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 15بهمن  ،1327محمد رضا پهلوی در
محوطه دانشگاه تهران ،از سوی فردی به نام
ناصر فخرآرایی مورد سوء قصد قرار گرفت،
اما جان سالم به در برد .به گزارش پایگاه
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،درباره
عوامل اصلی این ترور ،شایعات زیادی بر سر
زبا نها افتاد و برخی آن را به حزب توده و
گروههای مذهبی نسبت دادند.
اما در این بین ،شایعهای بسیار قوی وجود
داشــت که رز مآرا ،رئیس ستاد ارتــش را،
ط ــراح اصــلــی ت ــرور م ـیدانــســت؛ چــرا که
او بعد از محمدرضا پهلوی ،دومین فرد
قدرتمند ایران محسوب میشد و با توجه
به شخصیت جا هطلب و قدر تطلبی که
داشت ،امکان صحت این شایعه ،زیاد بود.
طبق شایعه ،هدف رز مآرا این بود که با از
میان برداشتن شاه ،قدرت را در ایــران به
دست بگیرد .او برای رسیدن به این هدف،
به سفارتخانههای آمریکا و انگلیس نزدیک
شده و قول اعطای امتیاز را به آن ها داده
بــود .شرایط سیاسی کشور در آن زمان
بهگونهای بــود که بخش مهمی از دولت
و نمایندگان مجلس و نیروهای نظامیو
انتظامی،وابسته به رز مآرا بودند و بعد از
شــاه ،او در سیاست کشور تأثیرگذار بود
و اگر شاه کشته میشد ،بدون شک زمام
امور کشور را در اختیار میگرفت .رز مآرا
برای رسیدن به اهدافش ،با سیاستمداران
و احــزاب مختلف ارتــبــاط بــرقــرار میکرد
که ازجمله ایــن احــزاب ،حــزب تــوده بود.
کیانوری از رهبران حزب توده هم بهصورت
مستقیم و هم بهصورت غیر مستقیم ،از
طریق همحزبیاش ،خسرو روزبه ،با رزمآرا
ارتباط داشت.
حزب توده ،روز  14بهمن هر سال ،مراسم
یادبود دکتر تقی ارانی را برگزار میکرد که
این بار ،به پیشنهاد کیانوری ،این مراسم
به روز  15بهمن ،یعنی همان روز ترور شاه
موکول شد؛ ضمن اینکه رزمآرا ،در همین
روز به تمامی پادگانهای نظامی پایتخت،
دستور آمــادهبــاش داده بــود .با این حال،
فریدون کشاورز ،از اعضای حزب توده که
بعدها از این حزب جدا شد ،ادعا میکند
که کمیته مرکزی ،هیئت اجراییه و دبیرکل
حــزب ت ــوده ،از مــاجــرای تــرور شــاه کام ً
ال
بیخبر بود هاند و کمیتهای بهنام کمیته
تــرور کــه ب ـهصــورت مخفی در حــزب تــوده
فعالیت میکرد و کامبخش و کیانوری آن را
اداره میکردند ،با ترور شاه ارتباط داشت.
ضمن اینکه این کمیته ،قب ً
ال ترورهایی را
انجام داده بود؛ از جمله ترور دو روزنامهنگار
بهنا مهای محمد مسعود و احمد دهقان.
کیانوری از طریق یکی از اعضای حزب توده
بهنام ارکانی ،از چند ماه قبل از ترور شاه ،با
فخرآرایی ارتباط داشت.
در زمــان تــرور شــاه ،حــزب تــوده بــه علت
شکست فرقه دموکرات آذربایجان و مسائل
حاشیهای آن ،دیگر قدرت سابق را نداشت
تا بتواند بعد از مرگ شاه ،قدرت را در دست
بگیرد .اما رز مآرا به این علت که قسمت
اعظم ارتش را در اختیار داشت ،تنها کسی
بود که میتوانست از تــرور شاه بیشترین
استفاده را ببرد و ایــن یکی از مهم ترین
دالیلی است که ظن دست داشتن رز مآرا
در ترور محمدرضا پهلوی را تقویت میکند.

مردم مشهد در تاریخ انقالب اسالمی ،نقشی ویژه
داشتهاند .بسیاری از نیروهای تأثیرگذار انقالب،
از اهالی مشهد بودند یا در ایــن شهر مقدس،
سکونت داشتند .به دیگر سخن ،باید مشهد را
یکی از نقاط ثقل انقالب اسالمی ایران دانست.
واقعیت آن اســت که از مهرماه ســال  1357و
در پی بازگشت حضرت آیـــتا ...خامنهای به
این شهر و قوت گرفتن مثلث رهبری انقالب در
مشهد ،متشکل از حضرت آیــتا ...خامنهای،
مرحومآیتا...واعظطبسیوشهیدهاشمینژاد،
فعالیتهایانقالبیاینشهر،انتظامخاصیپیدا
کرد .پس از واقعه حمله به حرم رضوی در آبان
سال  1357و در پی آن راهپیماییهای عظیم
روزهای تاسوعا و عاشورا ،حاکمیت رژیم پهلوی
در مشهد به شدت متزلزل شد .مردم این شهر،
در قطعنامه پایانی راهپیمایی روز عاشورا ،رسم ًا
به سلطه رژیم پهلوی در مشهد خاتمه دادند .پس
از این راهپیمایی عظیم صدها هزار نفری بود که
عوامل رژیم شاه در مشهد ،به فکر ضربه زدن به
انقالبیون افتادند و فاجعه حمله به بیمارستان
 17شهریور و پس از آن ،هجوم اراذل و اوباش ،با
پشتیبانی ارتش ،به بیمارستان امام رضا(ع) رخ
داد و به شهید و مجروح شدن جمعی از شهروندان
مشهدی انجامید .با این حال ،مدیریت قاطعانه و
هوشیارانه مثلث رهبری انقالب در مشهد ،تهدید
رابهفرصتتبدیلکرد؛تحصن 13روزهانقالبیون
مشهدی در بیمارستان امام رضا(ع) ،عم ً
ال اوضاع
را برای وابستگان به رژیم پهلوی در مشهد ،بدتر
کــرد .تــداوم تظاهرات در روزهــای بعد ،وقایع
روزهای ن ُُهم و َد ُهم دیماه سال  1357مشهد را
رقمزد؛وقایعیکهطیآن،مشهدیهاآخرینمیخ
را بر تابوت رژیم کوبیدند و طومار عمر پهلویها را
در شهر مقدس مشهد ،در هم پیچیدند .آن چه
در پی می آید ،گفتوگوی خراسان با یک شاهد
عینی است؛ علیاصغر نعیمآبادی؛ فیلم بردار
آماتور وقایع سال  1357و از جوانان انقالبی آن
روزگــار که بسیاری از اتفاقات منجر به پیروزی
انقالب اسالمی در مشهد را به چشم دیده است.
از روزهــای منتهی به واقعه دهم
دی  1357یا همان یک شنبه خونین مشهد
بگویید.
روز پنجم دیماه بود که انقالبیون در مشهد ،با
برپایی یک راهپیمایی گسترده که آغاز آن مقابل
مدرسهنوابوبیتآیتا...شیرازیبود،بهتحصن
 13روزه بیمارستان امام رضا(ع) خاتمه دادند.
راهپیمایی پرشوری بود و با سخنرانی حضرت
آیتا ...خامنهای به پایان رسید .روز هفتم دیماه
بودکهمطلعشدیمنیروهاینظامی،استانداریرا
محاصرهکردهاند؛علتشهماینبودکهکارمندان
استانداری تصمیم گرفتهبودند به مردم بپیوندند
و این ،یعنی عم ً
ال دولت در مشهد ساقط شده و کار
به دست مردم افتاده بود .شهروندان خودشان
را به استانداری رساندند و کارمندان انقالبی را
نجات دادند .راهپیمایی بعدی ،روز ن ُُهم دیماه
برگزار شد؛ از مقابل حرم مطهر .روز عجیبی
بــود؛ مــردم به صــورت خانوادگی به راهپیمایی
آمده بودند .روی جای بلندی رفتم تا بتوانم فیلم
بگیرم.خیابانتهران(امامرضا(ع)فعلی)،مملواز
جمعیت بود و جای سوزن انداختن نبود .خانمها
در حالی که فرزندشان را در آغوش داشتند ،در
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راهپیمایی شرکت کرده بودند .شعارها خیلی
تأثیرگذار بود؛ جمعیت هماهنگ فریاد میزد:
لحظه به لحظه گویم ،زیر شکنجه گویم ،یا مرگ یا
خمینی!وقتیجمعیتبهفلکهبرق(میدانبسیج
امروزی) رسید ،مسیر خود را به طرف خیابان بهار
کج کرد .خیابان بهار باریکتر از خیابان تهران
بود و به همین دلیل ،تراکم جمعیت خیلی زیادتر
شــد .مــردم با حــرارت خاصی شعار میدادند:
این مشتها اندر هوا روزی مسلسل میشود! از
چهارراه لشکر که گذشتیم ،از دور خیل جمعیت
رادیدمکهروییکبلندیایستادهبودند؛کنجکاو
شدم و جلو رفتم .دیــدم این بلندی ،یک تانک
ارتشی است که مقابل استانداری ایستاده است و
سربازان هم از ترس یا از روی تمایل ،به مردم روی
خوش نشان داده بودند.
همین مسئله باعث شد که شایع
شود ارتش به مردم پیوسته است؟
بله؛ اما نادرست بودن این شایعه خیلی زود معلوم
شد .وقتی مــردم مقابل استانداری نشستند و
تحصنکردند،ناگهانازدورصدایموتورتانکها
به گــوش رسید؛ رفته بودند و از خیابان دکتر
فاطمی(شهید بهشتی فعلی) دور زده بودند تا
بیایند و همقطارانشان را نجات بدهند .سرهنگ
کاللی نامی ،مسئولیت نیروهای نظامی مقابل
استانداری را برعهده داشت و داخل جیپ ارتشی
نشسته بود .تانکها به مردم رسیدند و بدون کم
کردنسرعتشان،بهحرکتادامهدادند؛جمعیت
راه باز کرد؛ برخی پریدند توی جوی آب؛ بعضی
هم گریختند داخل کوچه و خیابانهای مجاور؛
محشر کبرایی بود .من شوکه شده و رفته بودم
پشت یک درخت .مسلسل تانکها به کار افتاده
بود و به مردم شلیک میکرد .خودم را رساندم به
چهارراه لشکر .واویال! دیدم تانک از روی دو نفر از
خانمهای تظاهر کننده گذشته است؛ یکی خانم
چراغچی بود که چادرش رفت زیر شنی تانک و
همان جا شهید شد .دیگری هم دختر نوجوانی
به نام الهه زینالپور بود؛ فقط  12سال داشت.
خواهر او هم در همین چهارراه به شدت مصدوم
شد .داشتم دیوانه میشدم؛ آخر توحش تا چه
حد؟! تانکها از روی خودروهای حاشیه خیابان
هم رد میشدند و مسلسلها ،افراد عادی را هدف
قرار میدادند .روی یکی از تانکها تعدادی از
انقالبیون قــرار گرفته بودند؛ آنقــدر سرعتش
زیاد بود که نمیشد کنترلش کرد .ناگهان دیدم
پسربچهای دوید و یک پیت حلبی خالی روغن را

انداخت جلوی تانک؛ راننده تانک هم سرعت را
کمکردوفرصتیبرایگریزافرادرویتانکفراهم
شد .آن پسربچه را فراموش نمیکنم؛ حسین
فهمیدهای بود.
از نظامیان هم کسی کشته شد؟
وقتیبرگشتمبهطرفاستانداری،دیدمسرهنگ
کاللی را کشتهاند .ظاهر ًا یکی از انقالبیون با قمه
به او حمله کرده و کارش را ساخته بود .تانکها که
دور شدند ،فقط صدای ناله به گوش میرسید،
صدای ضجه مــادران و کودکان .هرچه بگویم،
کم گفتهام .مــردم خشمگین ،به سمت فلکه
تقیآباد(میدان شریعتی امروزی) حرکت کردند.
در همین گیر و دار ،فروشگاه اتکا و سینما شهر
فرنگ ،آفریقای فعلی ،به آتش کشیده شد.
کار چه کسانی بود؟
معلوم نشد .اقدام مشکوکی بود .انقالبیون اص ً
ال
چنین رویکردی نداشتند؛ یعنی برنامه آن ها این
نبود .خانه فرهنگی ایران و آمریکا هم به دست
مردم افتاد .دو دژبــان در آنجا مقاومت کردند
که به دست مردم اسیر و به بیت آیتا ...شیرازی
منتقلشدند.
مــاجــرای آویــــزان کـــردن جنازه
مأموران در میدان شهدا چه بود؟
عصر بود ،شنیدم که جنازه کاللی را آوردهاند و به
بقایای ستون مجسمه شاه در میدان شهدا آویزان
کردهاند .معلوم نشد کار چه کسی بوده است؛
ولی تردیدی ندارم که کار خود رژیم بود .آن دو
دژبان بازداشت شده را هم ،پس از آزادی از بیت
آیتا...شیرازیبهقتلرساندندوپیکرشانراکنار
کاللی آویزان کردند .من آمدم اول کوچه باغ عنبر
تا از صحنه فیلم بگیرم؛ نظامیها ایستاده بودند و
نمیگذاشتند کسی جنازهها را پایین بیاورد! مرا
که دیدند به طرفم شلیک کردند .ناچار شدم از آن
جا فرار کنم.
تکلیف جنازهها چه شد؟
آخر شب آمدند و آن ها را بردند به پادگان لشکر
خراسان؛ صبح روز بعد ،آن ها را گذاشتند روی
زمین ،جلوی درجهداران و افسران و گفتند اگر
آن ها را نکشید ،با شما چنین میکنند و اگر شما
نخواهید این اقــدام را انجام دهید ،ما خودمان
شما را میکشیم .اویسی شب قبل به بیت آیتا...
شیرازی زنگ زده و کلی تهدید کرده بود .قرار بود
از مردم زهر چشم بگیرند.
روز دهم دیماه؟
بله؛ آن روز اصــا مــردم تظاهراتی نداشتند.

اولصبحروزدهمدیماه،
دهها تانک،نفربروخودرونظامی
ازپادگانبیرونآمدندوشروع
کردندبهتیراندازیطرفمردم؛
هرکسیرامیدیدند،بهاوشلیک
میکردند؛ازمشتریاننانواییو
بقالیبگیریدتاافرادیکهدرصف
نفتایستادهبودند؛همهرابهگلوله
بستند؛محشرکبراییبود.خودم
رارساندمچهارراهنادری؛آنجا
شدهبودکانوندرگیری؛ازداخل
یکساختمان،هرکسیراکهعبور
میکردهدفقرارمیدادند؛حتی
آمبوالنسنمیتوانستبرایبردن
زخمیهانزدیکشود.مردمبادادن
تلفاتزیاد،واردساختمانشدند
هر کس به دنبال کار خودش بود .ناگهان اول
صبح 20-30 ،تا تانک ،نفربر و خودرو نظامی از
پادگان بیرون آمدند و شروع کردند به تیراندازی
طرف مردم؛ هرکسی را میدیدند ،به او شلیک
میکردند؛ از مشتریان نانوایی و بقالی بگیرید
تا افرادی که در صف نفت ایستاده بودند؛ همه
را به گلوله بستند؛ محشر کبرایی بود .پشت سر
تانکها نعشکشها حرکت میکردند.
چرا نعشکش؟
آخــر پیکر شهدا را جمع میکردند تا بعد ًا از
خانواد ههایشان پول گلوله را بگیرند و پیکر
شهید را تحویل دهــنــد .خـــودم را رســانــدم
چهارراه نادری؛ آنجا شده بود کانون درگیری؛
از داخــل یک ساختمان ،هر کسی را که عبور
میکرد هدف قرار میدادند؛ حتی آمبوالنس
نمیتوانست برای بردن زخمیها نزدیک شود.
مردم با دادن تلفات زیاد ،وارد ساختمان شدند.
رفتم به طرف بیمارستان؛ واویال! اص ً
ال نمیشد
داخل راهروهای بیمارستان امام رضا(ع) راه
رفت؛ پر از زخمی بود .خودم را به هر زحمتی بود
رساندم به زیر زمین تا از پیکر شهدا فیلم بگیرم؛
بماند که چه مصیبتی کشیدم تا بتوانم پروژکتور
را روشــن کنم .صدها شهید در آن جا آرمیده
بودند؛ واقع ًا در چهلمین سال پیروزی انقالب،
جایشان خالی اســت .نتیجه واقعه یک شنبه
خونین ،دقیق ًا برعکس چیزی بود که رژیم تصور
میکرد .مشهد از آن روز تا  22بهمن ،1357
توسط مردم اداره شد.

...

گزارش تاریخی
پشت پرده افزایش
«درآمدهای نفتی » در دهه 50

در سالهای ابتدایی دهه  ،1350میزان
تولیدنفتایرانودرنتیجهدرآمدحاصلازآن،
با رشدی چشمگیر مواجه شد؛ به گونهای که
آمارهایموجود،حاکیازاختالفبسیارزیاد
درآمد حاصل از نفت در این سالها در قیاس
با سالهای دهه  1340اســت .به گزارش
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
بهنظر میرسد آنچه در عرصه بینالمللی
باعثشدتاقیمتنفتبهصورتچشمگیری
صعود کند ،در وهله نخست ،جنگ ششروزه
اعراب و رژیم صهیونیستی در سال  1346و
جنگ«کیپور»در 1352باشد.ازسویدیگر،
قدرتگیری غول نفتی تازه تأسیس «اوپک»
کهبهتازگیتوانستهبودهژمونیشرکتهای
نفتی را درهم بشکند و در قیمتگذاری بازار
نفت نقشی فعال ایفا کند نیز بیتأثیر نبود.
سیاست افزایش تولید نفتی پهلوی دوم را
نمیتوان بدون در نظر گرفتن این دو عامل
خارجی ،تحلیل و بررسی کــرد .او با وجود
افزایش قیمت نفت ،دست به تولید و فروش
روزافزوننفتخامزد.بهطورخالصهمیتوان
موارد زیر را به عنوان دالیل این افزایش تولید
برشمرد -1 :تالش ناکام بــرای رسیدن به
آنچه شاه دروازههای تمدن بزرگ مینامید:
در نظر شاه ،رسیدن به دروازههــای تمدن از
مسیر کانال توسعه وابسته میگذشت .او
تمام تالش خود را به کار میبست تا آن چه را
به صورت ظاهری میتوانست ایران را شبیه
کشورهای غربی کند ،انجام دهد -2 .کمک
به رژیم صهیونیستی :یکی از نخستین دالیل
بینالمللی افــزایــش ص ــادرات نفت ایــران،
پر کــردن خأل نفتی حاصل از کاهش تولید
کشورهایعربیبود.آنانبهواسط هجنگهای
ششروزه و کیپور ،شیرهای نفتی خود را به
روی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن
بسته بودند؛ لذا محمدرضا پهلوی با افزایش
ب ـیروی ـ ه صـــادرات خــود ،سعی کــرد ضمن
استفاده از این شرایط ،هم صهیونیستها را
نجات دهد و هم بحران حاصل از شوک نفتی
را که در غرب ایجاد شده بــود ،کنترل کند.
 -3مسابقه تسلیحاتی :در پی اعالم دکترین
نیکسون و اطالق عنوان ژاندارمی منطقه به
شاه،ایاالتمتحدهبهاینباوررسیدکهشاهباید
بتواندبرایرسیدنبهاینجایگاه،سالحهای
الزم را در اختیار داشته باشد .به همین دلیل،
درآمدهای نفتی میتوانست دست شاه را در
خریدهای نفتیاش که بخش اعظم آن سالح
بود ،کام ً
ال باز بگذارد و او را در رسیدن به مقام
ژاندارمی منطقه تقویت کند -4 .باال بردن
پرستیژ متظاهرانه شاه با اعطای وامهــای
خارجی :همزمان با دستیابی شاه به چنین
درآمد سرشاری ،او مصمم شد با اعطای وام و
کمکهایمالیبالعوض،پرستیژمتظاهرانه
خود را ارتقا بخشد .به همین منظور ،وی به
کشورهایی مانند ایتالیا ،انگلستان ،فرانسه
و مصر ،وامهایی با مبالغ هنگفت داد .این
کمکها ،البته با اشــاره آمریکا و در راستای
اهداف این کشور انجام میشد و تناسبی با
مقولهپیشرفتدرکشورماننداشت.

