
47
95

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
  پ

50
4و

ه  9
مار

 ش
هم

ارد
چه

ل 
 سا

وم
ه س

دور

نی
مي

م خ
 اما

ت
هض

از ن
 آغ

 در
ان

گي

گيالن در آغاز نهضت امام خمينی

ميثم عبداللهی 
چکيده 

رژيم شاه سياس��ت های ضد دينی خود را بعد از رحلت آيت اهلل بروجردی آغاز كرد و 
اولين برنامه ای كه رژيم تدارك ديد تصويبنام��ه انجمن های ايالتی و واليتی بود. مردم 
ايران به رهبری امام خمينی به مبارزه با رژيم پرداخته و سياس��ت های ضد دينی آن را 

محكوم كردند. 
از آغازين روزهای نهضت امام خمينی)ره( علمای گيان با امام خمينی اعام همراهی 
كردند و حمايت خود را از نهضت ابراز داش��تند و تجمعاتی در رش��ت شكل گرفت كه 
رهبری آنها با آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بود و جمع كثيری از مردم رش��ت با 
آنها همراهی كردند. صدور اعاميه ها و برگزاری تجمع ها و فرس��تادن نامه و تلگراف از 
جمله كارهای رايج علمای گيان در حمايت از نهضت امام در اين برهه بود تا اينكه رژيم 

شكست خورد و لغو تصويبنامه را اعام كرد. 
اقدام ديگر رژيم، برگ��زاری رفراندوم برای لوايح شش��گانه انقاب س��فيد بود و موج 
اعتراض ها با انقاب سفيد در دی ماه 1341 آغاز ش��ده و علمای گيان در محكوميت 
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اين لوايح در مس��جد جامع كاسه فروشان رش��ت تجمع كرده و به افشاگری عليه رژيم 
پرداختند. آنها وقتی قصد كردند كه برای حمايت از نهضت امام به تهران بروند، رژيم، دو 
مجتهد رشت را دستگير كرده و به زندان قزل قلعه برد و بيش از يك ماه در زندان رژيم 
بودند و نامه ها و تلگراف ها به س��وی دربار و دولت سرازير ش��د و با فشار علمای نجف و 
مردم ايران در اواخر سال 1341 آزاد شدند. آيت اهلل بحرالعلوم مخفيانه به قم رفت و برای 
اولين بار با امام خمينی ديدار كرده و از ايشان تجليل نموده و برای مبارزات بيعت نمود. 
اقدام ديگر رژيم حمله به مدرسه فيضيه و هتك حرمت روحانيت بود كه طی آن سيد 
يونس رودباری كه از طاب گيانی حوزه قم و از شاگردان امام خمينی بود به شهادت 
رسيد و اولين شهيد نهضت نام گرفت. علمای رش��ت در اين واقعه به امام تسليت گفته 
و امام نيز با نامه ای كه به آيت اهلل بحرالعلوم نوش��ت اعام كرد ك��ه از اين مرحله، ديگر 
درصدد براندازی رژيم است و راهكارهايی را برای بسيج عمومی مردم و خط دهی فكری 
مردم برای آيت اهلل بحرالعلوم نوشت. آيت اهلل بحرالعلوم و ساير علمای رشت نيز آمادگی 
خود برای فداكاری در راه نهضت را بار ديگر اعام كرده و جنايت رژيم را محكوم كردند. 
کليدواژه ها: نهضت امام خمين��ی، ياران امام خمينی، علمای گيان، آيت اهلل س��يد 

حسن بحرالعلوم، آيت اهلل سيد محمود ضيابری.

مقدمه
يكی از مسائلی كه در مطالعات نهضت امام خمينی، كمتر مورد توجه تاريخ نگاران قرار 
گرفته، نقش علمای باد در حمايت از نهضت است. اين علما نقش واسطه ميان مراجع قم و 
مردم شهرستان ها را ايفا می كردند و تا وقتی كه نقش حمايتی اينها به درستی مورد واكاوی 
قرار نگيرد، نمی توان تحليل درستی از علل بسيج مردمی در حمايت از نهضت امام ارايه داد. 
گيان در دوران تاريخ معاصر، در زمره فعال ترين مناطق كش��ور از حيث حركت های 
سياسی بوده است و وقتی به دوران مشروطه می رويم، شاهد فعاليت های شهيد آيت اهلل 
ما محمد خمامی در تأس��يس جريان مشروعه خواهی در كش��ور و تصحيح مشروطه 
هستيم. نيز مشروطه خواهان گيانی، فاتحان تهران و اعاده كنندگان مشروطه در سراسر 
كشور بودند. بعد از آن هم وقتی مشروطه به انحراف رفت، تاش های اسام خواهانه مردم 
گيان در قالب نهضت جنگل و هيئت اتحاد اسام تجلی يافت؛ كه هفت سال مهم ترين 
مانع بر سر تحقق اهداف اس��تعماری انگليس و روس��يه در ايران بود و نيز اولين نسخه 

مينياتوری جمهوری اسامی به دست ميرزا كوچك جنگلی به وجود آمد. 
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در دوران ديكتاتوری رضاخان، مردم رشت قيام 
بزرگی را به رهبری آيت اهلل ش��يخ باقر رسولی در 
س��ال 1305 عليه رژيم انجام دادند كه با سركوب 
و كش��تار وحش��يانه در روز 12دی 1305 مواجه 
ش��دند. نيز آيت اهلل شيخ يوس��ف نجفی جيانی با 
نوشتن كتاب ارزشمند طومار عفت، سال ها زودتر 
از كش��ف حجاب، به مقابله فكری و عملی با كشف 
حجاب رضاخانی دست زد كه دستگيری و شكنجه 

و تبعيد را از سوی رژيم به همراه داشت. 
در زمان نهضت ملی نفت هم فعاليت های زيادی 
در گيان ص��ورت گرفت ك��ه علم��ا در رأس آن 
فعاليت ها بودند و جالب اس��ت كه گيان از معدود 
مناطقی بود كه فداييان اس��ام به رهبری شهيد 
نواب صفوی در آن شعبه داشت و اين شعبه دارای 

نيرو و تشكيات منظم و منسجم بود و توسط حجت االسام سيد علی ميرعبدالعظيمی 
اداره می شد. 

در نهضت امام خمينی)ره( در س��ال های 41 تا 43، گي��ان از جمله مناطقی بود كه 
حضوری فعال داش��ت و مردم آن به رهبری بزرگترين مجتهدين گيان يعنی آيت اهلل 

بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری در راه تحقق آرمان های اسامی تاش كردند. 
در اين مقاله به بررس��ی فعاليت های مردم گيان در برهه آغازين نهضت امام در مهر 
1341 تا پيش از قيام 15خرداد 1342 می پردازيم كه سه موضوع محوری در آن وجود 
دارد؛ اول فعاليت علما و مردم گي��ان در مخالفت با تصويبنام��ه انجمن های ايالتی و 
واليتی است، دوم نهضت مقابله با انقاب س��فيد و سوم حمله رژيم به مدرسه فيضيه و 

بازتاب های آن در گيان را ذكر خواهيم كرد. 

1. تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی 
حضور آيت اهلل العظمی بروجردی كه دارای مرجعيتی واحد و مقتدر در جهان ش��يعه 
بود، مانع بزرگی برای اجرای سياست های ضد دينی رژيم پهلوی بود. بعد از رحلت ايشان 
در فروردين 1340 رژيم درصدد برآمد تا سياست های استعماری ای كه از خارج از مرزها 

آیت اهلل بحرالعلوم به همراه 
آیت اهلل ضيابری، آیت اهلل سيد 
حسين رودباری و آیت اهلل محمد 
الکانی تلگرافی به اسداهلل علم 
نخست وزیر فرستادند و او را به 
خاطر این تصویبنامه مورد عتاب 
قرار دادند که قوانين مخالف 
اسالم را به تصویب رسانده 
است. ایشان، نخست وزیر را 
تهدید کردند که اگر از این 
تصویبنامه، عدول نکند علمای 
شيعه و مردم مسلمان ایران 
ساکت نخواهند ماند و اجازه 
نخواهند داد امور غير شرعی در 

کشور ایران به تصویب برسد
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به او ديكته می شد را با سرعت اجرايی كند. اولين نمودهای فعاليت مضاعف رژيم، زمانی 
آشكار شد كه در 14مهر 1341 تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی1 در هيئت دولت 

اسداهلل علم به تصويب رسيد.2
امام خمينی)ره( در روز 17مهر مخالفت خود را با اين تصويبنامه اعام كرده و به دنبال 
ايشان ساير مراجع تقليد نيز مخالفتشان را با اصول ضد اس��امی اين تصويبنامه بيان 
كردند. تلگراف های متعددی از سوی مراجع قم خطاب به شاه و نخست وزير ارسال شد 
و مخالفت اين قوانين را با اسام به صراحت بيان می كرد و بعد از اندكی اين مخالفت ها 

به خارج از قم كشيده شد.3
گيان برای شاه اهميت زيادی داشت به همين خاطر شاه تنها يك روز بعد از تصويب 
اين تصويبنامه، به اولين نقطه ای كه مس��افرت كرد گيان ب��ود. او در ظهر روز 15مهر 
1341 سفر س��ه روزه ای را به گيان آغاز كرد و از مس��ير گردنه حيران وارد آستارا شد 
و سپس به شهرهای طالش، رضوانش��هر، بندر انزلی، رشت، لش��ت نشا، كوچصفهان، 
الكان، الهيجان، لنگرود و رودسر رفت و در هر كدام از آنها توقف كرده و با مردم هر كدام 
1. انجمن های ايالتی و واليتی كاركردی تقريباً ش��بيه به ش��ورای شهر در جمهوری اس��امی داشت و به اين 
انجمن ها در بندهای 90 تا 93 متمم قانون اساسی مشروطه تصريح شده بود. قانونی درباره وظايف اين انجمن ها 
و كيفيت برگزاری انتخابات آنها، برای اولين بار در ربيع الثانی 1325 قمری در زمان مش��روطه به تصويب رسيد و 
همان موقع اجرايی شد ولی بعد از مدت كوتاهی معطل ماند. اين قانون بار ديگر مهرماه 1341ش در زمان تعطيلی 
مجلس ش��ورای ملی و مجلس سنا، به گونه ای ديگر نوش��ته شد و به تصويب هيئت دولت رس��يد و رژيم پهلوی 
درصدد اجرايی كردن آن بود. مطابق قانون اساسی مشروطه، دولت حق قانون گذاری نداشت، فلذا اين تصويبنامه 
بايد به تصويب مجلس شورای ملی می رسيد تا جنبه قانونی می يافت و قابليت اجرا پيدا می كرد؛ به همين خاطر 
اين تصويبنامه غير قانونی بود. اين تصويبنامه مورد مخالفت علما و مراجع برجس��ته شيعه قرار گرفت. سه اصلی 
كه مهم ترين داليل مخالفت علما با اين تصويبنامه بودند از اين قرار بودند: 1. عدم اش��تراط عضويت به مسلماني 
)ماده 5(؛ اين بند به معنای اسام زدايی بود و زمينه سلطه غير مسلمانان خصوصاً فرقه های ساخته دست استعمار 
چون بهاييت بر مردم ايران را فراهم می كرد. 2. قسم به كتاب آسماني به جاي سوگند به قرآن )ماده 41(؛ اين بند 
به معنای از رسميت انداختن اسام و قرآن بود كه به جای آن قوانين غربی جايگزين می شد. اين طرح در راستای 
حذف تدريجی قوانين اسامی و سنت های اسامی از ابتدای رژيم پهلوی آغاز شد و تا پيروزی انقاب ادامه داشت. 
3. عدم اشتراط عضويت به ذكوريت )ماده 5(؛ از بدو مشروطه زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در انتخابات  
را نداشتند. يكی از سياست های كان رژيم، كش��اندن زنان به عرصه های آلوده سياسی آن روز بود. در آن زمان، 
مردان چندان حق رأی به معنای واقعی نداشتند چرا كه انتخابات  به صورت فرمايشی انجام می شد فلذا دادن حق 
رأی به زنان، تنها فريبی برای وارد كردن زنان به اين فضای آلوده بود. در نهايت، اين سه ماده مورد مخالفت علمای 
برجسته قرار گرفت و با تاش امام خمينی)ره( رهبر مبارزات، اين قانون اجرايی نشد و رژيم شكست خورد. )قانون 
انجمن های ايالتی و واليتی مصوب ربيع الثانی 1325، مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری 
مجلس شورای ملی، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شورای ملی، اول، تهران، مهر1318، ص85-67؛ متمم قانون 
اساسی، مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، همان، ص30؛ اطاعات، 
س37، ش10917، دوشنبه 16مهر 1341، ص18-17؛ سيد حميد روحاني، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 

1388، ج1، ص171-165؛ علی دوانی، نهضت دو ماهه روحانيون ايران، تهران، رهنمون، 1392، ص67-71.( 
2. اطاعات، همان، ص17.

3. سيد حميد روحاني، همان، ص174. 
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جداگانه صحبت كرد و درصدد بود تا مردم گيان 
را با خود همراه كند اما حوادث بعدی نشان داد كه 

او به اهدافش نرسيده است.1
در رش��ت تجمعاتی در حماي��ت از نهضت امام 
تشكيل گرديد كه مهم ترين آنها در صبح روز جمعه 
11آبان 1341 در مسجد جامع كاسه فروشان2 به 
دعوت آيت اهلل سيد حس��ن بحرالعلوم3 و آيت اهلل 

1. اطاعات، همان، ص1 و 6-5 و 19-20؛ همان، ش10918، سه شنبه 17مهر 1341، ص1 و 20-19؛ همان، 
ش10919، چهارشنبه 18مهر 1341، ص1 و 6-5 و 24. 

2. مس��جد »كاسه فروشان« در دوره قاجاريه به دس��ت يكی از مجتهدين رش��ت به نام آيت اهلل سيد حبيب اهلل 
طولمی بنيان نهاده شد و تا سال ها به نام مسجد »سيد حبيب اهلل طولمی« شناخته می شد. از زمان تأسيس، مورد 
توجه مردم رشت به خصوص بازاريان بوده است و بزرگانی در آن حضور داش��ته اند و به اقامه نماز جماعت در آن 
پرداخته اند. در دوران رژيم پهلوی كه مسجد جامع بازار رشت س��وخت و رژيم اجازه بازسازی اش را نداد، مسجد 
كاسه فروشان عمًا به مسجد جامع رشت تبديل شد و سال ها توسط آيت اهلل سيد محمود ضيابری در آن نماز جمعه 
خوانده می شد. امامان جماعت اين مس��جد از ابتدا از اين قرار است: آيت اهلل سيد حبيب اهلل طولمی، آيت اهلل سيد 
يحيی طولمی )فرزند سيد حبيب اهلل(، آيت اهلل شيخ حس��ين الكانی، آيت اهلل سيد مهدی رودباری، آيت اهلل سيد 
محمود ضيابری، حجت االسام صادق احسان بخش. تا اندكی بعد از پيروزی انقاب كه نماز جمعه توسط مرحوم 
احسان بخش در مسجد كاسه فروشان خوانده می شد اين مسجد مهم ترين مسجد رشت به شمار می رفت. اما اقامه 
نماز جمعه در مهديه رشت و سپس ساخته شدن مصای رشت باعث شد تا مسجد كاسه فروشان به مسجد برجسته 
بازار رشت تقليل جايگاه پيدا كند و امروزه حجت االسام سيد ابوطالب حجازی و حجت االسام محمدرضا شفيعی 

به ترتيب نماز مغرب و ظهر را در اين مسجد اقامه می كنند. )آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان(
3. مرحوم آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم فرزند ش��هيد آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی بود كه پدرش از رهبران 
جريان مشروعه خواهی دوران مشروطه بود كه به دست جريان سكوالر به شهادت رسيد. سيد حسن متولد 14تير 
1267ش بود و سال ها در نجف اشرف نزد اساتيدی چون آيات عظام ميرزا حسين نائينی، شيخ شعبان رشتی، سيد 
ابوالحسن اصفهانی، آقاضياء عراقی و شيخ محمدحسين اصفهانی شركت كرد و به درجه اجتهاد نائل گشت. او در 
سال 1309ش به ايران بازگشت و در رشت سكونت گزيد و به تبليغ دين پرداخت و در مسجد گلشن واقع در بازار 
رشت به اقامه نماز جماعت پرداخت. او از علمای صاحب فتوا و از مدرسين برجسته حوزه های رشت بود و سال ها به 
همراه آيت اهلل ضيابری، زعامت دينی گيان را در زمان نهضت امام خمينی بر عهده داشتند. از جمله فعاليت های 
سياسی وی كه از زمان مشروطه آغاز می شود و تا پايان عمرش ادامه می يابد، تبعيد توسط فيصل انگلوفيل از عراق 
به ايران به همراه استادش نائينی، اعتراض به كشف حجاب در رژيم رضاخان، حمايت از ملی شدن صنعت نفت و 
آيت اهلل كاشانی و در نهايت پيشگامی در نهضت امام خمينی از سال 1341 و دستگير شدن در زمستان41 بود و نيز 
مكاتبات زيادی بين او و امام خمينی برقرار بود كه در صحيفه امام مندرج است. ايشان در روز 21شهريور 1356 
درگذشت و در صحن جمهوری حرم امام رضا)ع( مدفون شد. )ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت اهلل العظمی 
شهيد حاج ما محمد خمامی: جريان مشروعه خواهی گيان و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، 

1393، ص53؛ پرونده آيت اهلل بحرالعلوم در مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان.( 

انقالب سفيد در گيالن بازتاب 
یافت و موجی از مخالفت به راه 
افتاد. در رشت بازارها بسته شد 
و آیت اهلل بحرالعلوم در 29دی 
41 تلگرافی به 3 تن از علمای 
قم فرستاد و چند تن دیگر از 
علمای رشت نيز این تلگراف را 
امضا کردند. دولت اجازه نداد 
این تلگراف، مخابره شود فلذا 
آیت اهلل بحرالعلوم آن تلگراف را 
از طریق قاصد به قم ارسال کرد
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س��يد محمود ضيابری1 صورت گرفت و اكثر قريب به اتفاق علمای برجس��ته رشت در 
آن شركت داشتند و جمعيت انبوهی از مردم در مس��جد و نيز در كوچه ها و مسيرهای 
منتهی به مسجد جمع شده بودند. آيت اهلل بحرالعلوم واعظ و منبری نبود كه برای مردم 
سخنرانی كند ولی در اين مجلس خاص كه بحث روشنگری و افشا كردن چهره واقعی 
رژيم مطرح بود، ايشان خودش س��خنرانی را بر عهده گرفت. س��خنرانی ايشان درباره 
اصاحات ارضی بود كه آن را بر خاف نص صريح قرآن دانست و همچنين به دولت حمله 
كرد كه در زمان تعطيلی مجلس ش��ورای ملی و مجلس س��نا، اين قانون را در دولت به 
تصويب رس��انده كه اين كار نيز، خاف قانون اساسی است. ايشان در پايان قطعنامه ای 
را كه تهيه كرده بود خواند و جمعيت آن را تأييد كردن��د. قطعنامه به امضای 14 تن از 
روحانيون برجسته و نيز تأييد و تصويب پانزده هزار جمعيت حاضر رسيد و موقع بيرون 

رفتن از مسجد 250 نفر از مردم اين قطعنامه را امضا نمودند.2
آن قطعنامه، يادآور اولين گام های مردم گيان در مبارزاتشان در نهضت امام خمينی 
و انقاب اسامی به شمار می رود و از اين حيث سندی بسيار با ارزش برای مردم گيان 
1. آيت اهلل سيد محمود موسوی ضيابری فرزند سيد مهدی در سال 1307ق در منطقه ضيابر از توابع صومعه سرا 
متولد ش��د. در نوجوانی برای تحصيل علوم دينی به رش��ت هجرت كرده و در مدارس حاج سميع و مستوفی به 
تحصيل پرداخت و در سال 1338ق به نجف اشرف هجرت كرده و از محضر بزرگانی چون آيات عظام نائينی، سيد 
ابوالحسن اصفهانی، آقاضياء عراقی و شيخ محمدحسين اصفهانی استفاده كرد. در سال 1313ش برای زيارت امام 
رضا)ع( عازم ايران شد و مدت چند ماهی در ضيابر توقف كرد و دوباره به نجف بازگشت و در سال 1320 مجدداً به 
ايران بازگشت و در همدان به خاطر وقايع جنگ جهانی دوم مجبور شد به گيان برگردد و در رشت سكونت گزيد. 
در مساجد خميران چهل تن و حاج محمدكريم به اقامه نماز جماعت پرداخت تا اينكه با رحلت آيت اهلل سيد مهدی 
رودباری در  آذر 1327 به مسجد جامع كاسه فروشان منتقل گرديد و اداره مدرسه علميه مهدويه را نيز بر عهده 
گرفت. او در رشت به تدريس علوم دينی مشغول گرديد و نيز به فعاليت های اجتماعی روی آورد و ساخت مدارس، 
كتابخانه، بناهای خيريه، مساجد و كمك به مردم محروم از جمله اقدامات مهم اوست. بعد از رحلت آيت اهلل شيخ 
اسداهلل اخوان در سال 1336، آيت اهلل سيد محمود ضيابری در مسجد جامع كاسه فروشان رشت اقامه نماز جمعه 
را آغاز كرد و تا سال های نزديك پيروزی انقاب اس��امی كه توان داشت، به اقامه آن پرداخت؛ يعنی ايشان عمًا 
حدود 20 سال امام جمعه رشت بود و نيز به همراه آيت اهلل بحرالعلوم به عنوان دو زعيم دينی مردم گيان در دوران 
نهضت امام خمينی به شمار می روند. ايشان عالم بزرگی بود كه در نهضت امام خمينی در سال های 41 تا 43 حضور 
فعال داشت و در سال 41 در حمايت از امام دستگير شده و زندانی گرديد و در زندان قزل قلعه تهران در حبس بود 
و نيز در سال 42 بار ديگر در حمايت از امام خمينی و قيام 15خرداد در زمره علمای مهاجر به تهران رفت و برای 
آزادی امام تاش كرد. آيت اهلل ضيابری بعد از 7 سال بيماری و خانه نشينی، در روز چهارشنبه 17شهريور 1361 
درگذشت و در مسجد كاسه فروشان در كنار قبر آيت اهلل سيد مهدی رودباری مدفون گرديد. )شيخ محمد شريف 
رازی، گنجينه دانشمندان، اس��اميه، 1352، ج5، ص189-187؛ صادق احسان بخش، دانشوران و دولت مردان 
گيل و ديلم، رش��ت، صادقين، 1380، ص62؛ كيهان، ش11671، پنجشنبه 18ش��هريور 1361، ص1؛ آيت اهلل 
روح اهلل كمالوند به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1391، ص133؛ حسن 
شمس گياني، تاريخ علما و شعرای گيان، تهران، كتابفروشي و چاپخانه دانش، 1327، ص120؛ قيام 15خرداد 

به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، شهريور1378، ج3، ص44-45.( 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 

1389، ج1، ص2-1 و 76-77.
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اس��ت. با توجه به س��بك نگارش متن و نيز با توجه به قرائن، ترديدی نيس��ت كه اين 
قطعنامه توسط آيت اهلل بحرالعلوم نگارش يافته است. اولين امضای اين قطعنامه مربوط 
به آيت اهلل بحرالعلوم است و نه تنها در اين سند بلكه در تمام اعاميه هايی كه از اين تاريخ 
به بعد، امضای آيت اهلل بحرالعلوم پای آنها وجود دارد، حتی در كنار نام برجس��ته ترين 
مجتهدين شيعه، باز اولين امضايی كه به چشم می خورد امضای آيت اهلل بحرالعلوم است 
و اين حاكی از پيشگامی ايشان در عرصه جهاد و مبارزه بود. متن قطعنامه 11آبان رشت 

از اين قرار است:
نظر به اينكه اصول مشروطيت، جزئاً و كًا تعطيل بردار نيست و چون 
در تعطيل مجلسين قانونی و مورد اعتماد، هيچ مقامی حق قانون گذاری 
ن��دارد و ص��دور تصويبنامه هايی كه ب��ر خاف مذهب حق��ه جعفری 
اثنی عشری و همچنين خاف قانون اساس��ی كه خون بهای مجاهدين 
صدر اسام و فداييان انقاب مشروطه است، می باشد؛ و عالم روحانيت 
موظف اس��ت كه از ضالت ناس جلوگيری و برادران دينی را به س��وی 
صواب و صاح رهبری نمايد. بنابراين ما حاضرين كه در صبح روز جمعه 
يازدهم آبان ماه جاری در مسجد كاسه فروشان تجمع كرده ايم، به حكم 
تبعيت از احكام الهی و به حكم اعتقاد به قانون اساسی، قطعنامه زير را 

تأييد و تصويب می نماييم: 
اول. دولت موظف است كه در تمام مصوبات خود اصول مسلمه اسام 
و قانون اساس��ی را رعايت نمايد و از اج��رای تصويبنامه های مربوط به 
اصاحات ارضی و ش��ركت بانوان در انتخابات اعض��ای ايالتی و واليتی 

منصرف گردد.
دوم. تصويبنامه هايی كه برخاف اصول فوق الذكر صادر ش��ده باشد 
از درجه اعتبار س��اقط و برای ملت مس��لمان و آزاده ايران، الزم االتباع 

نخواهد بود.
س��وم. از دولت جداً انتظار داريم كه خود را مكلف به حمايت از افراد و 
حراست از حقوق اساس��ی و مدنی ايرانيان و رعايت دين حنيف اسام 
بداند و برای آنكه در مظان اتهام قيام بر عليه قانون اساسی، قرار نگيرد 
كليه تصويبنامه هايی كه برخاف اصول تصويب نموده اس��ت ابطال و 

القا نمايد. 
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چهارم. اين قطعنامه با حضور پانزده هزار نفر از مردم متدين و فهيم و 
بصير و مطلع از قوانين به تصويب رسيد. 

الحاج سيد حسن بحرالعلوم، الحاج سيد محمود ضيابری، الحاج شيخ 
محمد الكانی، حاج سيد ابوالقاسم عدنانی اشكوری، الحاج سيد حسين 
رودباری، الحاج سيد رضی رودباری موسوی، الحاج سيد شفيع واحدی، 
حاج حسين موسوی خلخالی، الحاج سيد حبيب اهلل موسوی، الحاج شيخ 
علی شريفی، الحاج شيخ محمدعلی زاهد، شيخ صادق احسان بخش،1 

سيد كاظم احدی، حاج اعتماد شمس گيانی.2
در 14آبان 1341 حضرات آيات سيد حسن بحرالعلوم، سيد محمود ضيابری و شيخ 
محمدكاظم صادقی فومنی به عنوان ب��زرگان جامعه روحانيت گيان، تلگراف هايی به 
امام خمينی، آيت اهلل خوانساری، آيت اهلل بهبهانی، آيت اهلل ميانی و آيت اهلل مرعشی در 
محكوميت تصويبنامه ارس��ال كرده و حمايت خود را در آغازين روزهای نهضت، اعام 

نمودند.3 آنها در 15آبان تلگرافی به اين شرح به آيت اهلل گلپايگانی ارسال كردند: 
محضر مقدس حض��رت آيت اهلل العظم��ی آق��ای گلپايگانی- دامت 

بركاته-!
پس از تقديم عرض سام و تش��كر از توجهی كه به حقوق اسامی و 
اساسی ملت ايران فرموده ايد؛ از طرف مردم متدين گيان كه مكرر به 
دعاگويان مراجعه می نمايند به عرض می رساند، نظر به اينكه ملت ايران 
در وضع حاضر به علت تعطيل مجلسين، نظارت الزم را بر اعمال دولت 
ندارند و دس��تگاه دولت در كمال بی پروايی، هم مرتكب اعمال خاف 
شريعت می ش��ود و هم اصول مقدس��ه قانون اساس��ی را كه خونبهای 
مجاهدين مش��روطيت اس��ت، علناً نقض كرده و اعام نم��وده اعاظم 
روحانيت كه ركن اساسی استقال كشور اس��ت، بی اعتنايی می نمايد 
و به فتوا و احكام مراجع محترم تقلي��د وقعی نمی دهند. بنابر اين چون 
نمی توان ملت را برای هميشه در باتكليفی گذاشت و مشروطيت، اصوالً 
تعطيل بردار نمی باش��د، تمنا داريم دولت را متوجه اي��ن امر بفرماييد 
كه رژيم س��لطنت مش��روطه كه مولود مس��اعی مراجعی چون آيات 

1. به اشتباه، در اصل گزارش ساواك »شيخ محمدصادق احسان بخش« نوشته شده بود.
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص1-2.

3. همان، ص77.
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عظام حاج ميرزا حس��ين خليلی، آخوند خراس��انی، حاج شيخ عبداهلل 
مازندرانی و بهبهانی و طباطبايی- رحم��ت اهلل عليهم اجمعين- بوده، 
بدون مجلس��ين1 فاقد اعتبار و احترام الزم خواهد بود و كسانی كه ادعا 
می نمايند، می خواهند كشور ايران را با جهان مترقی هماهنگ نمايند 
نبايد با آزادی و حريت و قانون اساسی و حقوق اجتماعی و مدنی اجتماع 

مخالفت كنند. 
والسام عليكم و رحمه اهلل و بركاته.

الحاج بحرالعلوم- حاج شيخ محمدكاظم صادقی
الحاج سيد محمود ضيابری2
تقريباً هر ش��ب آيت اهلل بحرالعلوم جلس��ات متعددی را با حضور آي��ت اهلل ضيابری و 
بعضی از متدينين مخفيانه در منازلشان برگزار می كردند و درباره مسائل جاری مانند 

تصويبنامه و تقسيم اراضی مشورت و صحبت می كردند.3
آيت اهلل بحرالعلوم به همراه آيت اهلل ضيابری، آيت اهلل س��يد حسين رودباری و آيت اهلل 
محمد الكانی تلگرافی به اسداهلل علم نخست وزير فرستادند و او را به خاطر اين تصويبنامه 
مورد عتاب قرار دادند كه قوانين مخالف اس��ام را به تصويب رس��انده اس��ت. ايشان، 
نخست وزير را تهديد كردند كه اگر از اين تصويبنامه، عدول نكند علمای شيعه و مردم 
مسلمان ايران ساكت نخواهند ماند و اجازه نخواهند داد امور غير شرعی در كشور ايران 

به تصويب برسد: 
حضور مبارك جناب آقای نخست وزير!

با تقديم سام، دولت در تعطيل طوالنی مجلسين اقداماتی كه مخالف 
شرع مقدس اسام و قانون اساسی و قوانين موضوعه مجلسين و قانون 
انجمن بلديه اس��ت در نظر گرفته ]اس��ت[. دخالت زنان در انتخابات 
مجلسين4 و انجمن های ايالتی و واليتی و شهرداری مخالف قوانين اسام 
كه تشخيص آن به نص قانون اساس��ی منحصراً محول به علمای اعام 
است. و الغای شرط اسام در انتخاب و ]نيز[ تبديل قسم به قرآن مجيد 

1. منظور، مجلس شورای ملی و مجلس سنا است. 
2. اسناد انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج3، ص29؛ حضرت آيت اهلل العظمی حاج 
سيد محمدرضا گلپايگانی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1385، 

ج1، ص16-17.
3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان. 

4. مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
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به كتاب آس��مانی، تخلف ديگری از قوانين مذكور و موجب خطرهای 
بزرگی برای اسام و استقال مملكت است. 

اگر به اصل دوم از متمم قانون اساسی1 و ماده 10 و 13 قانون انتخابات 
مجلس شورا2 و مواد 7 و 9 قانون انجمن های ايالتی واليتی3 و 15 و 17 

1. اصل دوم متمم قانون اساسی از اين قرار بود: »مجلس مقدس ش��ورای ملی كه به توجه و تأييد حضرت امام 
عصر عجل اهلل فرجه و بذل- مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسام- خلد اهلل سلطانه- و مراقبت حجج اساميه- كثر 
اهلل امثالهم- و عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد 
مقدسه اس��ام و قوانين موضوعه حضرت خير االنام- صلی اهلل عليه و آله و سلم- نداش��ته باشد و معين است كه 
تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اساميه بر عهده علمای اعام- ادام اهلل بركات وجودهم- بوده و هست 
لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هيئتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهای متدينين كه 
مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علمای اعام و حجج اسام مرجع تقليد شيعه- اسامی  بيست  
نفر از علما كه دارای صفات مذكوره باشند معرفی به مجلس ش��ورای ملی بنمايند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر، به 
مقتضای عصر اعضای مجلس ش��ورای ملی باالتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به س��مت عضويت بشناسند تا 
موادي كه در مجلسين عنوان مي شود به دقت مذاكره و غوررس��ی نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با 
قواعد مقدسه اسام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأی اين هيئت علما در اين باب 
مطاع و متبع خواهد بود. و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر-  عجل اهلل فرجه- تغييرپذير نخواهد بود.« 
)احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1383، ص372؛ متمم قانون اساسی مورخ 14ذی القعده 

الحرام 1324، مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، همان، ص15-16.(
2. ماده 10 قانون انتخابات مجلس ش��ورا مصوب س��ال 1304 درباره محرومان از انتخاب كردن و به اين شرح 
بود: »كس��انی كه از حق انتخاب كردن محروم اند: 1. نس��وان. 2. كسانی كه خارج از رش��د و آنهايی كه در تحت 
قيموميت شرعی هستند. 3. تبعه خارجه. 4. اشخاصی كه خروجشان از دين حنيف اسام در حضور يكی از حكام 
شرع جامع الشرايط به ثبوت رسيده باشد. 5. اشخاصی كه كمتر از بيست سال دارند. 6. ورشكستگان به تقصير. 7. 
متكديان و اشخاصی كه به وسائل بی شرفانه تحصيل معاش می نمايند. 8. مرتكبين قتل و سرقت و ساير مقصرينی 
كه مستوجب حدود قانونی اسامی شده اند. 9. مقصرين سياسی كه بر ضد اساس حكومت ملی و استقال مملكت 
قيام و اقدام كرده اند.« ماده 13 درباره محرومان از انتخاب شدن است كه به اين شرح است: »اشخاصی كه از انتخاب 
شدن محروم اند: 1. شاهزادگان بافصل ) ابناء و اخوان و اعمام پادشاه( 2. نسوان. 3. تبعه خارجه. 4. مستخدمين 
امنيه و نظميه و اهل نظام بری و بحری به استثناء صاحب منصبان افتخاری. 5. حكام كل و جزء و معاونين ايشان 
در قلمرو مأموريت خود. 6. مأمورين ماليه در قلمرو مأموريت خود. ) تبصره- ساير مستخدمين دولتی قابل انتخاب 
هستند به شرط آن كه پس از انتخاب برای مدت نمايندگی از شغل خود استعفاء دهند.( 7. ورشكستگان به تقصير. 
8. مرتكبين قتل و سرقت و ساير مقصرينی كه مستوجب حدود قانونی اس��امی شده اند. 9. متجاهرين به فسق 
و اشخاصی كه فساد عقيده دينی و خروجشان از دين حنيف اسام در نزديكی از حكام شرع جامع الشرايط ثابت 
و يا به شياع  رسيده باش��د. 10. مقصرين سياسی كه بر ضد اساس حكومت ملی و اس��تقال مملكت قيام و اقدام 
كرده اند.« )قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1304، مندرج در مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره 

پنجم قانون گذاری، از 22 دلو 1302 تا 21بهمن 1304، تهران، اداره قوانين مجلس، 1350، ص252-2532.(
3. ماده 7 قانون انجمن های ايالتی واليتی درباره شرايط انتخاب كردن است و از اين قرار است: »اشخاص ذيل 
حق انتخاب ندارند: اوالً اشخاصی كه به واسطه جنحه يا جنايتی مجازات قانونی ديده اند. ثانياً اشخاصی كه معروف 
به فساد عقيده  و به ارتكاب قتل يا س��رقت باشند. ثالثاً اشخاص ورشكس��ته به تقصير. رابعاً طايفه نسوان. خامساً 
اشخاص خارج از رشد.« ماده 9 هم درباره شرايط انتخاب شدن است كه از اين قرار است: »شرايط انتخاب شدن 
همان شرايط انتخاب كردن است به عاوه بايد انتخاب شدگان سواد فارسی كامل داشته باشند و سنشان كمتر از 
سی سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند.« )قانون انجمن های ايالتی و واليتی مصوب ربيع الثانی 1325قمری، 

مندرج مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، همان، ص68.(
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قانون انجمن بلديه،1 ادنی توجهی می شد، خاطر پاك مسلمانان آزرده 
نمی گرديد. 

اكنون كه عواطف ملوكانه، درخواست علما را به دولت ارجاع فرموده اند، 
استدعا می شود به تقاضای مشروعه متكيه به قوانين مشروحه، ترتيب اثر 
]داده[ و كامًا مراقبت فرمايند كه امور مخالفه با قوانين اسام تصويب و 
عملی نگردد. زيرا فقهای ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين، در امور 
مخالفه با شرع مطاع، به مقتضای وظيفه س��اكت نخواهند ماند و هيچ 

امری كه مخالف با قوانين اسام است رسميت پيدا نخواهد كرد. 
والسام عليكم

الحاج بحرالعلوم- حاج سيد محمود ضيابری
حاج سيد حسين رودباری- شيخ محمد الكانی2 
اين فشارها باعث عقب نشينی رژيم شد و نخست وزير در 10آذر 1341 به صورت رسمی 
لغو اين تصويبنامه را اعام كرد.3 اين پيروزی جشن و شادمانی زيادی را در سراسر ايران 
به ارمغان آورد چرا كه اولين تقابل جدی نهضت امام خمينی و رژيم شاهنشاهی بود كه 
به پيروزی امام و عقب نشينی رژيم منتهی شد. خبر اين عقب نشينی، در ساعت 18 روز 
12 آذر توسط آيت اهلل بحرالعلوم به روحانيونی كه در منزل ايشان تجمع كرده بودند داده 

شد و بعد از آن در شهر رشت پيچيد.4

2. انقالب سفيد
اندكی بعد از شكست تصويبنامه دولت، شاه اين بار خودش وارد گود شد و در 19دی 
41 اصول ششگانه انقاب سفيد را رسماً اعام كرد كه بايد به زودی به رفراندوم گذاشته 

1. ماده 15 قانون انجمن بلديه درباره ش��رايط انتخاب كردن و به اين ترتيب بود: »اش��خاص ذيل حق انتخاب 
ندارند: اوالً اشخاصی كه به واسطه جنحه و جنايتی مجازات قانونی ديده اند. ثانياً اشخاصی كه معروف به ارتكاب 
قتل و سرقت باشند. ثالثاً ورشكسته به تقصير. اشخاصی كه از بابت عوارض بلديه بقايا دارند و بيش از نصف عوارض 
ساليانه را نپرداخته اند. خامساً طايفه نسوان. سادساً اشخاص خارج از رشد.« ماده 17 اين قانون درباره انتخاب شدن 
است و به اين ترتيب است: »شرايط انتخاب شدن همان شرايط انتخاب كردن است به عاوه بايد انتخاب شوندگان 
سواد فارسی كامل داشته باشند و سنشان كمتر از بيست و پنج نباشد و داخل در خدمت دولتی نباشند.« )قانون 
انجمن بلديه مصوب��ه ربيع الثانی 1325قمری، مندرج در مجموعه مصوب��ات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس 

شورای ملی، همان، ص88.(
2. نهضت دو ماهه روحانيون ايران، ص150؛ اسناد انقاب اسامی، ج3، ص37؛ علی دوانی، نهضت روحانيون 

ايران، تهران، بنياد فرهنگی امام رضا)ع(، ج3، ص134. 
3. اطاعات، س37، ش10963، شنبه 10آذر 1341، ص1 و 17.

4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص77. 
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می شد. اصول ششگانه انقاب سفيد ش��امل اين بندها بود: 1. اصاحات ارضی 2. ملی 
شدن جنگل ها 3. فروش سهام كارخانجات دولتی 4. تشكيل سپاه دانش 5. اصاح قانون 

انتخابات 6. سهيم كردن كارگران در سهام كارخانه ها. 
سياست های اقتصاد س��رمايه داری باعث می شد تا قش��رهای ضعيف در هر كشوری 
دچار فشار و تنگنا شده و كش��ورها آماده انقاب و تغييرات اجتماعی و سياسی گردد. 
امريكايی ها درصدد انجام اصاحاتی در كش��ورهای تحت حمايتش��ان بودند تا از اين 
انقاب ها جلوگيری كنند. آنها به محمدرضاشاه هم دستور داده بودند تا اين اصاحات 
را در ايران پياده كند و او كه در انجام اين اصاحات جدی نبود، در س��ال 1338 اليحه 
اصاحات ارضی را به مجلس فرمايشی فرستاد و اين اليحه با مخالفت اكثر نمايندگان 
مجلس كه از زمين داران بودند مواجه ش��د و متوقف گرديد. اما با برنده شدن كندی در 
اواخر سال 1339 در انتخابات رياست جمهوری امريكا، اجرای فوری و جدی اين طرح در 
دستور كار دولتمردان امريكايی قرار گرفت و آنها علی امينی را كه از مهره های امريكايی 
بود با فشار به شاه، در ارديبهشت 1340 به نخس��ت وزيری گماردند تا اين اصاحات را 
پياده كند. اما شاه كه به خوبی می دانست امريكايی ها امينی را به عنوان رقيب وی نگه 
داشته اند از حضور او در نخست وزيری احس��اس خطر می كرد. شاه در اواخر فروردين 
1341 به امريكا س��فر كرد و به كندی اطمينان داد كه خودش انج��ام اصاحات را به 
عهده خواهد گرفت و 26 تير 1341 دولت امينی سقوط كرد. با اجرای اين رفرم قرار بود 
شاه حلقه استعمار را برای سال های بيش��تری بر گردن ملت ايران نگه دارد و اين ملت 
را به خوابی عميق و مرگ آور دچار كند كه به انقاب ضد استعماری فكر نكنند و دست 
استعمارگران برای بردن منافع اين ملت باز بماند. ش��اه با تدارك تبليغات گسترده در 
داخل كشور و امريكايی ها با عمليات مجيزگويی و اسطوره سازی رسانه هايشان از شاه، 
تاش كردند تا اين مسئله را به مردم ايران القا كنند كه اين اقدامات از نبوغ ملوكانه است 
و ايده هايی است كه از ذهن شاه تراوش كرده است! شاه اين اصاحات را »انقاب سفيد« 
ناميد و درصدد برآمد تا آن را به رفراندوم بگذارد تا بگويد كه اين اصول مورد تأييد مردم 
است. امام خمينی كه از پشت پرده وقايع خبر داشتند، عليه رفراندوم شاه موضع گرفتند 

و ساير مراجع نيز مواضع محكمی اتخاذ كردند.1

1. محمدرضا پهلوی، انقاب س��فيد، تهران، چاپخانه بان��ك ملی ايران، دی1345، ص17-16؛ س��يد حميد 
روحانی، همان، ص162-131 و 261-249؛ اطاعات، س36، ش10773، پنجشنبه 22فروردين 1341، ص1 
و 17؛ همان، س37، ش10851، چهارش��نبه 27تير 1341، ص1 و 17؛ همان، ش10995، چهارشنبه 19دی 

1341، ص1 و 13-16.
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انقاب س��فيد در گي��ان بازتاب ياف��ت و موجی از 
مخالفت به راه افتاد. در رشت بازارها بسته شد و آيت اهلل 
بحرالعلوم در 29دی 41 تلگرافی به 3 تن از علمای قم 
فرستاد و چند تن ديگر از علمای رشت نيز اين تلگراف 
را امضا كردند. دولت اجازه نداد اي��ن تلگراف، مخابره 
شود فلذا آيت اهلل بحرالعلوم آن تلگراف را از طريق قاصد 
به قم ارسال كرد و در حاشيه نامه به طعنه نوشت: »از 
فشار دولت دموكراس��ی!! اختناق به حدی رسيده كه 
ناچار اين تلگراف ]به[ وسيله قاصد، تقديم شد.«1 متن 

تلگراف به اين شرح است: 
محضر مبارك حضرت آيت اهلل العظمی آقای مرتضوی لنگرودی! 

رونوشت حضرت آيت اهلل العظمی آقای گلپايگانی 
رونوش��ت حضرت آيت اهلل العظمی آقای ش��يخ عبدالنبی عراقی-  مد 

اظالهم
دولت از سكوت فقهای مذهب، راجع به تصويبنامه های مخالف صريح 
قرآن مجيد كه امانت حضرت ختمی مرتبت- صلی اهلل عليه و آله- است، 
سوءاستفاده ]كرده و[ پا را فراتر نهاده. شنيده می شود ]رژيم[ راجع به 
شش ماده كه ش��ديداً مخالف با حكم ش��رع و قانون اساسی كه مبنای 
سلطنت مشروطه و نتيجه زحمات پرارزش مرحومين آيات عظام صدر 
مشروطيت، حاج ميرزاحس��ين خليلی، آخوند خراسانی و مازندرانی و 
بهبهانی و طباطبايی و غروی نائينی و غيرهم- قدس اسرارهم- ]است[ 
تصميم به رفراندوم دارد. مردم بی پناه، از علما كه هميشه مرجع و حامی 
قرآن و احكام ش��رع را نگهبانند، استغاثه می نمايند. به حكم ضرورت از 
محضر محترم استدعا می نماييم كه دولت را به وخامت امر آگاه فرموده 

كه كشور ايران مشروطه يا حسينقلی خانی يا ديوان بلخ است؟! 
اگر حكومت مردم به مردم، همين است و علی االسام السام! 

الحاج ]سيد حسن[ بحرالعلوم، الحاج ]سيد محمود[ ضيابری، الحاج 
]محمدكاظم[ صادقی، الحاج ]محمد[ الكانی، الحاج ]س��يد حسين[ 

1. حضرت آيت اهلل العظمی حاج سيد محمدرضا گلپايگانی به روايت اسناد ساواك، همان، ص21. 

حجت االسالم سيد حميد 
روحانی- مورخ انقالب- 
درباره سخنرانی آیت اهلل 
بحرالعلوم می نویسد: »ضمن 
حمله به رفراندوم، صریحًا 
اعالم کرد که: طراح لوایح 
ششگانه از طرف بيگانگان 
به شش ماده، آبستن است که 

معلوم نيست فردا چه بزاید!«
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رودباری، الحاج ]سيد ابوالقاسم[ عدنانی، الحاج ]شيخ علی[ بيانی، الحاج 
]سيد حبيب اهلل[ موسوی، الحاج ]شيخ علی[ شريفی.1

در اجتماع بزرگ مردم رش��ت در 2بهمن 1341 در مس��جد كاسه  فروشان، آيت اهلل 
بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری ش��خصاً به منبر رفته و درباره انقاب س��فيد به افشاگری 

پرداختند. گزارشگر ساواك درباره اين جلسه گزارش ناقص و مغلوطی می نويسد: 
41/11/2 در س��اعت 16:30 امروز، قريب به دويست نفر از مالكين و 
علمای رشت در مسجد كاسه فروش��ان جمع شده و آقای حاج ضيابری 
باالی منبر رفته و خطاب به مردم می گويد: ش��ما از خدا بی خبر شديد. 
خدا به ما ظلم كرد]![ بايستی دعا كرد تا قلب شاه نسبت به ما مهربان تر... 

]شود[!
س��پس حاج بحرالعلوم باالی منبر رفته و اظهار نموده كه من به رژيم 
س��لطنت مش��روطه، در حدود قانون و قرآن وفادارم. و مردم را به عدم 

شركت در رفراندوم دعوت می نمايد.2
حجت االسام سيد حميد روحانی- مورخ انقاب- درباره سخنرانی آيت اهلل بحرالعلوم 

می نويسد: 
ضمن حمله به رفراندوم، صريحاً اعام كرد كه: طراح لوايح شش��گانه 
از طرف بيگانگان به شش ماده، آبس��تن است كه معلوم نيست فردا چه 

بزايد!3
در همين روز اسداهلل علم نخست وزير، سخنرانی تندی انجام داد و روحانيون را تهديد 
كرد كه »دولت، قوای مخرب را به شدت س��ركوب می كند«4 و به اين ترتيب برای آنها 
خط و نشان كشيد. ولی اين سخنان هم باعث نشد كه آيت اهلل بحرالعلوم و مردم گيان 

از مواضعشان در حمايت از امام دست بكشند. 
ساواك كه از س��خنرانی آيت اهلل بحرالعلوم خشمگين ش��ده بود درصدد دستگيری 

1. همان.
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص78. 

3. بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ص268؛ سيد حميد روحانی، همان، ص291. مرحوم احسان بخش 
درباره سخنرانی آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری چنين می نويسد: »با تعطيل بازار و و اجتماع مردم، به منبر 
رفتند و حرف های خودش��ان را زدند. آيت اهلل بحرالعلوم گفتند: قانون ش��ش ماده ای انقاب شاه و ملت بر طبق 
موازين شرع نيست و پس از انتقاد ش��ديد به عنوان مخالفت بر گفتار شاه اظهار داشت: مردم ايران بايد بدانند كه 
گاو اين مملكت پرخير و بركت است كه حاال شش قلو زاييده است!« )صادق احسان بخش، خاطرات صادق، رشت، 

صادقين، 1378، ص112.( 
4. اطاعات، س37، ش11006، چهارشنبه 3بهمن 1341، ص1 و 13-16.
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آيت اهلل بحرالعل��وم و آيت اهلل ضياب��ری برآمد ولی 
موفق نشد ايشان را در رشت دستگير نمايد چرا كه 
به منزل خود نرفتند و در خانه های مختلفی ماندند 
تا ساواك نتواند دستگيرشان كند. گزارشگر ساواك 

در روز 4بهمن چنين می نويسد: 
آقايان بحرالعلوم و ضيابری كه در 
مسجد جامع بر عليه لوايح ششگانه 
س��خنرانی نمودند... برای اينكه از 
ديد مأمورين مخفی باش��ند در اين 
دو، س��ه روزه مرتباً محل س��كونت 
خود را تعويض ]كرده اند[. و ساعت 
ده صبح امروز اطاع حاصل گرديد 

به قصد عزيمت به تهران، از رش��ت خارج گرديده اند. و طبق تحقيقاتی 
كه به عمل آمده معلوم گرديد اطاع مزبور صحيح می باشد و نامبردگان 

به اتفاق دو نفر ديگر از معممين به تهران رفته اند.1
قرار بود بزرگ ترين مجتهدين ايران از شهرها يشان به تهران بروند و در آنجا تجمعی 
قدرتمند را تش��كيل داده تا به حمايت از نهضت امام و نيز مقابله با رژيم شاه، بپردازند. 
آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری راهی تهران ش��دند. در اين سفر دو نفر ديگر يعنی 
آيت اهلل ش��يخ مهدی مهدوی از علمای الهيجان و حجت االس��ام س��يد زكی فاطمی 

پيشكار آيت اهلل ضيابری نيز ايشان را همراهی می كردند.2 
ساواك درباره آيت اهلل بحرالعلوم چنين می نويس��د: »از روحانيون مخالف و طراز اول 
]مخالفين[ اصاحات ارضی بوده و اكثر تحريكات را باعث گرديده و روحانيون مخالف 

را برای حركت به تهران، آماده می كرد.«3
وقتی آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری به س��مت تهران می رفتن��د در ميانه راه، 
در قزوين مأموران رژيم جلوی ماشينش��ان را گرفته و آنها را در 4بهمن دس��تگير و به 
زندان قزل قلعه تهران منتق��ل كردند. رژيم تمام علمايی را كه قصد داش��تند به تهران 
بروند دس��تگير كرد و حتی از كس��انی كه در ته��ران، احتمال مخالفت��ی از ناحيه آنها 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص23. 
2. همان، ص78. 

3. همان، ص7-5. 

وقتی آیت اهلل بحرالعلوم و آیت اهلل 
ضيابری به سمت تهران می رفتند 
در ميانه راه، در قزوین مأموران 
رژیم جلوی ماشينشان را گرفته 
و آنها را در 4بهمن دستگير و 
به زندان قزل قلعه تهران منتقل 
کردند. رژیم تمام علمایی را 
که قصد داشتند به تهران بروند 
دستگير کرد و حتی از کسانی 
که در تهران، احتمال مخالفتی از 
ناحيه آنها می رفت نيز نگذشت و 
همه را دستگير نمود و به زندان 

قزل قلعه منتقل ساخت
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می رفت نيز نگذشت و همه را دستگير نمود و 
به زندان قزل قلعه منتقل ساخت. در جريان 
اين دستگيری، خبری از سيد زكی فاطمی و 
آيت اهلل مهدوی الهيجانی نيست و از ايشان 
به عنوان كس��انی كه در روز 3بهمن در خانه 
آيت اهلل غروی كاش��انی در ته��ران به همراه 
عده ای ديگر چون حسن ش��مس گيانی و 
شيخ فضل اهلل محاتی دس��تگير شده اند نام 
برده شده است. اين دس��تگيری ها در حالی 
رخ داد كه در روز 7بهمن، ماه مبارك رمضان 
س��ال 1382 قمری آغاز شده و اين علما اين 

ماه را در زندان آغاز كردند.1
آيت اهلل عبداهلل خائفی گيانی از شاگردان 
امام كه در زمان اين واقع��ه، در قم و نزد امام 
خمينی به سر می برد بازتاب قضيه دستگيری آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری در 

قم و واكنش امام را چنين روايت می كند: 
]آنها[ برای حمايت بيش��تر از نهضت، راهی تهران و قم  ش��دند تا به 
امام)س( و مبارزان ملحق شوند. متأسفانه در راه، وقتي به شهر قزوين 
مي رسند ساواك آن دو بزرگوار را دستگير مي كند و به تهران می برد و 
زندانی می كند. ماه رمضان بود. حدود يك ماه يا بيشتر، زنداني بودند و 
از اولين زندانيان وقت به شمار مي آمدند. به ياد دارم امام)س( با شنيدن 

خبر زنداني شدن اين دو بزرگوار، سخت ناراحت بودند.2 
ما خبر دستگيری آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری را شنيده بوديم. 
بنده با آقای ]سيد مجتبی[ رودباری به خدمت امام رفتيم. ماه مبارك 
رمضان بود و بعد از افطار به بيت امام رفتيم و به ايش��ان گفتيم كه شما 

1. زير نظر: غامرضا كرباس��چی، هفت هزار روز تاريخ ايران و انقاب اس��امی، قم، بنياد تاريخ انقاب اسامی 
ايران، اول، 1371، ج1، ص123؛ سيد حميد روحانی، همان، ص268-267؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك 

)استان گيان(، همان، ص78. 
2. لحظه ها با آفتاب؛ گفت وگو با آيت اهلل عبداهلل خائفی پيرامون نكات و خاطرات سال ها تلمذ و همراهی با امام)ع( 
در قم و نجف، رشت، شورای هماهنگی تبليغات اسامی گيان، خرداد 1393، ص18-17؛ »آيت اهلل خائفی: مراجع 

عظام، همان طرح امام)س( را اجرا نمايند«، هفته نامه حريم امام، س3، ش 113، 28فروردين 1393، ص17. 

امام خمينی که نگران حال آیت اهلل 
بحرالعلوم و آیت اهلل ضيابری بود در 
14بهمن دو تلگراف کوتاه به مقصد 
زندان قزل قلعه به ایشان ارسال کرد 
و خواست که از سالمتشان مطلع 
شود. گفتنی است که در ميان تمام 
علمای دستگيرشده، این تنها آیت اهلل 
بحرالعلوم و آیت اهلل ضيابری بودند 
که امام خمينی نگران حالشان بود و 
از پيشامد ناگواری که برا یشان اتفاق 
افتاده ابراز ناراحتی کرده و در این 
مدت زندان، تنها همين دو تلگراف از 
سوی امام خمينی برای علمای در بند 
رژیم فرستاده شده است که از سوی 

آن دو تن نيز پاسخ داده شد
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يك ترتيبی بدهيد كه اين آقايان آزاد شوند. امام گفتند كه من با كسی 
ارتباطی ندارم و نمی توانم از آنها درخواست كنم.1

وقاحت رژيم در دستگيری علما و بزرگان شهرها كه اكثرشان پيرمردهايی در سنين 
70 سال يا 80 س��ال بودند همه را به تعجب و نيز نفرت واداشت چرا كه تا پيش از اين، 
دس��تگيری اين عده از بزرگان، س��ابقه نداش��ت. امام خمينی كه نگران حال آيت اهلل 
بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بود در 14بهمن دو تلگراف كوتاه به مقصد زندان قزل قلعه 
به ايشان ارسال كرد و خواست كه از سامتشان مطلع شود. گفتنی است كه در ميان تمام 
علمای دستگيرشده، اين تنها آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بودند كه امام خمينی 
نگران حالشان بود و از پيشامد ناگواری كه برا يشان اتفاق افتاده ابراز ناراحتی كرده و در 
اين مدت زندان، تنها همين دو تلگراف از س��وی امام خمينی برای علمای در بند رژيم 

فرستاده شده است كه از سوی آن دو تن نيز پاسخ داده شد: 
تهران- زندان قزل قلعه

حضرت حجت االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم- دامت بركاته-!
از پيشامد ناگوار متأثرم. از سامت خودتان مطلعم فرماييد.

خمينی2
امام عين همين تلگراف را برای آيت اهلل ضيابری هم فرس��تادند و اين دو بزرگوار يك 

تلگراف پاسخ به اين شرح برای امام خمينی فرستادند: 
حضرت آيت اهلل  العظمی آقای خمينی- مدظله العالی-!

تلگراف مورخ 14، ]در[ روز 16 زيارت ]شد[. از تفقدات و ادعيه خيريه 
كمال تشكر ]را داريم[. بحمداهلل  تعالی همگی سامت ]بوده[ و ملتمس 

ادعيه در مظان استجابت هستيم.
الحاج بحرالعلوم- سيد محمود ضيابری3
حجت االسام جعفر ش��جونی نيز كه در آن زمان از وعاظ زبردست و انقابی تهران به 
شمار می رفت، به جرم مخالفت با رفراندوم شاهانه دستگير و به زندان قزل قلعه برده شد. 

ايشان از علمای زندانی چنين ياد كرده است: 
بنده را گرفتند و ب��ه زندان قزل قلعه آوردند. آنجا ب��ود كه فهميدم به 
منزل آيت اهلل طالقانی و منزل آيت اهلل غروی كاشانی هم هجوم آورده اند 

1. گفت وگوی نگارنده با آيت اهلل عبداهلل خائفی گيانی. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص268؛ صحيفه امام، ج 21، ص485. 

3. همان دو منبع. 
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و آنها را دستگير كرده اند. من ديدم در حدود شصت، هفتاد نفر از علمای 
پير و افراد مسن در زندان قزل قلعه هستند؛ افرادی مثل آيت اهلل آشيخ 
جعفر خندق آبادی، مرحوم شيخ محمدحسين طالقانی، سيد فضل اهلل 
روحانی، شيخ محمد رازی، سيد محمد موسوی، آقای مهدی هسته ای 
واعظ، آقای شيخ حسن شمس گيانی، بعد هم آقای شيخ محمد نوقانی 
و آقای واعظ طبسی را از مشهد آوردند. خيلی جمعيت زياد بود. مرحوم 
آقای آيت اهلل بحرالعلوم را هم از رش��ت می آمد نزديك قزوين دستگير 
كردند. مرحوم آقاشيخ محمود ضيابری1 از علمای بسيار برجسته استان 

گيان هم بود.2
مرحوم آيت اهلل العظمی بهجت فومنی)ره( نيز درباره اين واقعه، به نكته بديعی اشاره 
كردند و آن اينكه اين دو عالم رشت، به قزوين رفتند تا به آيت اهلل سيد ابوالحسن رفيعی 
قزوينی بپيوندند و همراه ايشان به تهران بروند كه در قزوين دستگير شدند. اين سخن 
آيت اهلل بهجت زمانی كامل می ش��ود كه بدانيم بين آيت اهلل بحرالعلوم با آيت اهلل رفيعی 
قزوينی رفاقت تنگاتنگی برقرار بود.3 مرحوم آيت اهلل العظمی بهجت فومنی)ره( چنين 

می فرمايند: 
در جريان تقس��يم اراضی و اش��تراك زن ها، دو نفر از علمای رشت به 
قزوين رفتند تا آقای رفيعی- رحمه اهلل - را با خود نزد آقای خوانساری- 
رحم��ه اهلل - ببرند و همه ب��ا هم برای جلوگي��ری از اي��ن كار نزد آقای 
بهبهانی- رحمه اهلل - بروند، ولی در قزوين آنها را گرفتند و زندانی كردند.4
شيخ محمد شريف رازی از علمای تهران كه در زمره دستگيرشدگان بود و در زندان با 

آيت اهلل بحرالعلوم، مراوده داشت درباره ايشان چنين می نويسد: 
آيت اهلل بحرالعلوم، عالم��ی ظريف و خوش مجلس و مح��اوره و غيور 
و متعصب در دين مي باش��ند و حقير در حادثه ای چند ش��بانه روز در 
قزل قلعه تهران در خدمت ايشان و علمای ديگر مركز و شهرستان ها بوده 

1. صحيحش »آقا سيد محمود ضيابری« است.
2. عليرضا اس��ماعيلی، خاطرات حجت االسام جعفر ش��جونی، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1381، 

ص69-70.
3. گفت وگو با آقای سيد محمدحسين موسوی نوه آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم. 

4. محمدحسين رخش��اد، در محضر حضرت آيت اهلل العظمی بهجت، قم، مؤسسه فرهنگی سماء، 1389، ج3، 
ص169. 
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و از مطايبات و ظرافات معظم له استفاده نموده ام.1
خليل ساجدی2 از نزديكان آيت اهلل بحرالعلوم درباره اين زندان، نكاتی را بيان می كند:
در مدتی كه آيت اهلل بحرالعلوم در زندان قزل قلع��ه بود، من به همراه 
آقانوری فرزند كوچك آيت اهلل بحرالعلوم، در تهران بوديم و برای ايشان 
هر روز غذا می برديم. البته غذا برای چندي��ن نفر از علمای زندانی بود. 
پسر آقای بحرالعلوم ماشين داشت. ما منزل حاج آقا نورالدين شريعتمدار 
رش��تی3 می رفتيم كه در خيابان صفی علی ش��اه تهران، خانه داشت. او 
عمويی به نام قائم مقام الملك داش��ت كه با رضاش��اه و اين شاه خيلی 
نزديك بود. آقا نورالدين، امام جماعت مسجد سپهساالر بود و مدتی كه 
آقای بحرالعلوم زندانی بود، او غذا را درست می كرد و ما برايشان به زندان 
می برديم. ما هر وقت كه غ��ذا را می برديم، تقريباً از يك كيلومتری بايد 
ماشين می ايستاد و بقيه را بايد پياده توی برف با چه زحمتی می برديم 
دم در زندان تحوي��ل می داديم و خودمان برمی گش��تيم. در زندان كه 
علمای باد، طلبه ها و آخوندهای زيادی از سراس��ر ايران بودند آنجا آقا 

1. شيخ محمد شريف رازی، گنجينه دانشمندان، همان، ج5، ص185. شيخ محمد شريف رازی درباره آيت اهلل 
مهدوی الهيجانی نيز چنين می نويسد: »آيت اهلل مهدوی الهيجانی از دانشمندان روشن و دارای محامد و محاسن 
آداب و آثار بزرگی در الهيجان و آستانه و حومه آن مي باشد. در ماه رمضان سال 1382 قمری با معيت آيت اهلل حاج 
سيد حسن بحرالعلوم و آيت اهلل حاج سيد محمود ضيابری مقيمين در رشت، سفری قهراً و اكراهاً به طهران نموده  
و يك ماهی با عده ای از علمای بزرگ مركز، در يكی از منازل شمالی طهران اقامت ]كرديم[ و نگارنده چند شبی 

در خدمتشان مفتخر و درك فيض نمودم . )شيخ محمد شريف رازی، همان، ج7، ص15.(
2. رئيس فعلی كتابخانه اميرالمؤمنين)ع( رشت و از نزديكان آيت اهلل سيد مجتبی رودباری.

3. آيت اهلل حاج آقا نورالدين شريعتمدار رشتی فرزند ميرزا ابوالحسن شريعتمدار فرزند ميرزا مهدی شريعتمدار 
فرزند فقيه بزرگ حاج ما رفيع شريعتمدار رودباری اس��ت. او از خاندانی بود كه بزرگان زيادی در تاريخ معاصر 
گيان از آن خاندان به وجود آمدند. وی در سال 1318ق در رشت متولد شد و مقدمات دروس دينی را در مدرسه 
مستوفی رش��ت و تهران فراگرفت. سپس در سال 1343ق به نجف اش��رف رفت و تحصيات دينی را در آنجا پی 
گرفت و در درس خارج اس��اتيدی چون آيات نائينی، آقاضياء عراقی و سيد ابوالحسن اصفهانی شركت كرد و بعد 
از اينكه از آنها اجازه نامه هايی گرفت به تهران بازگشت و در خيابان صفی علی شاه سكونت اختيار كرد. او در تهران 
دارای جايگاه بااليی ميان علما و مجتهدين پايتخت بود و تا پايان عمر به امامت جماعت مسجد سپهساالر تهران 
پرداخت. وقتی در فروردين 1341شمسی سفری زيارتی به عراق و س��وريه كرده بود، روزنامه ها خبر بازگشت او 
به تهران را درج كردند. از او آثاری چون تقريرات دروس اساتيدش و همچنين اشعاری از وی باقی مانده كه بعضی 
در مدح و مرثيه معصومين)ع( و بعضی ديگر تكمله ای بر كتاب الدره المنظومه نوشته عامه بحرالعلوم است. او در 
سال 1386ق )مصادف با سال 1345 و 1346( در تهران درگذش��ت و پيكرش به مقبره خانوادگی اش در صحن 
مطهر اميرالمؤمنين)ع( در نجف اشرف منتقل شد. از او فرزندی روحانی به نام شيخ مرتضی رفيع بر جای ماند كه 
وارث جايگاه پدر شد. )آغابزرگ طهرانی، نقباءالبشر، ج5، مكتبه و متحف و مركز وثائق مجلس الشوری االسامی، 
1430ق، ص520-519؛ شيخ محمد شريف رازی، همان، ج4، ص471-470؛ اطاعات، س36، ش10759، 6 

فروردين1341، ص2.( 
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سيد حسن بحرالعلوم پيشنماز بوده است. آقای ضيابری و علما و آقايان 
تمام شهرها به ايشان اقتدا می كردند و اين به معنای آن است كه ميان 

آنها تك بوده است.1
زندانی كردن علما و بزرگان، هزينه زيادی برای رژيم داشت و از جای جای ايران صدای 
اعتراض ها را بلند كرد. عاوه بر آن، صدای وقايع ايران را به گوش مراجع نجف رساند و 
آنها تلگراف هايی را برای محكوميت اين حركت، كس��ب اخبار جديد و نيز تاش برای 
آزادی زندانيان، انجام می دادند. آيت اهلل العظمی سيد محسن حكيم مرجع تقليد ساكن 
نجف به حاج ميرزا احمد آش��تيانی يكی از علمای تهران تلگرافی فرستاد تا از سامت 
علمای زندانی و اوضاع ايران مطلع شود. آيت اهلل آشتيانی در جوابش از دو مجتهد گيانی 

ياد كرده است: 
حضرت آيت اهلل  معظم آقای حاج س��يد محس��ن طباطبايی حكيم- 

 متع اهلل  المسلمين بطول بقائه
بيشتر افرادی كه از علمای مركز دستگير و محبوس بودند آزاد ]شدند[ 
و]لی[ جماعتی از آنها، با بعضی از اشراف و وعاظ و طاب و اهل بازار در 
زندان به سر می برند. انتظار می رود تلگرافی از ناحيه حضرتعالی در باب 
استخاص ايشان و همچنين دو نفر از علمای رشت حجت االسام آقای 
سيد حسن بحرالعلوم و حجت االسام آقای حاج سيد محمود ضيابری 

مخابره شود.
آشتيانی2

همين تلگراف ها و نامه ها و اعاميه ها باعث شد تا موجی ايجاد شود و رژيم بعد از مدتی 
بر اثر فشارهای عمومی ناچار شد دو مجتهد رشت را هم در 22بهمن 1341 آزاد كند.3 

گويا آيت اهلل مهدوی الهيجانی كه بيمار بود زودتر از بقيه آزاد شده بود. 
نورالدين شريعتمدار رشتی نيز برای آزادی اين علما تاش كرده بود، و وقتی دو مجتهد 
رشت آزاد ش��دند به خانه او رفتند و مدت يك هفته مهمان او بودند.4 آيت اهلل ضيابری 
راهی رشت شد ولی آيت اهلل بحرالعلوم در تهران ماند و كسی از غرضش مطلع نشد. سه 

1. گفت وگوی نگارنده با خليل ساجدی. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص284.

3. آيت اهلل سيد مرتضی پسنديده به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
1380، ص230؛ آيت اهلل روح اهلل كمالوند به روايت اسناد ساواك، همان، ص128. 

4. »يكی از كسانی كه برای آزادی اينها تاش كرده بود همين شريعتمدار رشتی بود. بعد هم آقايان آزاد شدند 
آمدند به خانه شريعتمدار و چند روزی، شايد يك هفته، در خانه او ماندند.« )گفت وگوی نگارنده با خليل ساجدی.(
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اتوبوس از روحانيون، بازاريان و مردم رشت راهی تهران شدند و از آنجا با آيت اهلل ضيابری 
همراه شدند و عده ای نيز در مبادی ورودی گيان به استقبال ايشان رفتند و در نهايت 

ايشان در ميان خيل عاقه مندان در 4اسفند 41 وارد رشت شد.1
آيت اهلل بحرالعلوم مخفيانه راهی قم ش��د تا با امام خمينی ديدار كند و آمادگی اش را 
برای ادامه مبارزه اعام كند. اين اعام آمادگی ب��ه معنای آن بود كه اين زندان چندان 
تأثيری در اراده اش بر جای نگذاش��ت بلكه او را محكم تر و مصمم تر برای ايس��تادن بر 
هدفش كرده است. البته او از نسل جهاد و شهادت بود و خود، فرزند شهيد و برادر شهيد 
بود، و تعجبی نداشت كه در راه اسام تمام قد آماده فداكاری باشد و نه تنها از بايا نهراسد 
بلكه اين چنين به استقبال خطر برود. يكی از نزديكان آيت اهلل بحرالعلوم كه در اين سفر، 

ايشان را همراهی كرده بود چنين می گويد: 
آقای بحرالعل��وم به ما گفت ك��ه می خواهم بروم قم ب��رای زيارت بی 
بی)س(. ولی ما فهميديم كه به قصد ديدن آقای خمينی می خواهد برود. 
من و دو پسر آقای بحرالعلوم به نام های عبداالمير و نوری با ايشان بوديم. 
احتمال اينكه ايش��ان را دوباره دس��تگير می كردند زياد بود مخصوصاً 
اگر متوجه می شدند كه ايش��ان به ديدن آقای خمينی می رود. ماشين 
گرفتيم و آقا را برديم قم. رفتيم منزل آيت اهلل آقا سيد مرتضی لنگرودی 
در محله عشقعلی. آقای بحرالعلوم با آقا سيد مرتضی از سابق رفيق بود 

و گويا در درس مرحوم نائينی هم درس بودند.2
آيت اهلل خائفی گيانی نيز آيت اهلل بحرالعلوم را در اين سفر در قم ديد و در ديداری كه 
ميان امام خمينی و آيت اهلل بحرالعلوم رخ داد، حضور داش��ت. ايشان درباره اين ديدار 

چنين می گويد: 
آقای بحرالعلوم و آقای ضيابری با هم زندان بودند. وقتی آزاد می شوند 
آقای ضيابری به رشت می رود و آقای بحرالعلوم به قم می آيد و به منزل 
آقای سيد مرتضی لنگرودی وارد می ش��ود و می خواسته آقای خمينی 
را ببيند. امام خمينی به همراه ش��يخ حسن صانعی- كه هميشه همراه 
امام بود- به منزل آقای لنگرودی آمد. در اين ديدار، امام، ش��يخ حسن 
صانعی، آقای بحرالعلوم و آقای لنگ��رودی بودند و بنده هم نمی دانم به 

1. صادق احسان بخش، خاطرات صادق، همان، ص115؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، 
همان، ص79.

2. گفت وگوی نگارنده با خليل ساجدی.
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چه مناسبتی در اين جلسه بودم. بعد از تعارفات مرسوم، آقای بحرالعلوم 
به امام گفت: 

من سخنرانی هايتان را شنيدم و در نوارها گوش دادم. اعاميه هايتان را 
هم خواندم. كتاب اصولتان1 را هم ديدم و مطالعه كردم. االن آمدم اينجا، 

تا فقط شما را ببينم. 
امام هم لبخند زدند. آقای بحرالعلوم در نجف درس خوانده بود و امام 
را تا آن وقت نديده بود. ايشان بيست سال از امام خمينی بزرگ تر بود و 
سابقه مبارزاتش از مشروطه آغاز شده بود، پدرشان در مشروطه شهيد 

شده بود. با اين اوصاف، آمده بود امام را ببيند.2
اين ديدار به منزله بيعت آيت اهلل بحرالعلوم با امام خمينی برای ادامه مبارزات بود و امام 
خمينی نيز در اين ديدار، احساس قرابت فكری با آيت اهلل بحرالعلوم می كنند و سخنان 

امام و نامه نگاری هايی كه بين ايشان رد و بدل شده اين ادعا را تأييد می كند. 
امام خمينی در ديداری كه در 7اسفند 1341 با عده ای از متدينين تهران داشتند به 
مجاهدت دو مجتهد رشتی اشاره كرده و از ايشان به عنوان »بهترين و ارزنده ترين مردان 

دانشمند و روحانيت« ايران ياد می كند كه به ناحق آنها را دستگير و زندانی كردند: 
در مملكت��ی كه به ج��رم اظهارنظر بر سرنوش��ت ملت��ش، بهترين و 

1. اش��اره به كتاب تهذيب االصول اس��ت كه تقريرات درس خارج اصول امام خمينی به قلم شاگردش آيت اهلل 
جعفر سبحانی است كه در 3 جلد به زبان عربی در قم منتشر شده بود. مقدمه ای كه امام خمينی بر آن نوشته اند به 
تاريخ 24ربيع االول 1375ق است اما اين كتاب در حدود سال 1382ق مصادف با سال 1340 يا 1341 شمسی با 
تصحيح امام خمينی، برای اولين بار منتشر شد. )شيخ جعفر سبحانی، تهذيب االصول، تقريرات درس امام خمينی، 

تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار االمام الخميني قدس سره، شهريور 1381، ج1، ص5-6.(
2. گفت وگوی نگارنده با آيت اهلل عبداهلل خائفی گيانی. آيت اهلل خائفی در خاطراتش��ان به اين مس��ئله چنين 
اشاره كرده است: »حضرت آيت اهلل بحرالعلوم پس از آزاد ش��دن به قم آمدند و در منزل حضرت آيت اهلل العظمي 
سيد مرتضي لنگرودی)قده(، امام)س( را ماقات كردند. به امام)س( گفتند: كتب علمی )فقهی و اصولی( شما را 
ماحظه كردم، سخنرانی های شما را شنيدم، اعاميه های شما را خواندم، آمدم فقط شما را زيارت كنم.« )لحظه ها 
با آفتاب، همان، ص18؛ »آيت اهلل خائفی: مراجع عظام، همان طرح ام��ام)س( را اجرا نمايند«، حريم امام، س3، 

ش113، 28فروردين1393، ص17.(
روايت خليل ساجدی از اين ديدار- كه او نيز در اين ديدار حضور داشت- با آنچه از آيت اهلل خائفی نقل كرديم، 
كمی تفاوت دارد. ساجدی درباره اين ديدار چنين گفته است: »يك روز صبح بود كه آقای خمينی با آقا مصطفی 
برای ماقات با آقای بحرالعلوم به منزل آقا سيد مرتضی آمد؛ اين ديدار خيلی مخفی بود فلذا زمانی انجام شد كه 
منزل آقا سيد مرتضی غير از ما، شخص ديگری نبود. در آن جلسه آقای خمينی و آقا سيد مرتضی لنگرودی و آقای 
بحرالعلوم بودند. غير از اينها هم آقا مصطفی خمينی بود و من و ن��وری و عبداالمير. بعد از اينكه حرف های اوليه 
انجام شد و آقای بحرالعلوم ما را معرفی كرد، فضا به سمتی رفت كه ما سه نفر احساس كرديم بهتر است جلسه را 
ترك كنيم تا آنها با خيال راحت صحبت كنند فلذا ما جلسه را ترك كرديم ولی آقا سيد مصطفی خمينی تا پايان 
در جلسه بود. تقريباً دو ساعتی ش��د و بعد، آقای خمينی خداحافظی كرد و رفت.« )گفت وگوی نگارنده با خليل 

ساجدی.(
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ارزنده ترين مردان دانش��مند و روحانيت را برای نيل ب��ه مقاصد خود 
دس��تگير و مضروب می نمايد چون دو تن از علمای برجس��ته رشت و 
چندين نفر از علمای قم و تهران و شهرستان ها ]كه[ خود، گواه بر ضعف 

دستگاه ]است[...1
آيت اهلل بحرالعلوم بعد از ديدار امام، با خيالی آسوده، راهی رشت شد. گزارش نويسان 
ساواك كه ورود او به رش��ت را خطرناك ارزيابی می كردند لحظه به لحظه اين واقعه را 
گزارش كردند. ايشان در 11اسفند 1341 ساعت 15:45 وارد منطقه سنگر شد. از قبل 
آقايان ضيابری، رودباری، صادقی، شيخ هدايت انصاری، سيد زكی فاطمی، احسان بخش 
و دو نفر بازاری با ماش��ين تا سنگر به اس��تقبال ايش��ان رفته بودند و به اتفاق آيت اهلل 
بحرالعلوم در ساعت 16:15 وارد رشت شدند. در نزديك منزل ايشان مردم و مغازه داران و 
عاقه مندان ايشان جمع شده بودند و تا غروب مردم به منزل ايشان می رفتند و بازگشت 

ايشان را تبريك می گفتند.2

3. فاجعه حمله به مدرسه فيضيه 
با نزديك ش��دن عيد نوروز سال42، امام خمينی در 22اس��فند 41 اعاميه ای صادر 
كرد كه »دستگاه حاكمه می خواهند با تمام كوشش، به هدم احكام ضروريه اسام قيام 
كنند و به دنبال مطالبی است كه اسام را به خطر می اندازد.«3 همين مسئله باعث شد 

تا ايشان نوروز را عزای عمومی اعام كنند. 
رژيم كه نهضت��ی را در برابر خود می دي��د و روز به روز با جلوه ه��ای جديدتری از آن 
مواجه می ش��د درصدد برآمد تا حركت امام و حوزه قم را س��ركوب كند. مأموران رژيم 
در 2فروردين 42 زمانی كه مراس��م ش��هادت امام صادق)ع( در مدرسه فيضيه منعقد 
بود حمله كردند و طاب بی دفاع را مورد ضرب و ش��تم قرار دادند. در اين واقعه يكی از 
شاگردان امام و از طاب جوان و فعال حوزه علميه قم به نام حجت االسام سيد يونس 
رودباری به شهادت رسيد و عده زيادی مجروح شدند. اين شهيد گيانی، اولين شهيد 
نهضت امام بود كه خونش باعث رونق مبارزه و گرم ش��دن تنور نهضت گرديد و بركات 

بسياری داشت كه از جمله آنها قيام 15خرداد است.

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

2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص5 و 79.
3. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، ج1، همان، ص523. 
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روزی كه رژي��م به مدرس��ه فيضيه حمله 
كرد، در رشت نيز آيت اهلل بحرالعلوم، آيت اهلل 
ضيابری، آي��ت اهلل صادقی و آيت اهلل س��يد 
حسين رودباری از عموم مردم دعوت كرده 
بودند تا در مساجد ش��هر، مراسم عزاداری 
شهادت امام صادق برپا كنند و اين مراسمات 
كه وجه سياسی نيز داش��ت، در جای جای 

شهر برقرار شده بود.1
هدف رژيم از اين جنايت وحشيانه و حمله 
به مدرس��ه فيضيه آن بود كه م��وج رعب و 
وحش��ت را بر حوزه علميه قم حاكم كند تا 
نه امام خمينی و نه س��ايرين جرئت افشاگری و س��خن گفتن پيدا نكنند. امام خمينی 
فضای حوزه قم را به خوبی مديريت كرد و با س��خنانی كه در جمع مردم و طاب بيان 
می كردند، رژيم نتوانست فضای قم را به دست بگيرد. آيت اهلل بحرالعلوم تلگرافی به امام 
خمينی ارسال كرد و اين جنايت را محكوم كرده و به امام تسليت گفت. امام خمينی در 

7فروردين 1342 پاسخ ايشان را چنين داد:
حضرت حجت االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم- دامت بركاته -!

از اظهار همدردی در فاجعه وارده بر اس��ام، متش��كرم. خداوند قاهر 
كافی است. 

خمينی2
آيت اهلل العظمی حكيم در پی ضرب و ش��تم طاب جوان ح��وزه علميه قم و حمله و 
بی حرمتی به روحانيت، تلگرافی در 14فروردين 42 به 32 تن از بزرگترين علمای ايران 
ارسال كرد و در رش��ت برای آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری فرس��تاد و از ايشان 
خواست كه در اعتراض به حركت رژيم ايران، بهتر است به عراق هجرت كنيد تا در اينجا 

درباره رژيم ايران، تصميم اساسی بگيريم: 
حوادث مولمه، پی در پی و فجايع محزونه به س��احت علمای اعام و 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص79.
2. صحيفه امام، ج 1، ص173؛ سيد حميد روحانی، همان، ص402؛ س��ير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص239؛ امام در آيينه اسناد- سير مبارزات امام خمينی)س( به روايت اسناد شهربانی، 

تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1383، ج1، ص55.

آیت اهلل العظمی حکيم در پی ضرب 
و شتم طالب جوان حوزه علميه قم 
و حمله و بی حرمتی به روحانيت، 
تلگرافی در 14فروردین 42 به 32 تن 
از بزرگترین علمای ایران ارسال کرد 
و در رشت برای آیت اهلل بحرالعلوم و 
آیت اهلل ضيابری فرستاد و از ایشان 
خواست که در اعتراض به حرکت 
رژیم ایران، بهتر است به عراق 
هجرت کنيد تا در اینجا درباره رژیم 

ایران، تصميم اساسی بگيریم
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روحانيت قم، قلوب مؤمنين را جريحه دار و موجب تأثر شديد اينجانب 
گرديده است. »و س��يعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون« اميد است 
علما، دسته جمعی مهاجرت به عتبات عاليات بنمايند تا بتوانم رأی خود 

را درباره دولت، صادر نمايم. 
محسن طباطبايی حكيم
8ذی القعده 1382 1

بعد از فاجعه حمله به مدرسه فيضيه، امام با عزمی راس��خ درصدد براندازی رژيم بود 
چرا كه راه هاي��ی كه برای اصاح رژي��م و اتمام حجت در پيش گرفته بود، با شكس��ت 
مواجه شد و رژيم تغييرپذير نبود. از جمله اقدامات امام خمينی كه برای براندازی رژيم 
برنامه ريزی كردند اين بود كه »نامه های سرگش��اده و پرمحتوايی در پاسخ تلگراف ها، 
تومارها و نامه های پش��تيبانی علما و مردم انتشار می دادند. اين نامه های سرگشاده هر 
يك »انقاب نامه« ای بود كه می توانست دگرگونی فكری و فرهنگی شگرفی پديد آورد 
و مردم ايران را بر ضد رژيم ش��اه به خيزش و خروش وادارد.«2 اين قبيل نامه ها را امام 
خطاب به معدود كسانی كه بيشترين هماهنگی را با ايشان داشته و آمادگی تام و تمام 
برای هر گونه جانفشانی برای اهداف انقاب داشتند می نوشت. يكی از اين نامه ها را امام 
در چهلمين روز شهادت سيد يونس رودباری، در جواب نامه آيت اهلل بحرالعلوم نگاشت 
و خط سرخی كه پيش روی مبارزه می ديد را به صراحت برای آيت اهلل بحرالعلوم نوشته 

و راهكارهای مبارزات نرم را در گيان به ايشان بيان كرد: 
بسم اهلل  الرحمن الرحيم

42/2/12
رشت- خدمت ذی شرافت حضرت مستطاب س��يدالعلماءالعالمين و 

حجت  االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم- دامت بركاته!
به عرض عالی می رس��اند، مرقومه محترم كه حاكی از سامت وجود 
مبارك و تفقد از دعاگو بود، موجب تش��كر گرديد. س��امت و سعادت 
جنابعالی را از خداوند متعال خواس��تار]م[، اميد است با بركات ادعيه 
شريفه و احترامات، به قدر ميسور نگذاريم دستگاه به مقاصد شوم خود 

برسد.

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ج1، ص83-84.
2. سيدحميد روحانی، همان، ص436. 
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اينجانب عازم هس��تم تا آنجا كه ممكن اس��ت اقدام كنم و از هر چه 
پيشامد كند هراسی نكنم، تا بلكه تكليف شرعی خود را ادا كرده باشم. 
اگر ]در[ ش��مال نش��ريه هايی به عنوان پش��تيبانی از مقاصد اسامی 

]منتشر[ شود ظاهراً مؤثر است. 
حضور محترم مستطاب، حجت االس��ام والمسلمين آقای ضيابری- 
  دامت بركاته  - سام می رساند، و از جنابعالی و معظم له اميد دعای خير 

دارم. والسام عليكم و رحمه اهلل .
روح اهلل  الموسوی الخمينی1
اوج اين نامه در آنجا است كه امام می فرمايد: »اينجانب عازم هستم تا آنجا كه ممكن 
است اقدام كنم و از هر چه پيشامد كند هراسی نكنم.« امام به اين طريق پرده از اسراری 
برداشت و غرض از اين مبارزه را براندازی رژيم عنوان نموده است. همچنين پيشنهادی 

كه امام درباره انتشار مجات اسامی در گيان می دهد بسيار قابل توجه است.2
وقتی نامه امام به رشت رسيد روح مبارزه دوباره در ميان مردم و روحانيون دميده شد. 
اين بار آيت اهلل بحرالعلوم و علمای رشت به مناسبت چهلمين روز شهادت سيد يونس 
رودباری و شهدای فيضيه، اعاميه ای را در 16ارديبهشت 1342 )12ذی الحجه 1382( 
خطاب به مراجع تقليد و مردم منتشر كردند و در نهايت حمايت تام و تمامی خود را از 
نهضت و ش��خص امام خمينی بار ديگر با صراحت اعام كردند و رژيم را تهديد كردند 
كه در صورتی كه كوچكترين توهينی به مقام مرجعيت خصوصاً امام خمينی شود، هر 

اتفاقی كه بعد از آن بيفتد، مسئولش خود رژيم خواهد بود: 

1. همان، ص438؛ صحيفه امام، همان، ص 202؛ س��ير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، 
همان،ص294-295.

2. آيت اهلل بحرالعلوم نيز در اين راه به حمايت از نشريات اسامی و نيز نويسندگان اين قبيل مقاالت پرداختند. 
يكی از فضای حوزه علميه رشت كه از نويسندگان فعال در نوش��تن مقاالت اسامی و دينی بود و سال ها در اين 
زمينه انجام وظيفه می كرد، آيت اهلل بحرالعلوم او را مورد تشويق و تكريم قرار داده و در تأييد آثار قلمی اش، تقريظی 
بر يكی از كتاب های وی نوشته كه اين مسئله باعث تش��ويق وی و نيز تأييدش در گيان شده بود. تقريظ آيت اهلل 
بحرالعلوم به اين شرح است: بسمه تعالی. انصافاً جناب دانشمند گرامی آقای حاج ميرزامحمدعلی انشايی- رئيس 
محترم اداره ثبت اسناد استان گيان- با تراكم اش��تغاالت اداری، از قيام به اهم تكاليف كفائيه كه ارشاد و روشن 
نمودن اذهان عامه، خصوص جوانان نسل آينده است؛ مس��تدالً بالّتی هی احسن برای رفع اوهام و اشتباهات كه 
منتشر می شود به هيچ وجه كوتاهی نفرمود و كامًا از عهده برآمده ]است[. و اين راهرو استاد، به چاالكی باری از 
ِ يُْؤتيِه َمْن يَشاُء. َفلِلّه تعالی دّره و عليه سبحانه  دوش نازنين جهان برداشته و گوی سبقت ربوده است. ذلَِك َفْضُل اهللهَّ
اجُره. َفلَيش��ُكر اهللَ عزوجل بهذه النهمه و نحن نشكر بنعمه وجودِه و نَس��ئل اهللَ تعالی اَن يَزيد فی تاييداتِه موافقاً 
بمايُحب و يَرضی. و الس��ام عليه و علی اخواننا المومنين و رحمه اهلل و بركاته. آذرماه 1345- الحاج بحرالعلوم.« 
)محمدعلی انشايی، اطفای ش��رر يا پاسخ پندارها، ش��ماره 6 از نشرات جمعيت قرآن رش��ت، با  تقريظ: آيت اهلل 

سيدحسن بحرالعلوم، رشت، چاپ حقيقت، آذر 1345، ص1.(
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بسمه تعالی
خدمت با سعادت حضرات مراجع و برادران ايمانی با تقديم سام اعام 

می دارد:
به مناسبت چهلم فاجعه مؤلمه قم و تسليت برادران و مادران داغديده 
كه از جگرگوش��ه های مفقودش��ده خود خبر ندارند، تصميم داش��تيم 
مجلس فاتحه ای در مسجد جامع رش��ت منعقد و به عنوان دعای ندبه 
متوسل شويم. خوف از اينكه مبادا شعبه همان دستگاهی كه مجروحين 
بی پناه و كبوتران حرم حضرت معصومه)ع( را در بيمارستان راه نداده، 
در مقام مزاحمت اهالی و توده مسلمان رشت برآيند؛ عليهذا به تبعيت از 
حضرت ابی عبداهلل)ع( كه حج را به عمره مفرده بدل فرمود؛ شب جمعه 
كه شهادت حضرت مسلم)ع( بود با حضور جمع انبوه از حجج اسام و 
طبقات مختلف و غيرهم به ختم اَمن يُجيب مشغول و متضرع شديم كه 
خداوند قهار، خودسران را متوجه به اش��تباهات خود نموده و آنان را به 

صراط مستقيم هدايت فرمايد.
گرچه حضرت سبحان بر حسب وعده ای كه با تأكيدات زياد در قرآن 
مجيد فرموده: »و اِنّا لَُه لَحافُِظوَن«1 خود، قرآن و احكام آن را حافظ است. 
هدف ما اين است كه به قدر ميسور از قصور مسئوليت تقصيری نداشته 
باش��يم. خاصه تظلمات ملت بی پن��اه، اينكه دولت خود را مش��روطه 
دموكراسی و تابع مذهب جعفری معرفی می نمايد در حالی كه رعايت 
هيچ يك را ننموده و بايد به آنها گفت به فرمايش حضرت ابی عبداهلل)ع(: 
»اْن لَْم يَُكْن ديٌن َفُكونُوا اَحراراً فی ُدنياُكم«2 اگر برای قرآن و اهل قرآن 
كه اكثريت ملت ايران را تش��كيل می دهد، احترامی قائل نيست الاقل 
به قانون اساسی و اعاميه جهانی حقوق بشر و اصول اخاقی و انسانی 
احترام بگذارد. آيا راهنمايی دانشمندان و آزادی خواهان و فتوای فقها 
كه در رفراندوم رأی مخالف بدهن��د، روی كدام يك از قوانين دنيا جرم 
محسوب ]می شود؟[ و يا تا جرمی به وسيله دستگاه قضايی صالحی ثابت 

1. و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود. )حجر/9(
2. »إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم ِديٌن َو ُكْنُتْم اَل تََخاُفوَن الَْمَعاَد َفُكونُوا أَْحَراراً فِي  ُدنَْياُكْم.« به معنای: اگر شما دين نداريد و از 
حساب روز قيامت نمی ترسيد، پس دست كم در دنيای خود آزادمرد باشيد. )بحاراالنوار، محمدباقر بن محمد تقی  

مجلسی، بيروت، دار إحياء التراث العربي ، 1403ق، ج45، ص51.( 
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نشود، حبس و زجر و شكنجه و باتكليف گذاشتن اشخاص ]تا[ چند ماه 
صحيح است؟ آيا حمله مسلحانه به مكتب جعفری و سوزانيدن قرآن و 
كتب دينی و قتل و ضرب و جرح و مفقود نمودن محصلين بی پناه علوم 
دينی و غارت اثاثيه آنان و تخريب حجرات و شكس��تن درب و پنجره و 
بردن طابی كه كارت معافی از خدمت سربازی داشتند به سربازخانه ها 

و توهين به اساتيد و مراجع تقليد با چه قانونی تطبيق می كند؟ 
هموطنان عزيز، مسلمانان غيور »اِْن تَنُصُروا اهلل يَُنُصُركم«1 كراراً گفته و 
چون عاقمند به استقال مملكت اسامی هستيم مجدداً تذكر می دهيم 
تا دولت تغيير رويه ندهد و مطيع قانون نگردد ملت ايران ساكت نخواهند 
نشس��ت؛ و تا ملت راضی نش��ود دولت نمی تواند به پا باشد. »تو خواه از 

سخنم پند گير، خواه مال.«2
در خاتمه بدين وسيله پش��تيبانی خود را از حضرات آيات عظام قم و 
مش��هد و غيرهم باألخص حضرت آيت اهلل معظم آقای خمينی- مدت 
اظالهم- اعام ]كرده[ و تذكر می دهيم كه كوچك ترين توهين به مقام 
مقدس هر يك از مراجع، اهانت به همه علما ]خواهد بود[ و خدای نكرده 

هر مفسده ای متوجه شود دستگاه دولت، مسئول است. 
»والسام علی من التبع الهدی«3

رشت 12ذی الحجه 1382
الحاج سيد حسن بحرالعلوم، الحاج سيد محمود ضيابری، الحاج شيخ 
محمدكاظم صادقی، الداعی س��يد رضی رودباری، حاج س��يد حسين 
رودباری، الحاج سيد ش��فيع ]واحدی[، الحاج سيد حبيب اهلل موسوی، 
ابوالمكارم ربانی املشی، االحقر محمدحسن رهبری املشی، االحقر شيخ 

صادق احسان بخش، االحقر ]طاهر[ شرفی.4
با اينكه ظاهراً اوضاع آرام شده بود ولی در پش��ت پرده، فعاليت ها عليه لوايح ششگانه 
شاه جاری بود به طوری كه آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری در حدود 28ارديبهشت 
1342 استشهاديه ای درباره مخالفت لوايح شش��گانه مخالف اسام و مشروطيت امضا 

1. اگر خدا را ياری كنيد ياريتان می كند. )محمد/7(
2. مصراعی از يك قصيده سعدی شيرازی است.

3. و بر هر كس كه از هدايت پيروی كند درود باد. )طه/47(
4. نهضت روحانيون ايران، همان، ج3، ص358-360.
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كرده و برای امام خمينی فرستادند.1 يك روز بعد از امضای استشهاديه، سرلشگر پاكروان 
رئيس ساواك كل كشور دستور داد كه »آيت اهلل ضيابری را مراقبت كامل نماييد و اگر 

به تحريك بپردازد، نامبرده را دستگير نماييد.«2 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص227؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت 
ساواك، همان، ج1، ص136. 

2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت س��اواك، همان، ج1، ص313. كتاب گيان درباره قضيه 
دس��تگيری آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری دو نقل آورده اس��ت كه يكی صحيح و ديگری اشتباه است. در 
نقل صحيح، چنين اشاره شده است: »پس از انتشار اصول ششگانه انقاب سفيد محمدرضا پهلوی، وی ]آيت اهلل 
ضيابری[ به مخالفت برخاس��ت كه به همين دليل برای مدتی همراه با سيد حس��ن بحرالعلوم دستگير و زندانی 
گرديد.« )به سرپرستی: ابراهيم اصاح عربانی، كتاب گيان، گروه پژوهشگران ايران، تهران، 1384، ج2، ص709( 
اما همين كتاب در جايی ديگر قضيه دس��تگيری اين دو مجتهد را به اشتباه مربوط به پس از وقايع 15خرداد 42 
دانسته است در حالی كه اين دستگيری ها مربوط به بهمن سال 1341 بوده است: »پس از وقايع 15خرداد 1342 
در گيان چند تن از روحانيون سرشناس از جمله آقايان آيت اهلل حاج سيد محمود ضيابری و سيد حسن بحرالعلوم 
به مخالفت با اقدامات شاه برخاستند و در سخنرانی های خود اقدامات دولت را مورد انتقاد قرار دادند. چون مسئولين 
امنيتی از طريق اقدامات مسالمت آميز و دعوت آنان به س��كوت نتيجه ای نگرفتند آقايان بحرالعلوم و ضيابری را 

بازداشت و زندانی كردند.« )همان، ج2، ص117(


