
از يکسو عوامل توده ای که با اجرای برنامه 
اصالحات ارضی همه اميد های خود را برای فريفتن 
دهقانان و ساختن انجمن های دهقانی نقش بر آب می 

د، در برابر انقالب دست به آشوب زدند و از سوی ديدن
ديگر مالکان بزرگ که ساليان دراز ميليون ها دهقان 
ايرانی را غارت کرده بودند به اميد شکستن اين 
برنامه و رجعت به وضع سابق دست و پول در دست 
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. ن ديگر سياسی گذارده بودندعوامل توده ای و ورشکستگا
کسانيکه باور داشتند می توانند چرخ جالب اينکه اين دسته از 

انقالب را از حرکت باز دارند و اراضی واگذار شده به دهقانان را 
از دست آنها خارج سازند، دست به دامن عالم روحانيت زدند 

 روحانيت که در جامعه ايران  عالمتزيرا می پنداشتند که مخالف
از احترام خاص برخوردار است می تواند نه تنها برنامه انقالب 

مانطور که يکی از مالکان بزرگ را دچار مشکالت سازد بلکه ه
دهقانان زمينها را به عنوان زمين غصبی پس "تصور کرده بود 

لی عالم روحانيت هوشيارتر از آن بود که عليه و!  "بدهند
انقالب شاه و ملت که منطبق با اصول و تعاليم اسالمی بمنظور 
اجرای عدالت و موقوف شدن استعمار فرد از فرد توسط رهبر 

 .قالب ايران طراحی شده بود برخيزدان
 

مالکان که برای ادامه تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزير، از 
روضه خوان تا پاقو کش را دراختيار داشتند وقتی با عدم توجه 
عالم روحانيت و در نتيجه مشکل ايجاد موج عليه انقالب روبرو 

جسته حاضر به همکاری با آنها نشدند در ن و روحانيان برشد
برآمدند که مردی ماجرا جو، بی ) روحانی(صدد يافتن يک 

 اعتبار و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص 
و بتواند مقصود آنها را تامين نمايد و چنين جاه طلب باشد 

  .مردی را آسان يافتند
 

مردی که سابقه اش مجهول بود و به قشری ترين و مرتجع 
 ترين عوامل استعمار وابسته بود و چون در ميان روحانيون

موقعيتی بدست عاليمقام کشور با همه حساسيت های خاص 
نياورده بود در پی فرصت می گشت که بهر قيمتی هست خود را 

 . وارد ماجرا های سياسی کند اسم و شهرتی پيداکند
 

اهللا خمينی عامل مناسبی برای اين منظور بود و ارتجاع روح 
سرخ و سياه او را مناسبترين فرد برای مقابله با انقالب ايران 
اد يافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننگين روز پانزده خرد

 . شناخته شد
 

بود، در باره انصاب او ) سيد هندی(معروف به روح اهللا خمينی 
. ک ترين کسانش توضيحی نداده اندبه هند هنوز حتی نزدي

بقولی او مدتی در هندوستان به سر برده و در آنجا با مراکز 
استعماری انگليس ارتباطاتی داشته است و بهمين جهت بنام 

 قول ديگر اين بود که او در .معروف شده است) سيد هندی(
تخلص می ) هندی( و بنام جوانی اشعار عاشقانه می سروده

و عده .  و بهمين جهت بمام هندی معروف شده استکرده است
ای هم عقيده دارند که چون تعليمات او در هندوستان بوده فاميل 
هندی را از آن جهت انتخاب کرده است که از کودکی تحت 

ْ آنچه مسلم است شهرت او !تعليمات يک معلم هندی بوده است
 کسی .به نام غائله ساز پانزده خرداد بخاطر همگان مانده است

که عليه انقالب ايران و بمنظور اجرای نقشه استعماری سرخ و 
سياس کمر بست و بدست عوامل خاص شناخته شده عليه تقسيم 

دن جنگلها وارد مبارزه شد وخون زنان و ملی ش آزادی –امالک 
که حاضرند بی گناهان را ريخت و نشان داد هستند هنوز کسانی 

ه گران و عناصر ضد ملی يار توطئخود را صادقانه در اخت
  . بگذارند

 
 خرداد گزارشی از طرف سازمان ١٥ريشه يابی از واقع برای 

در آمد دولت انگليس "اوپک منتشر شد که در آن ذکر شده بود 
از نفت ايران چند برابر مجموع پولی است که در آن وقت عايد 

 " ايران می شد
 

قبل از غائله اعالميه در تهران فاش شدکه يک روز چند 
با يک چمدان ) محمد توفيق القيسی(ماجراجوئی عرب بنام 

رودگاه مهرآباد دستگير شده محتوی ده ميليون ريال پول نقد در ف

راختيار اشخاص معينی گذارده که قرار بود اين پول د
  .شود

 
چند روز پس از غائله، نخست وزير وقت در يک 

برما روشن است که «مصاحبه مطبوعالتی فاش کرد 
پولی از خارج می آمده و بدست اشخاصی می رسيده و 
در راه اجرای نقشه های پليد بين دستجات مختلف تقسيم 

 » می شده است
 

خوشبختانه انقالب ايران پيروز شد و آخرين مقاومت 
مالکان بزرگ و عوامل توده ای در هم شکسته شد و راه 
برای پيشرفت و تعالی و اجرای اصول عدالت اجتماعی 

تاريخ انقالب ايران روز پانزدهم خرداد به در . هموار شد
عنوان خاطره ای دردناک از دشمنان ملت ايران بجای 
خواهد ماند و ميليون ها مسلمان ايرانی بخاطر خواهند 
آورد که چگونه دشمنان ايران هروقت منافعشان اقتضا 
کند بايکديگر همدست می شوند، حتی در لباس مقدس و 

 » .محترم روحانيت
 

اننده تيز بين به نثر و انشای اين نوشته توجه کند اگر خو
 .با بيشتر نوشته های داريوش همايون مطابقت دارد

را بطوری بکار " انقالب ايران"نويسنده باز زيرکی واژه 
از  اين شبهه پيش می آيد که نويسندهبرده است که گاهی 

که به انقالب اسالمی معروف شده است " ١٣٥٧آشوب "
 . نام می برد

 
و بخصوص نحوه جمله " عدالت اجتماعی "بکار گيری 

پردازی پاراگراف آخر نشان می دهد که نويسنده با 
در " انقالب"فکری از پيش برای بوجود آوردن يک 

ايران اينرا نوشته است و طرح ديگری در پشت اين نامه 
 . وجود داشته است که بر نويسنده روشن بوده

 
دور بجز اشاره به هندی بودن خمينی که در اصل البته 

 در اين نامه بی احترامی خاصی به  هم نيستاز حقيقت
اسالم ويا روحانيت نشده است که موجب شورش در 

 ولی اصل در دادن بهانه بدست .جامعه ای بشود
 . کهنه و نو بوده است" استعمار سرخ و سياه"
 
 ک-ح

 ٢٠٠٦ -٢٨اکتبر 
  ٢٥٤٥آبان پنجم 

  
 
     
  

 


