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تأمالت

وطن امروز شماره 2483

پنجشنبه  21تیر 1397

اقتصاد پهلوی دوم به روایت اسناد النه جاسوسی

پویشهای اقتصادی
آمریکا در ایران
رضا سرحدی

خود در زمینه سرکوب جریان انقالب اسالمی مصممتر شود.

■■ رویکرد نظامی محمدرضاشاه و منافع اقتصادی آمریکا

مقبولیت هر نظام سیاسی تا اندازه زیادی متأثر از مطلوبیت
یا ع��دم مطلوبیت وضعیت اقتصادی آن نظام اس��ت .بررس��ی
پویشهای متقابل س��اخت سیاسی و ساخت اقتصادی در ایران
در دوره پهل��وی دوم ،بیانگر آن اس��ت ک��ه در این برهه از تاریخ
سیاسی ایران ،به دنبال طراحی و اجرای سیاستها و برنامههای
مدرنیزاسیون و نوسازی از سوی دولت ،تحوالت چشمگیری در
عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوست .پیگیری
و تأکید دولت بر نوسازی و پیشرفت اقتصادی در این دوره سبب
شد کشورهای مختلفی به شریک اقتصادی ایران تبدیل شوند.
در ای��ن میان ،آمریکا از رهگذر اقتصاد به دنبال گس��ترش نفوذ
و تقویت جایگاه خود در سپهر سیاسی ایران برآمد و تالشهای
گس��تردهای در این زمینه انجام داد .نوش��تار پیش رو با تکیه بر
اسناد سفارت آمریکا ،به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و منافع
آمریکا در سالهای پایانی حکومت پهلوی دوم خواهد پرداخت.
■■ سیاست آمریکا در قبال اقتصاد ایران

پ��س از کودتای  28مرداد  ،32دامنه روابط اقتصادی ایران و
آمریکا روزبهروز وسیعتر شد و این روابط تا انقالب اسالمی ایران
ادامه داشت .گسترش روابط میان ایران و آمریکا توسط کمیسیون
مش��ترک ایران و آمریکا تعمیق یافت .رابط این کمیس��یون در
س��ومین مرحله از برگزاری جلسه آن اظهار داشت روابط بین 2

کشور همانطور که انتظار میرود رو به گسترش است .در جلسه
مارس  1975این کمیسیون برای گسترش روابط  2کشور مبلغ
 15میلی��ارد دالر (خارج از معامالت نفتی و نظامی) برای مدت
 5سال در نظر گرفته شده بود؛ همچنین کمیسیون با مبلغ 26
میلیارد دالر برای سالهای  1975تا  1980موافقت کرد .البته 2
کشور برای دستیابی به این هدف مشترک قرار همکاری گذاشتند
که جمع تجارت غیرنظامی  2کش��ور از مرز  40میلیارد دالر در
 1975تا  1980هم باالتر رود.
منافع اقتصادی آمریکا در ایران به قدری بود که در بحبوحه
انقالب اس�لامی ،کمیته تجارتی مش��ترک ای��ران و آمریکا در
 29نوامبر  1978جلس��ه تش��کیل داد و در راستای حفظ وضع
موجود که منافع آنها را در پی داش��ت ،در نامهای به شاه نوشت:
«اعلیحضرتا ...ما کام ً
ال از روش و سیاست شما و وزیران شما برای
بازگرداندن اقتصاد ایران به حالت شکوفا و سالم قبلیاش حمایت
مینماییم».همچنینمجتمعهایتجاریآمریکاییآمادگیکامل
خود را برای حفظ ثبات اقتصادی در ایران اعالم میکنند و نامهای
نیز در اینباره به «غالمرضا ازهاری» نوشته میشود )1(.پیامهای
فوق بخوبی نشاندهنده تالش آمریکاییها برای حفظ منافع خود
در ایران اس��ت .در واقع آنها به منظور حفظ این منافع ،حمایت
خود نسبت به شاه را اعالم میکنند تا وی در اجرای سیاستهای

محمدرضاش��اه رویک��ردی نظام��ی -تس��لیحاتی نی��ز در
سیاس��تهای خود داش��ت .این رویکرد باعث شده بود آمریکا
نی��ز از آن در راس��تای منافع اقتصادی خ��ود بهرهبرداری کند.
درباره مسأله خاص سیاست تسلیحاتی «قسمت هدایتکننده
کشور آمریکا» برای تیم بازرسی  2یادداشت با عنوان «پیگیری
مذاکرات رئیسجمهور با ش��اه ایران» ب��ه ترتیب در  15ژوئن و
 25ج��والی  1972تهیه کرد .این یادداش��تهای آمریکاییها
خطاب به وزارتهای خارجه و دفاع آمریکا بود که فروش اسلحه
و تجهیزات به ایران و قراردادهای کمکی ،فنی و نظامی مربوط
را تصوی��ب میکردند .در کنار رویکرد نظامی محمدرضاش��اه،
موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و قدرت نسبی آن در میان
کشورهای خلیجفارس و همچنین منابع و بازار داخلی بورژوازی
آن ،این کشور را به یک منطقه بسیار بااهمیت برای ایاالتمتحده
آمریکا تبدیل کرده بود .بدین ترتیب ،آمریکا به یک دوست ایمن
و باثب��ات نیاز داش��ت که ه��م بتواند و ه��م بخواهد یک نقش
مسؤوالنه و سازنده در منطقه بویژه در خلیجفارس بازی کند .بر
این اساس آمریکا یکی از منافع اقتصادی خود در بازار ایران را که
مرتباً توسط درآمد نفت تأمین میشد ،فروش تسلیحات نظامی
میدانس��ت .بدین ترتیب از س��ال  1972رئیسجمهور آمریکا
عمدتاً تصمیمگیری درباره خریداری وسایل نظامی را به دولت
ایران واگذار کرد .ش��اه به مجموعه وس��یعی از اسلحه ،مهمات،
تجهیزات و تخصص فنی مربوط به آنها روی آورد و آمریکاییها
بیان میکنند از آغاز سال  1972به ایران بیش از  7میلیارد دالر
اس��لحه و تجهیزات فروختهاند که تحویل آنها تا سال  1978به
طول خواهد انجامید .این مقدار از تسلیحات نیاز به تخصص فنی
نیز داش��ت و آمریکا از این رهگذر نیز به منافع اقتصادی دست
یافت؛ بهگونهای که حدود  15هزار کارمند غیرنظامی در ایران به
کار گرفته شدند )2(.همچنین واردات غیرنفتی ایران از آمریکا از
 170/4میلیون دالر در سال  1344به  487 /3میلیون دالر در
()3
سال  1352رسید.

■■ برنامههای ضدبومی اقتصادی

از مهمترین تئوریهایی که وضع اقتصادی کشورهای جهان
س��وم را در گذش��ته بهصورت دقیق تحلیل میک��رد« ،نظریه
وابستگی» است .بر اس��اس این نظریه ،کشورهای سرمایهداری
ت�لاش میکنند با قراردادها و برنامههای اقتصادی ،کش��ورهای
ضعیفتر را در مدار وابس��تگی خود حفظ کنن��د .آمریکا نیز از
جمله کش��ورهایی بود که درباره ایران این سیاست را از رهگذر

سؤاالتی که مسؤوالن اقتصادی باید پاسخ دهند
س�یدامیر می�ری :در روزها و ماههای اخیر ،بحث بر س��ر اقتصاد ایران از
مراکز علمی و دانش��گاهی به خیابان کشیده شده و همچنان که خبری از
س��وی دولتمردان در باب حل مشکالت اقتصادی به گوش نمیرسد ،مردم
نیز هر روز بیش��تر از گذشته نسبت به آینده ناامید میشوند .مشکل اصلی
اقتص��اد ایران غیر از افزایش بیوقفه نرخ ارزهای خارجی ،بیکاری ،تعطیلی
کارخانهها و کاهش درآمدهای مردم ،نبود کارشناسان با جرأت و همچنین
دولتمردانی است که به صدای بخش علمی و دانشگاهی کشور گوش کنند.
مشکالت اقتصادی امروز ایران اگرچه پیچیده
ب��ه نظر میآید؛ با این حال نمونههایی از این
دست مش��کالت در دیگر کشورهای جهان
نیز وجود داشته است .کشور ترکیه در زمان
«بولنت اجویت» دارای تورم افسارگس��یخته
بود .کش��ورهای شرق آسیا در اواخر دهه 90
میالدی دچار کاه��ش ارزش پول ملی خود
شدند .بیشتر از یک دهه از فروپاشی اقتصاد
آرژانتی��ن نمیگذرد .آمریکا  10س��ال پیش
ب��ا یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی خود روبهرو ش��د .با این حال هیچ
کشوری نیست که در بحران فرورفته و از آن بیرون نیامده باشد .با این وجود
به نظر میرسد ایران از این قاعده مستثناست .مردم صبور ایران امروز بیش از
همیشه نسبت به اقتصاد بدبین و خشمگین هستند .چرا؟ دلیل آن یک چیز
بیشتر نیست؛ سردرگمی و نبود نقشه راه واقعی برای اقتصاد ایران .اقتصاد،
علم دو دو تا چهار تاست که هر دولتی و هر حزبی در هر جای جهان باید
به قواعد آن عمل کند .مشکالت امروز ایران نیز خیلی پیچیده نیست و اکثر
اقتصاددانان بر راهحلهای برونرفت از آن متفقالقول هستند با این حال چرا
مشکل ایران سالهاست حل نمیشود؟
مش��کل اصلی ای��ران این اس��ت که کارشناس��ان دول��ت واقعیتها را
نمیبینند .برای مثال در زمان دولت دهم که قیمت ارز  3برابر شد ،بسیاری
از کارشناس��ان دولتی متفقالقول گفتند این رویه به نفع صادرات ما است.
ب��ا این وجود ص��ادرات ما تغییری نکرد .دلیلش یک چی��ز بود؛ دولتیها و
کارشناسانش��ان ندیدند ما صنعتی نداریم که بتوانیم صادر کنیم .ماهیت
امروز اقتصاد ایران چیست؟ این نخستین سوالی است که باید به آن پاسخ
دهیم .آیا ما مزیت نس��بی در تولید کاال و صادرات کاالهای صنعتی داریم
یا در ارائه خدمات فنی -مهندسی از قابلیت بهتری برخوردار هستیم؟ وقتی
در ای��ران ما نمیدانیم چه میخواهی��م انجام دهیم ،نمیتوانیم فرصتها و
تهدیدهایمان را بشناس��یم .ما هنوز نمیدانیم توانمندیهایمان در کدام
حوزههاس��ت .در این کره خاکی  2ابرقدرت اقتص��ادی وجود دارد؛ چین و
آمریکا .اقتصاد چین بیشتر بر مبنای صادرات کاال به اقصینقاط جهان است
تا صادرات خدمات و بر عکس آن بیش��تر اقتصاد آمریکا بر اساس صادرات
خدمات به دیگر کشورها استوار است.
در کش��ور چین هر قدر ارزش یوآن پایین باش��د ،به نفع مردم و اقتصاد
کش��ور است و بر عکس آن در آمریکا افزایش ارزش دالر باعث افزایش رفاه
مردم میشود .دیگر کشورهای جهان نیز همواره سعی میکنند چنین نقشی

در منطق��ه جغرافیاییای که در آن حض��ور دارند برای خود تعریف کرده و
آن را بهوجود آورند .کش��ورهای «خدماتمحور» کشورهایی هستند که از
دانش و نیروی تحصیلکرده خوبی برخوردارند و به دالیل متعدد مانند مسائل
ژئوپلیتیک یا حتی مسائل اجتماعی ،پتانسیل بیشتری در ارائه خدمات دارند
تا تولید کاال .در نقطه مقابل ،کشورهای تولیدکننده کاالهای صنعتی هستند
ک��ه میتوانند کاالهایی با قیمت مناس��ب و کیفیت باال تولید کنند ،مانند
ترکیه در منطقه غرب آسیا .حاال باید چه کرد؟ ابتدا باید تواناییهایمان را
بشناسیم و تهدیدها و فرصتها را دریابیم .برای
مثال ایران دارای  3مزیت نس��بی است؛ اول در
بخش نفت و گاز ک��ه خدادادی ما مقدار زیادی
از آن را در اختی��ار داریم .دومین مزیت ،بخش
معادن ما اس��ت که ایران از این حیث ،کشوری
بس��یار غنی محسوب میشود .بخش کشاورزی
سومین مزیت ما محسوب میشود .دلیل آن هم
کشیده شدن ایران در طول جغرافیایی زمین و
اختالف دمایی میان شمال با جنوب ایران است
و این امکان را میدهد که ما هر  4فصل س��ال توانایی برداشت محصول را
داشته باشیم.
بخش کش��اورزی که خود یکی از مزیتهای ما محس��وب میش��ود و
میلیونها نفر در آن مش��غول به کار هس��تند ،امروز تهدیدی برای حیات
ایران هم هس��ت .ایران امروز با مش��کل آب مواجه اس��ت .این یک تهدید
است .حال باید از خودمان بپرسیم :آیا باید بخش کشاورزی را تعطیل یا از
کش��ت محصوالت پرمصرف آبی اجتناب کنیم؟ برای مثال باید از خودمان
بپرسیم :آیا بخش کشاورزی در استان اصفهان برای ما اهمیت دارد ،یا بخش
صنعتی این استان مانند کارخانههای ذوبآهن که مقدار زیادی آب مصرف
میکنند؟ اینها س��واالتی است که جواب دادن به آنها سخت نیست و باید
دو دو ت��ا کرد و بع��د از جواب دادن به آنها باید عمل کرد .آیا تولید برنج و
هندوانه را نمیتوانیم متوقف کنیم و آنها را وارد کنیم و از س��وی دیگر به
تولید محصوالتی مانند گندم و جو بپردازیم؟ آیا بهتر نیست به کشت و تولید
آووکادو که  50س��ال پیش در ایران کشت میشد بازگردیم؟ محصولی که
میتواند ارزآوری بهتری از هندوانه داشته باشد .مشکل امروز ایران سردرگمی
و نبود نقشه راه است که به دلیل نبود کارشناسان شجاع و مجرب از سویی
و همچنین نبود گوش شنوا از سوی دولتمردان به آن دچار شدهایم .اول باید
مسیر را مشخص کرد .اگر بدانیم چه میخواهیم ،میتوانیم راههای رسیدن
به آن را ترسیم کنیم .شفافیت مهمترین اصل در توسعه اقتصاد است .باید
یکبار برای همیشه به چند نرخی بودن ارزهای خارجی پایان داد .مطمئنا در
ابتدا سختیهایی وجود دارد ولی نتایج آن بسیار بیشتر و بهتر از آنچه امروز
است خواهد بود .اگر شفافسازی را شروع کرده و ماهیت اقتصاد را مشخص
کرده باشید و برنامههای مدون را نیز به اجرا گذاشته باشید سختیهای مسیر
نتایج شیرینی را در پی خواهد داشت .یکبار برای همیشه باید به این مسائل
پایان داد .تاریخ نشان داده بحرانهای اقتصادی به مرور زمان به بحرانهای
امنیتی تبدیل میشود .اگر امروز حواسمان نباشد ،فردا خیلی دیر است.

برنامهریزی ضدبومی دنبال میکرد .از مهمترین اقداماتی که در
راستای این استراتژی صورت گرفت ،اجرای برنامههای اقتصادی
طراحیشده در غرب بود که سنخیت چندانی با منابع اولیه ایران
نداشت .همچنین این برنامهها ،اقتصاد مصرفی و انحصاری شدن
بازار فروش بهوسیله کاالهای ساخت ه شده غربی را در پی داشت
که به پشتیبانی از س��رمایهداری وابسته منجر شد .از میان این
طرحها میتوان به «طرح بازرگانی -کش��اورزی» اشاره کرد که
نقش مهمی در وابس��تگی اقتصاد ایران به آمریکا در چشمانداز
 1980داش��ت .این پروژه ،نفوذ در مس��ائل کشاورزی ،بازرگانی،
سیستم خانهسازی و رخنه در پروژههای بزرگ را در دستور کار
قرار داده بود .خود آمریکاییها نیز درباره این طرح اذعان کردند
شرایط سیاسی ممکن است اجازه عملی کردن تمام پیشنهادهای
()4
موجود در آن را ندهد.
حت��ی «ت��اس .اچ .مکلئود» سرپرس��ت مش��اوران هاروارد
که برای تدوین برنامه س��وم توس��عه به ایران آمده بود ،نیز بیان
کرده اس��ت مشاوران برنامهریزان ایران محدودیتهایی به لحاظ
میزان آگاهی درباره محیط پیرامون خود داشتند و این مشاوران
حتی نمیتوانستند با زبان پارسی ارتباط برقرار کنند .وی گفته
است انگلیسی نوش��تن این برنامهها یک ادعا را دامن میزد که
برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است )5(.این نوع از نفوذ برای
آمریکاییها بهقدری اهمیت داش��ت که یک��ی از خطوط اصلی
سیاس��ت آن کش��ور درباره دولت موقت نیز همکاری اقتصادی،
اطالعاتی ،نظامی و سیاس��ی برای قدم جلو گذاش��تن و نفوذ در
()6
اقتصاد و سیاست ایران عنوان شده بود.
■■ترس از اعتصابهای اقتصادی بازار

یکی از مهمترین خطرهایی که منافع آمریکا در ایران را تهدید
میکرد ،نارضایتیها از وابستگی اقتصادی ایران به این قدرت بود.
آمریکا میکوشید از طریق اقتصاد و بویژه از طریق سرمایهگذاران
ایران��ی ،ایران را در وضعیت ثب��ات حفظ کند تا به منافعش در
این کش��ور لطمهای وارد نش��ود؛ از همینرو ایاالت متحده در
قبال س��رمایهداران ایرانی ،سیاست حمایت را اتخاذ کرده بود تا
ش��ریان اقتصاد ایران را در دس��ت گیرد و مانع پیوند اقتصاد و
سیاس��ت در جهت انقالب اسالمی شود .این سرمایهداران اغلب
غربگرا بودند و آمریکا میکوشید با حمایتهای اقتصادی خود،
این سرمایهداران را در گفتمان غربگرایی حفظ کند و حتی از
طریق آنها به اطالعات مختلفی دست یابد .از این موارد میتوان
به کمک ایاالت متحده برای حل مسائل اقتصادی و حقوقی این
س��رمایهداران با کمپانیهای آمریکایی اشاره کرد .این کمکها
باعث نزدیکی س��رمایهداران به آمریکا میش��د و سبب میشد

آنها از موضع یک دوستی خوب ،اطالعات موردنیاز را به سفارت
این کشور منتقل کنند .یکی از این موارد ،کمکهای اقتصادی
آمری��کا به فردی با نام خانوادگی «روغنی» و رفع اختالفات او با
کمپانیهای آمریکایی اس��ت .همچنین آمریکا قبل از انقالب با
تطمیع و وعده به برخی از بازاریان ثروتمند میکوش��ید آنها را
به حفظ حکومت محمدرضا ترغیب کند .واس��طههای بسیاری
برای برقراری چنین ارتباطی میان سرمایهداران ایرانی و آمریکا
وجود داش��ت؛ در برخی از موارد« ،اردشیر زاهدی» واسطه این
ارتباط بود؛ بنابراین بسیاری از منابع خبری سفارت ،سرمایهدارانی
بودند که شریان اقتصادی و حیاتی آنها به نحوی به کمپانیهای
آمریکایی متصل بود .این سرمایهداران به دلیل کسب سودهای
اقتصادی در معامالت اقتصادی ،خواهان حضور آمریکا در ایران
بودند؛ زیرا این حضور به تأمین و تداوم سود و منافع آنها منجر
میشد و از همینرو با سرویسهای سیاسی و اطالعاتی سفارت
همکاری میکردند )7(.در مجموع رابطهای دوطرفه و سودده میان
برخی س��رمایهداران بزرگ ایرانی و آمریکا برقرار بود و آمریکا از
این سرمایهداران در راستای تأمین اطالعات و حفظ ثبات ایران
استفاده میکرد.

■■ نتیجهگیری

سیاست آمریکا در روابط با ایران بر محور اندیشههای اقتصادی
و امنیتی اس��توار بود .این کشور میکوشید از طریق اقتصاد در
حوزههای امنیتی و سیاس��ی نفوذ کند .بر این اساس ،آمریکا تا
سالهای منتهی به انقالب اسالمی ،سیاست وابستگی اقتصادی
را ادام��ه داد .این سیاس��ت ،بهرغم تامین منافع اقتصادی ایاالت
متحده خطرهایی همچون مبارزه مردم ایران با رویکرد وابستگی
محمدرضاشاه را به دنبال داشت که در نهایت به پیروزی انقالب
اسالمی منجر شد.
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روزی که امام از فاجعه  15خرداد باخبر شد
امام خمينى عـصـر عاشـورا [ 13خرداد سال 42شمسى] در مـدرسه فيضـيـه
نط��ق تاريخـى خـويـش را كه آغازى بر قيام  15خرداد بود ايراد كردند .در هميـن
سخنرانى بـود كه امام بـا صداى بلند خطاب به شاه گفتند :آقا من به شما نصيحت
مىكنـم ،اى آقاى شـاه! اى جنـاب شاه! مـن به تو نصیحت مىكـنم دسـت بـردار از
اين كارها ،آقا اغفال مىكنند تو را .من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهـند تو بروى،
همه ش��كر كـنند ...اگر ديكـته مىدهند دسـتت و مىگـويند بخوان ،در اطرافـش
فكركن ....نصيحت مرا بشنو ...ربط ما بین شـاه و اسرائيل چيست كه سازمان امنيت
مىگـويد از اس��رائیل حرف نزنید؛ از شاه هم حرف
نزنید؛ مگر شاه اس��ـرائیلی است؟ امام را در ساعت
پایانی شب 15خـرداد دستگيـر و بـه تهـران بـردنـد.
صبحگاه  15خرداد خبر دس��تگيرى ایشان ابتدا به
مردم قم و س��پس بـه مردم تهران ،مشهد ،شيراز و
ديگر شهرها رسيد و این آغاز قیام  15خرداد  42بود.
نزديكترين نديم هميشگى شاه ،تيمـسار «حسيـن
فردوس��ت» در خاطراتش از به كارگيرى تجربيات و
همكارى زبـدهترين ماموران سـياس��ى و امـنيـتى
آمريكا براى سركـوب قـيام و هـمچنيـن از سراسـيمگـى شاه و دربـار و امراى ارتـش
و ساواك در ايـن ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضـيح داده است كه چگـونه شـاه و
ژنـرالهـايـش ديـوانهوار فرمان سركـوب صادر مىكردند .امام خمينـى پـس از 19
روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در پـادگـان نظامـى عشـرتآبـاد منتقل
شـدند .با دستگيرى رهبـر نهـضـت و كـشتار وحشيانه مـردم در روز  15خـرداد ،42
قيام ظاهرا س��ركوب شد .امـام در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سواالت بازجـويان ،با
اعالم ايـنكه هـيات حاكمه ايران و دستگاهقضايی آن را غيرقانونـى و فاقد صالحيت
مىدانند ،اجتـناب ورزيـدند .شامگاه  15فـرورديـن سال  43بـدون اطالع قـبـلى،
امام خمينى آزاد و به قـم منتقل شدند .بـه محض اطالع مردم ،شـادمـانى سراسر
ش��هر را فراگرفت و جشنهاى باشكوهى به مدت چند شبانهروز برپا شد .صبح روز
 11مرداد  42به دس��تور پاکروان رئیس ساواک ،امام از زندان عشرتآباد به خانهای
در منطقه داوودیه در ش��مال تهران انتقال داده شدند .این در شرایطی بود که  2ماه
از بازداش��ت امام میگذشت .بر اساس گزارش ماموران ساواک ،در همان بعد از ظهر
روز انتقال امام ،بیش از  3هزار نفر برای دیدار با ایشان اطراف این خانه اجتماع کرده
بودند .اوضاع محله داوودیه دگرگون شده بود و نیروهای امنیتی قادر به کنترل اوضاع
نبودند .خانه جدید ،در روز اول شلوغ بود .حدود  40نفر در داخل خانه بودند .بخشی
از این عده ،ماموران س��اواک بودند از جمله س��روان حس��ین عصار ،راننده خودروی
س��اواک در روز بازداشت امام و فرمانده امروز ساواکیهای مستقر در اقامتگاه ایشان.
صب��ح روز بع��د ( 12مرداد) بیش از یکهزار نفر در تالش ب��رای ورود به اقامتگاه امام
بودند .اما ساواک از ورود آنها جلوگیری میکرد .امام که چنین دیدند ،برآشفتند و بر
سر ماموران تشر زدند« :مگر من زندانی شما هستم که اینجور رفتار میکنید؟ نکند
این زمینهها را برای کش��تار جدید مردم برنامهریزی کردهاید؟»( )1امام از عصر دیروز
ناراحت بودند .ایش��ان از رخدادهای تلخ روزه��ای  15و  16خرداد  42بیخبر مانده
بودند .امام گفتند« :به من این صحبتها نش��ده بود .تا از حبس آمدم بیرون .عصر
همان روز ،دفعه اول ،جریان را مطلع شدم» )2( .دیدارکنندگان اگر تکجملهای هم از
آن روزها به زبان آورده باشند ،اینک یک کتاب گویا و سوگنامهای حجیم داشتند که

برای ویران کردن ایشان بسنده بود .امام همچنین گفتند« :خدا میداند که اوضاع 15
خرداد ،مرا کوبید» )3(.با همین روحیه آسیبدیده بود که وقتی سروان عصار را دیدند
سرش فریاد کشیدند« :این ساواکیها اینجا چه میخواهند؟ پدر اینها را درمیآورم.
بلند میش��وم و میروم مس��جد (ش��اه) و مردم را به قیام دعوت میکنم .بروید گم
شوید» .سروان رنگپریده عقب عقب رفت و خود را به نصیری ،رئیس شهربانی رساند
و تهدید امام را بازگو کرد .امام از شنیدن فاجعه  15خرداد شوکه شده بودند .چنانکه
میتوان گفت هرگز آن را فراموش نکردند و تا  25س��ال بعد با این جریحه قلبی به
سر بردند .این زخم همواره پیوند میان ایشان و مردم
را نشان میداد؛ پیوندی دوسویه و پر نشان .محبتی
که از ناحیه ایشان به سمت تودهها جریان یافته بود،
جانانه و حقیقی بود .مردمباوری حضرت امام از ژرفای
وجودشان میجوشید .خود را در برابر آنان فروتن و
افتاده میدیدند .با درد مردم میگریستند و با شادی
آنان خوش بودند .هرچند مرامی درونریز و درونگرا
داش��تند اما بودند کسانی که برونریزی ایشان را در
مردمخواهی به چشم دیدند .وقتی گروهی در داوودیه
به دیدنشان آمده بودند و ساواکیها راهشان نداده بودند و از همان خیابان ،عشق خود
را فریاد کرده بودند ،امام به ایوان خانه آمده دس��تی تکان دادند ،ولی تاب نیاوردند و
نشسته و بشدت گریس��تند .آقای لواسانی گفتند« :چرا گریه میکنید؟ چرا اینقدر
ناراحت هس��تید؟» گفتند« :من ناراحتم که بچههای من س��المند ،خودم هم سالم
()4
هستم ،ولی جوانان مردم شهید شدند .این برای من تحملش خیلی مشکل است».
امام در نخس��تین دیدار با بازماندگان قیام  15خرداد قم ،بس��یار منقلب شده بودند.
دیدن کودکان پدر از دس��ت داده ،مادران داغدار ،و زخمیهای رهیده از مرگ ،تاب
و توانشان را میبلعید .احساس عجز میکردند .ایشان همین حس را آشکارا بر زبان
جاری کردند« :من تاکنون احس��اس عجز در صحبتها نکردهام [اما] امروز خودم را
عاج��ز میدانم .عاجز میدانم از اظهار تالمات روحیای که دارم ...خدا میداند که مرا
اوضاع  15خرداد کوبید )5(».مامور نفوذی ساواک از گریههای امام خمینی در قم یاد
کرده است .زمانی که «نامههای زیادی به ایشان دادند و نوشتند شوهرهای ما مردهاند،
جوانان ما کشته شدهاند .آقای خمینی تکلیف ما چیست؟ سرپرست نداریم»( )6ایشان
به اندک کارگزاران داوطلب خانهشان دستور دادند فهرستی از کشتهشدگان روزهای
 15و  16خرداد  42تهیه کرده به سرپرستان هر خانواده ،به نسبت شمار آنها از یک
()7
تا  3هزار تومان کمک کنند.
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