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وقایع سال اول انقالب

مقدمه

شاه ،غالم حلقه به گوش آمریکا!

همه گفتهاند و بسیاری هم نوشتهاند که:
 -آمریکا در زمان محمدرضا حاکم حقیقی و مطلق ایران بود.

نوشتة زیر از فرح پهلوی ،این وابستگی را به نمایش میگذارد:
«در زمان سلطنت پرافتخـار!! همسر فقیدم ،بیشترین خـدمات و کمـکها و
حمایتها به اسرائیل ارایه گردید.
ما به سرمایهداران بزرگ یهودی اجازه دادیم تا در ایران به تحصیل ثروت
بپردازند و بعد این داراییها را به اسرائیل منتقل نمایند.
ما به دولت اسرائیل اجازه دادیم تا خلبانان خود را در خاک ایران آموزش
بدهند.
ما به اسرائیل اجازه دادیم تا در ایران ,سفارتخانه و مرکز جاسوسی احداث
نمایند.
محمدرضا به ساواک دستور داد تا هر اطالعاتی که مورد نیاز اسرائیلیهاست به
آنها داده شود!! در زمان جنگ  1967هواپیماهای ایران را به یاری آنها فرستادیم
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و با ایجاد یک پل هوایی بین تهران -تلآویو ،کلیة نیازهای نظامی آنها را تأمین

کردیم و سوخت ارتش اسرائیل را تمام ًا تأمین کردیم.

مسلمـ ًا اگر این کمـکهای سخاوتمندانه نبود ،اسـرائیل در جنـگ شکست
1

میخورد».

نوشتة فوق را با گفتة محمدرضا تکمیل میکنیم.
« من در طول سی و هفت سال سلطنت خودم هرکاری که آمریکاییها گفتند
انجام دادم و ثروت ایران را به کام شرکتهای آمریکایی ریختم.
به دستور آنها تحریم نفتی اعراب را شکستم و به اسرائیل نفت مجانی دادم.
در جنگ ویتنام هواپیماهای جنگی ایران را در اختیار سرفرماندهی آمریکایی
در ویتنام قراردادم و سوخت مورد نیاز آمریکا را تأمین کردم.
هرچه به من گفتند ،ازجان و دل پذیرفتم و مانند یک غالم حلقه به گوش،
مجری دستورات منطقهای و فرامنطقهای آنها بودم.
هر سال میلیاردها دالر بودجة کشور را صرف خـرید اسلحـه از کمپانیهای
آمریکایی کردم و صدها میلیون دالر به مؤسسات آموزشی و اجتماعی آمریکا کمک
2

بالعوض کردم».
ناتوانی سازمان سیا

وقوع انقالب اسالمی در ایران و پیروزی آن را هیچکدام از سرویسهای اطالعاتی غربی و شرقی
پیشبینی نکردند .ایران که مرکز مهم جاسوسهای شرق و غرب بود و همگی به شکلی به شاه سرویس
میدادند ،به رغم اختالف دیدگاه و منافع متفاوت ،ترجیح همگی بقای شاه بود.
بنابراین تالش همه در یک جهت متمرکز شده بود که:
 رژیم شاه بماند.«آمریکاییان هرگز احتمال سقوط رژیم شاه را نمیدادند .سازمانهای اطالعاتی
آمریکا پیشبینی میکردند که شاه تا مدتها برسر قدرت باقی میماند و حتی با
مرگ ناگهانی وی ،حکومت به فرزندش منتقل میشود.

 -1دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج  ،2ص . 894
 -2همان ،ص . 872
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پنتاگون در گزارشی که در مهرماه  1357تهیه کرد ،اعالم نمود که انتظار میرود
شاه تا ده سال دیگر فعاالنه بر سر کار بماند.
گزارشی که سازمان سیا در همان سال تهیه کرد ،در مقدمهاش تأکید نمود که
1

ایران در وضعیت انقالبی یا حتی قبل از انقالبی نیز قرار ندارد».

حمایتهای منفعتمحـور آمریکاییان نیز بر اساس این اطالعات و تالش بر جلوگیری از سقوط یکی
از سرسپردگانش بود .اما همین که شواهد سقوط شاه آشکار شد ،مقامات آمریکا سرزنش و توبیخ یکدیگر
را آغاز کردند .کارتر ،سازمان سیا را به شدت مورد انتقاد قرار داد2و رئیس سازمان سیا به ناکامی در ایران
3
در پیشبینی نکردن سقوط شاه اعتراف کرد.
کارشناس سیا اعتراف میکند که ما طوری ایران را در زمان شاه ساختیم که حداقل صد سال بر این
4
کشور حاکم باشیم.
دیکتاتور خوب از دید آمریکا!!

تا وقتی شاه داریم هیچ غمی نداریم؟

بود.

شعار سازمان سیا همیشه این است که:
 ما با دیکتاتورها تا وقتی که دیکتاتور ما باشند ،مخالفتی نخواهیم داشت!!مث ً
ال هر وقت که مسألة ایران در ستاد مرکزی سیا مطرح میشد ،رؤسای ما همیشه میگفتند که:
 آمریکا به شاه احتیاج دارد و تا وقتی که شاه را داریم هیچ غمی نباید داشت!!آنها فراموش میکردند که آنچه برای ما اهمیت داشت ،شخص شاه نبود ،بلکه خود مملکت ایران

کلیة گزارشهای سیا در ایران بر اساس حفظ و جهت شاه تنظیم میشد .از این رو حتی جای تعجب
نیست که ما در مقابل انقالب ایران این چنین انگشت به دهان و حیران ماندهایم.

بعضیها خیال میکنند سیا وقتی که پای انجام وظایفش در میان باشد ،نظری ندارد؛ حال آنکه کام ً
ال
اشتباه میکنند.
 -1شکست شاهانه ،داروین زونیس ،ص .527
 -2روزنامة اطالعات. 57/10/26 ،
 -3همان.
 -4نقل از صدا و سیما ،در میزگرد سیاسی(دکتر جواد منصوری و دکتر قدیری ابیانه).
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مأموریت یک ماهة هایزر در ایران

کودتا ،مهمترین مأموریت ژنرال چهارستارة آمریکایی رابرت هایزر و تشویق ژنرالهای ارتش ،برای
کودتا بود.
در آن روزها وقتی مردم از مأموریت آن ژنرال سرکوبگر آگاه میشدند ،در دل میخندیدند .اما امروز
وقتی اسناد آن روزها را مورد دقت قرار میدهیم ،متوجه میشویم که قصد از کودتا ویران کردن سراسر
کشور بود .زیرا دولتمردان آمریکایی وقتی دیدند تشکیل دولت نظامی و کشتار وسیع مردم سودمند واقع
مخرب حامیان شاه هیچگونه تأثیری در ُکند کردن روند پیروزی انقالب ،نداشت ،نمیخواستند
نشد و تدبیر ّ
تسلیم انقالب شوند؛ بنابراین آنها تا آخرین لحظات ،از بازگشت شاه حمایت کردند؛ ولی استراتژی این بود
که در صورت شکست بختیار ،رهبر انقالب را به هر قیمت به شهادت برسانند و نزدیکان رهبر انقالب را
بیرحمانه از بین ببرند و تمامی مراکز اقتصادی -صنعتی و منابع درآمد ملی کشور را به ُکلّی نابود کنند تا
شاه را به قدرت برگردانند.
آمریکاییها هرچند خود بختیار را بهعنوان نخستوزیر به شاه تحمیل کرده بودند ،ولی خیلی زود
فهمیدند که بختیار عددی نیست .از او هیچ کاری بر نمیآمد .ترجیح آنها حاکمیت دوبارة شاه یا عنصری
دستآموز ،تسلیم و آشنا به وظیفه از خاندان پهلوی بود .به همین دلیل بود که برژینسکی مشاور امنیت
ملی کاخ سفید تا آخر میگفت:
«یک کـودتای نظامـی در ایران به طرفداری از شاه تنها امید باقیمانده برای حفظ منافع آمریکا
1

در ایران است».

«هارولد براون» وزیر دفاع آمریکا نیز همین نظر را داشت .او که مسئول مستقیم ژنرا ل هایزر بود ،از
2
او میخواست تا «نیروهای مسلّح ایران را برای مقابله و سرکوب مخالفان آماده کند».
برژینسکی به هایزر تأکید کرد که «طرح آمادهای را برای دست زدن به اقدام نظامی» داشته باشد .او
معتقد بود این طرح «روحیة ارتش ،را تقویت خواهد کرد و از نظر روانی آنها را برای دست زدن به کودتا
3
در صورت لزوم مهیا خواهد ساخت».
ش هایزر:
هایزر در اجرای مأموریت خود ،طرح کودتا را آماده ساخت .به گزار 
 طرحها ،شکل میگرفتند و ما به نقطهای نزدیک میشدیم که میتوانستیم با ارتش دست به کودتا -1نقش آمریکا در ایران ،سایروس ونس ،وزیر امور خارجة اسبق آمریکا ،ص.33
 -2مأموریت در ایران ،ویلیام سولیوان ،ص .198
 -3چگونه ایران را از دست دادیم؟ ،برژینسکی ،ص .145
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بزنیم .همچنین به نقطهای میرسیدیم که بتوانیم این کودتا را ظرف یک هفته صورت دهیم .گروه از نظر
روانی آماده بود که اگر دولت بختیار در آستانة سرنگونی قرار گرفت ،کودتا را انجام دهد.
کودتا به چه منظور؟

ایران کشوری بسیار مهم به لحاظ استراتژیک ،بوده و هست .مجموعه امکاناتی که در ایران به صورت
بالقوه و بالفعل موجود است ،هیچکدام از کشورهای خاورمیانه ،حتی کشورهای دورتر از منطقه ،ویژگیهای
ایران را ندارند ،از جمله:
 وسعت زیاد و همسایگی با کشورهای مهم از جمله اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. جمعیت انبوه و هوشمند.1
 ذخایر عظیم نفتی .ایران دومین کشور از نظر داشتن ذخایر نفتی است. منابع فراوان گاز .ایران پس از روسیه صاحب دومین منابع گازی دنیاست. معادن گسترده از انواع شبه فلزات و فلزات از جمله طال ،اورانیوم ،مس ،آهن و سنگهای ساختمانیقیمتی و تزیینی ...
 دسترسی آسان به کشورهای دنیا از طریق دریا. داشتن  2500کیلومتر مرز آبی در جنوب و وجود بنادر و جزایر استراتژیک. آب و هوای متنوع .فیالمثل ،همزمان با برف و یخبندان در شمال غربی ،مردم جنوب در دریا بهسهولت شنا میکنند.
 دین باوری مردم که موتور محرکة هر پویایی و حرکت اثرگذار است.اگر دودمان پهلوی را فرصتی عظیم ،برای غربیها ب ه خصوص آمریکا ،اسرائیل ،انگلیس و ...بدانیم،
سخن گزافی نیست .امکانات نُهگانة فوقاالشاره زمانی برای امپریالیسم و صهیونیسم مفید بود که ایران
توسط شاه اداره شود.
رژیم قرون وسطایی شاه ،ددمنش ،خونریز ،ناراضی ،خودشیفته و فاسد،
به معنی اعم کلمه بود.

شاه ،درباریان و دولتیان را با نظر آمریکا انتخاب میکرد .بنابراین عم ً
ال بین همراهان شاه یک مسابقة
زشت وابستگی به آمریکا ایجاد شده بود .یعنی هرکس تالش میکرد برای آنکه نظر مثبت دولتمردان
آمریکایی را جلب کند ،بیشتر به کشور و به ملّت خود خیانت کند .چون:

 -1بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «ثروت در حال تغییر ملتها» پیشبینی کرده است :ذخایر نفتی ایران  155سال
دیگر دوام دارد و تا  75سال بعد از تمام شدن نفت عربستان ،ایران صاحب نفت است( .خبر آنالین ،فروردین )1397
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 -خیانت به ملّت و کشور ،خدمت به آمریکا محسوب میشد و میشود.

مثال ساده ،خود شخص شاه بود .بنابراین این همه سرمایهگذاری آمریکا برای نگهداری رژیم پهلوی
به دلیل خیانتهای گستردة پنهان و آشکار وی به ملّت بزرگ ایران محسوب میشد.
همراهان شاه هم همه در خط آمریکا کار میکردند .اینکه میگوییم ایران ،زمان شاه در حاکمیت
آمریکا بود ،به همین دلیل است.
آری ،کاخ سفید ،ژنرال چهارستاره ،رابرت هایزر را یک ماه به ایران مأمور میکند تا ژنرالهای شاه را
در صورت به خطر افتادن رژیم ،به یک کودتای وحشتناک و با تلفات گسترده وادارد.
«هارولد براون» وزیر دفاع آمریکا وقتی از هایزر میپرسد:
 در صورت وقوع کودتا چه تعداد کشته میشوند؟هایزر میگوید:
1
 خیلی زیاد ،شاید چند میلیون نفر ،چه میدانیم شاید تا  5میلیون نفر ،نمیدانیم.به رغم انتشار اسناد روزهای پیروزی انقالب که در خاطرات دولتمردان آمریکایی و سفرای آمریکا و
انگلیس و افراد مختلف دیگر از جمله نویسندگان و سیاسیون داخلی ،موجود است ،به نظر نویسنده آنچه
تا امروز منتشر شده ،بخش کوچکی از اسناد مربوط به انقالب اسالمی است.
شاید دولتمردان آمریکایی هیچگاه اسناد اولیه و مهم دوران انقالب را فاش نکنند.

آنها هرگز نمیگویند که اگر کودتا انجام میشد و رژیم کودتا برسرکار میآمد ،چه برنامهای را به
رژیم کودتاگر تحمیل میکردند که دیگر هرگز مردم ایران چیزی به نام انقالب ،اسالم ،روحانیت ،حجاب،
استقالل ،آزادی ،قطع وابستگی و  ...به فکر خود راه ندهند.
زیرا با روحیة مردم انقالبی ایران در آن روزها و شجاعت بینظیرشان،
بسیار بعید بود که با کشتن حتی  5میلیون نفر،
دست از انقالب بِکِشند.
گفتیم که:
اطالعات ما در مورد تصمیم آمریکا و دیگر دشمنان جدی انقالب اسالمی در ح ّد اسنادی است که از
آن روزها به دست ما رسیده است .ما بیشتر از آن را نمیدانیم.
 -1بهطور قطع هم ژنرال هایزر و هم هارولد براون وزیر دفاع آمریکا و حتی خود کارتر آنقدر در ریاضیات ضعیف بودند که حتی تصور میلیون
هم نمیکردند که چه عددی است .ولی هرچه هست ،باید اسناد را دید ..به نظر نویسنده عدد چند میلیون کشته در صورت وقوع کودتا را هایزر برای
ترس انقالبیون بر زبان جاری کرده بود تا این عدد را توسط شاپور بختیار به انقالبیون برساند و سبب ترس هواداران امام خمینی شود.
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به طور قطع ُسبُعیّت ذاتی آمریکا و دشمنی عمیق آنها نسبت به مردم آزادة دنیا،
میطلبید که نه تنها در ذهن آمریکا،
حتی در برنامههای دولتمردان آمریکایی برای جلوگیری از حاکمیت ملی در ایران،
حرث و نسل را از بین ببرند.

ما تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی تصویر جنایات آمریکا را با انفجار بمب اتمی در شهرهای ژاپنی
«هیروشیما» و «ناکازاکی» و نابودی دو شهر مذکور با حداقل  200هزار کشته و بیش از همین تعداد
مجروح را مثال میآوردیم یا ددمنشیهای واشنگتن را در جنگ طوالنی «ویتنام» مثال ما بود ...اما وقتی
کشتار گستردة شاه را در طول انقالب خودمان مشاهده کردیم -که تمام ًا به دستور آمریکا و با سالحهای
آمریکا و نقشه و هدایت دولتمردان آمریکایی بود -و دیدیم که  50هزار نفر از مرد و زن و کودک کشورمان
را تا آستانة پیروزی انقالب به شهادت رساندند ،دیگر ژاپن و ویتنام را از یاد بردیم.
خانم کلینتون ،خود اذعان کرد که داعش را ما ایجاد کردیم و به جان مردم مسلمان خاورمیانه انداختیم.
همین خانم که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بود ،گفت:
«اگر من رئیس جمهور آمریکا شوم،

1

دستور کشتن  200هزار نفر را به اسرائیل میدهم».
یک نمونه از وحشیگریهای فرماندار نظامی

گفتیم که:
ارتش شاه در کشتار گستردة مردم لحظهای تردید نکرد .بعضی از افسران خشن و الاُبالی که ذات ًا افراد
خونخواری بودند ،در کشتن مردم در بزنگاههایی منتظر دستور مافوق هم نمیشدند.
برای نمونه به یک مورد اشاره میکنیم:
«جنایتآمیزترین حادثه در روز  1357/10/16در سرچشمة (تهران) صورت
گرفت.
مردم در حالیکه در چهارراه سرچشمه مشغول تظاهرات بودند ،با یک دسته
نظامی روبهرو شدند.
فرماندة دسته ،ستوان «محمدحسین روحانی» از جیپ فرماندهی پیاده شد و
مردم را دعوت به نشستن کرد.

 -1روزنامة کیهان ،چهارشنبه  ،1394/11/28ص (1به نقل از خبرگزاریهای جهانی).
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مردم نیز روی زمین نشستند تا به سخنان این نظامی گوش فرادهند.
ناگهان ،مسلسلها به غرش درآمدند و دهها نفر از مردم را در خاک و خون
1

غلتاندند».

معظم رهبری
دشمنشناسی از زبان مقام
ّ

آمریکا به دنبال آن است که این منطقه (غرب آسیا) روی خوش نبیند و دولتها و ملتهای منطقه به
خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند.
برای تروریستهای مورد حمایت آمریکا شیعه و سنی ،فرق نمیکند و مردم غیرنظامی اعم از شیعه
و سنی ،هدف آنها هستند.

همان دستهایی که با ایجاد داعش ،آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق
قرارداد ،امروز پس از شکست در آن مناطق ،به دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر
در واقع آغاز همین نقشه است.
آمریکا با انتقال داعش به افغانستان در پی توجیه حضور خود در منطقه است.
آمریکاییها خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند،
و کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه از حدود بیست سال قبل انجام گرفت،
مستقیم و غیرمستقیم،
به وسیلة عوامل آمریکا بود،
و اکنون نیز به دنبال آن هستند که با ایجاد ناامنی ،حضور خود را توجیه کنند،
و اهداف سیاسی و اقتصادیشان را پیش ببرند.

حضرت آیت اهلل خامنهای در جایی دیگر فرمودند:

«لعنت خدا بر استکبار و بر عوامل استکبار و بر دولت خبیث و جنایتکار صهیونیسم و

آمریکا و عوامل آنها که مردم و مسلمانها را این جور نابود میکنند» .

2

ایشان در جای دیگری فرمودند:

«داعش را آمریکاییها بهوجود آوردند و رئیس جمهور فعلی آمریکا در تبلیغات انتخاباتی
به آن اشاره کرد.
 -1یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه ،نقل از روزنامة کیهان  ،1357/10/16ص .5
 -2روزنامة کیهان و جمهوری اسالمی ،چهارشنبه 1396/11/19
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آمریکاییها عالوه بر ایجـاد داعش ،از آنها پشتیبانـی کردند و احتماالً آموزش برخی
شیوههای خشن و وحشیانه را نیز مجموعههای وحشی آمریکا همچون «بلک واتر» 1به عهده
داشتند .اما دولت آمریکا با وجود همة این بیرحمیها و سنگدلیها،
در تبلیغات بینالمللی،
مدعی حمایت از حقوق بشر و مظلومان و حقوق حیوانات است،
که باید با بیـان حقـایق ،آنها را رسوا کرد».

2

ایشان حمایت از ظلم  70ساله به ملت فلسطین و همچنین حمایت از کشتار مردم یمن و ظلم به آنان
را نمونههای آشکاری از ظل م آمریکاییها دانستند و اشاره نمودند:
«زیرساختهای یمن و مردم مظلوم این کشور به طور روزانه ب ه وسیلة همپیمانان آمریکا
با سالحهای آمریکایی ،بمباران میشوند ،اما دولت آمریکا هیچ اعتراض و اعتنایی نمیکند ،ولی
با کمال وقاحت با نمایش چن د آهنپاره ،ادعای بیدلیل ارسال موشک از ایران را مطرح میکند.
درحالیکه مردم یمن در محاصره هستند ،چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟!
البته براساس دستورات صریح اسالم ،باید در مقابل ظلم ایستاد،
و به مظلوم کمک کرد.
در قضیة مقاومت در منطقة غرب آسیا ،آمریکاییها تصمیم داشتند مقاومت را ریش ه َکن
کنند ،اما ما ایستادیم و گفتیم اجازه نمیدهیم.
امروز برای همة دنیا ثابت شده است که:
 آمریکا میخواست و نتوانست؛3

 -و ما خواستیم و توانستیم».

نابودی قطعی استکبار

مدت زیادی از دوران سلطة سنگین استکبار بر جهان نمیگذرد .سالهای سیاه و اسارتباری که دنیا
در یک قرار نانوشتهای بین آمریکا و شوروی تقسیم شده بود .هیچ حرکتی بدون نظر و یا اشارة آنها روی
نمیداد .نفسها در سینهها حبس شده و مجال خروجی نبود .حقمداران مأیوس ،اندیشمندان منزوی و
« -1بلک واتر» سازمانی تروریستی آمریکایی که در عراق و سوریه با جنایتها و آدمکشیهای متعدد از طریق تک تیراندازیهای هدفمند،
صدها نفر از شخصیتهای مؤثر این دو کشور را ترور و ازبین برده است.
 -2روزنامة کیهان1396/11/19 ،
 -3همان.
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دلسوزان جامعه ،بیجایگاه و کم طرفدار.
به قول شاعر:
روزگاری بود
روزگار تلخ و تاری بود
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره
دشمنان بر جان ما چیره
...
ترس بود و بال های مرگ،
کس نمیجنبید ،چون بر شاخه برگ از برگ
سنگر آزادگان خاموش
خیمهگاه دشمنان پرجوش
مرزهای ُملک

سرحدات دامنگستر اندیشه ،بیسامان
همچو
ّ

برج های شهر،
همچو باروهای دل ،بشکسته و ویران
سرحد و از بارو
دشمنان بگذشته از
ّ
....
باغهای آرزو بیبرگ
آسمان اشکها پربار
گرمرو آزادگان دربَند

 ...نامردمان در کار...

انجمنها کرد دشمن،
رایزنها گرد هم آورد دشمن؛
تا به تدبیری که در ناپاکدل دارند،
1

ِ
ِ
شکست ما براندیشند...
دست ما
هم به
 -1سیاوش کسرایی ،منظومة آرش کمانگیر ،راهیان شعر امروز ،ج  ،3ص .749
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 ...دیری نپایید که دست خداوند قادر متعال از آستین امام خمینی بیرون آمد .آن دست همراه ،با زبان
سادة الهی ،مردم ما را به خود آورد .مردم الهی شدند و با یک حرکت عظیم توفنده و سراسری استکبار
شرق و غرب را به زانو درآوردند و کشور و مردم کشور را آزاد کردند و این حرکت تاریخی بیبدیل،
مهمترین تحول سیاسی منطقهای بود.
اتّحاد نامق ّدس استکبار و ارتجاع

چندی نگذشت که ناعرة 1این حرکت از مرزها عبور کرد و مردم مسلمان منطقه را بهخود آورد.
آنچه در عراق ب ه عنوان انتفاضة اول روی داد ،تأثیر شگرف انقالب بر آحاد مردم بود.
زمامدار سرکوبگر و خونخوار عراق دست به کشتار گستردة مردم زد .سپس به منظور کنترل بیشتر
اوضاع ،جنگ ویرانگر و پرهزینهای را بر انقالب اسالمی تحمیل کرد .جنگی که صد در صد مورد حمایت
شرق و غرب و ارتجاع منطقه بود.
در این جنگ هشت ساله،
همانهایی که خوف تکرار انقالب اسالمی در قلمرو خود را داشتند،
و استکبار و ارتجاع،
تمامی خشم و خصومت خود را نسبت به انقالب اسالمی،
به نمایش گذاشتند.

هزاران ُمزدور از  30کشور تحت عنوان داوطلب به منطقه آوردند و آمریکا ،شوروی ،انگلیس ،فرانسه
و ...که همة هنر خود را در تولید ساز و برگ نظامی بروز میدهند ،انواع سالحهای مدرن و ویرانگر خود
را در اختیار صدام قرار دادند.
حاصل این اتحاد نامقدس 230 ،هزار شهید و بیش از دو میلیون مجروح و هزار میلیارد دالر خسارت
مالی بود.
پس از سی سال که از پایان جنگ تحمیلی میگذرد ،هنوز هم از جبههها پیکر پاک شهـدای مع ّزز ما
میآورند؛ گر چه اینها هزینههای انقالب اسالمی است که اجتنابناپذیر بوده و هست...
طولی نکشید صدام که آغازگر آن همه جنایت و ویرانگریها بود ،در آتشی که خود افروخته بود،
نابود شد و عراق به دست عراقیهای استکبارستیز افتاد؛ همانها که برادران دینی و فکری انقالبند و
 -1آتش و شعله ،گرمی آتش و حرارت.
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متحد بالقوه و بالفعل ما هستند .بدین سان عراق صدامی که تا قیامت سر سازش و همراهی با انقالب ما
را نداشت ،در آغوش انقالب قرار گرفت.
این درست ترجمان این آیه است:
1
اؤُن اِ اّل اَ ْن َی َْشا َءاهلل.
َو َْما َت َْش َ
(آنچه خدا خواست ،همان میشود).

راه یکطرفة مبارزه

لبنان یکی از کشورهایی بود که در تقسیم میراث عثمانی به فرانسه رسید .فرانسویها این کشور را
به مرکز فساد تبدیل کردند ...و روزگاری بود...
برای نشان دادن بدبختیهای نهادینه شدة کشورهای عربی به بخشی از مصاحبة یک ژنرال اسرائیلی
در آستانة جنگ اعراب و اسرائیل میپردازیم.
از ژنرال میپرسند:
 شما که قصد جنگ با اعراب را دارید ،با چه امکاناتی میخواهید با مصر ،سوریه ،لبنان و اردنبجنگید؟
ژنرال مزبود در جواب میگوید:
 برای شکست مصر یک لشکر کافی است .برای شکست سوریه یک تیپ کافی است .اردن هم بایک تیپ میتوانیم شکست بدهیم.
خبرنگار میپرسد:
 لبنان را چگونه شکست میدهید؟ژنرال میگوید:
2
 با یک گروه اُرکست ،لبنان را شکست میدهیم!!زمان به سرعت گذشت .انقالب اسالمی روح شجاعت و مبارزه و خودباوری و امید را در عروق لبنانی
هم تزریق کرد .کار حزب اهلل لبنان (نه کشور لبنان) به جایی رسید که در یک جنگ فرسایشی  33روزه
کودک ُکش اسرائیل چشاندند.

در تاریخ  1385/5/23طعم تلخ شکست را به رژیم
این اولین شکست آن رژیم از مسلمانان بود.
 -1سورة بَ ّینه ،آیة آخر.
 -2روزنامة جمهوری اسالمی ،1392/5/5 ،نقل از روزنامة القدسالعربی.
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سال بعد هم همین رژیم منحوس در یک جنگ  22روزه از «حماس» به سختی شکست خورد.
این دو شکست در حقیقت شکست اسرائیل از انقالب اسالمی بود.
لبنان هم مانند سوریه و عراق از انقالب اسالمی زنده و بیدار شد.
افغانستان نمونة دیگری از بیداری اسالمی است.
امروز  15سال است که آمریکا و  16کشور همراه وی بخشی از افغانستان را به منظور کنترل انقالب
اسالمی به اشغال خود درآوردهاند .اما به سختی شکست خورده است و صدها تَن ُکشته داده و چند برابر
آن مجروح و میلیاردها دالر خسارت مادی و حیثیتی دیده است.
یمن نمونة دیگری از بیداری اسالمی است...
خط مبارزة انقالب اسالمی با استکبار،
خط حیاتی و راهبردی و یکطرفه است.

اصو ًال:

حیات انقالب در مبارزة دایمی با دشمنان مسلمانان است،
و تردید در این خط،
خیانت است.
بهار عربی

پس از کودتای سرهنگان در مصر و معمر قزافی در لیبی ،دیگر هیچ حرکت انقالبی و ضد استعماری
در کشورهای عربی مشاهده نکرده بودیم .در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق این کشورها ،یا توسط امرا و
پادشاهان سرسپرده ،بیسواد و مردمستیز اداره میشوند و یا به وسیلة افراد وابسته و سلطهپذیر ،ب ه عنوان
رئیس جمهور .در این کشورهای استعمارزده هر چند سال یکبار یک نمایش مضحک به نام انتخابات
ریاست جمهوری برگزار میشود که نتیجة آن از قبل معلوم است.
این زمامداران به ظاهر منتخب ،رویکردی متفاوت با پادشاهان ندارند .این هم یکی دیگر از ترفندهای
زشت استکبار برای تحقیر کشورهای اسالمی است.
اما سرانجام بُغض فرو خوردة ملتهای رن ج کشیدة عرب ترکید و آتشفشان سرکش آن از شمال آفریقا
و از تونس آغاز شد و دامنة آن به لیبی و مصر کشیده شد.
این حرکت توفنده و امیـدبخش رایحة روحنـواز آزادی را به دنبال داشت ،که میتوانست برای همـة
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ملتهای عربی ،آزادیبخش باشد؛ که این تالش مردمی ،به بهار عربی شهرت یافت.
اما استکبار جهانی به رهبری آمریکا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حاکم
بالمنازع جهان شده ،بهسرعت دست به کار شد و جلو سرایت آن سیل عظیم را گرفت .در مصر با کودتای
نظامی ،حاصل انتخابات مردمی را زیر پا گذاشت و امور را به یک نظامی خشن و سرکوبگر سپرد .در
لیبی چنان به جان حرث و نسل افتاد که حداقل  30سال برای بازسازی این کشور وقت الزم است .این
حمله و ضد حمله ،دو پیام ب ه همراه داشت:
 استکبار جهانی هر چند در دفاع از منافع خود بسیار خشن ،وحشی و ضد اصول است. اما به شدت آسیبپذیر است.به هر حال هـر چـه بود ،ضد حملة استکبار و شکست انقالبیـون مانند شکست نهضت اسالمی و
مردمی کشورمان در  15خرداد  1342که  15سال بعد در  22بهمن  1357با شور و شعور بیشتر به پیروزی
رسید ،عاقبت سیطرة خود را بر منطقه نشان خواهد داد و امیدها را شکوفاتر خواهد نمود .انشاءاهلل.
اندر انگیزة تألیف کتاب

خوانندگان عزیز که از موضع سیاسی نویسنده و سبک نگارش ما در تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی
کشور آگاهند ،به کرات و با نهایت محبت و حمایت تأکید کردهاند که خوب است پس از اتمام بررسی
مسائل کشور تا آستانة پیروزی انقالب اسالمی ،بهتدریج به عناوین مباحث بعد از پیروزی انقالب هم توجه
شود و کتابهایی در این عرصه با رویکرد سیاسی و تحلیلی ،تدوین گردد.
با لطف خداوند سبحان و نظر مبارک حضرت بقیـهاهللاالعظم امام عصـر ارواحنـا فداه ،جلد اول این
مجموعه تقدیم دوستان و عالقمند میشود.
این جلد به مجموعه رویدادهای سال  1358که سال اول جمهوری اسالمی است ،اختصاص دارد.
طبق معمول تمامی رخدادهای ذکر شده در این مجلد مستند و اغلب همراه با تجربه و تحلیل است.
از خداوند قادر متعال میخواهیم که ما را در تهیة مجلّدات بعدی موفق فرماید .آمین.
تهران ،علیمحمد بشارتی

1397/2/15

فصل اول

دودمان پهلوی را بیشتر بشناسیم
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مختصری راجع به رضاخان

رضاخان یک عامل انگلیس بود و در این تردید نیست.

1

بزرگترین وجه مشترک حاکمان خودکامه ،ستمگری است و آشکارترین محصول چنین

سیاستی ،محرومیت مردم از حقوق اجتماعی و مالحظات انسانی و رفاه عمومی و تعالی و بالندگی

است.

عدالت ،موضوعی قراردادی نیست که بعضی از حکام آن را بپذیرند،
و گروهی آن را نپذیرند،
و مردم را از رسیدن به آن محروم کنند.

عدالتخواهی ،فطری انسان است .مردم ذاتاً طرفدار عدل و مخالف جورند .بنابراین،حاکمان

ستمگر ،با فطرت و خلقت در ستیزند و برخالف جهت رودخانه شنا میکنند.

تجزیه و تحلیل پیرامون ستمگریهای حاکم جور ،نوعی عدالتخواهی و هواداری از سیاستی

است که انبیای بزرگ الهی به آن منظور ،مبعوث شدهاند تا دادگری را در جامعه به اجرا درآورند.

سختی و سنگینی رسالت انبیا از همین نقطه شروع میشود .نه اینکه عدالتخواهی سخت

 -1ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،تیمسار ارتشبد سابق حسین فردوست ،ج  ،1ص.183
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است ،خیر ،بلکه مجموعة عناصر و عوامل و حاکمانیکه سالیان دراز با ستمگری تمام،بر مردم
حکومت راندهبودند ،نمیتوانستند از مسیر خود بازگردند و راه عدل را طی کنند .غرور آنها و
ت یک معضل عمیق
مهمتر اینکه عادت آنان(،که روی قاعدۀ اَلْعَْا َد ُۀ َطیِبَعـ ٌﮥ ثَْان َوییـَ ٌﮥ) به صور 
در آنها نهادینه شده بود ،باعث میشد تا آنها راضی نباشند از عدل بشنوند و دادگری پیشه کنند.
بنابراین با انبیا به ستیز برخاستند و مردمی را که پیروی از پیامبران میکردند ،با شدیدترین شکل
ممکن نابود مینمودند .گروهی را به بند میکشیدند و جمعی را هم نفی بلد کرده و حتی تعدادی
1
از پیامبران را نیز به شهادت رساندند.
به رغم اینهمه طغیانگری و تندروی،خط عدالت پیگیری شد و دادخواهی با هر سختی و
مشقتی که بود ،تداوم یافت و پیروی از خطمشی پیامبران الهی تثبیت گردید.
این تنازع بین حق و باطل که در تعبیر حکومتی و اجتماعی جنگ عدالتخواهی با ستمگری

است ،تا آخر ادامه خواهد یافت .چرا که:

پیروان انبیا با سرسختی و اعتقاد برخاسته از فطرت پاک خود،
به تداوم راه انبیا ادامه داده و ادامه خواهند داد.

در راستای این خط خونین و پرهزینه که به قیمت طوالنی شدن صف کشتهها و وسعت یافتن
انواع محرومیتها تداوم یافته ،هیچ عاملی نتوانسته آن را متوقف کند.
جالب است که:
انسانهای الهی و متعالی،عدالتخواهی را از جان خویش بیشتر دوست دارند،

و مبارزه با مال و جان در این راه پرشکوه،

برای آنها شیرین و شورانگیز است.

2

این خود دلیل محکم و زیبایی بر فطری بودن عدالتخواهی است.
در طول تاریخ ،اغلب حاکمیتها،به دالیلی که در این مقال نمیگنجد ،به دست دینستیزان
مردم گریز بوده است ،اما مبارزات بیامان و عدالتخواهانة مردم ،عرصه را بر ستمگران بهشدت
تنگ کرد و آسایش را از طاغوتیان گرفت و آرامش آنها را سلب نمود .اگرچه بسیاری از این
مبارزات بیسرانجام ماند ،اما همانگونه که گفتیم ،توفان توفندة مبارزات ،هرگز خاموش نشده و
کار را پیوسته برحاکمان جور بسیار دشوار کرد؛ چیزی که نمونة بارز و زندة آن را در دهههای
ات َِهّ
ون (سورة آلعمران ،آیة )112
ون ب ِآ َي ِ
ون الَأْنْب َِيا َء بِغ َْي ِر َح ٍّق َذل َِك ب َِما َع َص ْوا َو َكانُوا َي ْع َت ُد َ
الل َو َي ْق ُت ُل َ
َ - 1ذل َِك ب َِأنَ ُّه ْم َكانُوا َي ْكف ُُر َ
 -2سورة حجرات ،آیة .15
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اخیر خود شاهد بودهایم و امروز نیز شاهد آنیم.
در طول تاریخ غمبار کشورمان ،حاکمیتها همواره در دست پادشاهان س ّفاک و خونریز
بوده است که برای استمرار حکومت جابرانة خود بر خرد و کالن و پیر و جوان رحم نمیکردند
و خودمحوری را در تمامی عرصهها محور کار خود قرار داده بودند .این دوران دیرپای و طوالنی
تا پیروزی انقالب تداوم یافت.
یکی از مقاطع خونبار و سخت در تاریخ کشورمان ،دروان تلخ رضاخان است .این مقطع
حساس ،اگرچه بیش از بیست سال به درازا نینجامید ،اما به دلیل تأثیریگذاری زیاد و اثرات زیانبار
آن ،بسیار مهم بود.
این دوره تلخ و تاریک به همین دلیل ،به دورة رضاخانی معروف شد .مشکالت عدیده،
مصایب فراوان ،درگیریهای پیوسته ،ناهمواریهای گسترده ،نامالیمات و خالصه محرومیتهای
عمیق این دوران را با دورههای دیگری نمیتوان مقایسه کرد؛ حوادث پشت سرهم که همگی علیه
مصالح ملی صورت گرفت و به اسارات بیشتر مردم و وابستگی شدیدتر کشور به بیگانگان منجر
میشد.
اینها از تلخترین و دردناکترین مشخصات این دوره است .به همین دلیل با صراحت و قاطعیت
میتوان گفت:
 -هیچ دورهای در تاریخ کشورمان ،این همه برنامهریزی برای اسارت کشور و مردم کشور وجود

نداشته است.

ظلم و ستمگری از ویژگیهای حکومتهای غیرالهی است.
وجه مشترک پادشاهان در طول تاریخ کشور ،ستمکاری بوده است .اما در دورة رضاخانی،
دینستیزی و مردمگریزی نهادینه شد.
رجال و شخصیتهای دولتـی مسابقـة زشتـی را برای وابستگـی بیشتر خود و کشـورشان به
ت ساله دقیقتر بنگریم
بیگانگان آغاز کرده بودند .بنابراین جا دارد که به رویدادهای این دورة بیس 
و عمیقتر به تجزیه و تحلیل حوادث دورة رضاخانی بپردازیم.
به همین دلیل بر آن شدیم که کتابـی مستقل به این دوره تخصیص دهیم و به تجزیه و تحلیل
مسائل آن روزهای تیره و تاریک بپردازیم.
همة آنهایـی که به کنکـاش در زندگـی رضـاخـان پرداختهاند (صرفنظر از قلم بهمزدها و
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نویسندگان وابسته) این دوره را سخت و تلخ و پرتشنج و دردآور گفتهاند .همچنین رضاخان را
عنصری عادی ،سادهلوح ،بیسواد ،خشن ،کمصبر ،لجوج ،سختگیر ،مریض ،کمحرف و...
معرفیکردهاند.
رضاخان در سخن گفتن بسیار ناتوان بود .به همین دلیل هرگز سخنرانی نکرد .در جاهایی که
مجبور بود چند جملهای بگوید ،مطالب را از روی نوشتهای که برایش تهیه کرده بودند ،میخواند؛
آن هم بسیار دست و پاشکسته و نامنظم.
تیمورتاش وزیر دربار رضاخان مینویسد:
«رضا شاه کمتر حرف میزد.

بزرگترین رنج و مصیبت او این بود که در جمعی مجبور به سخنرانی بشود.
غالب ًا جمالت را به غلط تشکیل میداد .زیاد فحش میداد».

1

انگلیس مقصر اصلی

رفتار رضاخان غیرقابل قبول بود ویک خصلت ارزشی و یا یک صفت برجسته و یا یک
عادت پسندیده در او وجود نداشت .او در مدت حاکمیت بیست ساله ،خسارات جبرانناپذیری را
به کشور وارد آورد .ولی به نظر نگارنده ،رضاخان آلت فعل انگلیس بود .لندن بود که رضاخان را
از سربازی به سرداری رساند و سپس او را براریکة قدرت این کشور نشاند و به دست او برنامههای
استعماری خود را به اجرا درآورد.
یکی از محققان مینویسد:
«رضاخان ذات ًا خود محـور بود ،ولی لندن هم او را به دیکتـارتوری تشویق

میکرد».

2

محمدعلی کاتوزیان محقق معاصر ،دوران شانزده سالة حکومت رضاخان را به دو دورة کلی
تقسیممیکند.
وی از  1304تا  1312را دورة دیکتـاتـوری و از  1312تا  1320شمسی را دورة استبـداد
برمیشمارد 3.بنابراین ایراد اصلی به انگلیس وارد است .چون همة دینستیزی رضاخان ،به دستور
 -1آیینة عبرت ،نصراهلل سیفپور ،ص 13
 -2همان.
 -3مجلة یاد  ،شمارة .45
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انگلیس بود.
به قول آیت اهلل حائری یزدی ،مؤسس حوزة علمیة قم ،انگلیسها حلقوم اسالم و مسلمین را
1
گرفتهاند و تا آن را خفه نکنند ،دست برنمیدارند.
رضاخان با هدایت و حمایت انگلیس  ،قوای مجهز و نیرومندی ساخت ،اما این ارتش به منظور

پاسداری از مرزها و یا دفاع از تمامیت ارضی و شرف اسالمی نبود .این نیروی مسلح به خاطر حمایت
از رضاخان در پیشبرد نظرات تندروانة انگلیس بود.

طبقة نظامیان بودند که دستورات مرکز را بدون چون و چرا اجرا میکردند .با افزایش بودجة
نظامی و رفاه نسبی که در این طبقه ب ه وجود آمد ،نظامیان به عنوان مجریان چشم و گوش بستة
شاه ،بیشترین فشار را بر تودههای مردم و مخالفین رژیم وارد آوردند و چیزی نگذشت که اختناق
2
شدید پلیس بر سراسر کشور حاکم شد؛ که در طول تاریخ ایران ،نمونة آن را کمتر میتوان یافت.
همة اینها با نظر انگلیس انجام میشد .بنابراین ،مردم ایران حق دارند که برای همیشه از انگلیس
به خاطر این همه جرم و جنایت ،نفرت و انزجار داشته باشند و هرگز نسبت به اهداف استعماری
انگلیس و گذشتة پرظلم و جور این کشور استعمارگر ،بیتفاوت نباشند و نگران اقدامهای مشابه
انگلیس به مردم مسلمان کشور باشند.
برای اینکه به اهداف استعماری انگلیس در ایران بهتر و بیشتر پیببریم ،به شرح خصوصیت
و شخصیت و ماهیت رضاخان (که توسط انگلیسها کشف و بر ملت مظلوم ایران تحمیل شد)،
میپردازیم:
رفتار رضا شاه با علما و حافظان اسالم

برای رضاخان مردم ایران هیچ اهمیتی نداشتند و همانگونه که گفتیم ،این امر هم از خاستگاه
خانوادگی و زندگی قزاقی و هم ،آموزشی بود که مقامات انگلیس و سرویسهای جاسوسی
بریتانیا به وی داده بودند .آخر ،اگر در دید یک حاکم ملی ،مردم از جایگاه ویژه برخوردار باشند،
دیگر خیانت به مردم ،تضعیف باورهای مردم و انعقاد قراردادهای اسارتبار معنی ندارد.
به ارایة یک سند از رفتار رضاخان با علما و مردم اشاره میکنیم.
ژراردووبلیهمینویسد:
 -1همان.
 -2علما و رژیم رضاخان ،حمید بصیرتمنش ،ص .38

34

همگام با انقالب اسالمی

«کمی بعد آگاه شد که در مسجد قم (حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها)
یک مجتهد اعتراض عمومی علیـه ملکـه به راه اندخته که چرا بازوهایش برهنـه
است.
شاه عصبانی شد .برای چارهجویی سوار خودرو شد ،بیآنکه منتظر شود تا دو
خودرو مسلح که او را اسکورت میکردند ،آماده شوند.
یکسره به سوی قم رفت .داخل صحن شد .امام جمعة مسجد را با عصای
آهنینش بهشدت مضروب ساخت و آنگونه که بعدها برای پسرش حکایت کرده
بود:
 -آن اندازه طرف را زدم که عصایم کج شد».

1

مخالفت با مسجد و نماز جماعت

سپهبد امیراحمدی از دوستان صمیمی و از امرای ارشد رضاخان نقل میکند:

«یک روز در ماه رمضان ،به دربار رفتم .سرلشکر سردار رفعت و سرلشکر خدایار

نیز حضور داشتند .شاه قدم میزد و قدری عصبانی به نظر میآمد.
سرلشکر رفعت برای خود شیرینی گفت:
قربان! دیشب با سپهبد امیـراحمـدی به مسجد رفتیم .نمـاز خـواندیم و خیلی

دعای اعلیحضرت کردیم .مردم که شبزندهداری میکردند ،عموم ًا به دعاگویی
اعلیحضرت مشغول بودند.
یک مرتبه شاه متغییر شد و گفت:
کدام مسجد؟
سردار رفعت گفت:
مسجد ،مسجد.
آن وقت رضاشاه رو به من کرد و گفت:
آقای سپهبد! من حاال میفهمم که اشکال کار کجاست .من آخوندبازی را
میخواهم از بین ببرم .گفتهام که در مساجد ،فرشها را جمع کنند و میز و صندلی
 -1سیمای پهلوی ،ژرار دو ویلیه ،ترجمة عبدالرحیم میهنیار ،ص 99
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بچینند ،ولی سپهبد ارتش میرود و جانماز پهن میکند و روی زمین پهلوی آخوندها
مینشیند .این پیرسگ هم میگوید رفتیم و اعلیحضرت را دعا کردیم.
چرا رفتید؟»

1

بیاعتقادی نسبت به امام حسین(ع)

تاجالملوک همسر رضاخان مینویسد:

«حسینقلی خان اسفندیاری شوهر خواهرم که پزشک مخصوص رضاخان بود،

اعتقادی به حرفهای مذهبی نداشت و حتی با عزاداری امام حسین (ع) هم مخالف
بود و میگفت :در هیچ کجای دنیا ،مردم برای دشمنان خودشان عزاداری نمیکنند.
این عربها دشمن ملت ایران بودهاند.
رضاخان این حرفها را میپسندید و میگفت:
من نمیفهمم چرا مردم برای عربها!!؟؟ عزاداری میکنند».

2

بازی با باورهای دینی مردم

رضاخان را انگلیسها بهقدرت رساندند تا اعقادات دینی مردم که بزرگترین مانع برای تسلط
ن ببرند.
بیگانگان بر کشورمان بود ،از بی 
رضاخان در اسالمزدایی گستاخیها کرد و رذالتها نمود.

به یک نمونه از این رذالتهای رضاخان اشاره میکنیم .تاجالملوک مینویسد:

«اوایل ،توپ افطار و سحر منظم ًا شلیک میشد و موقع خـوردن و نخـوردن را

اعالم میکرد .حتی هیأت دولت ،وزرا ،اعیان و اشراف ،توپ که در میرفت ،با این
که همگی به اتفاق ،جزء روزهخواران بودند ،مشغول افطار میشدند.
بعدها که حکومت ،قدرت و قوام زیادتری پیدا کرد ،رضا اظهار داشت که
میخواهد جلو این آخوندبازیها را بگیرد.
در اینجا ،سیاست مخصوص را به کار بست و دستور داد توپ افطار و سحر را
نامظم شلیک کنند .توپ افطار را نیم ساعت بعد از مغرب و توپ سحر را یکی دو

 -1خاطرات نخستین سپهبد ایران ،ص 408
 -2روزنامة کیهان 9 ،بهمن 1381
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ساعت جلوتر از طلوع فجر میانداختند.
با این یک تیر دو نشان زد؛ عامه را که ساعت نداشتند ،به واسطة درازی ساعات
روزه از روزهداری بری میکرد و اشخاص ساعتدار هم به توپ سحر و افطار بیاعتماد

ساخت ،تا جایی که اکثرا ً خواستار توقف شلیک و جمعآوری توپها شدند».

1

بیاعتقادی به نماز و روزه

رضاخان اهل نماز نبود .میگفت:
 مگر خدا عرب هست که باید روزی پنج نوبت با او عربی صحبت کنیم؟روزه هم نمیگرفت و میگفت:
2
 -انسان هروقت گرسنه میشود باید غذا بخورد.

ولع سیریناپذیر

رضاخان همان ولگرد خرکچی ،پس از رسیدن به قدرت ،با سوء استفادههای گسترد ه به
گرفتن اموال منقول و غیرمنقول مردم پرداخت .سپس به خانواده و بعد به فرماندهان نظامی و به
دیگر هواداران خود دستور داد که به جمعآوری اموال برای خود بپردازند.
به رغم ثروتمند بودن ،وی بسیار خسیس ،ممسک و بدتر اینکه بسیار لئیم بود .یعنی از اینکه
مردم دارای مکنت شوند ،ناراحت بود و جلوگیری میکرد.
دیوان بیگی فرماندار مازندران مینویسد:
«روزی رضاشاه از من پرسید :چرا این زمینها (زمیـنهای ساحلی) باتالقی
است؟

من پاسخ دادم :این باتالقها ،فوایدی هم دارد .زیرا رونق اهالی را تأمین میکند،
دهقانان ،مرغابیهایی را که ییالق میکنند و از روسیه میآیند ،شکار میکنند.
رضاشاه با حیرت گفت :مال چه کسی را شکار میکنند؟ مال من را؟ آن هم
مفت و مجانی؟
سپس به مباشرین خود دستور داد که شکار مرغابیها در آن ناحیه قدغن شود».

3

 -1ملکه پهلوی ،کیهان.1381/11/15 ،
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فساد گسترده

رضاخان عنصری فاسد بود .او با خود ،فساد دوران قزاقی را به دربار آورد .اطرافیان وی همگی
فاسد بودند.
تیمور تاش وزیر دربار ،وی عنصری از هر جهت فاسد و الابالی بود .درباریانی مانند فروغی هم
ته ماندههای اعتقادات رضاشاه را گرفتند.
تاجالملوکمینویسد:
«کمکم حرفهای محمدعلی فروغی در او اثر کرد و کار به جایی رسید که رضا

بهکلی منکر بهشت و جهنم شد».

1

چنین شخصی که معتقد به بهشت و جهنم نبود ،به نسلکشی گسترده دست زد ،به بیگانهپرستی
فرمان داد و فساد را در ابعاد مختلف آن ترویج کرد ،بهطوری که کلیة اعضای خاندانش اعم از زن
و مرد ،پیر و جوان فاسد شدند.
2
او مردم کشور را همچنین میخواست.
ترور گستردة مخالفان

یکی از وجوه مشترک رژیمهای دیکتاتوری و حاکمان خودکامه ،کشتن مخالفان است.

رضاشاه در کشتن مخالفان خود ید طوالیی داشت.
به شهادت رساندن آیت اهلل مدرس در تبعیـد در سال  1316شمسی ،کشتـن آیت اهلل حـاج آقـا
نوراهلل رهبر علمای مهاجر در  ،1306کشتار گستردة مؤمنان و زایران و مجاوران حضرت رضا(ع)
در سال  1316در مشهد و ترور گویندگان ،نویسندگان ،عشایر و مردم این مرز و بوم از هر قشر و
با هر خاستگاه ،از کارهای بسیار عادی برای رضاخان بود.
قراین و شواهد حاکی است که:
آیت اهلل حائری یزدی مؤسس حوزة علمیة قم توسط گماشتگان رضاخان مسموماً از دنیا رفته
است .مراسم تدفین و ترحیم آیت اهلل مؤسس فقط یک نصف روز بیشتر طول نکشید .رضاخان
3
اجازة برگزاری هیچگونه مراسمی را برای ایشان در تهران و دیگر شهرستانها نداد.
 -1روزنامة کیهان ،سهشنبه 15بهمن  ، 81ص .3
 -2علما و رژیم رضاخان ،ص .146
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در طول حکومت بیست سالة رضاخان ،چیزی در حدود پنجاه هزار نفر از مردم کشور ،به
بهانههای مختلف و به اشکال مختلف به امر وی و به دست وی کشته شدند.
رفتار خشن با مردم

خاستگاه رضاخان به لحاظ خانوادگی مبهم است .هرچه هست وی فاقد یک خانوادة اصیل
است که دارای تربیت صحیح و خصلتهای اعتقادی و اخالقی باشد.
او تا آخر هم روحیة مردمستیزی را حفظ کرد .به هیچکس چه مردم عادی و چه مقامهای
باالی مملکتی ،احترام نمیگذاشت و مراعات مقام و شخصیت آنها را نمیکرد.
ملک الشعرای بهار پس از ترور میرزاده عشقی که به دستور رضاخان انجام شد ،مینویسد:
«شنیدم نمایندگانی از طرف اکثـریت مجلس نزد رئیس دولـت (رضاخان)

رفته و به ایشان گفته بودند که قتل میرزاده عشقی باعث تزلزل امنیت است و مردم
ناراضیتر خواهند شد.
مشارالیه اظهار کرده بود که چه اهمیت دارد قتل یک نفر؟ چرا در جنگهای
ما که آنقدر کشته میشوند ،اظهار تأسف نمیکنید؟!
این درست سنخ فکر او بود .او میخواست با مردم همانطور رفتار کند که
صاحب منصبان مافوق ،روزی با او میکردند.
وی همانطور به تودة مردم نگاه میکرد که یک صاحب منصب در میدان
جنگ به سربازان و کشتهشدن آنها نگاه میکرد .سنخ فکرش این بود.
بنابراین تعجب نمیکرد اگر یک نفر از مردم را ترور بکنند ،بکشند».

1

سوادکوهی ،بچة خرکچی مازندرانی ،نظامی خشن ،بیسواد ،رضا ماکزیم ،در چهل و هشت
سالگی رضاشاه پهلوی میشود 2 .چه انتظاری از چنین شخصی میتوان داشت که مردمداری را
پیشه خودسازد.
بیماری روحی و روانی

در مورد بیماری رضاخان اص ً
ال جای تردید نیست .رفتار او نسبت به اطرافیان و هواداران خود،

 -1تاریخ مختصر احزاب سیاسی ،ملکالشعرای بهار ،ج  ،2ص .110
 -2سیمای پهلوی ،ژرار دو ویلیه ،ص . 81
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بهترین دلیل این مدعاست ،بیجهت عصبانی میشد و بدون دلیل افراد را تنبیه میکرد.
امیر طهماسبی ،رضاخان را به بازدید از راهها و جادههایی که ساخته بود برد و سربازخانههایی
را که در اکثر نقاط آذربایجان به قیمت خالی کردن جیب مردم و با ظلم و جور ساخته شده بود،
به رخ سردار سپه میکشید.
در بازدید از سربازخانة مراغه ،رضاخان از نفر اول صف ایراد گرفته و کشیده محکمی به گوش
سرباز واژگون بخت زد ،به طوری که کاله از سر آن مادر مرده بر زمین افتاد.
قزاق که صورتش سرخ شده بود ،همینطور ب ِّر و ب ِّر به رضاخان نگاه میکرد
رضاخان پرسید :ناراحت شدی؟ سرباز پاسخ داد :خیر قربان! برای این که رضاخان را دوست
دارم.
سردار سپه که از این تملق خوشش آمده بود ،آفرینی به سرباز کتک خورده گفت و سراغ نفر
دوم رفت و مشت محکمی زیر چشم او حواله کرد.
از او هم پرسید :ناراحت شدی؟ سرباز پاسخ داد :خیر قربان .سؤال کرد .چرا؟ جواب داد :برای
اینکه حضرت اشرف را دوست دارم.
رضاشاه سری تکان داد .چند قدم باالتر از سومی هم ایراد گرفت و لگد محکمی به او پراند.
سرباز همین طور ایستاده بود و رضاخان را نگاه میکرد .رضاخان پرسید :ناراحت شدی؟
1
جواب داد :خیر! برای اینکه جا خالی دادم و لگدی که شما پراندید ،به نفر عقبی خورد.
تنبیه کردن افراد آن هم بدون دلیل ،آیا ناشی از بیماری روحی و روانی نیست؟
وابستگی مطلق به بیگانگان

حاکمان و مسئوالن کشورها به میزانی که به مردم و باورهای مردمی اعتقاد پیدا کنند،
مورد حمایت اقشار مختلف قرار میگیرند.

اتحاد دولت و ملت ،نیرومنـدترین و مـؤثرتـرین قدرت در برابر تمامخواهـی و دخالتهای
بیگانگان است.
این موضوع بهکرات به اثبات رسیده است و نیازی به دلیل ندارد.
استکبار جهانی ،از چند قرن پیش ،تالش همه جانبهای نمود تا زمامداران را به بهانهها و ترفندهای
 57 -1سال اسارت ،ج  ،1ص .307
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مختلف ،از مردم دور کند.
استکبار در هر کشوری به تفرقه بین دولت و ملت توفیق یافته است ،موفق شده کشور را زیر
سلطة خود درآورد و مردم را استثمار کند و از منابع آن استفاده نماید.
در دوران طوالنی حاکمیت قاجار ،کشورهای استعمارگر گهگاه از غفلت دولت و ملت
استفاده کردند و کشور را به سمت و سوی بیگانهگرایی سوق دادند .هدایای فراوان به پادشاهان،
دعوت از آنها به فرنگ برای تحقیر ملت و باورهای دینی مردم ،کودن شمردن مردم و فاصله
گرفتن از آنها ،خوشگذرانی و تفریح ،خریدن درباریان ،پرداخت وامهای کالن برای استفادة
دربار و درباریان ...موجب شد که زمامداران ،بهتدریج فاصلة خود را با مردم زیاد کنند.
ادامة این وضعیت خطرناک ،موجب شد که کشور به سمت و سوی انگلیس میل کند و در
ورطه بیفتد .اما بیداری علما و روحانیت و باورهای عمیق اسالمی مردم ،نگذاشت اهداف انگلیس
در ایران عملی شود .تحریم تنباکو یکی از نمونههای ارزنده و افتخارآمیز تاریخ کشور ماست .در
آن حادثة شورانگیز ،یکی از بزرگترین توطئة استعمار انگلیس با وحدت و هماهنگی بین مردم،
خنثی شد و قرارداد انحصار تنباکو لغو گردید.
ب ه قول ادوارد براون جاسوس کهنهکار انگلیس:
1
 لغو این امتیاز ،لطمة بزرگی به حیثیت دولت انگلیس وارد آورد.انگلیس از این شکست ،درسهای الزم را گرفت .پیر استعمارگر ،تصمیم گرفت برای
جلوگیری از تکرار چنان شکست ذلتباری ،عوامل شکست را که اعتقادات اسالمی مردم و
روحانیت بود ،از سر راه خود بردارد؛ چیزی که مرحوم آیت اهلل میرزای شیرازی پیشبینی کرده
بود.
مرحوم مدرس میگوید:

«پس از اثرگذاری فتوای مرحوم شیرازی در استقالل و عزّت کشور در سامرا ،خدمت

ایشان رفتم و از اثرات بسیار آن فتوا برای ایشان توضیح دادم.
آن مرد بزرگ ،آثار تفکر و نگرانی در چهرهاش پیدا شد و دیدهاش پر از اشک گردید.
علت را پرسیدم.
چه ،انتظار داشتم مسرور و خوشحال شود.

 -1انقالب ایران ،ادوارد براون ،ص . 55
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فرمود :حاال حکومتهای قاهره فهمیدند قدرت اصلی یک ملت و نقطة تحریک شیعیان
کجاست.
حاال تصمیم میگیرند این نقطه و این مرکز را نابود کنند.
1

نگرانی من از آیندة جامعة اسالمی است».

انگلیس به منظور اجرای طرحهای ضد اسالمی ،به دنبال عنصری میگشت که تابع و مطیع و
فرمانبردار مطلق لندن باشد .چنین خصوصیتی در رضاخان بود .چون رضاخان فاقد شخصیت و فاقد
باورهای اسالمی و فاقد تربیت دینی بود و آمادگی این تبعیت کورکورانه را داشت.
رضاخان از دوران قزاقی مورد توجه ویژة انگلیس قرار گرفت و بهتدریج آموزشهای الزم را
به او دادند و برای سلطنت آمادهاش کردند.
این موضوع قب ً
ال مورد توجه محققان و اندیشمندان بوده است.
ملکالشعرای بهار در جلد اول تاریخ مختصر احزاب به این مورد تصریخ میکند.
جالب اینکه:
 ملکالشعرا از قول خود رضاخان نقل میکند که وی روزی به او گفته بود:''مرا انگلیس روی کار آورد''.

ولی از هرچه بگذریم ،وصیتنامة اردشیرجی جاسوس کهنـهکار و با تجربة انگلیس در تهران
بهخوبی و به صراحت از نقش انگلیس در سلطنت رضاخان و دینستیزی رضاخان به دستور انگلیس
به روشنی پرده برمیدارد.
بنابراین ،سلطنت رضاخان پاسخ خشمگینانة دولت انگلیس به علما و روحانیت به دلیل فسخ
قرارداد انحصار تنباکو بود.

2

خشم ملت ایران از رضاخان و دودمان پهلوی ،خشم از سیاستهای براندازی انگلیس در ایران
است .این خصومتها هنوز هم اگر نه به شکل قبل ،ولی با سازماندهی جدید ادامه دارد.
رضاخان چیزی نبود که اهمیتی داشته باشد .او مجری افکار و اندیشههای انگلیس بود ،همچنانکه

پسرش محمدرضا ،نقشههای شوم آمریکا را در کشورمان به اجرا درآورد که حرث و نسل را به نابودی

کشاند.

در حقیقت در دوران محمدرضا مسئولیت دینستیزی انگلیس در ایران به آمریکا محول شد.

 -1شیخ فضلاهلل نوری و مشروطیت ،ص .45
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آمریکا بود که بعد از کودتای  1332پنجه در پنجة مردم ایران افکند و همة فرصتها را از بین
برد و مردم را از حقوق خود محروم ساخت.
در مورد نقش آمریکا در تاریخ معاصر کشورمان در جلد دوم همین مجموعه صحبت خواهیم
کرد.
مرحوم مدرس میگوید:
«اختالف من با رضاخان بر سرکاله و عمامه و این مسائل از قبیل نظام اجباری

نیست .من در حقیقت با سیاست انگلستان کـه رضـاخـان را عامل اجرای مقاصد
استعماری خود در ایران قرار داده ،مخالفم.
من با سیاستهایـی که آزادی و استقـالل ملت ایران و جهـان اسالم را تهدید
میکند ،مبارزه میکنم و هدف خود را هم میشناسم».

1

قانون و حقوق بشر انگلیس

مجموعة مبارزات ،مقاومتها و مخالفتهای مخالفان رضاخان در دوران سلطة بیست سالة وی،
عمدتاً به منظور محدود کردن وی در چهارچوب قانون و جلوگیری از دینستیزی و مردمگریزی
او بود .اما حامیان رضاخان که قانون و قانونگرایی و شعارهای مشابه را صرفاً برای سرگرمی مردم
کشورهای تحت ستم مطرح میکردند ،اجازه ندادند که رضاخان ،قانونمند و پاسدار قانون اساسی
گردد؛ چرا که اصوالً رضاخان را به این منظور بهقدرت نرسانده بودند.
به رغم این موضوع ،مبارزات مردم ایران علیه رژیم رضاخان ،تعطیل نشد .مردم هرگز در
مخالفت با وی تردید نکردند .البته شکل مبارزه عوض شد.
مردم هرگز با رضاخان کنار نیامدند ،همچانکه هیچگاه با محمدرضا کنار نیامدند.
مردم در زمان آن پدر و این پسر در زندان بزرگی به سر میبردند که نامش ایران بود.
مردم آزادی میخواستند ،ولی استعمارگران مردم را از این موهبت محروم کرده بودند.
اما سرانجام آتش سرکش مقاومت به صورت ناله و نفرین مردم در دامن رضاخان افتاد و این
شر و وابستگی در روز سوم اسفند ماه  1320به زیر کشیده شد و مردم نفس راحتی کشیدند
مجسمة ّ
و از سقوط او شادمانیها کردند.
 - 1مدرس ،ج  ،1ص .182
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هرچه بود ،دوران سیاه رضاخانی دورانی سخت و طاقتفرسا بود.
بهجاست نویسندگان و محققان ،به بررسی ابعاد مختلف حوادث آن دروان بپردازند و مردم
متعهد کشورمان ،ب ه خصوص دانشجویان ،جوانان و عالقمندان به استقالل کشور به این موضوع
توجه ویژه کنند تا مردم ،به ترفندهای مختلف و متفاوت دشمنان این مرز و بوم و ماهیت امپریالیزم
و صهیونیزم بیش از پیش اطالع یابند و آنها را دشمن همیشگی خود بدانند و با سوابق ممتد و
تاریک آنها در کشورمان آشنا شده و به دنبال علت اصلی اینهمه گستاخی که طی سالهای اخیر
افزایش یافته ،باشند.
دشمن همیشگی

به نظر میرسد که آشنایی بیشتر مردم با توطئههای دشمنان استکباری ما رسالتی سنگین و
حساس است .بر همة کسانی که میتوانند از این رهگذر مقاومت مردم را در برابر استعمارگران
افزایش دهند ،فرض است که صف خودیها را از غیرخودی جداکنند و بدانند که:
دشمن ،دشمن است .اگر دشمن ما ،از س ِر دوستی سخن گوید و از د ِر دوستی وارد شود،

در آن صورت ما باید در خط خود تجدید نظر کنیم،
و بدانیم که داریم از موضع خود عدول میکنیم.
دشمن از دشمنی با ما دست برنخواهد داشت،
و منافع دشمن در دشمنی پیوسته باماست.

بیاییم با هر سلیقه و با هرخاستگاه فکری ،صف خود را در برابر دشمنانمان گستردهتر کنیم و
فریب فریبکاریهای دشمن نخوریم و قول حکیمانة پروردگار سبحان را همواره مدنظر داشته
باشیم که به پیامبر عالیقدر اسالم(ص) میفرماید:
1
َو لَ ْن َت ْر َض َْى َع ْن َ
ار َْى َح َّت َْى َت َّت ِب َع ِم َّل َت ُه ْم.
ك الْ َي ُهو ُد َو اَل ال َّن َص َ
(هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد ،مگر آنکه:
مواضع آنها را قبول کنی و از اصول خود برگردی).

امروز این خطاب الهی متوجه ماست.
پروردگار خطاب به ما میگوید:

 -1سورة بقره ،آیة .120
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 هرگز امپریالیستها و صهیونیستها از شما رضایت نخواهند یافت مگر آنکه به آنها گرایشیابید و مانند آنها فکر کنید و از مواضع آنها جانبداری نمایید و این یعنی تسلیم .یعنی ذلت!
هات ِم ِّنا اَ ِّلذلَه.
َو َه ْی ُ
1

(ما هرگز تن به ذلت نخواهیم داد).

بنابراین ،این خصومتها و مخاصمات ادامه خواهد یافت .ب ه عبارت دیگر خصومت جهانخواران

دلیل روشنی بر اصالت راه ماست .البته باید اذعان نمود که ما دنبال دشمن تراشی نیستیم.
مقام معظم رهبری میفرمایند:

«بنای ما در سیاست خارجی تعامل با کشورهای دنیاست؛ اما این تعامل نباید به قیمت
2

دست برداشتن از اصول باشد».

بنای نویسنده بر خالصهنویسی است .زیرا همة خوانندگان عزیز یا وقت کافی برای مطالعة
تاریخ معاصر ندارند و یا حوصلة بررسی میدانی و مفصل این کار را ندارند .لذا نویسنده خود را
ملزم به خالصهنویسی میداند و هم به خوانندگان حق میدهد که به میزان عالیق آنها به مطالب
تاریخی بپردازد.گر چه در خالصـهنویسی هم باید رعایت اصـل مطلب شود و هم به اسـناد لطمه
وارد نیاید.
از طرفی چون این بخش از کتاب اختصاص به عوامل انقراض سلطنت پهلوی و پیروزی
انقالب اسالمی دارد ،بنابراین در متن کتاب مستقیم و غیرمستقیم به رویکرد رضاخان اسالمستیز
و مردمگریز پرداختهایم .وانگهی عالقمندان میتوانند هم به منابع ارایه شده رجوع کنند و هم
به مجلدات دهگانه کتاب که اختصاصاً به عملکرد سیاه و دودمان پهلوی تحت عنوان « 57سال
اسارات» که قب ً
ال تدوین و منتشر شده مراجعه فرمایید .در هر حال ار خوانندگان همراه و دوست و
وفادار آثار نویسنده ،عمیقاً سپاسگزاری کرده و از کمبودها عذر میخواهیم.
محمدرضا عنصری ضد اسالم

از همان ابتدا که انگلیس ،رضاخان را در کشور ما به سلطنت رساند ،قصدش این بود که اسالم
را تا سرحد براندازی تضعیف کند و روحانیت را از دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم در امور
کشور بازدارد.
 -1از فرمایشات امام حسین(ع).
 -2سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن نظام1382/5/12 ،
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احسان نراقی مینویسد:

«شاه با ترویج ایرانگرایی قبل از اسالم ،زرتشتگرایی ،غربگرایی و حمایت

از بهائیت و فراماسونری و حمایت از بیبندو باری ،سعی در تضعیف ارزشهای اسالمی
و منزوی کردن مسلمانی و مسلمانان را داشت.
شاه با راهاندازی جشنهای  2500سالة شاهنشاهی و تغییر تاریخ هجری پیامبر
اسالم به تاریخ شاهنشاهی کوروش ،تالش میکرد تا ضمن کاستن از اهمیت اسالم،
به ایدئولوژیسازی شاهنشاهی نیز دست یابد.
تمام تالش شاه از این اقدامات این بود که:
به دوران قبل از اسالم رجوع کند.
او میخواست تا با نسبت دادن و مرتبط کردن خود به کوروش ،مسلمان بودن
ملت ایران را کم رنگ نماید».

1

شاه در این مورد بسیار تند رفت.
وی در مرداد  1344با پیامی به اردوی بینالمللی پیشاهنگی اعالم کرد:

«اجداد و نیاکان ما ایرانیان در چند هزار سال پیش منشهای مقدس پیشاهنگی

را شعار ملی میدانستند که خالصة آن:
پندار نیک،
گفتار نیک،
و کردار نیک
است».

2

فرح هم میکوشید تا زرتشتیگری را در مقابل اسالم احیا کند .وی کنگرة زرتشتیان جهان را
3
در وسط ماه رمضان برپا کرد و با مشروبات مختلف و شامپانی از میهمانان پذیرایی کرد.
دیدگاه شاه نسبت به روحانیت

شاه بیش از همه چیز از علما و روحانیت بدش میآمد و عمیقاً با آنها دشمنی میکرد .او در

 -1از کاخ شاه تا زندان اوین ،احسان نراقی ،ص . 65
 -2روزنامة اطالعات1344/5/7 ،
 -3غرور و سقوط ،آنتونی پارسونز(آخرین سفیر انگلیس در ایران) ،ص .49
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راستای اسالمزدایی که نمیتوانست از ترس واکنش مردم موضع علنی بگیرد ،تا توانست و تا
میتوانست علیه علما ،روحانیت و قم خصومت میورزید.
سخنرانی زشت شاه در روز چهارم بهمن ماه  1341در قم هرچند ب ه وضوح عالمت بیدینی و
ضدیت وی با اسالم بود ،نشانة آشکاری از نادانی و خباثت ذاتی وی نیز در خود داشت.
وی در جوار بارگاه حضرت معصومه(س) و در حضور مردم قم میخواست علیه روحانیت
حرف بزند و بهانهای برای تندروی به دست علما بدهد .اما کار وفق خواست شاه پیش نرفت.
زیرا:
 -1از حضور مردم قم هیچ اثری نبود .آنچه در تصاویر قدیمی مشاهده میشود ،مردمی بودند
که با  14اتوبوس از تهران به قم آورده شده بودند.
 -2از حضورعلما و روحانیت هم در مراسم خبری نبود .چند عمامه ب ه سر هم که آنجا بودند،
افراد شخصی و عمدتاً از ساواک بودند که برای خالی نبودن صحنه از وجود روحانیون ،به چنان
کاری دست زده بودند.
شاه هم که از حضور روحانیون و مردم قم اثری ندید ،بیشتر عصبانی شد .به همین دلیل بدترین
سخنرانی عمر سیاسی خود را در آن روز ایراد کرد .سخنانـیکـه بدون تـردید در پایـههای بنـیاد
شاهنشاهی رخنة وسیعی ایجاد کرد.
شاه گفت:
«انقالب بزرگ ملی ما تا بهحال بدون خونریزی و بدون هیچگونه عکسالعمل

ناشایستهای با کمال سرعت پیشروی میکند ،ولی باز یکـی دو هفتـهای است که
همان طوری که سرمای زمستان دارد کم میشود ،میبینم یا میشنوم که بعضیها
مثل مارهای افسردهای و چون اینها در کثافت خودشان غوطهور هستند ،باید گفت
مثل شپشهای افسردهای که دارد کمکم اشعة آفتاب بر آنها میخورد ...فکر میکنند
که موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسیده است.
این عناصر فرومایه ،با همفکران ارتجاعی خودشان اگر از خواب بیدار نشوند،
مشت عدالت چنان مثل صاعقه در هر لباسی که باشند ،بر سرآنها کوفته خواهد شد

که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود».

1

 57 -1سال اسارت ،علی محمد بشارتی ،ج  ،3ص ( 378نقل از مجموعه سخنرانیهای شاه).
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مأموریت برای وابستگی کشور!

هرچند تمامی راهبرد آمریکا و متحدینش بعد از جنگ جهانی دوم مقابله با اتحاد شوروی و
همپیمانان او خالصه میشد ،اما سؤال اینجاست:
 شاه که بدون نظر و اجازه غرب حتی آب هم نمیخورد ،چگونه بود که مبارزه با کمونیسمرا در درجة دوم اهمیت قرارداشت؟! در حالیکه ضدیت با روحانیت را در رأس اقدامات خود
قرارداده بود.
شاه در همان سخنرانی و در ادامه گفت:
«ارتجاع سیاه اص ً
ال نمیفهمد و از هزارسال پیش تا کنون ،فکرش تکان نخورده

است .او فکر میکند زندگی عبارت است از چیزی یا مالی به ظلم و بیکاری و یا
به بطالت و از این قبیل بهدست آوردن و غذایی بخورد و سر بر بالین بگذارد .ولی
مفتخوری دیگر از بین رفته است.
در لوایج ششگانه برای همه فکر مناسبی شده است .مقرراتی که امروز وضع
کردیم ،از مقررات سایر ملل اگر جلوتر نباشد ،عقبتر نیست .اما چه کسانی با این
مسائل مخالفت میکنند؟ ارتجاع سیاه ،کسان نفهمی که درک ندارند و بد نیتاند.

مخربین سرخ ،تصمیمشان روشن است و اتفاق ًا کینة من نسبت به آنها کمتر است.
ّ
ما بساط مفتخوری را در ایران برچیدیم.

مخربین سرخ کینه دارم»...
از ارتجاع سیاه بیش از ّ

1

کینهورزی استکبار جهانی نسبت به اسالم

شاه که بدون جلب نظر آمریکا هیچکاری را انجام نمیداد و هیچگونه موضعگیری نمیکرد،
در آن روز شوم که آنگونه و بیمحابا علما و روحانیت را مورد حمالت سبعانة خود قرار داد،
شرایط جدیدی را در کشور ایجاد کرد؛ شرایطی که بهخواست آمریکا عمل شود تا در ایران نه از
اسالم اثری باشد و نه روحانیت شیعه .ولی از آنجا که ضدیت مستقیم با اسالم ممکن نبود ،دستور

جدید آمریکا به محمدرضا ضدیت و خصومت پایانناپذیر با روحانیت بود.

اگر آمریکا در این میدان پیروز میشد ،عالوه بر ریشهکنی اصل اسالم در ایران ،میتوانست با
 -1همان.
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همان شیب و شتاب در کشورهای اسالمی دیگر هم آن تجربه را تکرار کند.
اسالمی که آمریکا در ایران میخواست ،اسالمی بود که محمدرضا بتواند حامی و پاسدار آن باشد.
شاه در این عرصه مقداری هم پیش رفت .در پاسخ خبرنگاری که نظرش را در مورد جایگاه
دین در امور کشور ،پرسیده بود که آیا دین در کشور جایی دارد؟ گفت :هم آری هم نه .برای
اینکه از یک سو من محافظ و پاسدار مذهب شیعه هستم و به آن سوگند وفاداری یاد کردهام و از
سوی دیگر مذهب به هیچوجه دخلی (دخالتی) در امور کشور ندارد.
شاه در راستای این مأموریت و برای ترویج چنین دین و مذهبی بهکارهای متعددی دست زد
که از جملة آنها میتوان به طرح ایجاد دانشکدة علوم اسالمی توسط ساواک ،تأسیس سپاه دین
برای ترویج اسالم در روستاها!! و چاپ قرآن آریامهر اشاره کرد .اینها اقداماتی بود که شاه در عین
تظاهر به مسلمان بودن از یک اسالم بیخطر تبلیغ میکرد.
صد البته شاه به این گونه اسالم هم راضی نبود .شاه طولـی نکشید که مدعـی شد ایدئولوژی

شاهنشاهی سرآمد ایدئولوژیهاست.

وی در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» نوشت:

«آرمان شاهنشاهی ایران قابل قیاس با ایدئولوژیهای هیچ سامان حکومتی و

سیاسی دیگر نیست و در تمام تاریخ جهان از این حیث وضعی استثنایی دارد».

1

اعتقادات دینی شاه

محمدرضا از اعراب متنفر بود .همیشه میگفت اعراب از پَستترین ملل دنیا هستند که در
بیابانهای بیآب و علف با خوردن ملخ و خرما زندگی میکردند و از زور گرسنگی و با هدف
چپاول و غارت کشورهای همسایه و ایران و حتی جنوب اروپا حمله کردند و فرهنگ و دین این
ممالک را نابود ساختند.
فرح مینویسد:
«او از کسانی که خودشان را «سیّد» مینامیدند ،خیلی بدش میآمد و حتی گاهی

اوقات به من هم که «سیّده» بودم ،طعنه میزد و میگفت:

-شما که خودتان را سادات مینامید ،نتیجة نزدیکی اعراب با مادرانتان هستید.

 -1شیر و خورشید ،اولیویه وارن ،ص . 61
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آنها موقع حمله به ایران با مادران شما نزدیکی کردند و نسل ایرانیان را خدشهدار
نمودند».

1

گرایش شدید به اسرائیل

سیاست دودمان پهلوی همواره درجهت تضعیف اسـالم و کشـورهای عربـی بود .سعی آنها در
تقویت اسرائیل با کمک کردن به دولت یهود بود و رفت و آمد به فلسطین اشغالی و ارتباط گستردة
اطالعاتی و نظامی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی در راستای تضعیف اسالم تعریف میشد.
فرح مینویسد:
«در زمان سلطنت محمدرضا آمریکاییان برجستهای را در استخدام ساواک و

دستگاههای دولتی دیگر داشتیم .حتی سناتورهای آمریکایی مستقیم ًا حقوقبگیر ما
بودند و آقای ''یعقوب جاویتس'' سناتور یهودی االصل ،سالیانه چند صد هزار دالر
از ما حقوق میگرفت!!
بنابراین ،آمدن «کیسینجر» یا «ریچارد هلمز» و سایرین به بیمارستان و پول
گرفتن از محمدرضا امر عجیبی نبود»!!.

2

اسناد برجای مانده از دودمان پهلوی حکایت از آن دارند که مقامات غـربـی عموم ًا و مقامهای

آمریکایی ،انگلیسی و اسرائیلی ،رژیم پهلوی را منبعی مطمئن برای تأمین زندگی شخصی خودشان
ترتیب داده بودند.

همة دولتمردان انگلیسی از آغاز ،امکانات کشور ایران را متعلق به خودشان میدانستند و به
تاراج آنها میپرداختند .دولتمردان دیگر اروپایی اعم از فرانسه و آلمان هم از این خوان یغما بهره
میبردند .اما رفتار آمریکاییها بهگونهای دیگر بود .آمریکاییها کشور ما را بهصورت مستعمرة
خودشان درآورده بودند و دستشان برای هرنوع دستاندازی به اموال و امکانات ایران باز بود.
در این باره سوء استفادههای رژیم صهیونیستی از محمدرضا زبانزد بسیاری از افراد بود.
شبکة جاسوسی اسرائیل در ایران

«در زمان سلطنت پرافتخار! همسر فقیدم بیشترین خدمات و کمکها و

 -1دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج ،2ص . 848
 -2همان ،ص .930
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حمایتها به اسرائیل ارایه گردید.
ما به سرمایهداران بزرگ یهودی اجازه دادیم تا در ایران به تحصیل ثروت
بپردازند و بعد ،این داراییها را به اسرائیل منتقل نمایند.
ما به دولت اسرائیل اجازه دادیم تا خلبانان خود را در خاک ایران آموزش
بدهند.
ما به اسرائیل اجازه دادیم تا در ایران ،سفارتخانه و مرکز جاسوسی احداث
نماید.
محمدرضا به ساواک دستور داد تا هر اطالعاتی که مورد نیاز اسرائیلـیهاست
به آنها داده شود.
در زمان جنگ  ،1967هواپیماهای ایران را به یاری آنها فرستادیم و با ایجاد
یک پل هوایی بین تهران -تلآویو ،کلیـة نیازهای نظامـی آنها را تأمیـن کـردیم.
سوخت ارتش اسرائیل را تمام ًا ما تأمین کردیم.

مسلم ًا اگر این کمکهای سخاوتمندانه نبود ،اسرائیل در جنگ شکست میخورد

و یک میلیون اسرائیلی مغلوب هفتصد میلیون عرب !! میشدند.
اینها فقط گوشههای کوچکی از کمکهای عظیم ما به اسرائیل بود.

بنابراین ّ
شکی وجود نداشت که اگر محمدرضا برای مسافرت به اسرائیل اظهار

تمایل کند ،اسرائیلیها فورا ً او را خواهند پذیرفت».

1

بیسوادی فرح پهلوی هم پایان ندارد .فرح جمعیت مسلمانها که در سال  1967در حدود
 700میلیون نفر بوده است ،به اشتباه جمعیت اعراب ذکر کرده است .حال آنکه در آن سال کل
جمعیت کشورهای عربی چیزی در حدود  110میلیون نفر بوده است.
فرح مینویسد:
«اکنون میخواهم یک راز سربسته را در پیشگاه تاریخ بگشایم.

موقعی که تـب و لـرز و سـردردهای شدید محمدرضا شروع شد و مصـرف
داروهای مخدر و آرامبخشهای قوی نیز قادر نبودند درد ناشی از پیشرفت سرطان
را آرام کنند ،تصمیم گرفتیم برای معالجه به اسرائیل برویم.
 -1دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج  ،2ص . 894
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محمدرضا گفت :گور پدر همه! بگذارید هر کس هرچه میخواهد بگوید .گور

پدر اعراب .گور پدر  ....اسرائیل حتم ًا ما را خواهد پذیرفت.
از نظر تاریخی ،اسرائیلیها مدیون ایرانیان هستند.

کورش بزرگ ،پادشاه هخامنشی ،بنیانگذار شاهنشاهی ایران ،اولین منادی
حقوق بشر در جهان بود که یهودیان را از اسارات فرعون مصر نجات داد و آنها را
به سرزمین موعود فرستاد .میان اسرائیلیها و ایرانیان پیوندهای عمیق فرهنگی و
دینی و اجتماعی وجود داشته است .یهودیان از دوران باستان در ایران ،بهویژه در
همدان ،تویسرکان ،اصفهان ،شیراز و سایر نقاط ایران زندگی کردهاند.
پس از تشکیل دولت اسرائیل ،ایران نخستین کشور مسلمان خاورمیانه بود که
اسرائیل را بهطور «دوفاکتو» به رسمیت شناخت.
دولتهای ایران حتی دولت دکتر مصدق به یهودیان اجازه دادند تا ثروتهای
خود را از ایران به اسرائیل منتقل کـرده و در تأسیس و توسعـة دولـت یهـود نقش
داشته باشند.
ایران ،ترکیه و اسرائیل ،سه کشور غیرعرب در منطقة خاورمیانه هستند که
بهطور طبیعی ،متحد یکدیگر محسوب میشدند ،زیرا هر سه کشور دارای دشمن
مشترکی به نام اعراب هستند».

1

نفت مجانی به اسرائیل

محمدرضامیگفت:

«من در طول سیو هفت سال سلطنت خودم هرکاری که آمریکاییها گفتند

انجام دادم و ثروت ایران را به کام شرکتهای آمریکایی ریختم.
به دستور آنها تحریم نفتی اعراب را شکستم و به اسرائیل نفت مجانی دادم.
در جنگ ویتنام هواپیماهای جنگی ایران را در اختیار فرماندهی نیروهای
آمریکایی در ویتنام قراردادم و سوخت مورد نیاز ارتش آمریکا را تأمین کردم».

2

این مصیبت بزرگ را پایانی نبود .اصوالً انگلیس دودمان پهلوی را به همین منظور بهقدرت

 - 1همان ،ص . 896
 -2همان ،ص . 872
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رساند تا به دست آنها به تاراج ثروتهای ایران بپردازند.
حمایت استکبار جهانی از تبهکاریهای شاه ،صرفاً برای سوء استفادههای گستردة خودشان
بود.
در این مورد به یک سند اشاره میکنیم:
تاجالملوک همسر رضاخان و مادر محمدرضا در مورد تاراج ثروت مردم ایران توسط استکبار
جهانیمینویسد:
« ...حال بماند که چقدر آمریکا و اسرائیل سوخت مجانی میزدند .اص ً
ال کل

بنزین هواپیماها و سوخت کشتیهایشان را از ایران بهصورت مجانی میزدند».

1

فرح مینویسد:

«محمدرضا ،ملاّ ها را (علما و روحانیت) به مثابه ارتجاعیترین گروههای اجتماعی

ایران ارزیابی میکرد.
محمدرضا میگفت :اینها تنبلترین آدمهایی هستند که خداوند خلق کرده است
که کار نکنند ولی خوب به شکم و  ....برسند و خرافات را در بین مردم تشویق و
منتشر میکنند.
محرم ،مردم لباس سیاه میپوشیدند و برای کشتهشدگان نبرد
موقعی که در ماه ّ

کربال عزاداری میکردند ،محمدرضا افسوس میخورد ،میگفت:

 این ملت بیشعور! تنها ملت دنیاست که برای دشمنان تاریخی خودش عزاداریمیکنند .آنها به ایران حمله کردند و دین و استقالل ما را نابود کرده و از میان بردند،
اما حاال این مردم نفهم! برای آنها سینهزنی کرده و خود را مجروح مینمایند.
در بیدینی مفرط محمدرضا ،مقصر اصلی اطرافیان وی مانند دکتر ایادی ،سپهبد
خسروانی ،امیرعباس هویدا ،اسداهلل َعلَم و امثال آنها بودند .دکتر ایادی پزشک

مخصوص شوهر فقیدم بود .او از بهاییان بود».

2

اهداف استعماری اصالحات ارضی شاه

 54سال پیش در کشورمان بنیاد سوئی نهاده شد تا برای همیشه کشور ما را وابسته به غرب و
 -1روزنامة کیهان.1381/11/29 ،
 -2دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج  ،1ص . 440
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مردم ما را محروم و مستمند سازد.
خالصة طرح از نظر ظاهر تقسیم زمینهای بزرگ بین کشاورزان بود تا دهقانها خود بکارند
و خود درو کنند و از سود حاصله شخصاً بهرهمند شوند .اما با توجه به عداوت دیرپای دودمان
پهلوی نسبت به مردم بزرگ ایران و هم از این جهت که دولت استعمارگر و بدنهاد آمریکا پشت
قضیه بود ،افراد روشنفکر جامعه از آن روزهای نخست موضوع را با شک و تردید فراوان بررسی
کردند .اما حضرت امام خمینی آن رهبر آگاه و بیدار که از عمق طرح استعماری اصالحات ارضی
مطلع بود ،شدیدا ً با آن برنامه به مخالفت برخاستند.
پس از مخالفت صریح امام ،به تدریج اقشار مختلف جامعه بیشتر متوجه طرح استعماری
آمریکا شدند و نخست طالب جوان ،دانشجویان متعهد و بازاریان سیاسی به توصیة امام خمینی با
اصالحات ارضی مخالفت کردند.
امام در مورد طرح مزبور گفتند:
«مقصود از طرح این است که ایران یک بازار بشود برای آمریکا.

آمریکا (به دلیل افزایش تولید گندم و برای پایین نیاوردن قیمت) گندمهایش را میریخت
1

توی دریا ،حاال بهتر از این چی که بدهد به ایران و از آن نفت بگیرد».

به دور از اغراق و تعصب در آن سالها که به دالیل گوناگون کشور به لحاظ سیاسی در یک
حالت رکود و رخوت بهسر میبرد و عموم مردم در جریان مسائل مملکت نبودند ،چون رسانههای
عمومی مانند روزنامهها از انتشار مطالب و اخبار ضد عملکرد دولت ممنوع بودند ،انتشار کتاب
نیز به حداقل رسیده بود و تبلیغات دینی نیز با شرایط دشوار انجام میشد .بهرغم این حقیقت،
امام خمینی با دقت مسائل کشور را از طرق مختلف پیگیری میکردند .عالوه براین ،بسیاری از
سیاسیون که متوجه زعامت و بزرگی مرد بزرگی مانند امام شده بودند ،به طرق مختلف خود را به
قم میرساندند و اطالعات خود را از مسائل کشور به امام میدادند و رهنمود الزم را میگرفتند.
حاصل همان دیدگاه شگرف امام خمینی باعث حرکت آغازین سیاسی و جمع شدن مجدد
سیاسیون زیر پرچم امام بود.
امام خمینی پس از آشکار شدن زیانهای همهجانبة اصالحات ارضی ،طی مصاحبهای در 4
اردیبهشت سال  1357در نجف گفتند:
 -1صحیفة امام ،ج  ،4ص . 64
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«کشاورزی ما که تولیداتش حتی تا  33سال پیش (در سال  )1324اضافه بر احتیاجات
داخلی بود و ما صادرکنندة این مازاد بودیم ،فع ً
ال از میان رفته است.
مطابق ارقامی که نخستوزیر شاه در دو سال پیش به دست داد ،ایران  93درصد از مواد
1

غذایی مصرفی خود را وارد میکند و این است نتیجة اصالحات ارضی شاه».

نگاهی گذرا و کوتاه به موضوع اصالحات ارضی

خیلی سخت است که این باور را ما با یک دلیل و ارایة فقط یک سند ابطال کنیم.
اهل تحقیق پس از بررسی اسناد و مدارک برجای مانده از دودمان پهلوی در  57سال حاکمیت
ناروا بر کشورمان ،نتوانستهاند مدرکی ارایه دهند که شاه و پدرش طرحی را در کشور اجرا کرده
باشند که قصدشان خدمت به مردم و عمران کشور باشد.
هرطرحی را شاه مطرح کرد ،نظر دشمنان اسالم بود و هر پروژهای را کلید زد ،دستور آمریکا،
انگلیس و اسرائیل در پشت آن قرار داشت.
یکی از طرحهای پر سروصدا مسألة اصالحات ارضی بود؛ موضوعی که شاه ظاهرا ً برای رفاه
کشاورزان ساکن در روستاها به اجرا درآورد.
خالصة طرح این بود که اراضی گستردة کشاورزی را از خوانین فاسد و از زمینداران بزرگ
بگیرد و در اختیار روستاییان بگذارد .او در توجیه طرح خود میگفت:
 وقتی دهقان زمین را متعلق بهخود بداند ،با تعصب بیشتر و عالقة شدیدتر کار میکند!!شاه در ادامه میگفت:
 از رهگذر این طرح هم تولید محصوالت کشاورزی افزایش مییابد و هم درآمد کشاورزانبیشتر میشود.
این طرح از همان آغاز با مخالفت علما ،کارشناسان و افراد دلسوز روبهرو شد ،زیرا بهبود
اوضاع روستاییان و افزایش تولید به عوامل متعددی نیاز دارد که در طرح محمدرضا مورد توجه
قرار نگرفته بود .از جمله:
 استفاده از ابزار تولید مانند ماشینآالت کشاورزی نظیر تراکتور و بذر اصالح شده و سرمایهاولیه و از همه مهمتر به آموزشهای الزم نیاز داشت .در طرح سیاسی و مطالعه نشدة اصالحات
 -1صحیفة امام ،ج  ،3ص .369
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ارضی هیچگونه اشارهای یه این موارد نشده بود.
دیری نپایید که آن طرح پر سروصدا که بیتالغزل انقالب سفید شاه بود ،کشاورزی کشور
را دچار بحران عمیق و شدید کرد ،به طوری که کشاورزی در روستاها به دالیل متعدد شکست
خورد و تولیدات کشاورزی به قبل از آن رسید ،بیکاری در روستاها گسترده شد و کشاورزان به
خصوص جوانان و آنهایی که در خود توان و آمادگی میدیدند ،در جستجوی کار رهسپار شهرها
شدند و این موضوع دو اثر هولناک را در کوتاه مدت دربرداشت:
الف :کشور شدیدا ً دچار کمبود محصوالت کشاورزی شد و لذا ذلت و وابستگی بیشتر کشور
به واردات محصوالت کشاورزی و دامی مانند گندم ،جو ،برنج ،ذرت و ...همچنین کره ،پنیر ،شیر
گوشت ،مرغ ،تخممرغ و ...آغاز گردید.
ب :آوارگی کشاورزان از روستاها و آمدن آنها به شهرهای بزرگ موجب بروز مشکالت
عدیده شد .بسیاری از روستاییان سادهدل و کمتجربه و غیرمتخصص وقتی وارد شهرهای بزرگ
شدند ،در دام افراد فاسد و مفسد و ب ه خصوص سوداگران مرگ و مواد مخدّر قرار گرفتند و در
آغاز مصرفکننده و بهتدریج بعضیها به فروشنده و معتاد کردن افراد و دوستان خود رویآوردند.
«در روستاها ،روستاییان پس از آنکه شادمانه پای مسئول و رئیس اصالحات

ارضی محل را میبوسیدند و ورقة مالکیت را به خانه میبردند ،به امامزاده ده
میرفتند و شکر خدا بهجا میآوردند.
آنها روز بعد بر سر تقسیم آب یا تعیین محدودة ملک خود با یکدیگر درگیر
میشدند .خصومت جای برادری را میگرفت .با آغاز فصل کشت ،سرگردانیها
افزون میشد .نبودن بذر ،نشناختن راه برای تأمین آن و دهها مشکل دیگر ،زمینهایی
که روستاییان خود را مالک آن میدانستند ،بدون کشت رها میشد.
آنها آن قدر میکاشتند تا از گرسنگی نمیرند.
طرح از آمریکا آمدة اصالحات ارضی در فاصلة یک سال پس از اجرا ،تولید
ِ

کشاورزی را به نصف تقلیل داد.

همزمان با روزهایی که نمایندگان دولت در پایتختهای دنیا در پی گدایی
گندم ،برنج و سایر مواد اولیة غذایـی بودند ،کشاورزان ناتوان از ادارة ملک خود،
راهی شهرها میشدند.
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در شهرها آنان در ساختمانهایی که توسط مالکان سابق ساخته میشد ،کارگران

آرام و بیآزار و ارزانی بودند که میتوانستند هرچند ماه با بغلی از اجناس پالستیک و

نایلون و پارچههای ژاپنی و انگلیسی به روستاها برگردند؛ با این تفاوت که چپق خود

را با سیگار عوض کرده بودند.

جوانهاشان نماز از یاده برده ،ریش تراشیده ،دمی به خُ مره زده ،راه اللهزار و

قلعهزاهدی را یافته بودند.

دامداری سنتی وضعی از این غمانگیزتر مییافت .بهزودی برای تأمین گوشت و

مواد لبنی واردکنندگان (دولتی) راهی استرالیا ،هلند و بلغارستان شدند».

1

فردوست در مورد اصالحات ارضی مینویسد:

«در مقالهای در مجلة اکونومیست خواندم که:

آمریکاییها در نیجریه که یک کشور نفتخیز و ثرومند است و از طرفی در حد

خودکفایی ,اراضی مرغوب زراعی و آب فراوان دارد ،وارد عمل شدند تا این کشور
را به بازار گندم خود تبدیل کنند.

آنها در چند مرحله و بدون ِ
علت بانکی و اقتصادی ،ارزش پول آن کشور را باال

بردند تا به حدود  5برابر ارزش واقعی آن رسید.

ِ
پرداخت جهانـیِ واقعیِ آن
با باالرفتن ارزش پول کشور ,تولیدات کشاورزی با

از کشاورز خریداری شد و چون خانوارهای کشاورز با این پول کم نمیتوانستند

مایحتاج ضروری خود را تأمین کنند ،کشاورزان ،کشاورزی را رها کرده و به شهرها
رو آوردند و نیجریه نیازمند واردات گندم از آمریکا شد.

این یکی از دالیل مهم کودتای سرلشکر بوهاری بود.

مالحظه میشود که آمریکاییها راههای متعددی برای ایجاد بازار فروش

محصوالت خود دارند و اصالحات ارضی محمدرضا یکی از این راهها بود.

اصالحات ارضی هرچند تحت عنوان ایجاد رضایت روستاییان اجرا شد و یکی

از پایههای «دکترین امنیت ملی» محمدرضا را تشکیل میداد ،ولی در واقع ناظر به
اهداف فوق بود که از سودجویی آمریکاییها ناشی میشد».

2

 -1از سیدضیاء تا بختیار ،ص . 503
 -2ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج  1،ص .486
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فرح پهلوی را بهتر بشناسیم

عملکرد بسیار منفی فرح نسبت به اسالم و مسلمانی بهخوبی نشانگر آن است که وی عنصری
سکوالریست بود .اطرافیان وی نیز یک مشت عناصر غیردینی و ضد دینی را تشکیل میدادند.
ت و آمدهای مداوم او با بهاییها و کمکهای مالی فراوان وی به آنها و از همة اینها مهمتر
اما رف 
اظهارات خود وی دیگر تردیدی باقی نمیگذارد که فرح بهایی شده بود.
برای آنکه نوشتههای خود را مستند کنیم ،به گفتههای خود وی توجه فرمایید:
فرح مینویسد:
«امیدوارم روزی فرا رسد که مردم ایران از تعصبات کور مذهبی !! دست بردارند

و برای امامان شیعه که غیرایرانی هستند؟! عزاداری نکنند و به اصل خود برگردند و
به یاد بیاورند که پدران آنها زرتشتی و پیرو اولین پیامآور الهی بودهاند؟!»

1

بیسوادی هم حد و مرزی دارد .از نوشتههای فرح میتوان دریافت که اصوالً وی مانند
شوهرش بیسواد و از مسائل دینی و تاریخ بعثت ادیان الهی بیاطالع بوده است .این جمله که:
 «پدران آنها زرتشتی و پیرو اولین پیامآور الهی بودهاند».نشان بیسوادی صرف اوست.
ما حضرت آدم را نخستین پیامبر الهی میدانیم و نوح و ابراهیم هم دو پیامبر عالیقدر آسمانی
و صاحب شریعتاند .زرتشت اگر هم پیامبر بوده ،بعد از آن سه بزرگوار و پس از هزاران پیامبر
الهی که در فاصلة بعثت نوح و ابراهیم مبعوث شدهاند ،پیامبران قبل از زرتشت به حساب میآیند.
پس زرتشت اولین پیامآور الهی نبوده است.
فرح در ادامه مینویسد:
«پیامبران بهایی!! هم ایرانی بودند و بهائیت در روزگار ناصرالدین شاه قاجار از

شیراز به منصة ظهور رسید .سید محمدعلی باب و بهاءالدوله و سایر رهبران بهایی
ن شاه دیکتاتور خشن قاجار ،قد،
افرادی بودند که علیه استبداد سهمگین ناصرالدی 

علم کردند .چون میخواستند مردم را همراه خود کنند و در آن موقع مردم به سبب
بیسوادی تعصبات مذهبی داشتند ،خود را ب ه عنوان مقدسین معرفی کردند تا مردم

دنبال آنها به راه بیفتند»!!.

2

 -1دختر یتیم ،ج  2ص . 558
 -2همان .
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قضاوت دربارة دانش فرح را به خود خوانندگان عزیز محول میکنیم.
باید بگوییم که:

اوالً :سیدمحمدعلی باب غلط است ،بلکه علی محمد باب صحیح میباشد.
ثانی ًا :بهاءالدوله هم درست نیست ،بلکه بهاءاهلل صحیح است.
اصطالحاتی مانند مقدسین هم اصوالً در تاریخ فتنة بهائیت وجود ندارد.

فرح در ادامه آورده است:

«من آیندة بهاییت را خیلی روشن میبینم .چون در حال حاضر نزدیک به دو

میلیون نفر در آمریکا و اروپا و آسیا به بهاییت گرویدهاند.

سال گذشته در سفری که به شرق آمریکا داشتم ،در یک مکان مقدس بهایی

(حضیر ُه القدس) در جمع بهاییان عزیز ایرانی سخنرانی کردم و خیلی متأسف شدم

وقتی شنیدم در ایران امروز با بهاییان برخورد میشود.

در زمان سلطنت همسر فقیدم ،بهاییان و یهودیان و پیروان سایر ادیان آزاد بودند

و آزادانه مراسم خود را انجام میدادند.

آنها به نشانة سپاس از آنچه در زمان سلطنت شوهر فقیدم در اختیارشان قرار

داده شده بود .حاال در مراسم مذهبی خود به روان وی درود میفرستند».

1

بیچاره فرح! که این همه پرت و پال میگوید.
تصور میشود خودش هم نمیداند چگونه باید از قلمش بیزاری از اسالم و نفرت از مردم ایران
و عالقهمندی به بهایت بروز کند تا مردم نفهمند که حداقل وی بهعنوان همسر شاه و مادر ولیعهد
شاه ،در یک کشور اسالمی سلطنت میکند که مردمش عمیقاً ضد بهاییت بودهاند و این تنفر را نیز
به خوبی میتوان در زندگی روزمرة مردم مشاهده کرد.
فرح برای نشان دادن عالقة فراوانش نسبت به اسرائیل مینویسد:

من در سالهای  1352و  1354دوبار به اسرائیل مسافرت کردم.

البته از اسرائیل میهمانان زیادی به ایران میآمدند.

در اسرائیل بسیاری از مقامات کشور ،ایرانیاالصل و از اهالی همدان ،تویسرکان،

مالیر ،یزد ،اصفهان و تهران بودند.
 -1همان ،ص . 559
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فرح و بهاییگری

بعضی از خانمها در حلقة دوستان صمیمی من بودند:
 پروین روحانی (همسر منصور روحانی ،وزیر کشاورزی که بهایی بود) ،پروین (پری)اباصلتی ،سردبیر مجلة اطالعات بانوان که از زنان واقعاً جسور و یک شیرزن واقعی بود 1.آذر و
مهین صنیع ،ناشار رحیمی ،قدسی مسعودی ،فیروزه فلسفی ،فاطمه پهلوی ،صدیقه شاباجی ،سیما
علم ،ناز علم ،ستاره فرمانفرماییان ،سحر انصاری ،عصمت رشتی ،منیژه دولّو ،ژاله و شهرزاد افرهی،
ملکه خانم اعتضادی ،ربابه اقبال ،صدیقه شریفامامی ،شهال مشهدی ،ملیحه نعیمی (همسر سپهد
2
خسروانی بهایی).
همانگونه که خوانندگان گرامی توجه دارند اغلب زنان فوقاالشاره که به قول فرح پهلوی در
حلقة دوستان وی بودهاند ،از زنان بسیار جسور در الاباگیری و فساد جنسی و مبلّغ و مر ّوج اعمال
خانمانسور و برباددهندة زنای محصنه بودند.
اگر روزی روزگاری فرصت دست دهد و کارنامههای سیاه افرادی مانند ملکه اعتضادی و
پری اباصلتی و ملیحه نعیمی منتشر شود ،برنامة دربار پهلوی برای نابودی خانوادههای ایرانی بیشتر
مشخص میشود.
فرح در ادامة بهاییگری خود مینویسد:
«خانم ملیحه نعیمی ،زن نیکوکاری بود! و همة اوقات خودش را صرف رسیدگی

به تهیة جهازیّه (جهیزیّه) و مقدمات ازدواج دختران بهایی میکرد .در واقع او یک

بنیاد غیررسمی برای ازدواج جوانان بهایی را اداره میکرد تا چشمش به ما میافتاد،
تقاضای کمک برای ازدواج جوانان بهایی را مطرح میکرد.

ملیحه دختر شاعر معروف بهاییان (نعیم) بود و همه هفته در منزل مسکونی خود

بهاییان متنفذ را دعوت میکرد و افرادی که میخواستند بهایی شوند ،به خانة او
میآمدند و افرادی مانند آقای «ثابت» و یا آقای «ورقا» و یا دکتر «ایادی» و امثالهم

به سؤاالت مذهبی آنها پاسخ میدادند.

 -1نقش پری اباصلتی در فساد افسار گسیختگی زنان شوهردار بسیار زیاد و چشمگیر بود .او مجری برنامههای ویرانگری بود که
صهیونیستها برای فساد اخالقی زنان و مردان ایران زمان شاه تهیه کرده بودند.
پری اباصلتی نخست خود در این مسیر شیطانی قدم گذاشت ،سپس تقریب ًا تمامی زنان دربار را به کمک فرح پهلوی به این مسیر نابودی
وارد کرد .بعدها همین زن بسیار فاسد و مفسد به توصیة فرح وکیل مجلس شورای ملی شد.
 -2دختر یتیم ،ج  ،2ص . 677
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من چند بار به منزل ملیحه رفتم؟!! واقع ًا در ترویج بهاییت زحمت میکشید و

اعتقاد عجیبی به بهاییت داشت».

1

حاال معلوم میشود فساد از کجا نشأت میگیرد و ریشة بیبندوباری از کجا آب میخورد.
قلم فرح مالحظه میشود ،نقش بسیار وسیع وی در تبلیغ و تقویت بهاییت است.
آنچه از زبان و ِ
به قول خودش وقتی ملیحه نعیمی فاسد که مر ّوج مذهب استعمار ساختة انگلیس میشود تا دلش از
حمایت دربار عموماً و شخص فرح ب ه خصوص گرم نباشد ،چطور ممکن است درخواست کمک
مالی از شهبانوی ایران! برای ازدواج جوانان بهایی را نزد او مطرح کند؟
فرح که خود بهطور مستقیم از اسرائیل ،انگلیس و آمریکا برای تقویت و ترویج بهاییت
خط میگرفت و خودش هم برای بقای سلطنت! اعتقاد به بهاییت داشت ،مسلم بود که باید پول
بیتالمال کشور را در دامن بهاییان مشکوک و مفسد بریزد تا اسالم را در این کشور نابود کنند.
فرح در ادامة بحث خود پیرامون تقویت بهاییت مینویسد:
«من یکبار در آنجا با دکتر راسخ و آقای دکتر ایقانی که از رهبران بهاییان

بودند ،بحث کردم و به این نتیجه رسیدم که بهاییان رشد خواهند کر!؟
و دین آنها؟! گسترش خواهد یافت!!

زیرا این دین (این فرقه) از قید و بندهای سایر ادیان راحت است،
و حتی افراد محرم با هم اگر مایل باشند،
میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند!!»

2

این فراز از نوشتة فرح بهخوبی از تغییر روحیة و تغییر دین وی حکایت دارد.
وقتی زن فاسدی مانند فرح اعتقاد پیدا میکند که آینده متعلق به بهاییان است -زیرا هیچ قید و
بندی را قبول ندارد -فرح هم پس از تغییر دین ،در فساد غوطهور شده،
به طوری که از رفتارهای جلف و زنندة او،
حتی فواحش احساس شرم میکردند.
در حقیقت فرح که برابر اسناد شاهنشاهی فساد را در دربار و دولت به اوج رساند ،از بهاییت به
خاطر بیبند و باری جنسی آن فرقة انگلیسی حمایت میکرد و کمکهای زیادی به آنها میداد تا
به کمک آنها زنان و دختران ایران را مطابق برنامهریزی اسرائیل و آمریکا در بیاورند.
 -1همان ،ص . 678
 -2همان .
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فرح پس از اظهارات سخیف خود راجع به اسالم مینویسد:

«بنابراین ،پس از مدتی فکرکردن به این نتیجه رسیدم که مغز بشر کوچکتر

از آن است که بتواند شناخت درست و کاملی از پروردگار پیدا کند و همان حرف

فالسفة بزرگی چون «کارل مارکس» درست است که از بشریت خواسته تا به جای
پرداختن به مقولة خداشناسی که راه به جایی نمیبرد،

عمر کوتاه خود را،

صرف ساختن دنیای زمینی خود کند.

من ادیان زمینی را ساخته و پرداختة اذهان ضعیف بشری میدانم.

در واقع اگر مطالعات عمیق دینشناسی انجام دهیم و به مقایسة تطبیقی ادیان

بپردازیم و آنها را با هم مقایسه کنیم ،به وضوح مشاهده خواهیم کرد که ریش ة همة

ادیان ،همان آیینهای موهوم خرافهپرستی در میان آدمهای اولیه است که کمکم

با تکامل انسان و زندگی بشری این خرافهپرستی و موهومپرستی و جادوگری و
بتپرستی به صورت ادیان اولیه درآمده و ادیان بعدی هم از روی آنها کپیبرداری
شدند.

من بعضی از این ادیان را مترقی میدانم .مث ً
ال زرتشت که یک انسان ترقیخواه

و درستکاری بوده که هرگز خود را فرستادة خداوند معرفی نکرده،

بلکه فقط گفته است که:

میخواهد راه الهی را به مردم نشان دهد».

1

فرح پهلوی که موجودی رنج دیده و گرسنگی کشیدهای بود و دست قضا او را مانند رضاخان
که از گماشتگی به سلطنت در این کشور رساند ،وی را هم شهبانوی ایران کرد ،در فساد و افساد
دست زنان هرزه را از پشت بست.
او در عرصة فکری و اعتقادی بهقدری تند رفت که همگان را متعجب کرد.
او دقیقاً حرفهای مارکس را دربارة خدا مطرح میکند،
ولی میگوید:
 من به این نتیجه رسیدهام. -1همان ،ص .48
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آخرین نظر راجع به باورهای دینی فرح از زبان خودش.

فرح در مورد ضدیتش با اسالم مینویسد:

«من به قدری از فنـاتیزم اسالمـی 1دلسرد و زده شدهام که مادر عزیزم و لیالی

عزیزم را در گورستان مسیحیان پاریس به خاک سپردم و حاضر نشدم آنها با تشریفات
اسالمی و در گورستان مسلمانان به خاک سپرده شوند».

2

آخرین نکته دربارة فرح

ج این مسأله جای
سالیان درازی دودمان پهلوی شعار وطنپرستی را مطرح کردند تا بهتدری 
خداپرستی را بگیرد و طرفداران شاه را از پرستش خدای واحد دور کنند.
بعدها معلوم شد که رژیم پهلوی ضد اسالم ،ضد ایران و ضد مردم ایران هستند .تنها عشق آنها
دولتمردان آمریکایی بودند که آنها را به اسالمستیزی و مردمگریزی وا میداشتند.
فرح مینویسد:

«تا قبل از آنکه از ایران خارج شویم ،خیال میکردیم زندگی شاهانه داریم

درحالیکه زندگی شاهانه ما پس از مرگ محمدرضا شروع شد.

اکنون میفهمم که چرا محمدرضا به ایران و ایرانیان عالقهای نداشت .من با

ن مخالف هستم .البته بعضی از کشورها در واقع دوستداشتنی
دوست داشتن وط 
هستند .ممالک زیبایی مانند کانادا ،سوئیس ،فرانسه و همة جاهایی که بین جنگل و دریا

قرار گرفته و آسمان نیلگون دارند ،دوستداشتنی هستند .اما کویر لوت یا کویر نمک

بزرگ ایران چه عالقهای را در انسان بر میانگیزد؟

انسان وقتی در پیادهروهای لوسآنجلس یا در حاشیة رود سن در پاریس و یا در

ِ
دانوب آبی ،قدم میزند و مردمان زیباروی با چشمان آبی و موهای طالیی و
حاشیة
پوست سفید و قامت کشیده را میبیند ،از این که در ایران متولد شده ،از خودش بدش

میآید ،و بیاختیار از خداوند سؤال میکند که چرا در مورد او بیعدالتی کرده و او را
در یک سرزمین خشک و بیآب و علف و کویری و برهوت داغ به دنیا آورده است».

3

 -1تعصب و قشریگری.
 -2همان ،ص . 558
 -3همان ،ص .1036
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اظهارات مادر فرح راجع به س ّیدها

فرح مینویسد:

«مادرم زن روشنفکر و دانایی بود؟! او میگفت :درست است که ما سادات هستیم،

اما سادات چه معنایی دارد؟

در زمان حملة اعراب ،به زنان و دختران این ملت تجاوز شده و حاال به بچههای

آنها سیّد میگویند».

1

«محمدرضا درگوشمالی دادن ملاّ یان بهخصوص سادات آنها توجه داشت .به

ن خاطر اجازه داد بهاییان رشد کنند.
همی 

محمدرضا میگفت اگر برای مبارزه با کمونیسم الزم است دین داشته باشیم،

خوب است بهاییان و پیروان سایر ادیان در ایران فزونی یابند تا در برابر مسلمانان به
نوعی تعادل و موازنه برسیم».

2

هویدا که بود؟

هویدا عنصری فرومایه ،پست ،الابالی ،ضداسالم و ضد استقالل کشور بود.
شاه ،چنین عنصری را به توصیة دشمنان کشور به مدت  13سال به کشور کورش و دارا به قول
شاه و خواجه نظامالملک و میرزا تقیخان امیرکبیر و ابنسینا و خوارزمی و صدها دانشمند و متفکر
و ادیب ،حاکم کرد تا مردم کشور را تحقیر کند.
فرح مینویسد:
«ما انحرفات هویدا را به روی او نمیآوردیم .تنها کسی که علن ًا به او فحاشی

میکرد و گاهی اوقات هویدا را با الفاظ رکیک نام میبرد ،اردشیر زاهدی بود.

اردشیر زاهدی که میدانست محمدرضا ذات ًا آدم کمرو و خجالتی است و رویش

نمیشود در این مورد حرفی به هویدا بزند ،برای خود شیرینی گاهی اوقات در جلو

محمدرضا حرفهای زشتی به هویدا میزد که زبان هویدا بند میآمد و نمیتوانست
پاسخی به او بدهد.

اگر بخواهم در مورد امیرعباس هویدا منصفانه قضاوت کنم ،باید بگویم او بزرگمردی

 -1همان ،ص . 542
 -2همان .
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کوچک و حقیر بود .در انظار عمومی خود را انسان بزرگی نشان میداد ،اما تفالهای بیش
نبود!

متبسم و مردمی را ایفا میکرد...
هویدا نقش یک سیاستمدار شاه دوستّ ،

در واقع او بسیار خشن بود و در استفاده از زیردستهایش آنها را مثل انار میفشرد

و آب آنها را میگرفت و بعد به دور میانداخت.

هویدا به گفتة همسر سابقش لیال امامی متأسفانه به دو انحراف اخالقی عادت

داشت؛ او هم خود را در اختیار مردان قرار میداد و هم خودش با نوجوانان و حتی
پسران خردسال لواط میکرد».

1

نمونههایی از فساد و افساد هویدا

«هویدا در سالهایی که خیالش از حمایت محمدرضا راحت شد ،اعمال ننگین خود

را علنی کرد و حتی دست به تشکیل باندی از همجنسبازان طراز اول کشور زد که در
آن افرادی از وزرا و نظامیان عضویت داشتند .یک مدت هم به طور علنی ،همسر سپهبد

حمیدی شده بود!!.

ما از طریق عوامل خود در ساواک ،عکسهایی از روابط همجنسبازی هویدا و

سپهبد حمیدی را مشاهده کردیم»!.

2

فریدة دیبا مادر فرح هم در مورد هویدا مینویسد:

«من سیزده سال حکومت هویدا را سیاهترین ایام تاریخ ایران میدانم و با اطمینان

هویدا را عامل به اشتباه افتادن محمدرضا معرفی میکنم!!

هویدا از نظر روحی و روانی بیمار بود .هویدا فردی متملق ،چاپلوس و فوقالعاده

ریاکار بود...

آمریکاییها را فوقالعاده تعظیم و تکریم میکرد و روسها را مردمانی روستایی

توهم بشر میدانست و میگفت بهترین
و عقبمانده مینامید .دین و مذهب را زاییده ّ

دین پایبند نبودن به هیچ دین و مذهبی است.

چون میدانست شاه از اعراب ناراضی و حتی متنفر است ،خود را ضد عرب معرفی

 -1همان ،ص  590و . 591
 -2همان ،ص . 577
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میکرد.
گاهی در بحثهای خصوصی میگفت بزرگترین بدبختی و بداقبالی ایران این
است که خداوند آن را در کنار اعراب قرار داده است.
از دین اسالم بهعنوان دین تازیان نام میبرد و میگفت:
 -ایرانیان باید به اصل خود برگردند و دین باستانی خود را احیا کنند».

1

فرح درمورد هویدا مینویسد:

بصر رئیـس شهربانـی کل کشـور که آدم متعصـب
«یک روز سپهبـد محسن ُم ّ

و خیرخواهی بود ،نزد من آمد و با آن ت ه لهجـة شیـرین آذری کـه داشت ،از روی
خیرخـواهی و با خشم گفت:
 اعلیحضرت شاه نباید اجازه بدهند که یک آدم فاسـداالخالق ،نخسـتوزیرمملکتباشد.
مبصر خواستم توضیح بیشتری بدهد،
از ّ

او با ترس و لرز و کمی هم خجالت ،اطالعات تکاندهندهای از مفاسد اخالقی او را
در اختیارم قرارداد.
بر اساس این اطالعات ،مأموران شهربانی چند نفر از ارازل و اوباش تهران را
دستگیر کرده بودند و هویدا دستور آزادی آنها را داده بود.
رئیس شهربانی که آدم با دل و جرأت و در عین حال کنجاوی بود ،روی این افراد
کلید کرده بود و ته و توی قضیه را درآورده بود تا معلوم شود هویدا چرا از یک مشت
چاقوکش و کبوترباز و ق َّواد و بچهباز جنوب شهر و اطراف مولوی حمایت میکند.

یکی از این افراد نزد رئیس شهربانی اعتراف کرده بود که وظیفة شوهری! هویدا

را به عهده دارد.
دیگران هم اعتراف کرده بودند که به دفعات با آقای هویدا اعمال همجنسبازی
داشتهاند.
من این مطلب را به اطالع محمدرضا رساندم .ولی متأسفانه محمدرضا اظهار نمود
اعمال خصوصی افراد به او مربوط نمیشود .مردم در زندگی خصوصی خود آزاد هستند.

 -1دخترم فرح ،فریده دیبا ،ص .230
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در عوض رئیس شهربانی را کنار گذاشت و گفت این مردک پایش را از گلیمش
درازتر کرده و در زندگی خصوصی مردم تفحص کرده است».

1

اقدام شاه در این حادثه یکی از گویاترین و مستندترین دلیل وابستگی شاه به استکبار جهانی و
مأموریت از ناحیة آنها برای برباد دادن باورهای دینی مردم ایران است.
بیچاره رئیس شهربانی که تصور میکرد در رابطه با عملکرد سخیف هویدا به کشف تازهای
رسیده است و گزارش غیرمستقیم به شاه میتواند به شرارتهای نخستوزیر فاسد خاتمه دهد.
برعکـس ،شـاه رئیس شهربانـی را عزل کرد؛ او که از باب دلسوزی ،گـزارش فسـادهای گسـترده،
عمیق و آشکار هویدا را داده بود.
این حادثه انسان را به یاد قضاوت قاضی بلخ میاندازد.
مورخان نوشتهاند:
دزدان بلخ ،به قاضی شهر شکایت کردند که «زید بن بهرام» دیوار خانة خود را خیلی مرتفع
ساخته است و ما نمیتوانیم برای دزدی به خانة او وارد شویم.
قاضی دستور احضار صاحبخانه را داد .صاحبخانه به محضر قاضی حضور یافت .قاضی به
او گفت چون دیوار خانة خود را بلند ساختهای و دزدان قادر نیستند دزدی کنند ،مستوجب مرگ
هستی!؟
صاحبخانه قسم یاد کرد که من در سفر بودم ،دیوار خانه به دستور همسرم مرتفع ساخته شده
است .قاضی گفت :پس به جای صاحبخانه ،همسرش را اعدام کنید.
همسرش را برای اعدام به محضر قاضی آوردند .او قسم خورد که من دستور مرتفع کردن
دیوار را ندادم ،بلکه معمار خودسرانه به چنین کاری اقدام کرده است.
قاضی گفت معمار را احضار کنید تا اعدامش کنیم.
معمار به حضور قاضی آمد و گفت من تقصیری در این کار ندارم .بلکه دختر زیبای صاحبخانه
دایم در رفت و آمد بود و من هربار که او را میدیدم ،اراده خود را از دست میدادم .بنابراین ،مرتفع
شدن دیوار تقصیر دختر صاحبخانه است.
قاضی به احضار دختر امر کرد .وقتی دختر به حضور قاضی رسید ،گفت آقای قاضی ارتفاع
قصاب محل مراجعه کردم،
یافتن دیوار تقصیر من نیست .من چندین بار برای خریدن گوشت به ّ
 -1دختر یتیم ،ج  ،2ص . 575
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قصاب است.
نبود .بنابراین ،رفت و آمد مداوم من تقصیر ّ
قاضی حکم اعدام قصاب را داد .همة مردم در میدان شهر برای نظارت بر اجرای حکم اعدام
قصاب بیندازند ،به دلیل اینکه قد و قامت
قصاب جمع شدند .وقتی خواستند طنابدار را به گردن ّ
ّ
قصاب کوتاه بود ،طناب به گردن وی نمیرسید.
ّ
قاضی و همراهانش به شور پرداختند .پس از مشورت زیاد یادشان آمد که حداد و آهنگر شهر
قدوباالی مناسبی دارد .سرانجام آهنگر شهر را اعدام کردند.
نسیم شمال شاعر آزاده عهد مشروطه در همین رابطه میگوید:
تو را چه کار که سنگک سیاه یا تلخ است

تو را چـه کار که امـروز ِّغره یا سلخ است

همان حکـایت دیوان و قاضی بلـخ است

گـنـاه کـردن قصاب و کـشتـن حـداد

زبان سـرخ سر سبـز مـیدهد بـر باد
زور زیاد و عقل کم؟

داریوشهمایونسخنگویدولترستاخیزیمحمدرضاازقولاسداهللاعلمیارغارشاهمینویسد:
«برای ادارة کشور دو چیز الزم است:
زور زیاد،
و عقل کم!».

1

به نظر نویسنده باید اظهار نظر اعلم را در مورد ابزار و لوازم ادارة کشور اصالح کنیم و بگوییم:
 از دید شاه برای ادارة کشور یک چیز الزم بود،آن هم عقل کم بود.

عملکرد دربار و دولت در زمان پهلوی تماماً حاکی از بیعقلی و بیتدبیری بود.
عقل ابزار الزم برای دیدن اثرات هر اقدامی در کوتاه مدت و در دراز مدت است .تفاوت آن
با تدبیر آن است که تخصص ،تدبیر و دوراندیشی است .تدبیر عمق اثرات هر عملی را بهصورت
روشن بیان میکند .آنچه اصل  115قانون اساسی در مورد رئس جمهوری بیان میکند که باید
مدیر و مدبّر باشد ،نیز بیانگر همین مفهوم است.
بین رجال پهلوی در مدارهای اول و دوم کمتر کسانی یافت میشدند که دارای تدبیر باشند.
 1تاریخ بیست و پنجسالة ایران ،ج  ،2ص .28

68

همگام با انقالب اسالمی

اوج بیتدبیری شاه ،هزینهکرن درآمدهای کشور در خرید اسلحه در سالی بود که قیمت نفت
 4برابر شده بود .همان روزها هم افراد پرتجربه و مستقل بهخوبی میدانستند که شاه بر سر شاخ
نشسته بود و بن میبرید .اتفاقاً بهزودی آثار اشتباهات در تصمیمات عجوالنه آشکار گردید .علت
اصلی آن فاجعه در بیاعتقادی به افراد با تجربه بود و علتالعلل عقبماندگی کشور در بیتوجهی
دودمان پهلوی نسبت به مردم بود.
در مورد مردمستیزی رضاخان به یک سند اشاره میکنیم:
رضاخان در یک رهنمود به محمدرضا گفته بود:

 به یاد داشته باش که مردم چیزی نیستند .تنها قدرتهای خارجی اهمیت دارند.من (رضاخان) را در زمانـی که کسی مـرا نمیشناخت ،بر روی کار آوردند و در
دورانی که همه از من میترسیدند ،همانها مرا بردند.
مردم را همیشه باید ترساند.
مردم باید از تو بترسند ،نه اینکه تو را دوست داشته باشند».

1

اشرف ،بودایی و شمس ،مسیحی شدند.

«واالحضرت اشرف برعکس شمس ،به ادیان الهی اعتقاد نداشت و به جادوگری
و خرافات روی آورد.
در اتاقها و تاالرهای کاخ خود انواع مجسمهها و تمثالهای مربوط به خدایان هندو،
شینتو و صورتکهای مربوط به قبایل آفریقایی را نصب کرده بود.
شمس از زمان ازدواج دوم خود با «وینسنت هیلر» آمریکایی ،تغییر دین و مذهب
داده و مسیحی شده بود.
او حتی در کاخ اختصاصی خود در مهر شهر کرج یک کلیسای اختصاصی ساخته
بود و یکشنبهها آنگونه که رسم مسیحیان است ،به کلیسا میرفت».

2

مخدر
خاندان پهلوی و مواد
ّ

«ارتشبد غالمعلی اویسی در تجارت تریاک با غالمرضا و اشرف همکاری نزدیک

 -1از سید ضیاء تا بختیار ،ص . 616
 -2دخترم فرح ،ص .270
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داشت و هرچه تریاک در مرزهای کشور کشف میشدند ،به انبار مخصوص اویسی
منتقل میشد و در این انبار ،کارگران افغانی اویسی ،تریاکها را مالیده و عمل میآوردند.
اویسی این تـریاکها را تحـویل غالمرضا و اشرف میداد و هموزن تریاکهای
کشف شده ،شیـرة خرما و مواد رنگـی ترکیب با آرد و امثالهـم را در کیسه میکرد
و تحویل بازرسان (بازرسانی که توسط خود او تعیین شده بودند) مـیداد تا معدوم
کنند»...

1

آری ،یکی دیگر از خیانتهای دوران پهلوی به ملّت ایران ،معتاد کردن مردم و بهخصوص
جوانان کشور بود.
شاه و خاندان وی عالوه بر اینکه خود معتاد به تریاک بودند ،دوست داشتند هم به منظور
درآمد بیشتر و هم از کارانداختن عمدهترین نیروهای جوان کشور که احساس میکردند مزاحم
وطنفروشی آنها میشوند ،آنها را به بالی خانمانسوز اعتیاد مبتال کنند.
برابر اسناد ،خود محمدرضا از  37سالگی معتاد به تریاک شده بود .کاخ دولّو قاجار فامیل
شاه در نزدیکیهای میدان تجریش جایی که امروز مرکز اسناد انقالب اسالمی است ،قرار داشت.
دولّو عالوه بر اعتیاد شدید به تریاک ،به سلطان خاویار هم معروف بود .زیرا تمامی خاویار
کشور در اختیار وی قرار میگرفت تا به خارج صادر کند و سود حاصله را با شاه تقسیم میکرد.
شاه خود هفتهای یکی دو بار به کاخ دولّو میرفت و تریاک میکشید.
نویسنده ،خود یک بار از باغبان مجوعة دولّو [مرکز اسناد امروز] راجع به صحت و سقم موضوع

پرسیدم.
باغبان پیر میگفت:
 هر روز که شاه به اینجا میآمد ،بوی تریاک منطقه را پر میکرد.مخدر
شاه سردستة قاچاق مواد
ّ

بعضیها تصور میکنند اشرف ،غالمرضا پهلوی و ارتشبد اویسی بدون اطالع شاه به قاچاق
مواد مخدّر میپرداختند .محمدرضا کام ً
ال در جریان خالفکاریهای اشرف ،خواهر خود بود.
شاه میدانست که خواهرش در دنیا به مافیای مواد مخدّر معروف است.
 -1همان ،ص .248
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فریده دیبا مینویسد:

«من اطالع داشتم که فردوست به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی و معاون

ساواک ،اطالعات دقیق در اختیار محمدرضا قرار میدهد و محمدرضا برسایی (آشکارا)
در جریان اموز خالف قانون قاچاقچیگری خانوداده قرار گرفته است.
محمدرضا از گل نازکتر به اشرف نمیگفت و حتی از اشرف حرف شنوی کامل
داشت».

1

مخدر
اشرف حامل مواد
ّ

در هفدهم نوامبر  1964پلیس سوئیس اشرف را در فرودگاه ژنو به اتهام همراه داشتن چندین
چمدان بزرگ لبالب از مواد مخدّر به ارزش  20میلیون دالر بازداشت کرد.
در این سفر کاری! محمود رضا پهلوی همراه خواهر ناتنی خود بود .پلیس ژنو هر دو را به مقر
دادگستری انتقال داد و بازجویی از خواهر و برادر شاه ایران به آبروریزی بزرگ برای دربار ایران
2
تبدیل شد.
دستگیری دولّو در ژنو

از دیگر انحرافات محمدرضا ،اعتیاد شدید او به تریاک بود .ادامة اعتیاد شاه به کشیدن تریاک
موجب شده بود که او به جای کشیدن تریاک ،به خوردن تریاک بپردازد.
سیاهی چهرة وی ناشی از اعتیاد شدید او به استعمال تریاک بود.
فـرح پهلـوی دربارة وضعیـت وخیـم پس از فـرار محمدرضـای معتـاد به خـارج از کشـور و
ب ه خصوص در جزیرة باهاما مینویسد:
«محمدرضا هر روز مقدار کمی تریاک را در چای حل میکرد و مینوشید.

مخدرهای شیمیایی مانند هرویین
مخدر نظیر ال -اس -دی و کوکایین و ّ
انواع مواد ّ

در باهاما به قیمت ارزان وجود داشتند ،اما تریاک کمیاب و بسیار گران قیمت بود.

سرانجام ناچار شدیم این مشکل را با نخست وزیر پولپرست و مادی باهاما در
میانبگذاریم.
 -1همان ،ص .249
 -2همان.
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او قبول کرد که هر روز چند گرم تریاک برای محمدرضا بفرستد».

1

فرح در دفاع از شوهر معتادش سنگ تمام گذاشته است .اسناد حاکی است که محمدرضا قبل
از سال  - 1337روزگاری که در سن  38سالگی بود -معتاد شده بود.
سند زیر گواه ماست:
«یداهلل کرمانشاهی که از قاچاقچیان معروف تریاک و هرویین میباشد ،به یکی

از همکاران خود اظهار داشته مشا ٌرالیه ماهانه مقدار زیادی تریاک و هرویین و مرفین
به تیمسار سرلشکر بختیار رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور (ساواک) و تیمسار

هدایت ریاست ستاد کل (ارتش) و چند نفر از اعضای خاندان جلیل سلطنت بهخصوص
علیا حضرت ملکة مادر به طور رایگان تقدیم میکند و در ازای آن در صورت لزوم از
حمایت نامبردگان برخوردار خواهد شد.
گوینده افزوده:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ،تیمسار سرلشکر بختیار و تیمسار ارتشبد هدایت و
مخدرند.
اکثر امرای ارتش معتاد به استعمال مواد ّ

وی و سایر همکاران او و قاچاقچیان معروف هر یک به چند نفر از رجال ،سهمیهای

مخدر تقدیم میکنند».
از مواد ّ

2

برابر اسناد ساواک ،محمدرضا از  38سالگی معتاد به تریاک بوده است.
مردم ایران ،شاه را هرگز دوست نداشتند.

تنفر از محمدرضا و پدرش به دلیل خیانت آنها به مردم و کشور را همه میدانستند .خیانتهای
دودمان پهلوی بیش از آن است که در این مختصر بگنجد.
«جـان استمپل» (افسـر اطالعـاتـی بخش سیـاسـی سفـارت آمریکـا در تهـران) در کتـاب خـود
به استبــداد شـاه و عـدم محبـوبیت او و رفتار متکبرانه و شیـوة دیکتـاتوری او ،اینگـونه اشـاره
میکند:
«رابطة شاه با مردم پیچیده بود .مردم هرگز او را دوست نداشتند».

3

 -1دختر یتیم .فرح پهلوی ،ج  ،2ص . 898
 -2فساد دربار از زبان دربار ،فساد اخالقی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .100
 -3روزنامة کیهان 31 ،خرداد  ،1393ص . 6
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خالصه فصل اول

امروز و پس از  38سال که از پیروزی انقالب اسالمی میگذرد ،اسناد بسیار زیادی از عملکرد
ماهیت دودمان پهلوی منتشر شده است .ب ه طوریکه هرکس عالقمند به تحقیق پیرامون این خاندان
باشد ،اسناد زیادی در دسترس او قرار میگیرد .هرچند بسیاری از اهل تحقیق کتابها و نوشتة
فراوانی در این مورد منتشر کردهاند ،اما هنوز هم ناگفتههای بسیار به صورت سند دست نخورده
موجود است و چندان مورد توجه قرار نگرفته و تبعاً منتشر نشدهاند.
ق دارند تا دربارة دودمان ناصالح پهلوی که بیش
مردم سیاسی و متعهد و بسیار هوشمند ما ح 
از  57سال بر این کشور ،حکومت کردند ،تحقیق کنند .حاصل حکومت آنها وابستگی کشور
به بیگانه ،محرومیت مضاعف مردم ،فقر گسترده ،هرز رفتن استعدادها و سلطة سنگین و طوالنی
بزهکاران بر این مرز و بوم بود.
ما تا راهبردی عمیق نسبت به عملکرد رضاخان و محمدرضا و دولت و دربار نداشته باشیم ،به ارزش

حقیقی نظام مقدس جمهوری اسالمی پی نخواهیم برد و تبعاً آنگونه که شایسته است نمیتوانیم
پاسدار همه جانبه از انقالب و از دستاوردهای انقالب باشیم .ب ه خصوص امروز که به برکت شجاعت
و هوشمندی و نگرش عمیق مقام مع ّظم رهبری ،استکبار جهانی در عرصههای سیاسی و اطالعاتی و
نظامی متحمل شکستهای استراتژیک شده و این شکستها به برکت توکل برخدا و بیداری مردم
تداوم خواهد یافت .لذا جا دارد همگی تالش کنیم تا جایگاه رفیـع کشورمان در منطقه و در دنیا را
بیشتر درک کنیم و تفاوت آزادی و آزادگی با وابستگی و درماندگی را بهتر بدانیم.
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فصل دوم

تشکیل دولت نظامی
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راهپیمایی عظیم عاشورا

در تاریخ هر کشوری روزهای تاریخی و تعیینکننده بسیار وجود دارد .سال  1357پر از روزهای

سرنوشتساز است 17 .شهریور به رغم فاجعهبار بودن و شهیـد شدن جمعی از هموطنان عزیز و
مجروح شدن جمع زیادی از عزیزان ،یک نتیجة شگفتانگیز در برداشت؛ اینکه هیچ کدام از
جنایتکاران که دست به کشتار مردم زده بودند ،به خاطر تأثیر منفی آن کشتار ،هرگز مسئولیت آن

را به عهده نگرفتند .زیرا آن کشتارگسترده ،مردم را نترسانده بود.

الحق که این موضوع بسیار مهم و آن روز یک روز تاریخی بود 14 .آبان ماه  1357روز شکست

دولت ریاکار و گستاخ شریف امامی ،نیز یک روز سرنوشتساز بود .جالب است اشاره کنیم که
ارتشبد اویسی که یک ژنرال بیسواد و خونخوار بود و در آن روزها به تحریک برژینسکی مشاور
امنیتی کاخ سفید ،مشق صدرات میکرد تا با قدرت بیشتر به سرکوب مردم انقالبی بپردازد ،در روز

 14آبان دست به آتشسوزی گسترده در تهران زد تا وانمود کند این مردماند که تهران را به آتش

کشیدهاند و شاه مجبور شود برای کنترل بیشتر اوضاع او رانخستوزیر کند.

اویسی خود را مستحق نخستوزیری میدید .چون او در  15خرداد  1342فرماندار نظامی تهران

بود که قیام مردم پایتخت را با بر جا گذاشتن  15هزار شهید سرکوب کرد .اما اوضاع عوض شده
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بود .روز  14آبان ،شاه طی نطقی منتهای عجز خود را به رخ همگان کشید و برای کنترل اوضاع از

مردم!! کمک خواست.

شاه در همین سخنرانی ،ارتشبد غالمرضا ازهاری رئیس ستاد مشترک ارتش را مأمور تشکیل

کابینه کرد.

بیچارگی شاه

شاه در همان سخنرانی که مردم آن را «توبة شاه» لقب دادند ،گفت:

« ...در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد میشد ،شما ملت

ایران علیه ظلم و فساد بهپا خاستید...
انقالب ملت ایران نمیتواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان
یک فرد ایرانی نباشد...
این وقایع اسفباری که پایتخت را دیروز به آتش کشید ،برای مردم و مملکت
قابل ادامه و تحمل نیست...
من به نام پادشاه شما سوگند خوردهام که تمامیت ارضی مملکت ،وحدت ملی
و مذهب شیعة اثنیعشری را حفظ کنم و بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود
را تکرار میکنم و متعهد میشوم که خطاهای گذشته دیگر تکرار نخواهد شد و
متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش ،در اسرع وقت یک دولت ملی
برای استقرار آزادیهای اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود...
من نیز پیام انقالب ملت ایران را شیندم...
و آنچه را که برای به دست آوردن آن قربانی دادهاید ،تضمین میکنم...
من در این جا از آیات عظام و علمای اعالم که رهبران روحانی و مذهبی جامعه
و پاسداران اسالم و به خصوص مذهب شیعه هستند ،تقاضا دارم تا با راهنماییهای
خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعة جهان بکوشند»...

وی در پایان گفت:

«در راه انقالب ملت ایران علیـه استعمار و ظلـم و فساد در کنار شما هستم و

برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی و حفظ شعایر اسالمی و برقراری آزادیهای
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اساسی و پیروزی و تحقق خواستها و آرمانهای ملت ایران همراه شما خواهم بود».

1

تجزیه و تحلیل توبهنامة شاه

هر شخص معمولی هم میتوانست بفهمد که پشیمانی شاه خدعه و فریب بود.
روند سرعت یافتن تحوالت کشور در ماههای پایانی سال  1357تماماً به زیان شاه بود .پس از

کشتار  17شهریورماه و اثبات این نکتة شگرف که دیگر ترس مردم ریخته شده و حکومت نظامی

هیچگونه نقشی در کند کردن روند سقوط شاه ندارد(که این البته دستاورد بزرگی بود) ،چیزی که
مردم در آن روزها در تظاهرات خود فریاد میزدند:

توپ ،تانک ،مسلسل دیگر اثر ندارد

بود .لذا خواست عمومی به خوبی در این شعار خودنمایی میکرد.

از طرف دیگر عملکرد  37سالة شاه ،عزم مردم را برای پایان بخشیدن به حاکمیت ظالمانۀ او

جزمتر کرده بود .بنابراین هیچکس فـریب شاه را نخورد و بر عکس ،توبـة ظاهـری شـاه نشانههایی
از زوال و انقراض وی و دودمان او بود.

البته افراد بیپایگاه و سست عنصری بودند که حیات سیاسی خود را در ادامة مردم گریزیهای

شاه میدیدند و توبة او را برای شاه مفید میدانستند.

دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق شاه و یکی از مهرههای قدیمی آمریکا پس از پخش توبة

شاه از تلویزیون ،سراسیمه به دیدن شاه رفت و خوشبینانه به شاه گفت:

«این کلفت ما وقتی نطق شما را شنید ،گـریه کرد .مانند کلفت !! ما در ایران

زیاد هستند».

2

حق با علی امینی بود! زیرا کلفت ایشان و افرادی که مانند کلفت ایشان بودند ،از اینکه میدیدند

کشتی سلطنت محمدرضا در حال غرق شدن است ،بدیهی است که باید گریه کنند.

آیا از دست کلفت امینی و اربابش علی امینی و ارباب علی امینی -یعنی آمریکا  -برای شاه در

حال زوال ،جز اظهار تأسف و گریه ،کاری در آن روزها ساخته بود؟

مسلم است که اگر رهبری غیر از امام خمینی زمام امور انقالب در دستش بود و فریب ترفندهای

شاه و هوادارانش را میخورد ،شاه به قدرت برمیگشت و این بار با سبعیّت مضاعف ،به مصاف
 -1نطق محمدرضا شاه. 57/8/15 ،
 57 -2سال اسارت .علی محمد بشارتی ،ج  ،10ص  ،182نقل از خاطرات علی امینی ،ص .182
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مردم برمیخاست.

غیر از مردم انقالبی از درباریان و دولتیها هم کسانی بودند که کار شاه را تمام شده میدانستند.
فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل مینویسد:

«نطـق شـاه جز کاستن از اعتبارش نتیجـة دیگری به بار نیاورد .این اقدام او

به قدری بیمـوقع بود که میبایست آن را به کارنامـة خطاهـایی که از آغا ِز بروز
ناآرامیها مرتکب شده بود ،اضافه کرد».

1

ارتش متالشی شدة شاه

شاه پس از توبة مشهور خود به تشکیل دولت نظامی پرداخت و ارتشبد غالمرضا ازهاری را که

ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران!! بر عهده داشت ،مأمور تشکیل دولت کرد.
قبل از پرداختن به ترکیب کابینه به یک مسألة بسیار مهم میپردازیم:

مادر فرح پهلوی در جای جای خاطرات خود امرای ارتش شاه و ژنرالها را شدیدا ً مورد مالمت

قرار داده و آنها را به خیانت به شاه و به بیعرضگی متهم کرده است.
وی در جایی مینویسد:

«در جریان انقالب ایران ،نظامیان عالیرتبه که همه چیز خود را مدیون محمد

رضا بودند ،قبل از همه به او خیانت کردند...
اینها افرادی بودند که برای رشـد و ترقـی خود ،همسر و دختر جوان خویش را
به محمدرضا پیشکش میکردند.
یکی از اختالفات همیشگی فرح با محمدرضا بر سر بیغیـرتی همین نظامیان
ارشد بود ،که برای گرفتن درجـه و شغـل و مقـام ،وسایل آشنایی محمدرضا را با
همسران و دختران خود فراهم میآوردند.
موقعـی که در پاناما بودیم محمدرضا مرتب به این نظامیـان فحشهای رکیک
میداد و از جمله میگفت:
''من چقدر نادان بودم که سالها آدم خائن و ضعیفالنفسی مانند ازهاری را در

ریاست ستاد کل ارتش نگه داشتم''».

2

 -1سقوط شاه ،فریدون هویدا ،ص .170
 -2دخترم فرح ،فریده دیبا ،ص . 693
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شاه اشتباه میکرد .نظامیان شاه برای حفظ تاج و تخت سلطمنت هر کاری میتوانستند انجام

چ کشتاری
دادند .مگر نه آنکه ارتشبد اویسی فرماندار نظامی تهران در جریان  15خرداد  1342از هی 

به خاطر حفظ شاه خودداری نکرد و آن کرد که نباید میکرد! بعد از آن هم هر وقت الزم میشد،

شاه نظامیانش را به جان مردم مظلوم کشور میانداخت و صف کشتهها و مجروحان را طوالنیتر

میکرد.

در جریان روزهای پرالتهاب سال  57و به خصوص در نیمة دوم آن سال ،تقریباً هر روز نظامیان

شاه ،مردم را در تهران و شهرهای مختلف کشور به رگبار میبستند و مردم بسیاری را میکشتند.

پس چرا چنین ارتشی که فقط برای کشتن مردم سازماندهی شده بود ،با چنان سران و ژنرالهای

وابسته ،باید متهم به ضعف نفس شوند؟!

البته شاه با آن رویکرد نادرست و خائنانه باید ارتشش هم آنگونه متزلزل باشد که غیر از کشتن

مردم خود ،توان دیگری نداشته باشد.

فرح مینویسد:

«باید بگویم که اکثریت ارتشیان ما با آن لباسهای پر زرق و برق و با آن همه

نشان و درجه و واکسیل 1و عالیمی که به خود میآویختند ،هیچ شجاعت و شهامت
و قدرت ابتکاری نداشتند .به محض آنکه محمدرضا پایش را روی پلکان هواپیما
گذاشت تا ما برای مدتی به مصر برویم ،همهشان از مهلکه فرار کردند و یا خودشان
را تسلیم نیروهای انقالب کردند».

2

توقعات بیجا و زیاد

مشکل در سال  1357در این بود که شاه و هواداران خارجی او انتظار داشتند که مردم ،تبهکاریها،

فسادها و بیکفایتیهایش را فراموش کنند و تن به قضا و قدر بدهند و به ادامة وحشیگریهایش
راضی باشند و دست از مبارزه بردارند .ولی چون مردم به چنین روشی عمل نمیکردند و فریب

نمیخوردند ،نظامیان را واداشتند تا از مردم انتقام بگیرند.

همانگونه که اشاره کردیم ،ارتش در کشتن مردم برای بقای سلطنت ،سنگ تمام گذاشت.

واقعیت این بود که ارتش کم نگذاشت ،برعکس این مردم بودند که تغییر کرده و خواستة خود را
 -1رشتهای به رنگ زرد یا سفید که افسران روی دوش و جلو سینه آویزان میکنند.
 -2دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج  ،2ص .937

80

همگام با انقالب اسالمی

که نابودی سلطنت پهلوی بود ،فریاد میکردند.

فرح میگوید :بعضی امرای ارتش به مردم پیوستند.

ما که از چنین اتفاقی بیخبریم .کدام ژنرال ارتشـی در جریان انقالب به انقالب پیوست؟
اگر این خبر درست است ،چرا نام آن ژنرالها را نمیبرید؟

فرح در ادامة توهین به امرای ارتش مینویسد:

«در واقع اگر چـه محمدرضا برای حفظ ظاهـر ،داوطلبـانه؟! از کشـور خارج

شد ...اما حقیقت این بود که محمدرضا و من امیدوار بودیم امرای بیغیرت ارتش

که یک عمر از قِـبَـلَ محمدرضا خورده و خوابیده و هیکل بیغیرت خود را فربه
توسل به زور مردم را
کرده بودند ،یک جـو غیرت و حمیّت از خود نشان داده و با ّ

سر جای خود نشانده و آخوندها را به مساجد باز میگرداندند».

1

حقیقت همان است که گفتیم .ارتش در دفاع از شاه حداکثر خشونت را به خرج داد ،اما کلید

آرامش مردم تحقق خواست مردم بود که سقوط سلطنت و تشکیل حکومت اسالمی از آن جمله

بود.

بنابراین ،توسل به اسلحه و خشونت هرگز راه حل آرام کردن مردم آزاده و بیدار نبوده و نیست.

روح سرگردان ناصرالدین شاه

گفتیم که ارتش کشور را دولت انگلیس برای حمایت از رضاخان ساخت و سالحهایی که

کشتن مردم تنها هنرش بود ،در اختیارش گذاشت و ارتش با چنین رویکرد و برنامهای به محمدرضا
منتقل شد .متأسفانه این عادت زشت زمامداران جور بوده و هست.
در تاریخ میخوانیم:

«هنگامی که امیـرکبیر ،صدراعظم ناصرالدین شاه ،پیشنهادهایی اصلی برای

سامان یافتن کشور میداد ،پیوسته با مخالفت ناصرالدین شاه روبهرو میشد.
ناصرالدین شاه در پاسخ امیـر کبیر که پیشنهاد ساختن ا ّرادههای توپدار را

برای حفظ سرحدات ایران میکرد ،گفت:

''ما جز با رعیّت خود با کسی جنگ نداریم و به اندازة آنها هم توپ داریم»''.

2

 -1دختر یتیم ،ج  ،2ص .787
 -2تاریخ بیداری ایرانیان ،ناظماالسالم کرمانی ،ج  ،1ص .147

81

وقایع سال اول انقالب

حکومتهای استبدادی و سلطنتی همیشه مردم خود را تحقیر میکنند.
قرآن کریم میفرماید:

وك إِذا َدخَ ُلوا ق َْر َي ًة َأ ْف َس ُدوها َو َج َع ُلوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِلها َأ ِذلَّ ًة َو َكذلِ َ
إ َِّن الْ ُم ُل َ
ك َي ْف َع ُلو ن
این رسم پادشاهان است که وقتی در جایی سلطنت میکنند ،آنجا را به فساد و تباهی میکشند
و عزیزان را ذلیل میکنند .آری ،کار آنان اینگونه است .تفاوتی زیادی بین آغامحمدخان قاجار و
ناصرالدین شاه و رضاخان و محمدرضا و ن ُرون و هیتلر و استالین و صدام  ...نیست.
1

اصوالً هر کس از خدا نترسد ،نباید حتی کدخدای یک روستا شود.

شاهان از خدا نمیترسند .به قول حضرت امام خمینی حکومت سلطنتی غیرمعقول و غیر ارزشی

است .چه بیعقلی از این آشکارتر که شخصی بسیار معمولی و سادهلوح مانند محمدرضا بر همه
حکومت کند .تازه مردم را به شدت تحقیر کند و بگوید:

«پادشاهی بر مشتی مردم نادان و سفیه و خرافاتی افتخاری ندارد».

2

به منظور نشان دادن خشونت یک ژنرال شاه در کشتار مردم نگاهی اجمالی به قیام  15خرداد

میاندازیم.

اهمیت قیام  15خرداد

قیام  15خرداد یک حرکت اصیل اسالمی و مردمی به زعامت روحانیت بود .هیچ گروه و

حزبی در ایجاد و هدایت آن تأثیر نداشت .بر عکس افراد سیاسی و سطحینگر وقتی از تعداد

شهدای  15خرداد با خبر شدند و یا از دستگیریهای گستردة بعد از آن مطلع گردیدند ،آن را تقبیح
کردند و عم ً
ال با دربار و دولت همصدا شدند .اما باید اذعان کرد که تأثیر عمیق آن بسیار زیاد بود.
حرکت  15خرداد سال  1342نخستین رویارویی جدی و وسیع شاه با روحانیت بود .در آن روز

به دنبال دستگیری رهبر انقالب حضرت امام خمینی ،کلیة علمای شهرستانها و روحانیون تأثیرگذار
دستگیر شدند .پس از آن بود که امام خمینی راه هرگونه مماشات با دربار را بستند و شاه را از هر

جهت در تنگنا قرار دادند.

در مورد تعداد شهدای آن حادثة بزرگ تا امروز هم هیچکس نتوانسته آمار دقیق و مستندی

ارایه دهد .زیرا رژیم شاه از ترس واکنشهای مردمی هرگز آمار دقیقی ارایه نداد.
 -1سورة نمل ،آیه .34
 -2دختر یتیم ،ج  ،2ص .742
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امام خمینی(ره) در این مورد فرمودهاند:

«مردم به تنگ آمدند .منتظر این بودند که یک صدایی بلند بشود ،دنبالش

بروند.

در  15خـرداد یک چنین صـدایی در آمد .از قـم شروع شد .از قـم ،علمـای قم

شروع کردند به اینکه یک مخالفتی بکنند .مخالفت کردند و صحبتها شد .تا اینکه
منتهی شد به  15خرداد .یک قیام بسیار بزرگی شد.

آنها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردند .من که در حبس بودم ،وقتی که آمدم

بیرون ،خیلی اطالعی از آن نداشتم...

آنجا به من رساندند که  15000نفر از مردم را کشتند».

1

تمامی این کشتار وسیع توسط سپهبد غالمعلی اویسی که بعدها ارتشبد شد ،صورت گرفت .در

مورد خشونت اویسی همه نوشتهاند .حتی محمدرضا از خشونت اویسی میترسید .او را یک افسر

بیسواد وخونخوار میدانست .به رغم خشونت شاه ،در سرکوب قیام  15خرداد سخن فراوان است.
امام خمینی در مورد اهمیت  15خرداد میگویند:

«مسألة  15خـرداد یکی از مسائلی است که شاید ماقبـل و مابعـدش را کسی

نداند .اینها در پردۀ ابهام تا آخر میماند.

من بسیاری از مسائل را کـه ماقبـل  15خرداد و بعـد آن رخ داد ،مطلعم ،لکن

بیان نمیکنم».

2

خدا میداند چه اسرار پشت پردهای در مورد آن حادثة بزرگ وجود دارد که امام از گفتن آن

خودداری کردهاند.

راستی رژیم چه تصمیمی برای نابودی روحانیت و تضعیف اسالم گرفته بود؟
پس از آن چه اقدامی میخواست انجام دهد؟
آن چه ما میدانیم عزم رژیم برای به شهادت رساندن امام خمینی جزم بود.
فرح در مورد ا ّولین لحظه پس از پیروزی انقالب مینویسد:

«مـن تا نیمـههای پیـام ،خـودم را حفظ کردم و بر اعصـابم مسلط بـودم .اما

سرانجام به گریه افتادم...

 -1صحیفة امام ،ج  ،11ص .456
 -2همان ،ص .486
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محمدرضا با تأسف گفت:
''ای کاش نصیحت َعلَم را در روز  16خرداد ماه  1342گوش میکردم و این

شخص (امام خمینی) را به جوخۀ اعدام میسپردم.

محمدرضا تا پایان عمرش از این اشتباه بزرگ افسوس میخورد .واقع ًا هم افسوس

داشت 2500 .سال شاهنشاهی ایران به دست مردی که به سادگی میتوانست وجود
نداشته باشد ،بر باد رفت».

1

پس کشتن امام خمینی در برنامه جدّی شاه پس از  15خرداد بوده است .اما چه اتفاقی افتاد که

شاه از انجام آن ترسید؟

عالوه بر آن ،چه تصمیمی رژیم شاه غیر از کشتن امام در برنامه داشته که ما مطلع نیستیم.
نویسنده نمیخواهد ادعا کند که بر همة اسناد  15خرداد واقف است .اما تقریباً تمامی اسناد

قیام  15خرداد ،در  2جلد توسط دوست پژوهشگر و همکار سابق ما در وزارت امور خارجه جناب

آقای دکترجواد منصوری با دقت بسیار جمعآوری و تدوین شده و در اختیار همگان قرار گرفته
است 2.اما از حقیقت موضوع  15خرداد که امام خمینی مطلع بودهاند و لکن بیان نکردهاند ،هیچ

چیزی نمیدانیم.

تأثیر راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا

تأثیرگذاری همة تظاهرات دوران انقالب به خصوص تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا

فوقالعاده بود .هر چه بخواهیم در این مورد بنویسیم نمیتوانیم به همة ابعاد عظیم آن بپردازیم.

در روز عاشورا ،شاه خود با هلیکوپتر در امتداد خیابان آزادی تا میدان امام حسین(ع) پرواز

کرد و حضور میلیونی مردم را مستقیم دید .او خود مشاهده کرده بود که مردم یکپارچه و متحد،

مرگ بر شاه میگفتند و خواستار سرنگونی وی بودند.
فرح مینویسد:

«میزان جمعیّت شرکت کننده در این راهپیمایی غیر قابل تصور بود.

محمدرضا به وسیلة هلیکوپتر بر باالی جمعیّت پرواز کرد .اولین بار بود که میدید

مردم در یک چنین حجمی شرکت کرده و خواستار سرنگونی حکومت او هستند.

 -1دختر یتیم ،ج  ،2ص .803
 -2تاریخ قیام  15خرداد به روایت اسناد.
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موقعی که محمدرضا به کاخ اختصاصی برگشت ،من او را بسیار غمگین و
افسرده یافتم.
محمدرضا به من گفت:
'' این مردم بسیار نمکنشناس هستند .من تمام عمرم را صرف بهبود زندگی
آنها کردهام ،حاال وقیحانه در خیابانها به راه افتاده و مرگ بر شاه میگویند''.
او با گوش خودش نشنیده بود که مردم ،مرگ بر شاه میگویند .فقط دیده بود
مردم دستهایشان را مشت کرده و در هوا تکان میدهند.
از خلبان هلیکوپتر سؤال کرده بود این مردم چه میگویند .خلبان هم چشم
سفیدی کرده و با وقاحت گفته بود میگویند« :مرگ بر شاه».
محمدرضا از آن روز به بعد در یک حالت شوک و بهت و ناباوری فرو رفت و
تا روز مرگش از آن حالت بیرون نیامد».

1

اثرات راهپیمایی عاشورا از دید مجلة اشپیگل

خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل که بعد از راهپیمایی عاشورا با شاه دیدار و مصاحبه کرده ،تصویر

خوبی از شاه و درباریان ارایه میدهد:

«در آن روزها ،کاخ نیاوران چنان ساکت بود که گفتی به جای آدمها ،اشباح در

آنجا رفت و آمد میکنند .دیگر ،تشریفات درباری در کار نبود .دیگر ،کسی را به
هنگام ورود به کاخ ،تفتیش بدنی نمیکردند .تمام مقررات امنیتی به هم ریخته بود.
از پیشخدمتهای (اونیفورمپوش) دیگر اثری نبود .آجودانها و کارمندان دربار،
مثل اینکه ناپدید شده بودند.
در اتاق انتظار ،اردشیر زاهدی ،هوشنگ نهاوندیان ،عبداهلل انتظام و تعدادی از
ژنرالهای متوحش و رنگ پریده قدم میزدند و دست به دست میمالیدند.
خوب ،معلوم بود که کشتـی در حال غـرق شـدن است .در دفتـر شـاه ،او پیر و
تبسمی
شکسته با موی سفید و صورتی تیره و پلک و چشمهای سرخ شده به زحمت ّ
غمانگیز بر لبانش آورد و گفت'' :خود را با دوا سر پا نگه میدارد''...

 -1دختر یتیم ،ج  ،2ص .734
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دربارۀ دوستان شاه از او سؤال شد .او گفت'' :دوست؟ کدام دوست؟ دوستان
از ماهها قبل مرا ترک کردند و با پولهایی که دزدیده بودند ،به آمریکا و اروپا
رفتند .حاال دارند در شانزهلیزه و کالیفرنیا گردش میکنند .دوستان خارجی هم
حمایتشان را از من دریغ کردهاند''.
خبر نگار میپرسد :آیا این همه تنفّر ملّت را انتظار داشتید؟

فرح جواب میدهد '' :اص ً
ال و ابدا ً ،سخت به حیرت فرو رفتهام''.
خبرنگار از شاه میپرسد :چه احساسی دارید.

و او جواب میدهد'' :یک اندوه خیلی خیلی بزرگ .من واقع ًا خستهام''».

1

تجزیه و تحلیل مصاحبة شاه

 -1اظهارات شاه درباره ژنرالها و درباریان هم قابل توجه است .او صریحاً میگوید که دوستانش

با پولهایی که دزدیدهاند به آمریکا و اروپا رفتند .اما وقتی برابر اسناد ،خودش با میلیاردها تومان که
از بیتالمال دزدیده بود فرار کرد ،سلطنتطلبها ،دزدیهای شاه را تکذیب میکنند .دولتیان و
درباریان دزدی را از شاه و پدرش رضاخان یاد گرفته بودند.

 -2طی سلطة ُعسرتبار دودمان پهلوی بر کشور ،مردم ایران هم به دلیل اقتصادی و هم به لحاظ

علمی و فرهنگی و حتی بهداشتی در پایینترین سطح زندگی میکردند .شاه با انعقاد قراردادهای

اسارتبار با آمریکا و انگلیس و همپیمانان آنها بیشترین سودها را به قیمت فقر وسیع مردم به آنها

میرساند .باقیماندة ثروتهای کشور هم به جیب شاه و با فاصله به حساب دولتیان و درباریان ریخته

میشد .آنچه به مردم بعد از این حیف و میلها میرسید ،فقر و گرسنگی و محرومیت و بیماری

بود.

شاه از همة این مسائل اطالع داشت و حتی خود او به زبانهای مختلف ژنرالها و هوادارانش را

به سوء استفادة مالی تشویق میکرد.

این سیاست ،دیکتة انگلیس به رضاخان بود .انگلیس با سلطة رضاخان به کشور درصدد برآمد

تمامی ارتباطهای وی را با مردم به خصوص با روحانیت قطع کند .به ژنرالهایش دستور داد که
برای خود از اموال منقول و غیرمنقول مردم ،ثروت اندوزی کنند .از آن پس اگر ژنرالها مخفیانه به
 -1روزنامة کیهان  ، 57/١1/15ص . 6
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تاراج داراییهای مردم میپرداختند ،با مجوز رضاخان ،آشکارا و گستاخانه به تاراج مایملک مردم
دست زدند .دیگر مقامات هم« َعلی َمراتِب ِ ِه ْم» همین راه را برگزیدند.
سعدی میگوید:

اگر ز مال رع ّیت َملِک خورد سیبـی

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

برآورند غالمان او درخت از بیــخ
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

جالب است که محمدرضا در روزهای آخر حضور در ایران ،دزدیهای همراهانش را تقبیح

نمیکند ،بلکه از اینکه او را در بحران تنها گذاشته بودند ،اظهار ناراحتی دارد.

 -3شاه به توصیه آمریکا و عادت دیرینة دولتیان و درباریان که نمیخواستند نفوذ روحانیت

و قدرت اسالم را باور کنند ،به این دلیل همواره سعی در تضعیف اسالم و روحانیت میپرداخت.

او تا روزهای آخر ریشههای انقالب را از تحریک روسها میدانست .هر کدام از شخصیتهای

خارجی هم که به دیدار شاه میرفتند ،یا قدرت طرح نفوذ اسالم را در آحاد مردم نداشتند و یا اگر

هم طرح میکردند ،با رسوبات ضخیم اوهام که بر روح و روان شاه نشسته بود ،هیچگاه مالقات با
شاه را سودمند نمیدیدند .حتی «ویلیام سولیوان» آخرین سفیر آمریکا در تهران ،وقتی طی گزارش
خود به آمریکا از قدرت اسالم در راه انداختن مردم و حقخواهی برخاسته از اسالم را مطرح کرده
بود ،شاه وقتی از آن گزارش مطلع شد ،شدیدا ً عصبانی گردید و گفت:
 -سفیر آمریکا نمیخواهد بفهمد که کمونیستها پشت تظاهرات هستند!!

1

 -4محمدرضا هم مانند پدرش رضاخان ،کم استعداد و بیکفایت بود.

«هنری کیسنجر» وزیر خارجة اسبق آمریکا و دوست دیرین شاه گفته بود:

 -شاه یک عنصر احمقی بیش نبود.

اما استکبار جهانی مصلحت خودشان را در سلطنت دودمان پهلوی دیدند .آن دو به منظور پنهان

کردن بیاستعدادی خود همواره با مردم به خشونت رفتار میکردند ،استعدادها را میکشتند و مردم
را به اسارت خود در آورده بودندَ .علَم هم در پاسخ به سؤال خبرنگاری که راجع به قدرت اسالم
و روحانیت پرسیده بود ،گفته بود:

 -من به قـدری در دورة نخستوزیری ،آنها را تضعیف کردهام که هیچ حرکتـی از ناحیة آنها

مقدور نیست.

 -1روزنامة کیهان ،مرداد . 59
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اما شاه به رغم سیاست سرکوب ،وقتی در  26دی ماه  1357سراسیمه از کشور گریخت ،در

هواپیما به همراهان خود گفته بود:

 -پدرم اشتباه بزرگی کرد .او وقت کافی داشت که همة روحانیون را از دم تیغ بگذارند.

1

راهپیمایی عظیم تاسوعاو عاشورا [ 19و  20آذر  ]1357در زمان دولت نظامی ارتشبد ازهاری و

حکومت نظامی یک عنصر خونخوار مانند سپهبد رحیمی انجام شد .یعنی حکومت نظامی و دولت
سرکوبگر ازهاری کمترین ترس در دل مردم نگذاشت.

پس از همین راهپیمایی بود که شاه از آمریکا و انگلیس کمک خواست .مقامات آن دو کشور

شاه را وادار کردند که دولت غیرنظامی تشکیل دهد .لذا ازهاری مجبور به استعفا شد و با بهانة سکتة

قلبی در نیمة آذزماه از کشور گریخت و به آمریکا رفت.

شاه هم به توصیة بیگانگان ،بختیار را وادار به تشکیل دولت کرد؛ که شاهپور بختیار نیز به قول

خود شاه عضو سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) بود.

2

فرار رئیس دولت نظامی

همانگونه که گفتیم ،دولت نیمهبند شریف امامی دوام نیافت و سیاست «مشت آهنین» شاه در

تشکیل دولت نظامی در دستان نیرومند امام و مردم از همان آغاز شکست خورد.

ارتشبد غالمرضا ازهاری که شاه به عنوان نماد ارتش سرکوبگر و خشن وارد صحنة سیاسی

کشور کرده بود ،در توفان خشم مردم غرق شد.

ارتشبد ازهاری از عمر دولت  45روزهاش ،که  ٢هفتهاش به دلیل سکتة قلبی و یا سکتة سیاسی

بستری بود ...سرانجام از دور خارج شد و بدون خداحافظی و یا حتی اجازه گرفتن از شاه ،سراسیمه

و با وحشت فراوان از فرودگاه دوشانتپه که در اختیار آمریکاییها بود ،از کشور گریخت و به
آمریکا رفت .از آمریکا تلفنی با شاه تماس گرفت و از شاه خواست حاللش کند.

3

جالب است اضافه کنیم:

ازهاری رئیس ستاد کل ارتش که مخفیانه و سراسیمه و با ترس و لرز فراوان از کشور گریخته

بود ،در همان تماس تلفنی به محمدرضا توصیه کرد به فکر خروج از کشور باشد؛ آن هم هر چه
 -1دخترم فرح ،ص .409
 -2همان ،ص .396
 -3همان ،ص .397
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زودتر و شتابان!!

ارتشبد ازهاری سمبل ارتش شکست خورده و مرعوب شاه بود.

م بند بختیار و فرار شاه
دولت نی 

اوضاع سیاسی کشور به گونهای تداوم مییافت که نه شاه و نه حامیان داخلی و خارجی وی

به دلیل بیگانگی از مسائل کشور و بیاطالعی از قدرت مردم ،از ارایة راهحل بحران ناتوان بودند.
آنها فقط سیاست تهدید و سرکوب را میشناختند و چون ذاتاً ضد مردم و ضد حقوق بشر بودند،
از توجه به خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور که حکومت اسالمی بود ،عامدا ً خودداری

میکردند .پیدا بود که هیچ راهحلی در آن روزها جز توجه به خواست مردم که در کالم و بیان و
نوشتههای امام تجلی مییافت ،اثر نداشت.
ناگفتهنگذاریم:

در آن روزهای سرنوشتساز و در شرایطی که همة مردم تهران و مراکز استانها و شهرها و

بخشها و حتی روستاهای کشور خواستار اخراج شاه و نابودی رژیم سلطنتی و تشکیل حکومت
اسالمی بودند ،عدهای معلومالحال و مجهولالهویه به طور دایم با سفارت آمریکا و شاه برای تشکیل

دولت رایزنی میکردند .در عدم صداقت و محکومیت این آقایان همین قدر بس که اینها هم مانند

شاه ضد مردم و یا حداقل بیاعتنا به خواست مردم بودند.
حتماً اگر اینها سرکار میآمدند ،همان کاری با مردم میکردند که شاه و رضاخان کرد؛ آنگونه

که در عملکرد شاهپور بختیار دیدیم.

از مشخصات بارز آنها نداشتن هیچگونه نقشی در انقالب بود .زیرا ملیگرایان پر ادعا آن زمان

هم که در اوج شهرت بودند ،با شاه مماشات میکردند و خواستار بقای رژیم شاهنشاهی بودند.

آنها تا روزهای آخر حضور شاه در کشور وفاداری خود به رژیم شاهنشاهی را اعالم میکردند.

نفر دیگر دکتر کریم سنجابی دبیر کل جبهة ملی بود .او نیز شخصی عجیب بود .تمامی اعضای

جبهة ملی در آن روزها از  500نفر تجاوز نمیکردند ،اما کریم سنجابی موضع دبیرکلی یک حزب
فراگیر چندصد هزار نفری را داشت .او بدون توجه به شعارهای مردم حرف میزد و بدون اهمیت

دادن به خواست مردم اعالمیه میداد و بدون آنکه بداند حرفهایش هیچگونه خریداری بین مردم
و رهبران مذهبی ندارد ،با شاه مذاکره میکرد و برای بقای رژیم شاهنشاهی رهنمود ارایه میداد.
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او از یک طرف در پاریس برای آنکه توفیق زیارت امام را به دست بیاورد ،اعالمیة سه مادهای

که نفی رژیم سلطنت و اخراج شاه از مواد آن بود ،امضا میکند ،ولی وقتی پای قدرت به میان آمد،

موج سواری را شروع کرد.

دکتر سنجابی به احتمال زیاد با تحریک شاه به پاریس رفت ،تا مگر بتواند حضرت امام را از

پیگیری جمهوری اسالمی منصرف سازد .اما حضرت امام اجازة مالقات به وی ندادند و انجام
دیدار را منوط به پذیرش سه شرط کردند .سنجابی به ناچار پذیرفت و دست خالی از پاریس باز

گشت .بنابراین:

 -1آن هنگام که مردم به طور متحد و یکپارچه از رهبری مطلق امام میگفتند و خواست امام

را شعار میدادند ،دکتر سنجابی مانند اربابش دکتر مصدق بیاعتنا به مردم و شعار مردم و به منظور
تضعیف امام ،به هواداران خود دستور داد در راهپیمایی عاشورای سال  57عکسهای دکتر مصدق

و سیدکاظم شریعتمداری حمل کنند.

1

 -2در همان روزها که هیچ کدام از ترفندها با هوشمندی امام و مردم مفید فایده برای آنها نبود،

دکتر سنجابی در  20دی ماه سال  57طی یک مصاحبة مطبوعاتی اعالم کرد حاضرم حکومت

موقت را تشکیل دهم؛ البته در صورتی که ملت پیشنهاد کنند و مورد تأیید حضرت آیتاهلل خمینی
قرار گیرد .نه ملت چنان پیشنهادی کرد ونه امام خمینی تأیید نمود .البته از جبهة ملی و شخص دکتر

سنجابی هیچکدام از آن عملکردهای ناصحیح عجیب نبود .نفاق از چهرة جبهة ملی میبارید.
نکتة ذیل دلیل روشن نفاق آنهاست.

به نظر میرسد که سنجابی در معامله با شاه میخواست خود را بیشتر از آنچه هست بفروشد،

که نتوانست ،ولی شاهپور بختیار که عضو معمولی جبهة ملی بود ،بالفاصله پیشنهاد شاه را پذیرفت

و خود را همان مقدار که بود فروخت .پس از آنکه بختیار قدرت گرفت ،سنجابی افسوس فرصت

از دست داده را خورد که صد البته دیر شده بود.
بختیارمیگوید:

«سنجابی در جلسة جبهة ملی تصریح کرده بود اگر شما بتوانید شاه را قانع

کنید که برود ،من با اینکه شما دولت تشکیل دهید ،موافقت دارم».

2

بختیار ،سنجابی را موجود حیلهگری معرفی میکند و هر چه بود ،جبهة ملی با رفتار زشت دکتر

 -1روزنامة اطالعات.57/10/20 ،
 -2یکرنگی ،شاهپور بختیار ،ص .١٥١
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سنجابی ماهیت خود را آشکار ساخت و با خیانتهای گستردة شاهپور بختیار به تاریخ پیوست.

ما تا امروز هم ندانستیم که اینها در سال  57و با توجه به نداشتن هیچگونه پایگاهی در مردم و

خیانتهای مداوم آنها ،چگونه میاندیشیدند و امام و مردم را چطور ارزیابی میکردند؟! در حالی
که کمترین نقشی در خیزش عظیم مردمی در  15سال گذشته نداشته و هیچ نوع سهمی در انقالب

عظیم سال  1357نیزکسی برای آنها قایل نیست .چگونه بود که اینگونه اظهار نظر میکردند و از
انقالب و رهبری توقع داشتند؛ بدتر از همه آنکه حاضر بودند دستاوردهای انقالب اسالمی را به

نفع آمریکا و شاه مصادره کنند .وقتی هم که هوشمندی امام و ایثارگری مردم اجازة قدرت گرفتن
بختیار و جبهة ملی را برای خیانت بیشتر نداد ،به اربابان استعمارگر خود پناه بردند.

به رغم امضای اعالمیة سه مادهای دکتر سنجابی در پاریس که پیش شرط مالقات ایشان با امام

بود و حکومت اسالمی را پذیرفته بود ،چگونه به این زودی وی پیمانشکنی میکند و پیشنهاد

نخستوزیری شاه را میپذیرد؟

به روایت نراقی ،به خواست شاه ،نراقی با سنجابی در زندان مالقات کرد .نراقی از موضوع

مالقات وی با امام خمینی و اطالعیة سه مادهای وی سؤال میکند ،سنجابی که بیصبرانه در انتظار
نخستوزیری است و قدرت و مقام و مسئولیت ،چشم او را پر کرده بود ،چشم بصیرت خود را هم
بسته و با لحنی مطمئن به نراقی گفت:

«اگر بر موج سوار شویم ،همه چیز را میتوانیم هدایت کنیم»...

1

کریم سنجابی پس از پیروزی انقالب اسالمی چند صباحی وزیر خارجه در کابینة دولت موقت

بود .او که باورش شده بود که وزیر خارجه است ،بدون توجه به اهداف انقالب که قطع وابستگی

کشور با کشورهای استکباری بود ،توقع اختیار تام در سیاست خارجی را داشت .اما وقتی مشاهده

کرد که نگاههای نگران و دقیق حضرت امام و مردم به فعل و قول دولت موقت است ،نتوانست

خودسرانه عمل کند .به ناچار استعفا کرد و به خارج رفت .او علت استعفای خود را نداشتن اختیار
الزم عنوان کرد .ضمناً گفت :اصوالً در ایران دولتی وجود ندارد.
شخص دیگری که در به دنبال نخست وزیر شدن بود ،دکتر ناصر میناچی مدیر عامل حسینیة

ارشاد بود .او مدعوین به حسینیه را به گونهای تنظیم میکرد که حداقل اگر ضدیت جدی هم با
روحانیت نداشتند ،اص ً
ال معتقد به روحانیت نبودند.
 -1یک سال مباره برای سرنگونی رژیم شاه ،روحاهلل حسینیان ،ص .732
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ادامة همین سیاست تخریبی وی بود که عرصه را چنان بر استاد شهید مرتضی مطهری تنگ کرد

که آن بزرگوار به ناچار حسینیة ارشاد را ترک نمود.

بیش از این نمیخواهیم دربارة ناصر میناچی چیزی بنویسیم .غرض از همین مقدار نگارش این

است که درماندگی رژیم را برای پیدا کردن یک عنصر که بتواند در آن حال و هوا نخست وزیر

شود ،به نمایش بگذاریم .راستی در روزگاری طوالنی که رسیدن به مقام و مسئولیت در آن رژیم

مستلزم داشتن حمایت بینالمللی و یا دادن امتیازهای عظیم و فوقالعاده و یا معرفی شدن توسط
خواهران شاه و یا تن دادن به بدترین زبونیها و ذلتها بود ،شاه که در سال  1357سلطنت خود و

رژیم سلطنتی را با عملکرد زشت خود در شرف نابودی کامل میدید ،مانند پدرش رضاخان که
در شهریور  1320به در خانة محمدعلی فروغی رفت و عاجزانه تقاضای نخستوزیر شدن وی را
داشت ،محمدرضا هم در آن سال به روزی افتاد که عاجزتر و حقیرتر از پدرش دست به دامان همه

میشدتا شاید بتواند با تشکیل دولتی ناپایدار و ضعیف ،چند صباحی به پادشاهی خود ادامه دهد.

محمدرضا که یک روز قبل از تشکیل دولت نظامی ازهاری به «آنتونی پارسونز» سفیر انگلیس،

با غرور و خودخواهی ذاتی خود گفته بود:

«در صورت شکست ،یک ضربة نظامی اجتنابناپذیر خواهد بود ،زیرا دیگر

بین شدت عمل و تسلیم شدن بدون قید و شرط ،یکی را باید برگزید».

1

چنان در آذر ماه سال  1357به ضعف و ذلت و بدبختی و دردسر بیسابقه و بیتصمیمی رسیده

بود که نمیدانست چه میکند و به قول فریدة دیبا:

«حرف هیچ خیرخواه و مصلحی را گوش نمیکرد و همه را احمق و کودن و

ابله و عقب مانده میدید و مردم را تحقیر میکرد و ناچیز میشمرد و میگفت :این
مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند و مثل گوسفند میمانند».

2

شاه آن روزها دنبال افراد احمق و کودن بود تا نخست وزیر شوند!!
دودمان بیوطن همراه با دربار و دولت بیوطن

اطرافیان محمدرضا را گروهی بیوطن وغیرایرانی که فقط فارسی صحبت میکردند ،ولی

هیچ گونه شناختی نسبت به ایران نداشتند ،جمع شده بودند .همانها که ایران را نمیشناختند ،ایران
 -1غرور و سقوط ،آنتونی پارسونز(آخرین سفیر انگلیس در زمان شاه) ،ص .399
 -2دخترم فرح ،فریده دیبا ،ص . 285
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را هم دوست نداشتند و تعصبی هم برای خدمت به ایران و مردم ایران در آنها نبود .عالوه بر این،

آنها اغلب ملیّت خارجی داشتند ،مانند ارتشبد ازهاری ،جمشید آموزگار ،هویدا و ...بسیاری از
فرماندهان نظامی هم دو ملیتی بودند.

افراد تکنوکراتی مانند جمشید آموزگار و هویدا را میتوان ایرانیانی در خط آمریکا دانست.

فرح میگوید:

«وقتی [هویدا] به دیدن ما میآمد ،به [زبان] فرانسه گزارش میداد».

1

هویدا جرثومۀ همۀ مفاسد و رذایل بود.

هویت شاهپور بختیار هم شنیدنی است:

«شاهپور بختیار یک عضو مخالف از جبهـة ملـی بود که با ساواک همکاری

نزدیک داشت.

شاهپور بختیار در فرانسه تحصیل کرده و در جوانی جزو ُگندیهای 2فرانسوی

بود .او حتی در جنگ جهانی دوم بر اثر ابراز شجاعت (در جبهة مقاومت ملی
فرانسه) از ژنرال دوگل نشان گرفته بود.
شاهپور بختیار تبعة فرانسه و دارای همسر فرانسوی بود .فرزندان او در فرانسه
زندگی میکردند .خود وی در ایران چند شرکت و کارخانه صنعتی داشت.
محمدرضا او را عامل  CIAمیدانست و وقتی آمریکاییها به محمدرضا توصیه
کردند شاهپور بختیـار را به نخستوزیـری برگزیند ،این ظن محمدرضا به یقین
تبدیل شد».

3

و آخرین زندگینامة نخستوزیر وابسته پهلوی نیز چنین بود.
عنصری بیتأثیر و بیاعتقاد

شاهپور بختیار که به قول شاه به دلیل سرسپردگیش به سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس
مورد توجه حامیان شاه قرار گرفته بود و صرفاً به خاطر حل مشکل شاه نخست وزیر شده بود ،به
تدریج باورش شد که آن مسئولیت حق وی بوده است و این را باید یکی از مشکالت عمومی
 -1دختر یتیم ،ج ،٢ص .718
 -2به تشکیالت نیروهای مردمی فرانسه در جنگ « ُگندی» میگویند.
 -3دخترم فرح ،ص .397
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احزاب ملی دانست.

به میزانیکه افراد مؤمن در وادی ایمان پیش میروند ،خود را کوچک مییابند .در احزاب

سیاسی برعکس ،هم به دلیل طبیعت احزاب و هم ماهیت معتقدان به احزاب ،افراد ،حزب خود را

بزرگ و فوقالعاده و ممتاز میبینند.

بختیار که یک روز سابقة خدمت به مردم محروم ما را نداشت،
پس از آنکه بوی قدرت شنید،
به دربار شاه رفت و طوق بندگی غرب را
در شرایطی که مردم کشورمان
بندهای وابستگی را یکی پس از دیگری میگسستند،
بر گردن خود محکم کرد.

بیاعتقادی بختیار نسبت به انقالب و مردم را بهتر است از زبان خودش بشنویم.
بختیار در پاسخ شاه که پرسیده بود:

 -آیا شما در تظاهرات اخیر در خیابان شرکت میکنید؟

گفت:

«اعلیحضرتا! نمیتوانم با جمعی که ایدهآل و مشی سیاسی آنها با ایدهآل و

مشی سیاسی من منطبق نیست ،بیامیزم و با آنها فریاد بزنم.
من به اصول خود وفادارم».

1

موضوع فوق یک ادعا علیه بختیار نیست ،بلکه مطلبی است که خود نقل کرده است؛ مطلبی که

از ماهیت ضد مردمی او پرده برمیدارد .بختیار در واقع احمقی بیش نبود که خود را خیلی بزرگ،
مهم ،توانا و با پشتوانه میدید.

سولیوان نیز بعداز مالقات با بختیار ،بالفاصله به این نتیجه رسید که او خود را چیز دیگری
میبیند .او مینویسد:

«از مذاکرة خود با بختیار در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود را

چیز دیگری میپندارد.
او با لحنی پر احساس از نقشههایی که برای دولت خود داشت ،صحبت میکرد

 -1یکرنگی ،شاهپور بختیار ،ص .154
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و از طرحهای خود برای ربودن انقالب از دست آیتاهلل خمینی سخن میگفت.
او تصور میکرد که با خـروج شـاه از ایران میتواند رهبری ملت ایران را به
دست خود بگیرد».

سولیوان بعد از این مذاکره به آمریکا پیام فرستاد که بختیار به نظر من «دون کیشوتی» بیش نیست

و نمیداند که پس از بازگشت آیتاهلل خمینی به ایران و خروش مردم و سیل انقالب ،او و دولتش
را با خود خواهد برد.

او در ادامه مینویسد:

«بختیار به سفیـر انگلیس هم همیـن حـرف را زده بود که آیتاهلل خمینی را

میتوان تضعیف کرد و نیروهای طرفدار او را به تدریج از اطرافش پراکند».

1

البته از اظهارات بختیار نباید تعجب کنیم ،زیرا از کسانی که یک عمر دور از مردم زندگی کرده

و از طرف مردم حرف زدهاند ،باید انتظار داشت که اینگونه علیه مردم موضعگیری کنند.

در روزهایی که شاه در به در دنبال عنصری بود تا خود را نجات دهد ،همة کسانی که دست شاه

را برای نجات او فشردند ،خائن محسوب میشوند .به خصوص بختیار که علیه مردم و رهبریهای

امام حرفهای گستاخانه زد و مردم را به رگبار گلوله بست و برای آنکه خیانت را به نهایت برساند،

با بستن فرودگاهها ،چند روز ورود امام را به کشور به تأخیر انداخت.
در تداوم همین بحث کارنامة بختیار را پی میگیریم.

فرار شاه

سرانجام محمدرضا پس از یک عمر فساد و بعد از  37سال مردم ستیزی در روز  26دی ماه

 1357از کشور فرار کرد و به دامن اربابان خود پناه برد.

با فرار شاه ،ارتش که از درون متالشی و از هم گسیخته شده بود ،از بیرون نیز دچار گسیختگی

بیسابقه و شدید شد و به سرعت از هم پاشید.

از خیلی قبل که آثار زوال و نابودی رژیم شاهنشاهی در همه جا ملموس و از چهرة هواداران

رژیم سلطنت محسوس بود ،مردم در انتظار یک تحول چشمگیر بودند .آن تحول هم چیزی جز

خارج شدن شاه از کشور نبود.

 -1مأموریت در ایران ،ویلیام سولیوان ،ص  ، 166به نقل از یک سال مبارزه برای سرنگونی شاه ،ص .٧٣٧
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حوادث یکسال اخیر که تماماً به زیان شاه تمام شده بود ،چیزی نبود که از دید طرفداران شاه

دور مانده باشد و یا چیزی نبود که قابل کتمان و یا توجیه باشد.
اتفاقاً شاهِ دیر باور به رغم عالقة بسیار شدیدی که برای ماندن داشت و به رغم تشویقهای دایمی
و مستمر سردمداران کاخ سفید در سرکوب شدید مردم ،باز هم امیدی نداشت که با اینکارها

ماندگار شود.

راستیکه ارادة مردم برسرنگونی شاه بود .این ارادة عمیق را دشمنان مردم نمیتوانستند با هیچ

سالحی حتی سالح هستهای و میکروبی و شیمیایی شکست بدهند .چیزی که مردم به سرعت به آن

پی بردند ،سیاسیون سنتی ،با تأخیر باور کردند و شاه نیز هرگز باور نکرد.

آمریکا منافقانه پذیرفت تا از غفلت احتمالی مسئوالن استفاده کند و دیگر بار ،باز گردد.
گروهها و سازمانهای مسلحانه مانند مجاهدین خلق ،فداییان ،مائوئیستها،
حزب توده و خالصه گروهکهای چپ،
نه تنها هرگز قدرت مردم را باور نکردند،
بلکه با نهایت قساوت و بیرحمی به جنگ مردم برخاستند؛
کاری که شاه هم بارها انجام داد،
ولی سودی از جنگ با مردم نبرد.
ایران پس از فرار شاه

روز  26دی ماه روزی تاریخی و به یاد ماندنی است .مردم ایران پس از شنیدن خبر فرار شاه به

خیابانها ریختند و به جشن و شادمانی پرداختند .بسیاری از مردم خوش ذوق تهران وقتی تیتر بسیار
درشت دو روزنامة بزرگ تهران را دیدند که نوشته بود '':شاه رفت'' ،با اضافه کردن کلمه «در» جملة

انقالبی'' :شاه در رفت'' را به همه نشان دادند.

بالفاصله صفحة اول این دو روزنامه با این تغییر در تیراژ وسیع تکثیر شد و به دست مردم افتاد.

نویسنده که خود در تظاهرات میلیونی تهران به مناسب فرار شاه حضور داشت ،عمق خرسندی مردم

را از نزدیک مشاهده میکرد.

جالب است وقتی بعضی از دوستان میپرسیدند :امام کی به کشور باز میگردند؟ در پاسخ
آنها میگفتیم :قدری تحمل کنید .امام متعاقباً به کشور باز میگردند و به تشکیل جمهوری اسالمی
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میپردازند .عجلة مردم قابل درک و قابل توجه بود.

شاه در فرودگاه بسیار غمگین بود و حال و روز خوبی نداشت .به هنگام رفتن به طرف هواپیما

که به همین دلیل با کندی راه میرفت ،با تذکر تند فرح قدمهایش را تند کرد .او آشکارا گریه

میکرد ،نگاهی ناامیدانه به ساعت انداخت و...

در فرودگاه از تشریفات شاهنشاهی خبری نبود .امام جمعة تهران دکتر امامی از ترس جانش
فرار کرده بود .او نبود تا در گوش شاه بیاعتقاد ،دعای سفر بخواند .تقریباً تمامی هواپیماهای
مسافربری «ایران ایر» به دلیل اعتصاب کارکنان شرکت نفت و پاالیشگاهها در فرودگاه ،زمینگیر

شده بودند .همین امر بر ترس شاه افزود.

شاه تا آخرین لحظه هم از بیم تیراندازی اطرافیان خود آرام نبود و تا خروج از مرز ،هدایت

هواپیما را خود به عهده داشت.

او نگران بود که تا در فضای ایران پرواز میکند ،مورد حملة مخالفان قرار بگیرد و هواپیمایش

سرنگون شود و یا مورد حملة یک هواپیمای جنگندة ایرانی قرار بگیرد.

محمدرضا در آن شرایط تالش میکرد نگرانی عمیق خود را با سرگرم شدن به دستگاه ناوبری

هواپیما و سرگرم شدن به هدایت هواپیما بر طرف کند.
فریده دیبا در این باره مینویسد:

محمدرضا که خود خلبانی
«پرواز به مصر بیش از  ٣ساعت به طول انجامیدّ .

برجسته بود ،هدایت هواپیما را به اتفاق خلبان بهزاد معزی عهدهدار بود.

پس از حدود یک ساعت پرواز ،محمدرضا جایگاه خلبان را ترک کرد و به محل
رستوران هواپیما آمد و به اتفاق من و دخترم سرگرم خوردن غذایی شد که علی
کبیری آشپز مخصوص آن را تهیه کرده بود.
سر میز غذاخوری امیراصالن افشار رئیس کل تشریفات دربار شاهنشاهی هم
حضور داشت.
در کنار دست من سرهنگ کیومرث جهان بینی نشسته بود .نمیدانم در ذهن
محمدرضا چه میگذشت و در چه فکری بود که بدون مقدمه گفت:
 -پدرم اشتباهی بزرگ کرد .او وقت کافی داشت تا مثل کمال آتاتورک همگی
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روحانیان را از دم تیغ بگذراند».

1

بیچاره شاه و حامیان سنتی داخلی و خارجی وی نمیتوانستند بفهمند علت مخالفت یکپارچة
مردم ایران با شاه چه بود!

مردم که کشته میدادند و مجروح میشدند و محرومیت میکشیدند ،چه میخواستند؟

شاه در اوج قدرت ظاهری و در اوج حمایتهای گستردة جهانی هرگز نتوانسته بود نظر مردم

را به طرف برنامههای خود جلب کند.

کارشناسان میگویند چیزی در حدود  20درصد از مردم از شاه حمایت میکردند .البته

ژنرالهای سرکوبگر و خونریز شاه ادعا داشتند که 30درصد مردم طرفدار شاه هستند.

تیمسار باتمانقلیچ گفته بود :آمادهایم برای حفظ  30درصد مردم طرفدار 70 ،درصد دیگر را

نابود کنیم!!

اگر عدد مذکور را بپذیریم ،چیزی در حدود  70درصد دیگر مردم ضد شاه بودند .اما در سال
 57و به خصوص در آستانة فرار محمدرضا از کشور ،مردم ایران تماماً ضد شاه بودند و این یک

اتفاق نادر و عجیب بود .چیزی که همة مردم کشور و حتی مردم دنیا هم میفهمیدند ،اما شاه و

مقامات کشورهای استعمارگر نمیخواستند مردم ایران و خواست مردم را تأیید کنند.

محمدرضا میپنداشت اگر رضاخان همة علمای کشور را از دم تیغ میگذراند،
آنها سالیان دراز میتوانستند روی استخوانهای شکستة مجروحان،
و بدنهای شهدای راه مبارزه با استبداد،
زندگی کنند؛
ولی اینطور نبود.

پیام امام پس از فرار شاه

م
بسم اهلل الرحمن الرحي 
اللُ كل ِ َمت َُه ْم َو َو َّف َق ُه ُم هَّ
خدمت عموم ملت شريف و شجاع ايران -أ ْعلَى هَّ
اللُ تعالى

2

فرار محمدرضا پهلوى را كه طليعـة پيـروزى ملت و سرلوحـة سعادت و دست يافتن به
آزادى و استقالل است ،به شما ملت فداكار تبريك عرض مىكنم.
 1دخترم فرح ،فریده دیبا ،ص .409
 -2خداوند متعال ،نوايشان را بلندمرتبه فرمايد و توفيق عطايشان كند.
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شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملتهاى مظلوم ثابت كرديد كه با فداكارى و استقامت
مىتوان بر مشكالت هر چه باشد ،غلبه كرد ،و به مقصد -هر چه دشوار باشد -رسيد .گر چه
اين ستمگر با دست آغشته به خون جوانان ما و جيب انباشته از ذخاير ملت از دست ما گريخت،
ولى به خواست خداوند متعال به زودى به محاكمه كشيده خواهد شد و انتقام مستضعفين از او
گرفته خواهد شد؛ لكن قطع دست ستمكار از ادامة ظلم ،به دست ستمديدگان ،فورى است.
او رفت و به هم پيمان خود ،اسرائيل -دشمن سرسخت اسالم و مسلمين -پيوست و
جرايم و آشفتگيهايى را به جاى گذاشت كه ترميم آن جز به تأييد خداوند متعال و همت همة
طبقات ملت و فداكارى اقشار كاردان و روشنفكر ميسر نخواهد شد.
اكنون در اين طلوع فجر سعادت و پيروزى توجه عموم را به مطالبى جلب مىكنم:
 -1بر جوانان غيور در سراسر كشور الزم است براى حفظ نظم ،با آن دسته از قواى
انتظامى كه اكنون به آغوش ملت بازگشتهاند ،با تمام نيرو همكارى كنند و با كمال قدرت و
جديت نگذارند كه بدخواهان و منحرفين آشوب و ناامنى ايجاد نمايند.
 -2به تظاهرات و شعارهاى پر شور عليه رژيم سلطنتى و دولت غاصب ادامه دهند؛ و
اگر منحرفين و مخالفين اسالم بخواهند اخاللى به وجود آورند و نظم را به هم زنند ،از آنان
جدا ً جلوگيرى كنند.
بايد ملت بداند كه هر انحرافى و هر شعارى كه مخالف مسير ملت است ،به دست ع ّمال
شاه مخلوع و ع ّمال اجانب تحقق مىيابد.
من از جميع اشخاصى كه انحرافى داشتهاند و يا گرايش به بعضى از مكتبهاى انحرافى
داشتهاند ،تقاضا دارم كه به آغوش اسالم ،كه ضامن سعادت آنان است ،برگردند؛ كه ما آنان
را برادرانه مىپذيريم.
در اين موقع حساس كه كشـور جنـگزدة ما بيش از هر زمانى به اتحاد و اتفاق احتياج
دارد ،بايد سعى شود كه از هر اختالفى احتراز شود.
 -3دولت موقت براى تهية مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودى معرفى مىشود
و به كار مشغول خواهد شد.
وزارتخانهها موظفند كه آنان را پذيرفته و با آنان همكارى صميمانه كنند.
اينجانب به صالح وزراى غير قانونى مىدانم كه بركنارى خود را اعالم كنند و خود را در
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مسير ملت قرار دهند.
 -4به جميع نيروهاى انتظامى و زمينى و هوايى و دريايى و صاحب منصبان و درجهداران
ارتـش و ژاندارمـرى و غير آنان توصيـه مىكنم كه دست از حمـايت محمدرضا پهلوى -كه
مخلوع است و به كشور برنمىگردد و در خارج نيز با نفرت مردم مواجه است -بردارند و به
ملت بپيوندند؛ كه صالح دنيا و دين آنان در آن است.
اينجانب از همة طبقات خصوصاً حضرات علمـاى اعـالم در اين مواقع حساس تشكر
مىكنم ،و سالمت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم؛
و وحدت كلمه را براى هميشه،
خصوصاً تا برانداختن رژيم شاهنشاهى،
و استقرار حكومت جمهورى اسالم ،اميدوارم.
و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوي الخمينى1

مواضع محکم امام نسبت به شورای سلطنت

هواداران شاه برای نجات سلطنت پهلوی و به کمک هواداران خارجی شاه ،پیشنهاد تشکیل

شورای سلطنت را به شاه دادند.

شاه به هر خار و خسی به عنوان کشتی نجات نگاه میکرد .او گمان داشت که پس از فرار او

از کشور و تا آرام شدن خیالی اوضاع کشور ،شورای سلطنت که از  ٨نفر نیروی خودی و بیضرر

تشکیل شده ،سلطنت را حفظ میکنند و پس از بازگشت او ،پادشاهی را به او تحویل میدهند .اما
شورای مذکور با تدبیر امام تشکیل نشده ،منحل شد.

اسامی اعضای شورای سلطنت به شرح زیر است:

شاهپور بختیار .نخستوزیر
محمد سجادی .رئیس مجلس سنا
جواد سعید .رئیس مجلس شورای ملی
سیّد جالل تهرانی .سناتور سابق

 -1صحيفة امام ،ج ،5ص / 684پيام [تبريك به ملت ايران (فرار شاه و تشريح وظايف آحاد ملت)]  27 /دى  18 /1357صفر /1399
ايران
ت  /موضوع :فرار شاه از ايران /مخاطب :ملت 	
پاريس ،نوفل لوشاتو /تبريك به مناسبت فرار شاه و تشريح وظايف آحاد مل 
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محمدعلی وارسته .وزیر دارایی اسبق
علی قلی اردالن .وزیر دربار
دکتر علیآبادی .دادستان سابق
ارتشبد قرهباغی .رئیس ستاد کل ارتش

حضرت امام که سلطنت پهلوی را غیر قانونی میدانستند ،با هر موضوعی که رنگ سلطنت

داشت ،مخالف بودند .بنابراین از آغاز با شورای سلطنت مخالفت کردند.

سیّد جالل تهرانی که میخواست با امام مالقات کند ،امام شرط مالقات را استعفا از ریاست
شورای سلطنت اعالم کردند .او هم مجبور به استعفا شد .با استعفای وی در  57/10/30عم ً
ال شورای

سلطنت منحل شد و مانند سلطنت پهلوی به تاریخ پیوست.

بیچاره شاه میخواست حداقل  60سال سلطنت کند ،اما خروش امام او را از سلطنت خلع کرد

و شورای سلطنت را از کار انداخت.

البته نام سیّد جالل تهرانی در تاریخ معاصر به نیکی خواهد ماند .زیرا وی با پیشنهاد حضرت امام
از شورای سلطنت اشتعفا کرد و از آنجاییکه وی ریاست شورای سلطنت را به عهده داشت ،عم ً
ال

با استعفای وی شورای سلطنت منحل شد.

فصل سوم

باز گشت پیروزمندانة امام خمینی
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خروج شاه و وحشت عناصر حکومت نظامی

با فرار شاه مردم نفس راحتی کشیدند .هر چند هنوز تا رسیدن به هدف نهاییکه نابودی رژیم

سلطنتی بود ،گامهای بلندی مانده بود.
امام فرمودند:

«خروج شاه از ایران اولین مرحلة پایان یافتن سلطة جنایتبار پنجاه سالة رژیم

پهلوی میباشد،كه به دنبال مبارزات قهرمانانة ملت ايران صورت گرفته است .من
اين پيروزى مرحلهاى را به ملت تبريك مىگويم».

1

آن روزها هر چند روزنامهها و شبکههای خبری طرفداران نسبتاً زیادی داشتند ،اما گوش جان

مردم به رهنمودها و پیامها و موضعگیریهای امام خمینی بود .مردم بعد از فرار شاه با اعتقاد و شور

بیشتری در راهپیماییها و تظاهرات شرکت میکردند .خالصه اینکه بیشتر وقت خود را بیرون خانه
به سر میبردند و بیصبرانه در انتظار بازگشت پیروزمندانة امام بودند.

از طرف دیگر فرار شاه موجب رنگ پریدگی مظاهر شاه و فروریختگی بنیانهای شاهنشاهی

و حامیان شاه شد .عناصر حکومت نظامی روحیة ماندن در خیابان را نداشتند .آنها نه تنها دیگر میل
 -1صحیفة امام ،ج  ، ٥ص .481

104

همگام با انقالب اسالمی

رویارویی با مردم را به دل راه نمیدادند ،بلکه آنهایی که از خاستگاه اعتقادی بیشتری برخوردار
بودند و یا تحت تأثیر تلقینات درست و تبلیغات مناسب مردم قرار میگرفتند ،فرار را بر قرار ترجیح

میدادند و هراس و وحشت را بر جان و دل مقامات رژیم میکاشتند؛ هراس و وحشتی که امروز
ردپای آن را میتوانیم در اسناد بر جای ماندة رژیم پهلوی مشاهده کنیم.
فرمان قتل عام مردم توسط ژنرال هایزر

شکست طرحهای ژنرال هایزر از بدو ورود وی به ایران در  15دی ماه  1357آشکار بود .او را

به ایران نفرستاده بودند که ناظر اوضاع باشد .همانگونه که گفتیم ،مأموریت او بسیار حساس و دقیق

بود ،اما هوشمندی و دشمنشناسی امام ،مجال خودنمایی را از او گرفت.

پس از خروج شاه از کشور که با طرح و نظر او انجام شد ،ژنرال هایزر عم ً
ال حاکم کشور شده

بود .بنابراین از روز  57/10/27هم دولت بختیار و هم ارتش به زعامت ارتشبد قرهباغی از او پیروی

میکردند.

یکی از دستورات وی بستن فرودگاههای کشور برای جلوگیری از ورود امام خمینی بود.

مردم پس از اطالع از بسته شدن فرودگاهها به تظاهرات خود علیه شاه و بختیار و حکومت

نظامی شدت بخشیدند .اوج این تظاهرات در تهران در روز هشتم بهمن در میدان انقالب ( 24اسفند

سابق) بود.

ارتشبد قرهباغی مینویسد:

«گروههای مختلف در آن روز از مردم خواسته بودند برای باز نگاه داشتن

فرودگاه مهرآباد به طرف فرودگاه حرکت کنند.
در میدان انقالب که مقر ژندارمری در یک صد متری آن است،با نیروهای
ژندارمری روبهرو شدند .درگیریها آغاز شد .خبر به جلسة ستاد کل رسید که
ژنرالها با زعامت هایزر مشغول بحث و مذاکره بودند.
هایزر دستور داد ''با استفاده از گاز اشکآور و تیراندازی هوایی با مردم برخورد
کنند .اگر با این تدبیر مردم متفرق نشدند ،لولههای تفنگ باید پایین بیاید تا مردم
بفهمند که ارتش اهل عمل است''.

قرهباغی فورا ً با بختیار صحبت کرد و بعد آجودانش را خواست و به زبان فارسی
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به او دستور آتش داد.
قرهباغی به هایزر گفت:

''همان طور که تصمیم گرفتهایم ،عین ًا عمل خواهد شد''».

1

گسترش کشتار در تهران

فرمانداری نظامی تهران با عملکرد ضد انسانی و ضد اسالمی خودش هر روز بر صف کشتههای

مردم انقالبی تهران میافزود .اما آن روز و با فرمان آتش هایزر ،شدت عمل در همة صحنهها
محسوس بود و مرکز این درگیریها در میدان انقالب و در خیابانها و کوچههای اطراف آن بود.
از تمامی این مناطق صدای رگبار لحظهای قطع نمیشد.

آن روز ،هایزر دفتر قرهباغی را ترک نکرد تا نتیجة شدّت عمل خود را مشاهده کند...

فرمان شدت عمل هایزر یک آزمایش بسیار مهم محسوب میشد .به عبارت دیگر هایزر

آخرین تیر در ترکش خود را برای نجات شاه (در جهت حفظ سلطة آمریکا بر ایران) شلیک کرد.
در پایان درگیریهای آن روز فقط در میدان انقالب و اطراف آن بیش از صد نفر شهید و چند

صد نفر مجروح بر جای ماند.

رادیو کلن تعداد شهدا را  60نفر و مجروحان را  400نفر اعالم کرد .اما ژنرال چهار ستارة

آمریکایی در آن روز نمیتوانست خرسندی خود را از اینکه به دستورش با شدت عمل بیشتری با
مردم ایران توسط ارتش برخورد میشود ،پنهان کند .چون میدید ارتشیان حاضر بودند که به سوی

هموطنان ایرانی و مسلمان خود تیراندازی کنند.

2

به رغم این موضوع ،هایزر نتوانست به خرسندی خود ادامه دهد ،زیرا گزارشها حاکی از آن

بود که به جای آنکه مردم به ستوه بیایند ،این ارتش خشن شاه بود که از کشتار بینتیجة مردم به
ستوه آمد .از این جهت عم ً
ال مأموریت هایزر با شکست همراه شد .او چند روز پس از آن روز

سخت و تاریخی و خونبار ،با شکست فضاحت بار کشور را ترک کرد.
فرار هایزر از ایران

هر روز که حضور هایزر  -ژنرال آمریکایی -در تهران طوالنیتر میشد ،ارتش به جای آنکه

 -1مأموریت در تهران ،رابرت هایزر ،ص .236
 -2همان ،ص .244
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دلگرمتر شود ،مأیوستر میشد.

این ژنرال چهار ستاره خودش هم فهمیده بود که ماندن وی در تهران مؤثر نیست .او موضوع

رفتن خود را با ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران در میان گذاشت .آن ژنرال خشن و خونخوار

که با دستور کشتار گستردة مردم تصور میکرد مردم را میترساند ،اما مشاهده کرد که برعکس،

مردم ج ّدیتر و مصممتر شدند.

او پس از آن دستور ،وقتی چشمان خون گرفتة ژنرالهای ارتش شاه را میدید که به زبان

بیزبانی میگفتند از تو هم که کاری ساخته نیست ،دیگر نمیتوانست دلیلی برای ماندن خود در

تهران بیابد .از این جهت نظر سولیوان را جویا شد؛ حال آنکه هایزر از سولیوان به لحاظ مقام باالتر
بود .غرض هایزر این بود که سفیر ،خستگی و یأس هایزر را به واشنگتن منعکس کند.

وزیر دفاع آمریکا ماندن یا رفتن هایزر را تلفنی از خود او پرسید .هایزر در پاسخ گفت :هنوز
نمیخواهم تصمیمی بگیرم .اما شخصاً احساس میکنم نباید ایران را ترک کنم!؟ اما اگر قرار باشد
بروم ،حاال بهترین موقع است که مسئولیتها به ژنرال «گاست» تفویض شود.
براون از وی پرسید :رفتن او چه تأثیری بر فرماندهان نظامی ارتش دارد.

وی پاسخ داد :مطمئن هستم که ژنرال گاست میتواند در آنها نفوذ کند؟!

هایزر مانند اربابش کارتر رئیس جمهور آمریکا و وزیر دفاع براون و همة مقامات آمریکایی

منافق بود .او که از اوضاع ایران ترسیده بود و میدانست کاری از دستش برنمیآید ،میترسید

بیآبروتر شود .لذا خود پیشنهاد ترک ایران را البته غیر مستقیم و توسط سفیر کرده بود .به هر حال

این عادت آمریکاییهای چند چهره است.

سرانجام «براون» وزیر دفاع در  14بهمن با او تماس گرفت و به وی اجازه داد امروز یا فردا به

سوی واشنگتن پرواز کند.

به محض تمام شدن تلفن ،هایزر به سولیوان گفت :اگر چه دیر شده است ،اما همین امشب

خواهم رفت.

سرانجام با تاریک شدن هوا ،هایزر سوار بر یک هواپیمای  c-130ارتش آمریکا شد و تهران

را ترک گفت .همین که هواپیما مرز هوایی ایران را پشت سر گذاشت ،خدمة هواپیما خندهای سر

دادند و هایزر هم مثل بقیه احساس آرامش کرد.

1

 -1همه چیز فرو میریزد ،گری سیک ،ص .234
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آری ،آن روزها همة دشمنان انقالب از قدرت مردم ترسیده بودند ،به خصوص آمریکاییها و
به ویژه آمریکاییهایی که در ایران بودند .هر چه بود ،هایزر کام ً
ال ترسیده بود و در مورد خوشحالی
خود پس از خروج از مرز هوایی ایران ،خیلی مختصر نوشته است .زیرا او بنا به مالحظات سیاسی

نمیتوانسته در خاطرات خود بیشتر از این بنویسد.

آن ژنرال ترسو و منافق پس از ورود به آمریکا در کابینه شرکت کرد و گزارش امیدوار کنندهای در

قدرت ارتش ایران برای کودتا داد .اما گفتههای او توسط آدمیرال ترنر رئیس سازمان سیا رد شد .او گفت:

 -نظرات هایزر متفاوت با آن چیزی است که سایر ناظران در ایران میگویند .بسیاری از ناظران

معتقدند که حمایت عمومی از آیتاهلل خمینی چنان زیاد است که وی میتواند با تکیه بر آن ،ارتش
را شکست دهد ،حتی اگر ارتش نقاط کلیدی را هم تحت کنترل خود داشته باشد.

هایزر از تحلیل ترنر جا خورده بود و خودش تصدیق کرد که انسان خوشبینی میباشد.

بیچاره هایزر و همة مقامات آمریکایی حتی آنقدر شجاعت نداشتند که عملکرد کشورشان

را عامل سقوط شاه معرفی کنند .لذا دایم به هم دروغ میگفتند و عجیبتر اینکه خودشان هم

میدانستند به هم دروغ میگویند ،اما هیچ کدامشان خندهشان نمیگرفت.
مواضع به موقع امام و خشم شاه

شاه در تمامی عمر سیاسیش وابسته به انگلیس و آمریکا بود و بر این وابستگی افتخار میکرد؛

همچنین از ژنرالها و وزرایی که به تبع او تسلیم آمریکا بودند ،در دل راضی بود ،اما در روزهای پر
التهاب انقالب وقتی مقامهای آمریکایی به صورت مستمر حمایت خود را از شاه اعالم میکردند،

خشمگین بود .او میدید که امام خمینی با موضعگیریهای به موقع و دقیق چنان آمریکا و مقامات

آمریکایی را تحقیر میکرد که تمام حمایتهای آمریکا را خنثی و آن را به ابزاری برای تشدید

مخالفت مردم با شاه تبدیل میکرد ،تا جایی که شاه نیز از تکرار حمایتهای آمریکا به تنگ آمد
و به سولیوان سفیر آمریکا گفت:

«انعکاس این حمایتها در مطبوعات بیشتر به وی لطمه میزند و او را به عنوان

یک عامل دست نشاندة آمریکا معرفی میکند».

1

شاه که عمری وابسته به آمریکا بود ،وقتی میدید که در جریان انقالب ،مردم با مواضع امام

موافقند و رفتار زشت آمریکاییها آنها را خشمگین میکند ،دریافت که یکی از علل نابودی سلطنتش
 -1مأموریت در ایران ،ویلیام سولیوان ،ص .146
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حمایت آمریکا از اوست .یعنی آمریکا به قدری آن روزها منفور مردم ایران شده بود که حتی شاه هم

از سفیر آمریکا درخواست کرد تا مقامات آمریکایی دست از حمایت از وی بردارند.
سادگی و سادهلوحی برخی از انقالبیون

بعضی از شخصیتها هرگز به عمق انقالب پی نبردند .حتی پیروزی انقالب اسالمی هم چندان

جدی نگرفتند .یکی از آن افراد مرحوم مهندس بازرگان بود .آن مرد محترم در اوج انقالب و در

آستانة پیروزی انقالب اسالمی واسطة بختیار با امام شده بود .از آنجایی که امام شرط اجازة مالقات
بختیار را استعفا قرار داده بودند ،بازرگان به منظور انجام آن مالقات  ٥پیشنهاد را به امام داد تا با

پذیرش یکی از آنها توسط امام ،بختیار موفق به دیدار امام شود:

 -1بعد از ورود امام به ایران ،بختیار در فرودگاه مهرآباد به حضور امام برسد و اعالم کند در

اختیار امام است و هر چه امام مصلحت میدانند عمل نمایند.

 -2بختیار در فرودگاه از امام بخواهند چنانچه اجازه دهید به کار خود ادامه دهم و امام هم به

بختیار اجازۀ ادامة کار تا اطالع بعدی را بدهند.

 -3بختیار به پاریس بیابد و استعفای کتبی بدهد .اما امام استعفای او را بپذیرد ،ولی وی را مأمور

ادامۀ کار نمایند.

 -4بختیار به پاریس بیاید و استعفای کتبی بدهد و استعفای او بپذیرد ،ولی مجددا ً او را به نخست

وزیری موقت منصوب نمایند.

 -5شورای انقالب بر کار دولت بختیار نظارت کند و چهار وزیر نیز توسط شورای انقالب

تعیین شود.

این پیشنهادها توسط دکتر یزدی به اطالع امام رسید .امام فرمودند:

 -هیچ یک از فرمولها قابل قبول نیست.

1

صالبت و قدرت انقالب

نمیدانیم شاید آقای بازرگان تصور میکرد میتواند با این پیشنهادها و قبول یکی از آنها توسط

امام از کشته شدن بیشتر مردم کاسته شود و انقالب زودتر به پیروزی برسد .اما مشکل این پیشنهادها
 -1آخرین تالشها در آخرین روزها ،دکتر ابراهیم یزدی ،ص .152
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برای امام و انقالب قابل حل و رفع نبود .زیرا رهبر انقالب چگونه میتوانست:

 -نخستوزیری بختیار را بپذیرد؟ در حالیکه بارها او را غیر قانونی خوانده بودند .او منصوب

شاه غیرقانونی بود که مجلس غیرقانونی به او رأی داده بود( .پاسخ پیشنهاد اول)

 -چگونه امام میتوانست اجازة ادامة کار به چنان آدمی بدهد( .پاسخ پیشنهاد دوم)

 -چگونه ممکن بود حضرت امام وی را مأمور ادامة کار نماید( .پاسخ پیشنهاد سوم)

 -چگونه ممکن بود حضرت امام حتی چنان عنصری را به عنوان نخستوزیر موقت بپذیرد؛

شخصی که به قول شاه عضو سازمان سیا بود و به قول فرح حقوقبگیر ساواک( .پاسخ پیشنهاد چهارم)

 چگونه ممکن بود حضرت امام عنصری را در رأس نخستوزیری بپذیرد که براساس اسناد ومدارک اصوالً تبعة فرانسه بوده و خانوادهاش فرانسوی و در فرانسه زندگی کنند و خودش هم برابر

اسناد ،شخصی معتاد و رنجور بود( .پاسخ پیشنهاد پنجم)

آری آنهایی که نه انقالب را به درستی شناختند و نه مردم را ،باور داشتند در اوج قدرت انقالب

و ضعف شدید دربار و دولت و بختیار و ارتش و آمریکا ،با مماشات با ضد انقالب میتوان به نتیجة

مطلوب در جهت خواست ب ه حق مردم رسید .عملکرد ناصحیح دولت موقت و پذیرش زود هنگام

استعفای مهندی بازرگان از سوی امام نیز دلیل تجزیه و تحلیل ماست .همچنین مواضع نسنجیدة

دکتر یزدی در دورهای که وزیر خارجه بود و آمریکا را برادر بزرگ ایران خوانده بود و سرانجام
طرد شدن وی از صحنة سیاسی کشور ،نشان از غیرانقالبی بودن دکتر یزدی در آن شرایط بود.
حکومت کوتاه ملیگراها

هر چند با رفتن شاه ،نفوذ نسبی وی پایدار ماند و فرماندهان به طور مستمر و تلفنی با وی در

تماس بودند و ژنرال «رابرت هایزر» دستورات کاخ سفید را در غیاب شاه به فرماندهان ارشد ارتش

ابالغ میکرد ،ولی به لحاظ سیاسی امور جاری کشور به طور نسبی در دست شاهپور بختیار بود.

بنابراین میتوانیم بگوییم که پس از فرار شاه تا سقوط سلطنت در  ٢٢بهمن ،امور کشور به مدت

 26روز تا حدی در دست ملیگراها بود .صرفنظر از ادعاهای بعضی از اعضای جبهة ملی که میگفتند
با بختیار اختالف دارند و با او همکاری نمیکنند ،بر فرض صحت موضوع ،این یک تاکتیک بود.

ملیگراها از یک طرف تا شاه بود ،با او برای حل مشکالتش همکاری میکردند ،ولی از طرف

دیگر برای آنکه از قافلة انقالب عقب نمانند ،در ظاهر با انقالبیون همراهی میکردند؛ که آن هم
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بیشتر جنبة تخریبی داشت.

آقای سنجابی به نمایندگان مجلس که آمادة استعفا بودند ،اصرار میکرد که استعفا ندهند و در

تظاهرات برای انحراف در نهضت ،دستور حمل عکسهای آقای شریعتمداری و مصدق را میداد،

ولی به پاریس هم میرفت و اعالمیة سه مادهای با حضرت امام امضا میکرد...

1

هر چه بود ،جبهـة ملـی در حکومت ناپایدار و نیم بند  26روزة خود عالوه بر آشکار کردن چهرة

نفاق و بیاعتقادی خود ،دست به کشتار گستردة مردم هم زدند و جنـایات شاه را ،آن هم بعد از فرار
او ،ادامه دادند.

بختیار وقتی که با استعفای سید جاللالدین تهرانی رئیس شورای سلطنت 2،شورا را فرو پاشیده

دید،با اصرار ،تهدید و خواهش از افشای استعفای محمدعلی وارسته و عبدالحسین علیآبادی دیگر

اعضای شورا ممانعت کرد و خدمتی بزرگ به شاه نمود.

سیر حوادث به هیچ عنوان به نفع شاه و بختیار نبود .ستاد استقبال از امام ،در حال تشکیل شدن

بود و امام خود را برای ورود به کشور آماده میکردند.

تمام تالش بختیار برای جلوگیری از ورود امام متمرکز شده بود .او نه نظامی بود و نه عالقهای

به امور نظامی داشت .بنابراین توجهی به نظامیها و الف و گزافهای آنها نداشت؛ نه نظامیها او را
قبول داشتند و نه او اعتقادی به نظامیها داشت.
اوج دریوزگی

بختیار در ادامة تالش در جهت باقی ماندن در قدرت و یا حداقل داشتن جایگاهی در آیندة انقالب

با سعی فراوان پیشنهادهایی را با مهندس بازرگان تهیه کرد تا نظر مثبت امام را نسبت به خود جلب کند.

تهیة این پیشنهادها اوج دریوزگی و شیطنت بختیار و رد قاطعانة آن دلیل هوشمندی فوقالعادة امام بود.
رذالت ملـیگراها همراه با توقع غیـر قابل درک آنها و نفـی خواستههای قاطبـة مردم ایران در

پیشنهادهای بختیار موج میزند.

هیچ کس نبود که از بختیار بپرسد:

 -تو کیستی؟

 -نقش تو در انقالب اسالمی ایران چیست؟

 -1یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه ،ص .731
 -2روزنامة اطالعات. 57/١١/٣ ،
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 چقدر برای پیگیری درخواستهای مردم تالش کردهای؟ اصوالً آیا میدانی جمهوری اسالمی چیست؟از طرف دیگر مردم میگویند:

 -تو منتخب شاه خائن هستی ،بنابراین تو هم مانند او خائن به ملت و کشوری.

 -تو را باید مانند دیگر کارگزاران شاه ،محاکمه و محکوم کنند .حاال و در آستانة پیروزی انقالب

قیمت خود را باال میبری؟

 تو به دلیل خاستگاه ظلمانی خود به مردم و به اعتقادات و خواستههای آنان بیگانه بودی واصوالً تفکر تو و حزب تو مربوط به گذشتههای دور است .این تفکر در همان روزها هم طرفدار
نداشت ،حاال که تمامی مردم کشور ،جمهوری اسالمی را فریاد میزنند ،تو که بنا نوشتة خودت در
پاسخ سؤال شاه که از تو در مورد شرکت در تظاهرات سؤال کرد و تو اظهار بیزاری کردهای 1،و

ایدهآلها و خط مشی خود را با خواست مردم منطبق نمیدانی ،حال چگونه به در و دیوار میزنی
تا مقامی در حکومتی به دست آوری که به هیچوجه آن را قبول نداری!؟
این هم از عجایب آن روزها بود!!...

مواضع نهضت آزادی

موضعگیریهای جبهة ملی را دیدیم ،نهضت آزادی هم کم و بیش مانند جبهة ملی فکر

میکرد .آنها هم هرگز مردم و شعارهای مردم را باور نداشتند و به دلیل خاستگاه سیاسی و فکری
خود به چیزی به نام جمهوری اسالمی نمیاندیشیدند .اصوالً امام را به دلیل شعارهای خود مبنی بر
نفی سلطنت نمیپسندیدند و این شعارها را سادهلوحانه میپنداشتند.

مهندس بازرگان تا ماههای پایانی سال  1357معتقد بود که شاه باید سلطنت کند ،نه حکومت.

استاد شهید مطهری ضمن قدردانی از «صفا و اخالص» بازرگان و ضمن تأیید روش بازرگان در

بعضی مواردی که با علم جدید کمک فراوانی به توحید و خداشناسی نموده و اینکه گامهای علوم
در جهت توحید بوده ،نه در جهت ضد آن ،ولی عمومیت روش بازرگان را «بیراهه» میدانست و

مفاهیم فلسفة غرب را نارساتر از آن میدانست که بخواهد اسالم راستین را تفسیرکند.

2

«عمدهترین اشکال بر بازرگان در غـرب محـوری وی بود .او تالش میکرد از

 -1یکرنگی ،شاهپور بختیار ،ص  (154در صفحات قبل اصل مطلب ایشان نقل شده است).
 -2اصول فلسفه و روش رئالیسم ،استاد شهید مرتضی مطهری ،ص .٣٩٨
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اسالم یک قرائت لیبرالیستی داشته باشد .به همین جهت بود که مکتب بازرگان بر
خالف مکتب شریعتی ،مبـارزپرور نبود ،احساسـی را بر نمیانگیخت و موجی را ایجاد

نمیکرد.

علت مبارز بودن همکاران وی را باید در خصلتهای شخصی خودشان جستجو

کرد نه در تأثیر اندیشههای بازرگان».

1

بازرگان خود میگفت:

«به طور خالصه باید عرض کنـم:

 -ما مسلمـان ،ایرانـی ،تابع قـانون اساسـی و مصدقـی هستیم».

2

به طور تحقیق:

 -جبهة ملی و نهضت آزادی و هواداران آنها هرگز مردم ،انقالب و حتی امام خمینی را باور نداشتند

و پس از پیروزی انقالب و شکست فضاحتبار شاه و آمریکا به دست مردم ،باز هم رابطة خود را از
طریق سفارت آمریکا در تهران با واشنگتن حفظ کردند.

این البته اشکال تمامی تشکلهای غیر الهی است .چون اعضای حزب تنها به اساسنامة حزب و

رهنمودهای رهبران حزب معتقدند.

از آنجایی که نه در اساسنامة احـزاب و نه در رهنمودهای رهبران چیزی به عنوان اسـالم و
والیت فقیه و تقلید و تکیه بر قدرت خداوند قاد ِر پایدار و امید به پیروزی نیست ،بنابراین اعتقادات

طرفـداران چنین تفکـری از نظر آنها مردود است .چیـزی که ما در سال  1360در عملکـرد منافقـان

مشاهده کردیم.

اعضا و هواداران منـافقین مردم کوچـه و بـازار را هم به راحتی آب خوردن مـیکشتند ،چون

رهبران آنها از آنها خواسته بودند .گاه مغازهدار کم درآمدی را به جرم داشتن عکس حضرت امام

و یا حتی به خاطر داشتن محاسن به شهادت میرساندند.

به تدریج این مشکل وسیعتر شد .منافقان به تصور آنکه با کشتن هواداران انقالب میتوانند اطراف

امام را خالی کنند ،به قتل عام مردم کوچه و بازار میپرداختند ،خانهها را به آتش میکشیدند و بر زن و

مرد و کوچک و بزرگ رحم نمیکردند .چرا؟ چون تشکل آنها ،مردم مسلمان طرفدار والیت فقیه را

برنمیتافت و خود را شایسة حکومت میدید و دیگران را ناالیق و البد باطل و بیهوده!؟
 -1چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران ،ص .264
 -2خاطرات مهندس رجبعلی طاهری ،ص .٥٢
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شایعة خطرناک در آستانة ورود امام

جبهة ملی و نهضت آزادی در یک توافق تصمیم گرفته بودند امام و انقالب را در برابر عمل

انجام شده قرار دهند و مشکل بزرگی را برای کشور به وجود آورند.
توضیحاً آنکه افرادی که ذکر آنها رفت و اعتقادی به حاکمیت اسالم نداشتند ،در آن روزهای

سخت که شورای انقالب ،کشور را برای ورود و استقبال از امام آماده میکرد ،با شاهپور بختیار
توافق کردند که وی به پاریس برود و با امام مالقات کند.

مهندس بازرگان که رئیس شورا بود ،طبق معمول نیازی نمیدید که موضوع با آن اهمیت را

در شورا مطرح کند .وی مسائل مربوط به مالقات بختیار با امام در پاریس را با دکتر یزدی که در

پاریس بود ،در میانگذاشت .دکتر یزدی هم بنا به برنامهریزی خود ،همة خبرها را منتشر نمیکرد.

او طی مصاحبهای با آسوشیتدپرس گفت:

 -امام خمینی با مالقات با بختیار موافقت خواهد کرد...

حال آنکه امام گفته بودند شرط اجازه یافتن بختیار برای مالقات استعفاست.

جنجال پیرامون این موضوع از شورای انقالب به بیرون درز پیدا کرد .سرانجام موضوع به امام

منعکس شد وایشان طی اطالعیة شدیداللحنی نوشتند:

م
بسم اهلل الرحمن الرحي 

م
حضرات حجج اسالم تهران و ساير شهرستانها -دامت بركاته 
آنچه ذكر شده است كه شاهپور بختيار را با سمت نخستوزيرى من مىپذيرم ،دروغ
است ،بلكه تا استعفا ندهد ،او را نمىپذيرم؛ چون او را قانونى نمىدانم.
حضرات آقايان به ملت ابالغ فرماييد كه توطئهاى در دست اجراست و از اين امور جاريه
گول نخوريد .من با بختيار تفاهمى نكردهام و آنچه سابق گفته است كه گفتگو بين او و من
بوده ،دروغ محض است .ملت بايد موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئهها باشند.
و السالم عليكم و رحمه اهلل
1

 28شهر صفر  / 99روح اهلل الموسوي الخمينى

با این اعالمیه یک بار دیگر آرامش به مردم و طرفداران صدیق امام بازگشت و توطئة لیبرالها

برای به انحراف کشاندن انقالب ناکام ماند.

 -1صحیفة امام ،ج  ،٥ص  / 536پيام [به علما و روحانيون دربارة تكذيب شايعة پذيرفتن بختيار]  7 /بهمن  28 /1357صفر  / 1399پاريس،
نوفل لوشاتو  /مخاطب :علما و روحانيون تهران و شهرستانها.
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آنها که توطئهشان آشکار و خنثی شده بود ،به ترفندهای جدید و زشتی روی آوردند:
 -١بستن فرودگاههای کشور

وقتی که شاه ،آمریکا و بختیار با همة تجهیزات و امکاناتی که داشتند ،نتوانستند در مقابل سیل

جوشان و خروشان انقالب ایستادگی کنند ،تصمیم گرفتند از ورود امام به کشور جلوگیری کنند.

اقدام مؤثر شورای انقالب در تحریک مردم در محکومیت این اقدا ِم بختیار و تحصن اثرگذار

و حساب شدة روحانیون در مسجد دانشگاه تهران و تهدید دولت ،سرانجام بختیار عقب نشست و

اعالم کرد فرودگاههای کشور برای آمدن امام باز است.
 -٢تهدید به انهدام هواپیمای امام خمینی

شبپرستان مردم گریز به منظور ترساندن هواداران امام در یک اقدام گسترده شایع کردند

نظامیان هوادار شاه تصمیم گرفتهاند اگر هواپیمای حامل امام به آسمان ایران نزدیک شود ،آن را
منهدم و سرنگون کنند.

این شایعه به شدت کشور را فرا گرفت و تأثیر خود را هم گذاشت ،اما با واکنش امام و هواداران

امام خنثی شد.

بیاعتنایی امام به اینگونه تهدیدات از فرازهای زیبا و قابل توجه آن روزها بود.

 -٣ربودن هواپیمای امام

تهدید دیگری که سران باقیماندة رژیم در آستانة ورود امام مطرح میکردند ،این بود که خلبان

هواپیمای حامل امام را تهدید میکنند تا در یک پایگاه نظامی فرود آید .آنگاه امام را بازداشت

میکنند .در آن صورت انقالب بدون راهبر و فرمانده میماند و آنها میتوانند به اشکال مختلف با
انقالب مبارزه کنند و آن را از پویایی بیندازند!! م

مشکل عمدة مخالفان انقالب این بود که چون از مردم بریده بودند،
از قدرت مردم و وحدت مردم بیاطالع بودند.

آن روزها و در دهة اول بهمن ماه که مردم سراسر کشور یکپارچه بر نابودی شاه و رژیم سلطنت

تأکید داشتند ،هر نوع حرکتی از ناحیة مخالفان امام برای انحراف هواپیمای حضرت امام ،پیروزی
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انقالب را به جلو میانداخت.
 -٤کودتای نظامی

در آستانة ورود امام و در شرایطی که همه چیز برای ورود پیروزمندانة امام فراهم میشد ،از

آنجایی که بختیار و مقامات باقیماندة رژیم به خوبی میدانستند که مرگ سیاسی و فکری و
جسمی آنها نزدیک است ،شایعة کودتای نظامی را مطرح میکردند و با آب و تاب فراوان از کشتار

گستردة مردم و قتل عام انقالبیون و تبعید وسیع علما سخن به میان میآوردند.

البته همه میدانستند و میدانستیم که ژنرال هایزر آمریکایی به همین منظور از طرف کاخ سفید

به ایران آمده و برای کودتا جلسات منظمی با فرماندهان ارتش دارد.
باید بگوییم که:

 -شایعة کودتا نیز کماکان خواص و روشنفکران را تحت تأثیر قرار میداد و بس .اما کمترین

تأثیری در روحیة مردم نداشت .مردم از سال  1332که ارتش دست به کودتا زد و دولت مصدق را

سرنگون ساخت ،به گونهای طعم تلخ حکومت نظامی را چشیده بودند.

بنابراین شایعـة کودتا و یا حتی انجام آن چندان اثر نداشت و از حرکت انقالب به سوی پیروزی

نمیکاست.

امام خمینی در مورد کودتا گفتند:

1

«آخرش همین نظامی است و همین پیرمردهایند و همین تفنگها».

در جای دیگری فرمودند:

«این ملت حکومت نظامیاش را دیده است و شکسته است .دولت نظامیاش هم که

حاال هست و میبیند کاری از آن برنمیآید و او را شکسته است.
2

کودتای نظامی ،یک نظامی دیگر میآید ،یک چیز تازه نیست».

امام خمینی در مورد احتمال کودتای نظامی و موفقیت آن به خبرنگار تلویزیون ایتالیا فرمودند:
«احتمال کودتای نظامی میدهم و لیکن این طور که یک شانسی داشته باشد و بتواند

ملت را آرام کند ،این احتمال نیست».

3

 -1صحیفة امام ،ج  ، ٥ص .40
 -2همان ،ص  429و .461
 -3همان ،ص .429
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 -٥مانور نظامی

کودکانهترین اقدام رژیم در آستانة ورود حضرت امام اقدام نمایشی نظامیها بود.

آنها میخواستند در برابر بازگشت پیرومندانة امام کاری بکنند تا از حقارت خود بکاهند؛ پرواز

هلیکوپترها در آسمان تهران ،حرکت تانکها و نفربرها با سالح سنگین در خیابانها و ...از جمله
مانورهای آنها بود.

قرهباغیمینویسد:

«این اقدام نظامی هم مفید واقع نشد و حتی نتیجۀ معکوس داد .زیرا هنگام حرکت

گـل به سـربازان
یگانهای نظامیها در خیابانها ،مردم عکسهای آیتاهلل خمینی و ُ
میدادند.

آنها هم عکس را گرفته و با خود حمل و ابراز احساسات میکردند».

1

 -٦طرح ترور امام

پرویز راجی آخرین سفیر شاه در انگلیس از پیشنهاد ترور امام خمینی توسط ژنرال «الکساندر

هیگ» فرماندة پیمان آتالنتیک شمالی مینویسد:

 -آیا شما قادر به محو کردن مردی که االن در پاریس نشسته است ،نیستید؟

وی در ادامه میگوید:

 -شما چرا به ترور ایشان اقدام نمیکنید؟

2

آنگاه که سفر امام به تهران قطعی شد ،نگرانی فرماندهان ارتش افزایش یافت.

بدرهای و حبیباللهی پیشنهاد کشتن امام در فرودگاه مهرآباد را داشتند .بختیار نظر نهایی

فرماندهان ارتش را در این باره پرسید .نظر کمیسیون امنیت ملی انفجار هواپیمای امام بود.

3

بختیار میگفت هواپیمای آیتاهلل خمینی را به جزیرة قشم انتقال دهند و امام و همراهان امام را

در همان جزیر بازداشت نمایند .کارتر هم نظر بختیار را تأیید کرد...

اما چرا دشمنان انقالب نتوانستند به فکر شومشان در مورد حضرت امام خمینی عمل کنند؟

به نظر سه دلیل عمده مانع از کار آنها شد:
 -1اعترافات ژنرال ،ارتشبد قرهباغی ،ص .380
 -2مأموریت در تهران ،رابرت هایزر ،ص .١٩١
 -3ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج ،١ص . 607
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اوالً :خداوند سبحان پشتیبان امام و انقالب و مردم بود .بدیهی است که تمامی قدرتهای مادی

و ظاهری در برابر قدرت مطلق خداوند هیچ و پوچاند.

ثانی ًا :بختیا ِر معتاد و بیمار که میدانست کاری در مورد جلوگیری از پیروزی انقالب نمیتواند

انجام دهد ،به سفسطه متوسل شد و گفت:

«کشتن آیتاهلل خمینی از لحاظ امکانات خیلی آسان بود ،ولی هیچ کس نمیخواست

آیتاهلل خمینی را بکشد! به همین آقای (سپهبد) ربیعی میتوانستیم بگوییم طیارهاش را
سرنگون کند .اگر او نمیکرد و مسائل دیگری بود که او را بکشیم ،ولی آن وقت عوض

سه سال و سی سال ،سیصد سال ما در عزای این امام مظلوممان بودیم!!؟»

1

ثالث ًا :سایروس ونس وزیر خارجة آمریکا مینویسد:

«علت عدم اقدام نظامی بختیار علیه امام خمینی امیدواری وی برای نقشآفرینی

در آیندة انقالب بود .بختیار تصور میکرد پس از ورود امام به کشور ،اختالفات علما با

امام آغاز و عمیق خواهد شد .در آن صورت او میتواند با سوء استفاده از شرایط ،کاری
برای خود دست و پا کند!!»

2

تالشهای نافرجام ژنرال هایزر

بختیار که برای باقی ماندن در قدرت به هر کاری دست میزد ،اما کمتر مورد توجه انقالب

و انقالبیون قرار میگرفت ،به همین دلیل آرام و قرار نداشت .او به طور دایم با مهندس بازرگان و

دیگر اعضای نهضت آزادی تماس میگرفت و آنها را از کودتای نظامی میترساند .آنها هم تهدید
پوچ بختیار را با آب و تاب نقل میکردند .روزها این موضوع به عنوان یک احتمال مطرح بود.
شاه هم که به حد افراط ساده و حتی سفیه بود ،در مصر در انتظار کودتا و بازگشت به کشور بود.

ژنرال «رابرت هایزر» آمریکایی به منظور متقاعد کردن سران ارتش به کودتا به طور محرمانه در

 14دی ماه  1357وارد ایران شد.

همانگونه که اشاره کردهایم ،هایزر سه مأموریت ویژه داشت:

 - 1تسلط بر اوضاع و بازگرداندن شاه به قدرت .آمریکاییها همواره شاه را ترجیح میدادند.

 -2وادار کردن سران ارتش بر حمایت از بختیار؛ تا شاید با تقویت بختیار ،منافع آمریکا در ایران
 37 -1روز پس از  37سال ،شاپور بختیار ،ص . 82
 -2نقش آمریکا در ایران ،سایروس ونس.
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حفظ شود.

 -3کودتای نظامی.
آماده کردن سران ارتش برای کودتا

اوضاع روحی ،جسمی و فکری شاه و گذشتة پر جرم و جنایت وی دیگر جایی برای حمایت

از وی باقی نگذاشته بود .بنابراین مورد اول تا حد زیادی منتفی بود ،هر چند آمریکاییها هرگز میل

به بازگشت شاه را از نظر دور نداشتند.
در مورد بختیار هم باید صریحاً بگوییم که بر عکس ،نه آمریکا و نه هواداران شاه امیدی برای

موفقیت بختیار نداشتند و او را ناتوانتر از آن میدانستند که بتواند اوضاع نابسامان آن روز کشور را

تحت کنترل در آورد.

ی هایزر قرار گرفت.
بنابراین موضوع کودتا در دستور کار جد 

هایزر با تشکیل جلسات هر روزه با سران نظامی تالش میکرد نخست روحیة نظامی آنها را

تقویت کند تا غرور آسیب دیدهشان ترمیم شود ،سپس آنها را برای کودتا تشویق و حمایت کند.
موضوع کودتا آرزوی دیرینة شاه بود.

شاه در فرودگاه مهرآباد و در روز فرار از ایران به فرماندهان نظامی که در مورد وظیفة خود پس

از رفتن شاه میپرسیدند ،گفت:

«ما در این شرایط احتیاج به نهایت میهنپرستی شما داریم».

فرح مینویسد:

«در همان روز قرهباغی با صدای نسبت ًا بلند گفت :اعلیحضرت چه دستور میدهند.

محمدرضا گفت :ابتکار عمل به دست خود شماست .همان که گفتم :احتیاج به میهن
پرستی در نهایت معنی آن داریم .امیدواریم خودتان را نشان دهید».

1

فرح در ادامه مینویسد:

«البته ما در بدو خروج از ایران نمیخواستیم از منطقه دور شویم .محمدرضا مایل بود

در منطقه باقی بماند و با فرماندهان ارتش در تماس باشد .گروهی از فرماندهان عالیرتبه
مانند سپهبد بـدرهای ،سپهبد ربیعی ،سرلشکر خسروداد ،سرلشکـر نشاط و گروهی دیگر

 -1دختر یتیم ،ج ،٢ص . 874
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به محمدرضا قول داده بودند طی چند روز ،مخالفان را از دم تیغ گذرانده و اوضاع را
آرام کنند».

1

بنابراین همة حامیان داخلی و خارجی شاه دنبال کودتا بودند و شاه در انتظار کودتا.

اشاره داشتیم که وظیفة هایزر طرح یک کودتا توسط ارتش در صورت شکست بختیار بود.

منظور از کودتا در این طرح ،دستگیری و کشتن رهبران انقالب ،سرکوب مردم و اشغال مراکز مهم

اقتصادی و سپس روی کار آوردن دولتی سرکوبگر بود.

برژینسکی معتقد بود یک کودتای نظامی در ایران به طرفداری از شاه تنها امید باقیمانده برای

حفظ منافع آمریکا در ایران است.

2

«براون» وزیر دفاع آمریکا نیز همین عقیده را داشت و پیوسته از هایزر میخواست تا نیروهای

مسلح ایران را برای مقابله و سرکوب مخالفان در صورت لزوم آماده کند»...

3

به جرأت میتوان گفت:

 غیر از کشورهای استکباری ،تقریب ًا عموم کشورهای اسالمی اعم از مرتجع و انقالبی،از انقالب اسالمی واهمه داشتند،
و بسیاری،
به طور علنی و اغلب در دل ،مخالف آن بودند.

قدرت ارتش در آستانة پیروزی انقالب

تمامی مأموریت شاه ،خرید سالحهای مدرن و گرانقیمت از حیب مردم بود .سالحهایی که

هیچگاه نه مورد استفاده قرار گرفت و نه مورد نیاز بود .بد نیست نگاهی به قدرت ارتش در آستانة
پیروزی انقالب از نگاه ارتشبد قرهباغی که یک ژنرال متعصب و شاهدوست بود ،بیندازیم.
فرح مینویسد:

«آیتاهلل خمینی در سخنرانی خود گفته بود :ما میخواهیم که ارتش ما مستقل باشد.

آقای ارتشبد شما نمیخواهی؟ آقای سرلشکر شما نمیخواهی که مستقل باشی؟ (شما

میخواهید نوکر باشید؟) و بیشتر نظامیان ما که از حضور کارشناسان آمریکایی در ارتش
 -1همان.
 -2مأموریت در ایران ،ویلیام سولیوان ،ص .168
 -3چگونه ایران را از دست دادیم ،برژینسکی ،ص .145
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ایران ناراضی بودند ،جذب این سخنان شدند .به این ترتیب امکان کودتای نظامی هم

لحظه به لحظه کمتر و امید ما نقش بر آب میشد!

محمدرضا که میترسید فرصت از دست برود ،با وسایلی که داشت ،با قرهباغی تماس

گرفت .قرهباغی که قب ً
ال محمدرضا را به واکنش ارتش امیدوار کرده بود ،به محمدرضا

گفت :امکان کودتا فع ً
ال میسر نیست .ما یک حالت بازی شطرنج را پیدا کردهایم .در واقع
مات هستیم .تکان نمیتوانیم بخوریم! هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم! مردم را بکشیم ،برای

چی؟ بختیار میخواهد جمهوری اعالم کند .بازرگان هم میخواهد جمهوری اعالم کند.

در این میان مردم ،وزرای کابینة بختیار را به وزارتخانهها راه نمیدهند .در حالی که همة

ملت طرفدار نخستوزیر و وزرای کابینة انقالب هستند .پس هر دو دارند همان کار را
میکنند .من چکار دارم که مسبب کشته شدن هموطنانم بشوم».

1

بیهودگی مقاومت در برابر انقالب اسالمی ،و بیهودگی موضوع کودتا ،به بنبست رسیدن تمام

طرحها برای حفظ رژیم شاهنشاهی و خالصه تحقق حتمی پیروزی انقالب اسالمی ،به وضوح از
اظهارات قرهباغی کام ً
ال هویداست.
بدیهی است شاه مردم را نمیشناخت و سالها بود که به مردم پشت کرده بود و به جای خدمت

به مردم ،خیانت به مردم را در دستور کار داشت و فقط دل به خارج بسته بود.
موقعیت بینظیر امام خمینی

وضع در داخل کشور به کلی با خارج از کشور متفاوت بود .عامة مردم از هر گروه و طبقة

فکری و اقتصادی از حضرت امام هواداری میکردند.

طبقات محروم به امید پایان یافتن محرومیت در سایة حکومت اسالمی ،و روستاییان غیور که از

مظالم شاه به خصوص بعد از اجرای برنامة استعماری اصالحات ارضی از هستی ساقط شده بودند

و کشاورزی و دامداری آنها نابود شده بود ،به امید رونق دوبارة کشت و زرع و تولیدات دامی و

بینیازی به واردات ،و کارمندان که عظیمترین و گستردهترین اقشار جامعه را تشکیل میدادند ،به
 -1دختر یتیم ،ج  ،٢ص 799
اظهارات صحیح امام اینگونه بود:
 میخواهیم که ارتش ما مستقل باشد آقای ارتشبد! شما نمیخواهید؟آقای سرلشکر شما نمیخواهید مستقل باشید؟ شما میخواهید نوکر باشید؟
من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت .همان که ملت میگوید ،بگویید .ملت میگوید ارتش باید مستقل باشد...
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امید شایسته ساالری و احترام یافتن به دلیل تعهد و کاردانی ،و کارگران که از قشری فراگیر و اثرگذار
بودند ،به امید پایان یافتن سلطة خارجی و تولید در بستر نیاز واقعی جامعه و رسیدن به حقوق قانونی،

و بازاریها که همواره هوادار انقالب بوده و هستند و نقش بایستهای در تأمین بخشی از هزینههای
اقتصادی انقالب را ایفا نمودند ،به امید پایان یافتن سلطة شهربانی و ساواک بر بازار و به دست آوردن

جایگاه شایسته در کشور و نقش یافتن در برنامههای اقتصادی ،و دانشجویان و دانشگاهیان و اساتید

دانشگاه به امید تنظیم برنامههای درسی مورد عالقه و نیاز دانشجو که نقشی در سازندگی کشور
داشته باشد و پایان یافتن سلطة استعمارگران با تدوین و تدریس درسهای سازنده و حذف واحدهای

خسته کننده ،وقتگیر ،غیر مفید و خاتمه دادن به مدیریت مدیران وابسته به دربار و بهرهمندی از
تسهیالت دانشجویی و حمایت شدن در برنامههای نوآوری و افزایش بودجههای تحقیقاتی و افزایش

یافتن داوطلبان رشتههای مختلف پزشکی ،فنی و اقتصادی با استفاده از فناوریهای مدرن دنیا ،هر
یک به نوبة خود در این حرکت انقالبیِ مردمی مشارکت میکردند.

زنـان که الحق نقش بسیار زیادی در انقالب داشتند ،به امید رسیدن به جایگاه بایستة خود که

تقویت عفت ،پاکدامنی و بهرهمندی از مواهب تحصیل در رشتههای مورد عالقه و نیاز و کسب
حقوق مناسب در جامعه بود ،و نیـروهای مسلـح به امید پایان سلطه و نفوذ بیگانگان بر حساسترین

مراکز کشور و رفع تبعیضهای تحمیلی تحقیرآور ،و به خصوص حضور تعیین کنندة علما و روحانیون

در انقالب که عالوه بر اینکه پاسداری از ارزشهای اسالمی جزء وظایف ذاتی آنها بود ،در آن روزها به
امید حاکمیت توحید و اجرای احکام نورانی اسالم در کشور با تمام وجود در همه جا حضور داشتند

و جانانه از امام و انقالب حمایت کردند و خالصه اینکه ،این خواستهها جز در سایة حکومت اسالمی

تأمین نمیشد.
بنابراین:

تمامی افراد جامعه صرفنظر از خاستگاه فکری و اقتصادی،
در انقالب حضور پیدا کرده بودند؛
حضوری چشمگیر ،بیسابقه ،گسترده و شبانهروزی.

صد البته حضور فعال جوانان و نوجوانان پرشور و حماسه آفرین ،تعجب همة ناظران را به خود

جلب کرده بود .این حضور فراگیر ،اکثریت قریب به اتفاق مردم را تشکیل میداد و بزرگترین

قدرت امام محسوب میشد.
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اگر جمعیت آن روز کشور را  36میلیون نفر بدانیم 1و مجموع نفرات نیروهای مسلح رژیم و

عناصر ساواک و سرمایهداران سود محور و مجموعة عناصر ناراحت از اسالم و ناراضی از روحانیت
و نگران از انقالب اسالمی را چیزی در حدود دو میلیون به حساب آوریم ،تعداد افراد مخالف

استقرار جمهوری اسالمی حداکثر  ٥درصد جمعیت کشور محسوب میشدند .و اگر فرار عناصر
متعهد ارتش قبل و بعد از فرار شاه و پیوستن گستردة درجهداران و افسران به انقالب را دقیقتر مورد

توجه قرار دهیم و قول سپهبد بدرهای -فرمانده خشن نیروی زمینی -را بپذیریم که در آستانة پیروزی
انقالب تعداد عناصر ارتشی در خدمت ارتش را فقط  700نفر 2اعالم کرد ،قبول کنیم -که آنها هم

راننده ،آشپز و باغبان بودهاند -و با همین قرینه ،دیگر دستگاههای هوادار شدید شاه را بکاویم ،به

خوبی میتوانیم ادعا کنیم که هواداران متحد شاه و معتقد به رژیم شاهنشاهی  ٢درصد هم نبودهاند.

این محاسبه دور از ذهن نیست .دیدیم که بیش از  98درصد مردم کشورمان در رفراندوم  ١١و

 12فروردین  1358به جمهوری اسالمی رأی دادند.

در آن روزها و در آن شرایط ویژة کشور که برای شاه جز یک مشت شعار چیزی باقی نمانده بود و

هوادارانش با سرعت و با سرقت اموال عمومی فرار را بر قرار ترجیح داده و به خارج از کشور گریخته
بودند ،تهدید انقالب به کودتای نظامی بر چه اساسی بود؟

کودتا توسط کی؟ برای چی؟ و با چه نیرو و امکاناتی؟
همیشه مردمی بودن حضرت امام

وقتی عزم حضرت امام برای بازگشت به کشور جزم شد ،کمیتۀ استقبال تشکیل شد و حضرات

آقایان شهید مطهری و شهید محالتی به عنوان هستة مرکزی کمیتة استقبال تعیین شدند.
آن روزها که سقوط سلطنت سرعت گرفته و پیروزی تقریباً در دسترس بود و انقالب نیز به

پیروزی نرسیده بود ،کشور تقریباً در اختیار یاران امام بود.

دولت نیز پس از چند بار تهدید به کشتار گسترده با انجام کودتای نظامی هیاهویی به راه انداخته
بود که واقعاً کسی آن را جدی نمیگرفت و همه میدانستند که کودتا در آن روزها و شرایط به
شوخی بیشتر شبیه است.

 -1برابر اعالم ثبت احوال ،جمعیت کشور در پایان تیر ماه  1353شمسی  ٣٣/300/٨10نفر بوده است.
(روز شمار انقالب ،ج ،٢ص .)288
 -2ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج  ،١ص . 607
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آن روزها همة روحانیت ف ّعال بودند .امور سیاسی زیر نظر شهید بهشتی بود .شهید بهشتی با حاج

احمد آقا تلفنی تماس گرفت و سه نکته منعکس کرد تا نظر قطعی امام را راجع به آن سه موضوع

بپرسند:

ی فرش میکنیم.
 -1استقبال بسیار عظیم خواهد بود و فرودگاه مهرآباد را با قال 

 -2شهر را چراغانی و تزیین خواهیم کرد.

 -3حضرت امام خمینی را با هلیکوپتر به بهشت زهرا میبریم .زیرا ازدحام به قدری زیاد است

که رفتن به بهشت زهرا با ماشین برای امام خطرناک است.

موضوع به اطالع حضرت امام رسید .امام خمینی به مرحوم حجتاالسالم اسماعیل فردوسیپور

فرمودند:

« به آقایان بگویید:
 مگر کوروش را میخواهند وارد ایران بکنند؟یک طلبه از ایران خارج شده است و همان طلبه به ایران برمیگردد.
من با هلیکوپتر به بهشتزهرا نخواهم رفت» .

تصور نشود که شهید بهشتی نظر شخصی خود را به امام منعکس کرده بود ،بلکه این نظر بیشتر

اعضای کمیتة استقبال در آن روزها بود.

مرحوم آقای فردوسیپور نظر امام را به شهید بهشتی منعکس کرد .ولی آیتاهلل بهشتی کماکان

بر انتقال امام از فرودگاه به بهشتزهرا با هلیکوپتر تأکید داشت و میگفت:

 -حضرت امام ممکن است بر اثر ازدحام جمعیّت و شلوغی مسیر مشکلی برایشان پیش بیاید و

حتی ممکن است زیر دست و پای مردم له شوند.
موضوع مجددا ً خدمت امام منعکس شد.
امام فرمودند:

1

«من باید مانند سایر مردم حرکت کنم ،ولو زیر دست و پا بروم و له شوم».

حضرت امام دو روز قبل نیز در مورد محل استقرار خودشان پس از مراجعت ،پیغام دادند که:
«منزلی در جنوب شهر (تهران) که از توپخانه پایینتر باشد و منزلی اعیانی نباشد ،برای
2

اقامت اجاره کنید».

 -1همگام با خورشید ،اسماعیل فردوسیپور ،ص .491
 -2خاطرات شهید محالتی ،ص .106
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ایشان نمیخواستند پس از بازگشت به کشور از مردم فاصله بگیرند.

نکتة قابل توجه در مورد سفارش جهت اقامتگاه امام در تهران این بود که منزلی در جنوب شهر

بگیرند که از توپخانه پایینتر باشد .در قدیم میدان توپخانه (که امروز میدان امام خمینی نام دارد)
مرکز تهران بود .بعدها که تهران به سمت شمال گسترش یافت ،میدان توپخانه جزء جنوب شهر قرار

گرفت.

امروز هم اینگونه است .اگر دقت کنیم اقامتگاه حضرت امام در خیابان ایران ،تقریباً به موازات

میدان توپخانه یعنی درست جایی که امام میخواستند ،در نظر گرفته شد.

1

موضوع حفاظت از امام خمینی

قبل از پیـروزی انقالب اسالمـی مسألة حفاظت به شکل امـروزیـن بین انقالبیـون مطرح نبود.

نخستین بار و در آستانة ورود حضرت امام این موضوع به طور جدّی طرح شد.
در آن روزها غیر از گروهکهای مسلّح ،هیچ تشکیالتی که آشنایی با اسلحه و اصوالً کار برد

اسلحه را در دستور کار داشته باشد ،نبود.

وقتی بازگشت حضرت امام جدّی شد ،حفاظت از جان امام هم جدیتر مورد بررسی کمیتة

استقبال قرار گرفت .در آن روزها عدهای که هوادار منافقین بودند و غیر از آنها گروه دیگری را

نمیشناختند ،پیشنهاد حفاظت از امام را به منافقین دادند .عمده علمای ستاد استقبال مخالفت کردند.
به رغم این مخالفتها ،جمعی در همین مورد با منافقین وارد مذاکره شدند .منافقین پذیرش حفاظت
از جان امام را مشروط به انجام سه موضوع کردند.
 -1تأمین  15اسلحة کمری

 -2در اختیار قرار دادن  15دستگاه موتور سیکلت

2

 -3تأمین چند ده هزار تومان

منافقین در همین موضوع عدم صداقت خود را بروز دادند .زیرا:

اوالً :آنها خودشان سالح کمری الزم را در اختیار داشتند.
ثانیاً :تعداد زیادی موتور سیکلت در اندازههای مختلف در اختیارشان بود.
ثالثاً :پول کافی هم از طرق مختلف به آنها داده شده بود.

 -1حضرت امام همیشه روحیة مردمی داشتند ،مردمی ماندند و مردمی رفتند.
 -2خاطرات علی دانش منفرد ،ص .79
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وقتی نتیجة مذاکرات غیررسمی با منافقان در ستاد استقبال مطرح شد ،آیتاهلل مرتضی مطهری
خشمگینتر شد که چرا اصوالً به منافقین چنین پیشنهادی شده است.
«شهید مطهـری که ایدئولوژی سازمان را التقاطـی میدانست ،حساسیت مضاعفی

نسبت به سازمان مجاهدین از خود نشان داد .به همین جهت سرانجام حفاظت به
گروههای توحیدی صف ،موحدین ،منصورون و فالح واگذار گردید».

1

«آقای محسن» رفیقدوست که مسئول حفاظت بود،آقای محمد بروجردی از اعضای سازمان
توحیدی صف را دعوت کرد و او حدود پنجاه فرد مسلّح را آماده بر حفاظت جان امام کرد.
در مورد حفاظت عمومی و استفاده از عناصر مطمئن که بتوانند نظم الزم را در مراسم استقبال

از امام برقرار کنند ،به علما و روحانیون و ائمة جماعات مراجعه شد که افراد مورد اعتماد را معرفی

کنند .به همین منظور در آستانة ورود حضرت امام به کشور  ٥٦هزار نفر مأمور انتظامات شدند.

2

این افراد که مج ّهز به بازو بند مخصوص و کارت شناسایی بودند هر چند در جمع چند میلیونی

استقبال کنندگان چندان دیده نشدند اما کاری که به عهده آنها مح ّول شده بود انجام دادند.
خداحافظی با مردم فرانسه

حضرت امام خمینی مظهر اسالم حقیقی و محبّت شیعی و مردمداری بودند .ایشان در طول

چهار ماه اقامت خود در فرانسه ،هم خود تمامی مقررات کشور میزبان را رعایت میکردند و هم
همراهان را به رعایت قوانین فرانسه فرا میخواندند.

روز قبل از سفر به تهران ،امام طی پیامی از مردم فرانسه خداحافظی کردند:
یسم اهلل الرحمن الرحیم

در این موقع که پس از چهار ماه توقف پر حادثه در خاک فرانسه ،برای خدمت به وطنم
میخواهم اینجا را ترک کنم ،الزم میدانم از دولت فرانسه که وسایل امنیت و آزادی بیان را
برای اینجانب مهیا نمود و از اهالی محترم که با حسن انساندوستی عالقۀ خود را برای آزادی
و استقالل کشور ایران اظهار کردند ،تشکرکنم.
امید است مهماننوازی دولت و ملت فرانسه و حسن آزادیخواهی آنان را فراموش نکنم.
از زحماتی که به همسایگان و اهالی «نوفل لوشاتو» دادم ،معذرت میخواهم.
 -1خاطرات محسن رفیقدوست ،ص .133
 -2خاطرات و مبارزات شهید محالتی ،ص .107
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امید است احترامات اینجانب را بپذیرند.
 ٢شهر ربیعاالول ()٧٥/١١/١١
1

روحاهلل الموسوی الخمینی

استاد اخالق

در آخرین ساعات توقف امام در «نوفل لوشاتو» رئیس پلیس محلی به همراه همکاران خود به

حضور امام رسید.

او ضمن یک سخنرانی کوتاه مطالب زیبایی را به سمع امام رساند:

«'' از برکـت وجـود شما در نوفل لوشاتو با شخصـیتهایی آشنا شـدیم و بزرگانی

را مالقات کردیم که هرگز در دوران عمرمان فکر نمیکنیم دیدار آنان برایمان امکان
داشت''.
امام نیز متنی را به عنوان تشکر از زحمات پلیس آماده کرده بودند که به زبان
فرانسه ترجمه شد و پس از قرائت ،به آنان تسلیم شد.

2

هدیة نفیس مردم نوفل لوشاتو به امام

در روز یازدهم بهمن اهالی نوفل لوشاتو یک شیشه از خاک فرانسه به امام دادند .داستان از این

قرار بود که در آخرین لحظات که امام در حال آماده شدن برای حرکت به سوی فرودگاه بودند،

دو دختر فرانسوی جلو اقامتگاه امام خمینی آمدند و با حجتاالسالم آقای فردوسیپور صحبت
کردند و وقت مالقات با امام خواستند .وی عذر آورد که امام در حال جمع کردن اثاثیه هستند .آنها

یک شیشه محتوای خاک فرانسه که الک و مُهر شده بود به وی دادند تا به امام برساند و دو عکس

با امضای امام برای آنها بیاورد.

آنها توضیح دادند که رسم فرانسه این است که کسی که خیلی دوست دارند ،هنگام خداحافظی،

نفیسترین چیز یعنی خاک فرانسه را هدیه میکنند.

امام خمینی نیز در پاسخ آنها دو عکس را امضا کردند و برای آنها ارسال نمودند.

 -1صحیفة امام ،ج  ، ٦ص . ٦
 -2یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه .روحاهلل حسینیان ،ص .925
 -3همگام با خورشید ،حجتاالسالم اسماعیل فردوسیپور ،ص . 54
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بازگشت روح خدا

سرانجام انتظارها به پایان رسید و رهبر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی در روز  12بهمن

ماه  1357فاتحانه به کشور بازگشتند و مورد استقبال جانانة میلیونها ایرانی مشتاق و عاشق اسالم و

آزادی و استقالل قرار گرفتند.

هر چند گروهی از خلبانان و کارکنان هواپیمایی تصمیم داشتند با یک فروند هواپیمایی

جمبوجت کار انتقال امام را از پاریس به تهران تحت عنوان «پرواز انقالب» انجام دهند ،اما با توطئة

مزدوران رژیم و شخص بختیار ،کارشناسان نیروی هوایی در هواپیمای مزبور دستکاری کردند تا

آن کار بسیار مهم انجام نشود .بنابراین حضرت امام با اجارة یک فروند هواپیمای « ٧٤٧ایرفرانس»
به تهران وارد شدند و مورد استقبال میلیونها نفر از جمعیت تهران به نیابت از همة مردم ایران و

آزادگان جهان قرار گرفتند.

به رغم همة قواعد و قرائن که رژیم به دلیل واکنش غیرقابل پیشبینی مردم تصمیم داشت کاری

کند که به امام و هواپیمای امام صدمهای وارد نشود ،اما در لحظات ورود هواپیمای امام جنان ضربان

قلبها شدید شده بود که حتی قدری اضطراب و نگرانی در قیافة خواص نیز قابل درک بود .این
نگرانیها پس از ورود امام به کشور و قرار گرفتن در آغوش مردم منتفی شد...

موضوع ورود امام خمینی به کشور و جزییات مراسم استقبال در فرودگاه و طی طریق در مسیر

گلبوتههای عشق و صداقت خود مقولهای شنیدنی است؛ اما به منظور اجتناب از اطالة کالم از آن

میگذریم.

ی با مردم داشتند ،بنا گذاشتند که مهمترین سخنرانی خود را با مردم در
امام که پیوندی ناگسستن 

جوار قبور شهدای انقالب اسالمی داشته باشند ،که سهم بسیار باالیی در تهضت و انقالب داشتند.

مردم که از برنامه امام اطالع یافته بودند ،در مسیر  2٣کیلومتری فرودگاه مهرآباد تا بهشتزهرا

امام را چون جان خویش در آغوش گرفتند.

این مسیر طوالنی با مرارت ،کندی ،سختی و گاه با دشواری طی شد و سرانجام ایشان پس از

دو ساعت به بهشت زهرا رسیدند و در جایگاهی که در کنار قطعة  17شهدا در نظر گرفته شده بود،

مستقرگردیدند.

اینجانب نیز بنا به مسئولیتی که داشتم ،در حوالی جایگاه ،به اصطالح مراقب اوضاع بودم!!

در آن روز استاد شهید آیتاهلل مطهری را از همه نگرانتر یافتم.

128

همگام با انقالب اسالمی

اشتیاق استقبال از دید ناظران بینالمللی

مراسم شکوهمند استقبال مردمی از امام خمینی از هر جهت بینظیر و شکوهمند بود .این شکوه

و شور همراه با شعور مردم در آن استقبال چیزی نبود که قابل کتمان باشد ،اما تجزیه و تحلیل ناظران
بینالمللی به رغم عدم عالقمندی به انقالب اسالمی و برخوردهای تقریباً خصومتآمیز با مردم
ایران و خوف عمیق از آیندة منافع نامشروع آنها در ایران ،که به تشکیل حکومت اسالمی به کلی

از دست میرفت ،تاگزیر به حضور وسیع و گستردة مردم در استقبال از امام خمینی مجبور شدند و

رسانههای جهان اخبار زیادی در این باره منتشر کردند.
رجعت خورشید

در مورد بازگشت پیروزمندانة حضرت امام به کشور شعرای متعهد و انقالبی همدوش مردم در

راهپیماییهای عظیم حضور داشتند و دین خود را ادا کردند.

اغلب آنها نقش زیادی در انگیزه دادن به مردم در دوران انقالب با سرودن اشعار انقالبی و

شعارهای کوبنده داشتند.

نام زند ه یاد حمید سبزواری از این حیث در تاریخ انقالب جاودانه خواهد بود.

یکی دیگر از شعرای بزرگوار آقای رضا مویّد شاعر ممتاز و پیشکوست است .اشعاری که وی

به مناسبت بازگشت پیروزمندانه حضرت امام سرود در نوع خود بینظیر است:
رجعت خورشید

شب سیـاه ستـم دامـن از جهـان پـر چیـد

سپیــدة سحــر عــدل از افـق تابـیـــد

دمیـد خون شفـق در تـن کبــود سپهــر
چنانکه بر روی خاک سیـاه خـون شهـیـد
بـه مهـر سیمبـران فـلک بـه حجلـة شـب

کشیـد پـــردۀ زریـن تجـ ّلی خـورشـیـد

گریخت ظلمت شب همچنانکه شاه گریخت
رسیــد صبـح چنـان کز سفر امام رسیـد

وقایع سال اول انقالب

شکـست ُمهـر سکـوت فضـا مـؤذن نــور
نــدای نـادی تـوحیـد در فـضـا پیچیـــد

ز بـــانـگ اشهــــد اَنْ الالـــه اال اللـــه
دوبـاره پیکـر بتها و بتگــران لــرزیـد

چـــو ُبـرد نـام محمـــد نسیم از دو لبش
گـرفت عطـر بهشتـی و در فضـا پاشیــد

ز فیـض نـام علـی زنـده شد جهان را جان

کــه مهـر اوست کمـال نبـوت و تــوحید
بـرآمدند از ایـن نغمـه مـؤمنین از خـواب
پـی نمـــاز بـه درگاه کـــردگار مجـیــد

ـی علـی الصاله آمد
یکـی بـه لــرزه که َح َّ

یکـی بـه تـوبه چو َح َّی علیالفالح رسیـد
خوشـا طلیعـۀ روزی که روز رحمت بــود
خوشا شگفتن صبحیکه داشت مژدة عیـد
در آن دوازدهــم بامــــداد بهـمــن مــاه

ز ُملک خـون و شـهـادت دو آفتـاب دمیـد

یکـی ز دامـن مشـرق یکـی ز جـانب غـرب
که آن فروغ امـان داشت و ایـن فروغ امید
زمـان که آینــۀ روشـن شگفتـــیهاست

طلـوع مهـر ز مغرب نـدیـده بـود کـه دید
مـگـر بـه امـر علــی بـاز اتفــاق افتــــاد

بـرایجلــوۀاســـالمرجعـتخـورشیـد
چـو آفتاب کـه سـر مـیزند ز دامـن شـرق
بـر جـمـال خمینـی ز ســوی غـرب امیـد
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اقدامات اولیه امام پس از بازگشت

از آنجا که ما در جلد دهم کتاب  57سال اسارت به طور مفصل و گسترده در مورد بازگشت

روح خدا به کالبد مردم ایران نوشتهایم و سخنرانی شجاعانه و عمیق امام در جمع هواداران خود در

بهشت زهرا آورده و نیز از تشکیل دولت موقت آقای بازرگان و ترکیب کابینه گفتهایم و خالصه از

حوادث خیره کننده و سرنوشت ساز کشور که با برنامهریزیهای مهندسی شدة امام برای تسریح در
سقوط شاه نوشتهایم ...بنابراین ما از تکرار ّ
مکررات میگذریم ،ولی به بررسی دقیقتر ناتوانی عجیب
رژیم در دهة فجر و نابودی سریع باقیماندة رژیم در این ده روز به صورت میدانی میپردازیم.
انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر

یکی از اولین گامهای اثر گذار امام پس از بازگشت به کشور تعیین نخست وزیر بود .همان
گونه که قب ً
ال اشاره شد ،امام در نطق فوقالعاده مهم خود در جوار قبور شهدا و در حضور میلیونی

مردم به صراحت فرمودند:

 -من توی دهن این دولت میزنم .من دولت تعیین میکنم.

در روز  57/١١/15یعنی در سومین روز اقامت در تهران آقای مهندس مهدی بازرگان را به

عنوان نخستوزیر تعیین کردند.
متن حکم چنین است:

حکم نخستوزیری مهندس مهدی بازرگان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ٦ربیعاالول 1399
ن
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگا 
بنا به پیشنهاد شورای انقالب ،بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت
قاطع قریب به اتفاق ملّت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر
ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما
به مکتب مقدّس اسالم و اطالعی که از سوابقتان در مبارزات اسالمی و ملی دارم ،جنابعالی
را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص ،مأمور تشکیل دولت موقت
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مینمایم تا ترتیب ادارة امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت
دربارة تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسالمی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین
مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق
قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص
نمودهام ،تعیین و معرفی نمایید.
کارمندان دولت و ارتش و افراد ملّت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت
انضباط را برای وصول به اهداف مقدّس انقالب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.
موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحـلة حساس تاریخـی از خداوند متعال مسألت
مینمایم.
1
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57/١١/15

وظایف خطیر رئیس دولت موقت

با یک نظر دقیق میتوان اهم وظایف و تکالیفی که حضرت امام طی حکم فوق انجام آن را بر

عهدة مهندس مهدی بازرگان گذاشتند ،در چند نکته خالصه کرد:
 -1ادارة امور کشور

حضرت امام که بکرات مسئولیت شاهپور بختیار را غیرقانونی میدانستند و در نطق مهم خودشان

در بهشت زهرا با قدرت اعالم داشتند که من به پشتیبانی ملت توی دهن این دولت میزنم و دولت

تعیین میکنم ،انتصاب آقای بازرگان عمل به وعدة تو دهنی زدن به دولت بختیار بود.
 -٢انجام رفراندوم

تغییر رژیم سلطنت به حکومت جمهوری اسالمی که خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم

 -1صحیفة امام ،ج ، 6ص  / 54حكم [تشكيل دولت موقت به آقاى مهدى بازرگان]  15 /بهمن  6 /1357ربيع االول  / 1399تهران،
ت  /مخاطب :بازرگان ،مهدى
مدرسة رفاه  /موضوع :نخستوزيرى آقاى بازرگان  /مناسبت :تشكيل دولت موق 
متن حكم حاضر توسط آقاى هاشمى رفسنجانى در حضور خبرنگاران داخلى و خارجى قرائت گرديد .سپس ترجمة انگليسى حكم امام
توسط آقاى ابراهيم يزدى براى خبرنگاران حاضر در مراسم قرائت شد.
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کشور بود ،نیاز به یک شکل قانونی داشت که تحقق این خواست جنبۀ قانونی هم پیدا کند.
این موضوع و این تکلیف بیتالغزل وظیفة دولت موقت بود.

 -٣انجام انتخابات برای تعیین خبرگان کشور برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی

شکست نهایی انقالب مشروطه به دلیل تدوین قانون اساسی به سبک اروپا بود.

امام برای آنکه عدهای موج سواری نکنند ،با دقت و با برنامهریزی دقیق تکلیف کردند که

مردم ،اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی را انتخاب کنند.

این قسمت از حکم رئیس دولت موقت ،بسیار حساس بود.

 -٤تکلیف به همة اقشار مردم در حمایت همه جانبه از دولت موقت

تا آن روز اگر شاهپور بختیار حرفی میزد ،میگفت که رئیس دولت است .از روز  15بهمن ماه

 1357دیگر بختیار و همکارانش با حکم نخست وزیری بازرگان مصلوباالراده شدند.

فصل چهارم

پیروزی شکوهمند انقالب
بررسی تحوالت شگفت و سریع دهة دوم بهمن 1357
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پیروزی انقالب مرهون عوامل الهی است

اگر پیروزی انقالب اسالمی را یکی از شگفتآورترین و شکوهمندترین حوادث قرن بیستم

بدانیم ،سخن گزافی نگفتهایم.

جنگ بین امام خمینی و محمدرضا پهلوی که بیش از  100کشور جهان از او حمایت میکرد و

آمریکای حیلهگر نیز با همة ترفندها و امکانات در کنار او بود ،داستان بزرگی است که باید همچنان
دربارة آن کتابها نوشت.

آمریکا ،ژنرال چهار ستارة خود  -رابرت هایزر که معاون فرماندهی ناتو بود  -به مدت یک ماه

به ایران فرستاد تا شاه را نجات دهد .عالوه بر آن ،ارتش سرکوبگر مردمی و پرتجربة شاهنشاهی با

ژنرالهای تاج و ستاره بر دوشکه مسئولیتی غیر از حفاظت از تاج و تخت شاه را نداشتند و دربست
در اختیار طاغوت بودند و همچنین سرویسهای جاسوسی فعال آمریکا ،اروپا ،اسرائیل ،شوروی،
کشورهای عربی و آسیایی که در ایران برای پاسداری از رژیم شاهنشاهی فعال مایشاء بودند ،اینها
همه -به رغم اختالفات جوهری  -در کنار شاه بودند و در یک طرف قرار داشتند.

در یک طرف دیگر امام خمینی مردی بزرگ ،پارسا ،دل داده به خدا ،مخلص ،صادق و جان

بر کف ،با یک زبان ساده و رسا با چند صفحه کاغذ معمولی و چند عدد قلم قرار داشت .او پناهی
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غیر از خداوند قادر متعال و هواداری غیر از مردم نداشت؛ مردمی تلخی چشیده و عسرت کشیده

ولی مصمم و پرشور و با ایمان و تسلیم امام.

در این جنگ نابرابر و نامتوازن همة آنهایی که به ساز و برگ نظامی و ِعدّه و ُعدّه مینگرند و

حوادث را تجزیه و تحلیل میکنند و ناظران بینالمللی ،پیروزی امام را محال میدانستند ،اما بهرغم
این معادلة عجیب ،امام به پیروزی بزرگ رسید.

پیروزی امام بر دیوساالران ،ترجمان دقیق این آیة مشهور بود:

ثير ًة بِ ِإ ْذ ِن اهلل.
َك ْم ِم ْن ِفئ ٍَة قَلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِفئ ًَة َك َ

1

(ای بسا نیروی قلیلی که بر سپاهیان مجهز و زیاد ،به خواست خداوند پیروز میشود).
شکست ژنرال هایزر

گفتیم که ژنرال هایزر معاون فرماندهـی ناتـو با اختیار ویژهای از طرف کـاخ سفیـد و در اوج

روزهای انقالب به تهران آمد .او در این مأموریت ویژه سه تکلیف بر عهده داشت:

 -1اوضاع ایران را به گونهای توسط ارتش سامان دهد که شرایط برای بازگشت شاه به قدرت،

فراهم آید.

 -2در صورتی که بازگشت شاه به قدرت موضوعاً منتفی باشد ،هایزر باید ژنرالهای ارتش را

در حمایت همه جانبه از دولت بختیار وادار نماید.

 -3اگر راه حل دوم هم عملی نباشد ،امرای ارتش را به یک کودتای خشن و خونین وادار کند.
هایزر در مأموریت یک ماهة خود که از  14دی ماه  1357آغاز شده بود و تا  15بهمن  57ادامه

داشت ،دربارة مأموریت سوم خود مینویسد:

«مأموریت سوم ما انجام کودتا در صورت شکست بختیار بود».

2

ولی هایزر دوست داشت حتیالمقدور نظم موجود در کشور را برای بازگشت دوبارة شاه

به قدرت فراهم کند .زیرا آمریکاییها معتقد بودند حتی یک تغییر جزیی مانند حمایت موقت

از بختیار که غیرقابل تحمل برای ژنرالهای شاه بود ،میتوانست اثرات تخریبی زیادی بر انسجام

ارتش داشته باشد.

برای آنها شاه هم مهم نبود :زیرا آمریکا ارتش ایران را برای حفظ تخت و تاج شاه نساخته بود،

 -1سورة بقره ،آیة .249
 -2مأموریت در ایران ،رابرت هایزر ،ص .33
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بلکه مأموریت ارتش دفاع از منافع آمریکا در ایران ،خلیج فارس و خاورمیانه بود.
هایزر و تماسهای مشکوک

ژنرال روبرت هایزر در مدت اقامت طوالنی خود در تهران با محافل مختلف تماس گرفت تا

شاید بتواند راهی برای حفظ منافع آمریکا بیابد.

یکی از مالقاتهای وی با عالمه یحیی نوری بود .محل مالقات در منزل حاج اصغر کاشانی

منشی رئیس میدان ترهبار تهران واقع در خیابان  17شهریور پایینتر از میدان شهدا بود.

در این جلسه شهید دکتر مجید دیالمه هم حضور داشت .این مالقات به درخواست هایزر و با

وساطت نیکپی شهردار وقت تهران صورت گرفت .از شکل دعوت و ارتباط مالقات کنندگان با
نیکپی و محتوای مذاکرات اطالعی در دست نیست .در هیچ منبعی هم نویسنده ردپایی از مالقات

فوقالذکر مشاهده نکرده است .آنچه مسلم است ،نفس انعقاد جلسه است.

به احتمال بسیار زیاد با توجه به مماشات بعضی از روحانیون در مورد انقالب ،به نظر میرسد

این جلسه باعث امید هایزر شده بود .با توجه به اینکه مترجم جلسه ،نیکپی بوده ،میتوان از
مطالب بیشتری که در این جلسه طرح شده است ،پی برد که انزواهای زود هنگام عالمه نوری و

اعدام نیکپی و مشکل پیدا کردن میزبان جلسه ،قرائن و نشانههایی است که میشود از آن نکتهها
آموخت .همین جلسه از خطرات بسیار زیاد حضور هایزر در تهران و از توطئههای رنگارنگ علیه

امام و انقالب پرده بر میدارد.

به رغم اصرار عدهای سست عنصر بر تحریک ارتش برای کودتا،

هم آمران آنها و هم خود ژنرالهای ارتش و هم حامیان داخلی و خارجی،
که به بخشی از قدرت عظیم امام و به حضور تأثیرگذار مردم در صحنه آگاهی یافته بودند -به خوبی میدانستند که هیچ ارتشی قدرت مقابله با مردمی که تصمیم گرفته بودند
مستقل شوند و از بند اسارت آزاد گردند،
و رشتههای وابستگی را بگسالنند،
کاری ساخته نیست.

این شعار نیست .در آن روزهای حساس اظهار نظر صریح بعضی از حامیان رژیم ستمشاهی در

کنترل انقالب اسالمی قابل مالحظه است.
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ذی ً
ال به چند اظهار نظر حامیان شاه نسبت به ارتش و امرای آن اشاره میکنیم:

فریده دیبا مادر فرح مینویسد:

«به تازگی دیدم بعضی از خاطرهنویسان ،ارتشبد قرهباغی را خائن معرفی کرده و

گفتهاند انتشار اعالمیه مبنی بر بیطرفی ارتش از سوی ارتشبد عباس قرهباغی رئیس
وقت ستاد کل ارتش باعث تضعیف روحیة ارتش و عدم برخورد نظامیان با متجاسرین و

سقوط رژیم گردید.

به نظر من نویسندگان این قبیل مطالب فاقد درک و شعور سیاسی کافی هستند .خیلی

قبل از این که ارتشبد قرهباغی آن اعالمیه را بدهد ،بدنة ارتش به مردم پیوسته بود.

ما اطالع داشتیم که نظامیان در ردههای پایین در حالـی که روزها به عنوان آمرین و

مجریان حکومت نظامی در خیابانها گشتزنی میکردند ،پس از اتمام کار و مأموریت
روزان ه با لباس شخصی به تظاهرکنندگان میپیوستند .حتی بسیاری از نظامیان ما سالحهای

خود را به انقالبیون تحویل داده و گریختند».

1

به قول فریده دیبا وقتی بدنة ارتش که ستون فقرات حکومت نظامی را تشکیل میداد ،به مردم

پیوسته باشند ،کاری از دست سران ارتش برنمیآمد .چون آنها اسلحة خود را به مردم داده و فرار

کرده بودند و یا حداقل خودشان به مردم پیوسته بودند.

فرح پهلوی که در آستانة هشتاد سالگی هنوز یک سلطنتطلب متعصب است ،میگوید:
«البته ما در بدو خروج از ایران نمیخواستیم از منطقه دور شویم .محمدرضا مایل بود

در منطقه باقی بماند و با فرماندهان ارتش در تماس باشد.

گروهی از فرماندهان عالیرتبه مانند سپهبد بدرهای ،سپهبد ربیعی ،سرلشکر خسروداد،

سرلشکر نشاط و گروهی دیگر به محمدرضا قول داده بودند طی چند روز ،مخالفان را از
دم تیغ گذرانده و اوضاع را آرام کنند...

محمدرضا و من امیدوار بودیم امرای بیغیرت!! ارتش که یک عمر از قِبَلِ محمدرضا

خورده و خوابیده و هیکل بیغیرت خود را فربه کرده بودند ،یک جو غیرت و حمیّت از

خود نشان داده و با توسل به زور مردم را سر جای خود نشانده و آخوندها را به مساجد
باز گردانند».

2

 -1دخترم فرح ،از فریده دیبا ،ص .261
 -2دختر یتیم فرح پهلوی ،ج  ،2ص .787
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بیچاره امرای ارتش که هر کاری میتوانستند برای باقی ماندن رژیم شاه کردند .آنها تعداد زیادی

از مردم را شهید و جمع زیادی را مجروح و مصدوم و گروهی را دستگیر کردند و برای ابقای رژیم

هر کاری از دستشان میآمد ،انجام دادند .باید به فرح گفت امرای ارتش بیغیرت نبودند .واقعیت
امر این بود که مردم بیدار شده بودند .دیگر خواب کردن آنها محال بود .به عبارت بهتر ،مردم

از عملکرد دودمان پهلوی آگاه شده بودند .آری ،مردم فهمیده بودند که رژیم وابستة شاه عامل

اصلی بدبختی و محرومیت و عقبماندگی کشور است .درک این موضوع هر چند پرهزینه بود ،اما
باالخره مردم هزینة آن را پرداختند و به راه خود ادامه دادند.

فرح در ادامة صحبتهای خود راجع به وضعیت دولت بختیار و ارتش مینویسد:

«محمدرضا با ساده لوحی انتظار داشت شاهپور بختیار که فردی معتاد و رنجور و بی

اطالع از مسائل نظامی بود ،فرماندهان ارتش را متحد کند و مانند سپهبد تیمور بختیار در
سال  1332شورشیان را سرکوب و محمدرضا را به ایران باز گرداند...

رسیدگی به نیروی هوایی به اندازهای بود که سایر نظامیان ،همیشه به وجود تبعیض

میان پرسنل نیروی هوایی و سایر نیروها اعتراض میکردند .اما همین همافران و افسران

نیروی هوایی دست به انجام رژه در برابر (آیتاهلل) خمینی زدند و کمر ارتش شاهنشاهی
را شکستند.

روزی که (آیتاهلل) خمینی وارد تهران شد ،من و محمدرضا از طریق تلویزیون این

مراسم را تماشا میکردیم( .آیتاهلل) خمینی از هواپیما پیاده شد و افسران عالیرتبة نیروی

هوایی ،او را در میان گرفتند و با استقبال گرم به یک اتومبیل بنز تشریفات نیروی هوایی
منتقل کردند .بدین ترتیب نیروی هوایی به ما خیانت کرد».

1

فرح مینویسد:

«قرهباغی که قب ً
ال محمدرضا را به واکنش ارتش امیدوار کرده بود ،به محمدرضا

گفت :امکان کودتا میسر نیست .ما یک حالت بازی شطرنج را پیدا کردهایم .در واقع مات
هستیم .تکان نمیتوانیم بخوریم .هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم...

وزرای کابینة بختیار را به وزارتخانهها راه نمیدهند .همة ملت طرفدار کابینة انقالب

هستند .مردم اسلحة موجود در پادگان دوشان تپه را بین خود تقسیم کردند و با همان
 -1دختر یتیم ،ج  ،2ص .793
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سالحها به کالنتریها هجوم برده و کالنتریهای سطح شهر تهران را نیز به اشغال خود

در آوردند و سایر پادگانها و حتی مقر اصلی ساواک در سلطنتآباد هم سقوط کرد و به
دست مردم خشمگین افتاد .بدین ترتیب کودتایی که قرهباغی و افسران بیوجود!! ارتش
قول داده بودند ،برعکس اتفاق افتاد و مردم در خلع سالح ارتش پیشدستی کردند».

1

بختیار که مصمم میشود کار را یکسره کند ،به همین خاطر به سپهبد ربیعی دستور میدهد

کارخانة مسلسلسازی و اطراف آن را بمباران کند .اما ربیعی فرماندة نیروی هوایی و افسران نیروی
هوایی همکاری نمیکنند .آنها میگویند افراد نیروی هوایی تفنگهایشان را انداخته و پادگانها

را ترک کردهاند .هیچ کس هم حاضر نیست هموطن خود و خانوادة و فامیل خود را بمباران کند.

البته اخباری منتشر شد که نشان میداد افسران خلبان و تکنسینهای پرواز ،هواپیماها را از کار

انداخته بودند تا نتوانند پرواز کنند.

پرسنل نیروی زمینی که اساس فرمانداری نظامی بود ،با اسلحـه و یا بدون اسلحه به انقالب پیوسته

بودند و وضعیت نیروی هوایی هم که آنطور بود .البد بختیار میخواسته با نیروی دریایی کودتا کند!!

در این موضوع اشارهای نیز به اظهار نظر آخرین سفیر انگلیس در تهران میکنیم:

«نظامیان ایران به کلی در کار حکومت ،آن هم در سیستم پیچیدة سازمان اداری

دولت ایران بیتجربه بودند».

2

بنابراین ارتشی نمانده بود که بخواهند با آن کودتا کنند .اعالمیة بیطرفی ارتش هم در حقیقت

اعالمیة بیطرفی چند ژنرال بود وگرنه خاصیت چندانی نداشت.

ادامـة پیشـرویهای انقـالب
بیعت ارتش با امام خمینی

یکی از روزهای تاریخی و ماندگار در تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی بیعت گروهی از

همافران ،افسران و درجهداران نیروی هوایی با امام خمینی در روز  57/11/19است.

در آن روز فرخنده جمعی از پرسنل متعهد نیروی هوایی در محل اقامت امام خمینی در خیابان

ایران حضور یافتند .حضور آنها به امام خمینی اعالم شد .طولی نکشید که امام حاضر شدند .افسری
پیشاپیش ارتشیان حضور یافت و با سالم نظامی اجازه گرفت تا ارتشیان حاضر را برای بیعت و
 -1دختر یتیم .ص . 801
 -2غرور و سقوط ،آنتونی پارسونز ،ص .139
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هواداری آماده کند .امام اجازه دادند .افسر مزبور به رسم نظامیان با صدای بلند ،ایست ،خبردار!

گفت .سپس همگی به احترام امام و احترام به برنامههای انقالبی امام سالم نظامی دادند و حمایت

خود را از امام اعالم داشتند...

خبر به مانند بمبی نیرومند در تهران پیچید و در مدت کوتاهی به سراسر کشور رفت و بینالمللی

شد و فردا روزنامة کیهان عکس نظامیان بیعت کرده با امام را در صفحة اول روزنامه چاپ کرد.
ِ
حرکت ارتش سهم
تالش قـرهباغـی و دیگر فرماندهان برای تکذیب خبر ،بیهوده بود .این

فراوانی در پایین آوردن روحیة سران وابستة ارتش ایجاد کرد و در عمل ،آرمانی برای کودتا و

امثال آن برای هواداران شاه نماند.

هایزر بعدها طی چند سؤال در کنگرة امریکا در مورد حضور در ایران و حمایتهای فراوان کشورش
از شاه  ،اذعان نمود که نتوانسته حتی یک ساعت هم حرکت توفندة انقالب را ُکند کند و بهرغم انواع

حیلهها ،تدبیرها و توطئهها علیه تمامیت انقالب ،بیهوده بودن این اموررا گوشزد کرد.

گزارش انقالب به کاخ سفید و وزارت امور خارجه کشورش منعکس کرده بود .اما سران

بیتدبیر آمریکا هنوز خواب بازگشت شاه را به ایران و تسلط بر اوضاع را میدیدند!؟ این در حالی
بود که ژنرال هایزر در  15بهمن  1357سراسیمه از ایران گریخته بود.

برژینسکی مشاور امنیتی کاخ سفید از هـایـزر میخواست که برای انجام کودتای نظامی به ایران

باز گردد؛ اما هایزر گفته بود انجام کودتا غیر ممکن است.

از اسناد فوق ،سردرگمی ،دستپاچگی ،بیبرنامه بودن و اختالفات وسیع و عمیق را بین مقامات

آمریکایی در مورد مسائل آن روزهای ایران آشکار است.
در مورد این اختالفات باید گفت:

 -وزیر خارجة کارتر یعنی «سایروس ونس» و سفیر آمریکا در ایران یعنی ژنرال باز نشسته

«ویلیام سولیوان» و حتی ژنرال «روبروت هایزر» که از قدرت عظیم انقالب اسالمی و دشمنشناسی

و انعطافناپذیری امام خمینی از نزدیک آگاه بودند ،از بیاثر بودن تهدید و تطمیع یقین داشتند.

برعکس ،افراد بیاطالع ،خشن ،متکبر و مسئولیتناپذیر مانند «برژینسکی» مشاور امنیت ملی آمریکا
وهمراهانش مانند شاه هنوز هم فکر میکردند که کودتا میتواند یک راهحل مهم باشد .اما برابر

اسناد و مدارک غیرقابل انکار ،همة ژنرالهای تاج و ستاره بر دوش شاه ،به دلیل متالشی شدن ارتش
از انجام هر کاری توسط ارتش برای حفظ رژیم پوسیدة پهلوی به کلی ناامید شده بودند.
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دشمن احمق

هواداران شاه هرگز به عنصر مذهب و تبعاً به مذهبیها بها نمیدادند .همین جهالت ،آنها را از

قدرت مذهب و مذهبیها ناتوان ساخت.

اوج این جهالت اظهارات اسداهلل علم وزیر دربار شاه بود که چندین بار در مورد سؤال بعضی

از روزنامهنگاران در مورد قدرت علما و روحانیت به صراحت گفت:

 -من در دورة نخست وزیریام آنها را به گونهای سرکوب کردم که دیگر نفسی برای آنها

نمانده که بخواهند نعره بزنند.

همین اطالعات غلط که نشانی از حماقت ذاتی َعلَم و اربابش محمدرضا بود ،بسیاری از مقامات

خارجی طرفدار شاه را به اشتباه انداخت.

آنها با همین پیشداوری هرگز به حوزههای علمیه و به علما و روحانیت بها ندادند و هرگز

نتوانستند بپذیرند که خاموشی نسبی حوزهها پس از تبعید حضرت امام آتشی نیرومند زیر خاکستر

است که باالخره روزی این آتش فروزان میشود و به آتشفشان قدرتمندی تبدیل خواهد شد که
همة موجودی شاه و هواداران شاه را به خاکستر تبدیل میکند؛ که باالخره همینطور هم شد.

لذا اگر خواندهایم و یا شنیدهایم که نه ساواک با آن همه طول و عرض و نه سرویسهای جاسوسی

غربی و شرقی نتوانستند وقـوع انقـالب و پیـروزی آن را پیشبینی کنند ،به خاطر نادانی آنها در درک

قدرت اسالم و علمای اسالم بود.
درست فرمودهاند:

اَلْ َح ْمد ِ
هلل ّ
الذی َج َع َل اَ ْعدائَنا ِم َن الْ ُح َمقاء.

(خداوند شایسته شکر است که دشمنان ما را احمق کرده است).

راستی که اگر شاه و هواداران شاه عاقل بودند هرگز انقالب به پیروزی نمیرسید .باید اذعان کرد
که شاه ذاتاً یک احمق بود؛ چیزی که حتی کیسینجر هم به حماقت او اقرار کرد.
دو روز پرالتهاب و شورانگیز
تسخیر پایگاههای مهم رژیم توسط مردم

از ظهـر روز  57/11/21به تدریج پایگـاههای رژیم پهلـوی مانند مراکـز نظامی ،پادگـانها و

کالنتریها در محاصرة مردم در تهران قرار گرفت .هر لحظه حلقة محاصره تنگتر میشد .حضور
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سی روزة ژنرال «روبرت هایزر» آمریکایی معاون سرفرماندهی پیمان ناتو نتوانسته بود به هیچ یک از

موارد سهگانة مسئولیتش در کنترل و توقف و شکست انقالب تأثیری داشته باشد.

هایزر در همان روزهای اولیة حضور خود در تهران ،به خوبی دریافت که تحقق مأموریت اول

غیر ممکن است .او سعی کرد در مورد تقویت دولت بختیار ،اقدامی کند .اما بختیار کوچکتر از
آن بود که بتواند سیل عظیم انقالب را به نفع خود مهار کند و اوضاع را به سود آمریکا تغییر دهد.

بنابراین مأموریت سوم که کودتا بود ،در دستور کار وی قرار گرفت.

ما در جلد دهم از مجموعة بررسیهای رخدادهای حاکمیت شوم دودمان پهلوی ،از شکست

همه جانبة رژیم پس از بازگشت پیروزمندانة امام به وطن نوشتیم و روحیة ژنرالهای شاه را در

آخرین جلسة آنها از قول ارتشبد سابق حسین فردوست آوردیم .او مینویسد:

قرهباغی (رئیس ستاد بزرگ ارتشداران) رو به من کرد و گفت :از صبح ،این کمیسیون

تشکیل شده و بحث بر سر این است که آیا ارتش از بختیار حمایت کند یا نه؟

نظرات موافق و مخالف هست و تا کنون نظر کمیسیون مشخص نشده .لذا اعضای

کمیسیون خواستند که شما هم بیایید و نظر خود را اعالم کنید...

سپهبد بدرهای (فرمانده نیروی زمینی) در کنار من نشسته بود .از او سؤال کردم چه

عدهای در اختیار دارید؟ گفت حدود  700نفر که تا این لحظه زیاد که نشدهاند ممکن

است که کم هم شده باشند.

پرسیدم مگر خیالی دارید( .قاعدتا! اگر قصد کودتایی باشد ،کودتاگران باید از نیروی

زمینی استفاده کنند نه نیروی هوایی یا دریایی)
پاسخ داد :نه .کدام خیال؟

و افزود :اگر ما بتوانیم از سربازخانهها دفاع کنیم ،خیلی کار کردهایم.

مشخص بود که خیلی نگران است .سپهبد ربیعی فرماندة نیروی هوایی که سمت

راست بدرهای نشسته بود ،با دقت به حرفهای من گوش میکرد ،و سرلشکر خسروداد

(فرماندة هوانیروز و سرلشکر امینی افشار رئیس ادارة دوم مشترک ارتش) هم با دقت به
حرفهای من توجه داشتند».

1

بدین ترتیب و به قول فردوست ژنرالهای فرسودة تاج و ستاره بردوش شاه فقط میخواستند
 57 -1سال اسارت ،ج  ،10علی محمد بشارتی ،ص  ،341به نقل از ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج  ،1ص .13
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سربازخانهها را حفظ کنند؛ چون کار دیگری از عهدهشان ساخته نبود.
هر چند مردم انقالبی ما عموماً و سران انقالب ،مخصوصاً حضرت امام به خوبی از فرسودگی
و درماندگی ارتش آگاه بودند ،اما تا آن روز هم مقامات آمریکا که ادعا میکنند و ادعا میکردند
که هم اطالعات زیادی از دنیای سیاست دارند و هم بر اوضاع دنیا مسلط هستند ،نمیتوانستند به

خوبی انقالب ایران را درک کنند .حال آنکه عمدۀ مراکز قدرت رژیم در دست مردم بود و امرای

ارتش شاه که آخرین تکیهگاه آمریکا و هواداران داخلی و خارجی شاه محسوب میشدند ،رمقی

در کالبد آنها نمانده بود.

بهتر است اوضاع آن روزها را برابر اسناد بیان کنیم:

«آخرین دژ رژیم ،ستاد بزرگ ارتشتاران (دفتر ارتشبـد قـرهباغـی) بود .بعد از ظهر،

ستاد به محاصرة نیروهای مردمی درآمد.

ساعتی بعد ،پرسنل ستاد با پا در میانی آیت اهلل بهشتی و بدون هیچ استقامتی تسلیم

شدند و ستاد به تصرف نیروهای انقالب درآمد.

افسران ستاد به همراه «ژنرال گس» رئیس مستشاری و  26نفر از مستشاران آمریکایی

به زیرزمین مرکز فرماندهی پناه بردند و با تماس با سفارت ،استمداد میطلبیدند.

سولیوان سفیر آمریکا در تالش بود تا با تماس با رهبران انقالب راهی برای نجات

مستشاران آمریکایی پیدا کند .در همین حال «نیوسام» معاون وزارت امور خارجة آمریکا
از واشنگتن تماس گرفت و گفت :از اطاق وضع فوقالعاده در کاخ سفید صحبت میکند
و هم اکنون جلسهای به ریاست برژینسکی برای بررسی اوضاع ایران تشکیل شده و

میخواهند تازهترین اطالعات را دربارة اوضاع ایران دریافت کنند.

سولیوان وضعیت ایران و گرفتاری مستشاران را تشریح کرد و تأکید نمود به دلیل

گرفتاری ،بیش از این نمیتوانم صحبت کنم.

چند دقیقه بعد تلفن به صدا در آمد .این بار «نیوسام» و «کریستوفر» معاون ارشد

وزارت خارجه پای تلفن بودند.

آنها به سولیوان گفتند :برژیسنکی دربارة امکان ترتیب یک کودتا برای استقرار یک

رژیم نظامی به جای حکومت در حال سقوط بختیار نظر میخواهد.

در آن وضعیت سولیوان فقط چند فحش آبدار به برژینسکی حواله کرد و تلفن را
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قطع نمود».

1

در مورد قدرت ،مدیریت و صالبت حضرت امام خمینی هر چه بگوییم کم گفتهایم .همین

اندازه اطالعات در مورد انقالب اسالمی که به صورت ناقص در اختیار ما قرار گرفته است ،به خوبی

از درماندگی ،دستپاچگی و بیبرنامگی آمریکا حکایت دارند.
دریغ و درد که:

بسیاری از مقامات و مسئولین امروز ما،
همین اندازه هم از تحوالت اواخر سال  1357بیبهرهاند.
لذا قیمت حقیقی انقالب اسالمی را نمیدانند،
و گاه با اعمال ناشیانة خود،
به انقالب لطمه میزنند.
اما بر عکس،
آمریکا و متحدین و دولتهای وابسته به آمریکا،
این اسناد را بارها خوانده و تکرار کرده،
و افسرده خاطر شده،
و عزم خود را جزم کردهاند که دیگر نگذارند چنین انقالبی،
در جای دیگری از دنیا اتفاق بیفتد.

مسلماً مقامات آمریکایی دهها کتاب و صدها جزوه و هزاران بولتن از انقالب اسالمی تهیه

کرات دیدهاند .به همین دلیل آنها پس از عقبنشینی خفتبار در برابر
کرده و فیلمهای انقالب را به ّ
انقالب اسالمی و بعد از تجدید قوا ،طرحهای مختلف برای جبران شکست خود از انقالب تهیه

کردهاند تا آب رفته را به جوی بازگردانند.

ضد حملة آنها در برابر بهار عربی و به خصوص کودتای نظامی در مصر و ویرانگری در لیبی و یمن

و ایجاد گروهکهای ملحد و ضد مردمی طالبان ،داعش ،احرار الشام ،بوکوحرام و دهها گروهک دیگر،
بخشی از ضد حملة آنهاست.
مگر نه آنکه خانم کلینتون به صراحت گفت :داعش را ما ساختهایم.

2

و مگر همین خانم نگفت:

 -1مأموریت در ایران .ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در تهران ،ص .174
 -2روزنامة کیهان.95/9/30 ،
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«اگر من رئیس جمهور آمریکا شوم ،اجازة کشتن  200هزار فلسطینی را به اسرائیل
میدهم».

1

آیا اینها داللت بر نقشة راه آمریکا برای بازگشت قدرتمندانهتر به منطقه در جهت شکست محور

مقاومت با مرکزیت ایران نیست؟

دنبالة گفتگوی تلفنی مقامات کاخ سفید با سولیوان:

«پس از آنکه سفیر آمریکا در تهران با عصبانیت گفتگوی تلفنی خود را با نیوسام قطع

کرد ،مجددا ً تلفن به صدا در آمد .باز نیوسام بود .ولی این بار با لحن آمرانه به سولیوان
گفت :با رئیس مستشاری نظامی آمریکا (بخوانید با رئیس جاسوسان آمریکایی مستقر در

ایران) تماس برقرار کنید و نظر او را دربارة دست زدن به یک کودتای نظامی سؤال کنید
و به واشنگتن گزارش بدهید.

(ما که گفتیم رئیس مستشاری نظامی آمریکا ،یعنی رئیس جاسوسان آمریکایی ،و الاّ اگر او به

راستی مستشار نظامی بود ،چگونه است که باید از او دربارة کودتای نظامی سؤال کنند؟)

به هر حال سولیوان گفت :آیا او نمیداند که رئیس هیأت مستشاری هماکنون در یک

پناهگاه زیرزمینی به دام افتاده است و من برای نجات او تالش میکنم؟

نیوسام پاسخ داد :موضوع را درک میکند ،ولی دستوری که به او دادهاند این است.

سرانجام با پا در میانی آیتاهلل بهشتی و دکتر یزدی در اطراف ستاد ،آتشبس برقرار
شد و نیروهای آمریکایی به سفارت منتقل شدند».

2

پس از درگیریهای شدید بین پرسنل نیروی هوایی با نیروهای فرماندار نظامی و درگیری بسیار

زیاد مردم با نیروهای مسلح ،سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دستور بختیار و تأکید ارتشبد

قرهباغی طی صدور اعالمیة شمارة  40در روز  21بهمن  1357ساعت منع عبور و مرور را از ساعت
 16/30دقیقة بعد از ظهر تا ساعت  ٥بامداد اعالم کرد.

سران تبهکار تصور میکردند با آن اعالمیه ،مردم به منازل خود میروند و آنها از غفلت مردمی

سوء استفاده میکنند و طرح امپریالیستی کودتا را با کشتار گسترده به اجرا میگذارند.

اما آن اطالعیه با اطالعیة امام به کلی خنثی شد و سقوط رژیم شاهنشاهی را به جلو انداخت.

این اعالمیه یکی از شاه بیتهای قصیدة زیبا و تماشایی امام بود .اطالعیة امام به منزلة تیر خالصی

 -1روزنامة کیهان  ،94/11/28ص .1
 -2مأموریت در ایران .ویلیام سولیوان ،ص .176
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بود که توسط امام به مغز شاه و آمریکا و صهیونیستها شلیک شد.
مرگ مغزی آمریکا و شاه
آخرین پیام امام خمینی در روز آخر رژیم طاغوت

حضرت امام خمینی با توجه به توطئة آخر رژیم مبنی بر ایجاد حکومت نظامی از ساعت ٤/٥

بعد از ظهر روز  21بهمن  1357و به منظور خنثی کردن آخرین ترفند رژیم ستمشاهی اعالمیة بسیار
مهمی را به شرح زیر صادر فرمودند:

م
«بسم اهلل الرحمن الرحي 
ملت شجاع ايران! اهالى محترم تهران!
به طورى كه مىدانيد اينجانب بنا دارم كه مسائل ايران به طور مسالمـتآميـز حل شود،
لكن دستگاه ظلم و ستم ،چون خود را به حسب قانون محكوم مىبيند ،دست به جنايت زده و
در شهرهاى گرگان و گنبدكاووس به مردم شجاع مسلمان حمله كرده و كشتار نموده است؛
و در تهران لشكر گارد به طور ناگهانى به نيروى هوايى كه به ملت پيوسته است ،حمله نموده؛
و نيروى هوايى به كمك مردم ،شجاعانه آنان را شكست دادهاند.
من اين تعرض غير انسانى و عمل گارد را محكوم مىكنم.
اينان با اين برادركشى مىخواهند دست اجانب را در كشور ما باز نگه دارند و چپاولگران
را به موضع خود برگردانند.
من با آنكه هنوز دستور جهاد مقدس ندادهام ،و نيز مايلم تا مسالمت حفظ و قضايا موافق
آراى ملت و موازين قانون عمل شود ،لكن نمىتوانم تحمل اين وحشيگريها را بكنم؛ و اخطار
مىكنم كه اگر دست از اين برادركشى برندارند و لشكر گارد به محل خودش برنگردد و از
طرف مقامات ارتشى از اين تعديات جلوگيرى نشود ،تصميم آخر خود را به اميد خدا مىگيرم
و مسئوليت آن با متجاسرين 1و متجاوزين است.
من از مردم شجاع تهران مىخواهم در صورتى كه قواى متجاوز عقبنشينى كردند ،با
حفظ آمادگى و هوشيارى از خدعة دشمن ،آرامش و نظم را حفظ كنند ،ولى مجهز و مهيا براى
دفاع از اسالم و نواميس مسلمين باشند.
 -1كسى كه اظهار جسارت كند.
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اعالمية امروز حكومت نظامى،
خدعه و خالف شرع است،
و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نكنند.
برادران و خواهران عزيزم!
هراسى به خود راه ندهيد كه به خواست خداوند تعالى حق پيروز است.
از خداوند تعالى پيروزى ملت اسالم را خواهانم.
و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوي الخمينى»1

به راستی که امام خمینی رهبری بینظیر ،سیاستمداری بادرایت ،مدیری مدبر ،مرجعی بیدار و

زمامداری مسلط و مطلع بودند.

پیشبینیهای حضرت امـام بخشی از دلیل بزرگـی آن مرد فرهیختـه و تاریـخساز است.

اعالمیة فوق را صدها بار باید خواند و صدها بار کپیبرداری کرد و نکتههای آن را دید و آفرین

گفت.

این اعالمیه ،کم نظیرترین و اثربخشترین اعالمیههای امام خمینی است .زیرا این آخرین اعالمیه،

آخرین توطئه و ترفند رژیم را که میخواست با اعالم حکومت نظامی از ساعت  4/5بعد از ظهر خیابانها
را از مردم خالی کند و آنگاه به مقر امام حمله نظامی کند و همه چیز را از بین ببرد؛ کام ً
ال خنثی و بیاثر
کرد و در حقیقت تیر خالصی بر مخ شاه ،آمریکا ،اسرائیل و هواداران آنها بود.
ضربة ویرانگر

شد.

این اطالعیة کوتاه به سرعت در تهران منعکس شد و بالفاصله به همة نقاط کشور تلفنی فرستاده
به مجرد انتشار اطالعیة حضرت امام مردم که طبق معمول در انتظار واکنش سریع و قاطع امام

بودند ،در خیابانها ماندند و لحظه به لحظه هم بر تعداد آنها افزوده میشد و به تدریج مردم با هر

وسیلهای که در اختیار داشتند ،به سنگربندی در خیابانها و کوچهها دست زدند و عزم خود را جزم
کردند که تحت هیچ شرایطی خیابان را ترک نکنند.

 -1صحیفة امام ،ج  ، 6ص  -121پيام [به ملت ايران (حملة لشكر گارد به نيروى هوایى)]  12 /بهمن  12 /1357ربيع االول  / 1399مکان:
تهران ،مدرسه علوى  /موضوع :حملة لشكر گارد به نيروى هوايى در تهران  /مخاطب :ملت ايرا ن
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عصر  21بهمن 1357

ترفند جدید هواداران شاه و بختیار و امرای ارتش برای حکومت نظامی از  4/5بعد از ظهر هیچ

گونه اثری در مردم نگذاشت و هیچ کس به آن عمل نکرد.

اعالمیة شجاعانه ،بهموقع و مدبرانة حضرت امام تردیدی دیگر برای کسی نماند که آخرین

توطئة رژیم نیز کمترین تأثیری در مردم ندارد .برعکس ،اعالمیة نظامی ،زوال رژیم ستمشاهی را

به جلو انداخت.

مشاهدات نگارنده از فروپاشی رژیم

روز بیست و یکم بهمن طبق معمول همراه با مردم در راهپیمایی شرکت کردیم.

از قبل ما را برای خواندن یک شعر انقالبی در همان روز در دانشگاه شریف دعوت کرده بودند.

در آن گردهمایی شعر نیمایی به شرح زیر که از خودمان بود ،از حفظ خواندیم.
باید ز جای برخاست

با اتکا به خالق ''لم یولد'' قدیر
با همتی بلند
با همتی که هست رهآورد اعتقاد
بر قدرت خدای توانای الیزال
با اتکا به خویش
باید ز جای برخاست
فریاد دار قامت جبر ستمگران باید دوتا کنیم
در هر کنار و گوشهای از مرز و بوم خویش
توفان خشم را
با منتهای قدرت و همت بهپا کنیم
در راه انقالب
بهر نجات خلق
بهر نجات مردم محروم بینوا
مستضعفان ز مرد و زن و کودک و جوان
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آن کس که هست روز و شب او دست بر دعا
نفرین کند به من
نفرین کند به تو
نفرین کند به ما
نفرین کند
و نفرت خود را از ظلم و جور
نفرین کند
و نفرت صبر و سکوت را
یکسان بیان کند
اینسان بیان کند
بهر نجات خویش ز بیداد ظلم و زجر
بهر نجات خویش ز تحقیر و درد و جبر
در خون خویشتن ز صداقت شنا کنیم
چون تندری دلیر
کز ائتالف ابر
برپا کند نشاط و بغ ّرد به دشمنان
و آنگاه از نتایج این اتحاد پاک

بارد سرشک شوق و بروید گل امید
در البه الی خاک
توفنده همچو رعد
دست یگانگی و تعهد به هم دهیم
غ ّرندهتر ز خشم

کوبندهتر ز سیلی سیالب صخره کن
بنیاد ظلم را
از ریشه
از نهاد
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باید جدا کنیم
وین مزرع حیات ستمدیدگان خلق
این مرغزار از زغن آفت رسیده را
از زاغهای تیره دل شوم بدسگال
از گرگ
از گراز
وز روبه و شغال
جرثومههای شوم
از غوکهای پیر
از بانگ نحس بوم
با منتهای قهر
باید رها کنیم
دلمردگی بس است
پژمردگی بس است
بیچارگی و رنج
فقر و فساد و توطئه و خدعه و فریب
محصول شوم صبر و سکوت است و هم شکیب
فریاد کن ز خصم
فریاد کن غریو قرون نهفته را
بیدار کن کرامت مردان خفته را
دلشاد کن سراچة دلهای غمگنان
آزاد کن تو میهن خود را ز دشمنان
آری ،تویی که حامی بیدار ملتی
مسئول حفظ میهن و میراث امتی
بخروش همچو موج
فریاد کن چو رعد
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آتشفشان ز سینه برون کن که دشمنت
پنداشت مردهای
فریاد کن که زندهام و زندگی مراست
ای مرگ بر شما
ای ننگ بر شما
فقر و گرسنگی و بال یکسر از شماست
هر قوم و ملتی که هواه خواه عزّت است
خواهان سر بلندی و ف ّر و سعادت است

عزّت جز از جهاد میسر نمیشود
باید به پای خاست
باید ز جای خاست
باید زجای خاست.

را برای آحاد مردم خواندیم.

از آنجایی که دانشگاه شریف به بلوار استاد معین نزدیک بود ،نزدیکیهای ظهر برای ادای نماز

ظهر و عصر به منزل شهید حمید سلیمی که در یکی از فرعیهای بلوار است ،رفتیم .خانة مزبور یکی

از پایگاههای مهم انقالبی جوانان و دانشجویان به خصوص دانشجویان تبریز محسوب میشد .چون
شهید حمید سلیمی دانشجوی راه و ساختمان دانشگاه تبریز بود .خانوادة وی دربست در خدمت

انقالب اسالمی بودند .عالوه بر حمید ،برادرش مجید سلیمی و کوچکترین فرزند خانواده به نام

فرهاد سلیمی در جنگ شهید شدند.

خالصه آنکه والدین شهید سلیمی زحمت بسیار زیادی قبل از پیروزی انقالب و حین انقالب و

بعد از انقالب برای انقالبیون و انقالب کشیدند .تا قبل از بازگشت حضرت امام جلسات تفسیر قرآن

و بحثهای انقالبی ومبارزاتی ،در همین منزل منعقد میشد .منزل دیگری نیز با همین خصوصیت
در حول و حوش میدان خراسان مورد استفادة ما بود.

بعد از اقامة نماز ظهر و عصر و صرف نهار بحثهای سیاسی آغاز شد.

در ساعت  2بعد از ظهر رادیو اعالمیة برقراری حکومت نظامی را از ساعت  4بعد از ظهر پخش

کرد .همه همدیگر را لحظهای نگاه میکردیم .آنگاه از ما پرسیدند که واکنشها چه خواهد شد؟

وقایع سال اول انقالب

153

همه صحبت کردند .هیچ کس کمترین تردیدی برای ادامة مبارزه نداشت .ولی ما گفتیم که ببینیم

موضعگیری امام چگونه است .چون ما جزء هیأت استقبال بودیم ،بیشتر از ما میخواستند که از دفتر
امام سؤال کنیم که تکلیف چیست؟

دو شمارة دفتر امام واقع در مدرسة رفاه را گرفتم ،ولی هر دو اشغال بود .هر چند همه منتظر

بودند ،اما به راستی در هیچکس آثاری از ترس مشاهده نمیشد .در آن حال و روزها ،ترس افراد
غیرشجاع هم ریخته شده بود .الحق هر کس در تهران زندگی میکرد و حداقل یک بار در یکی

از آن راهپیماییهای عظیم شرکت کرده بود و آن همه شجاعت و حماسه و شعارهای شجاعانه و

جهتدار را شنیده بود ،دیگر به آنچه نمیاندیشید ،ترس بود.

سرانجام تماس برقرار شد .دوستان گفتند حضرت امام اعالمیه دادهاند و اعالم حکومت نظامی

را خالف شرع اعالم نموده و خواستار ماندن مردم در صحنه شدهاند.
همین تماس کافی بود که تکلیف همگان روشن شود...

پیاده از منزل شهید سلیمی بیرون آمدیم .جنب و جوش عظیمی در مردم مشاهده میشد .اعالمیة

حضرت امام تیری بر قلب دشمن بود .ما خود را به چهار راه کوکاکوال رساندیم و در آنجا به

کمک مردم به سنگربندی مشغول شدیم .طولی نکشید که وسایل الزم مانند کیسة شن ،آجر و غیره

رسید .در سمت شرق و غرب ما نیز چهار راهها توسط مردم بسته شد و سنگر با کیسة شن ساخته

شد و عبور و مرور قطع گردید.

شب شد .در همان جا نماز جماعت برقرار کردیم .چندی نگذشت که همسایگان عزیز و محترم

اطراف چهار راه عالوه بر غذا ،مقدار قابل توجهی میوه و چای هم آوردند...

هر چند تا چشم کار میکرد در اطراف ما سنگربندی و حضور مردم فراوان بود ،اما عدهای که
عمدتاً از پیرمردان و خانمهای مسن بودند ،شاید با بودن انبوه مردم نیازی به ماندن همه آنها نبود .لذا
با رفتاری مانند اجازه و جلب موافقت ما ،به خانههاشان رفتند.

شب به نیمه رسید .صدای انفجار از دور و نزدیک به گوش میرسید و صدای رگبار اسلحه
تقریباً قطع نمیشد .هر چند ما خود از قبل مسلح بودیم ،در همان نیمههای شب چند قبضه اسلحه
به سنگر ما رسید ...مردم موتور سیکلتی در اختیارما گذاشتند .از آن به بعد تا طلوع فجر به مناطق

مختلف و سنگرها سر میزدیم و حتیالمقدور آنها را دربارة تداوم انقالب تا پیروزی نهایی تشویق

میکردیم.
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حدود ساعت  4بعد از نیمه شب بارانی نرم و مالیم به مدت  15دقیقه بارید .در همه جا آتش

افروخته شده بود .این آتشها عالمت حضور گستردة مردم در صحنه و وجود سنگرهای فراوان و
تداوم انقالب بود .سر و صورت اغلب برادران به دلیل آتش افروزی زیاد ،دودی و سیاه شده بود؛

ولی این موضوع اهمیتی نداشت.

در ناحیة دیگری نماز صبح خواندیم و باز توسط موتور سیکلت در خیابانها گشت میزدیم.

رادیوهایی در سنگرها بود واخبار پراکندهای از تداوم نهضت شنیده میشد.

افراد مختلفی که با موتور سیکلت در رفت وآمد بودند وعکسهایی از امام خمینی با خود حمل

میکردند ،آخرین اخبار از تسخیر پایگاههای رژیم را به مردم میدادند .واکنش مردم نیز صلوات

و یا کف زدن بود.

پس از طلوع آفتاب و اطمینان از اینکه دیگر امکان غافلگیر شدن انقالب اسالمی نیست ،مسیر

رفت و آمد وسط بلوار برای عبور یک اتومبیل باز شد و رفت و آمد وانتبارها که وسایل مربوط

به انقالب را با خود حمل میکردند و در رفت و آمد بودند ،هموار گردید .ابتدا یک مسلح و به

تدریج افراد متعددی از کسانی که پشت وانتها سوار بودند واسلحههای به دست آمده از پادگانها

را به مردم نشان میدادند ،مشاهده شد.

این وضعیت با آمدن مینیبوسهای فراوان که افراد مسلح در باالی آنها سوار بودند و تیراندازی

هوایی میکردند و به رژه رفتن میپرداختند ...حال و هوایی تازه به وجود آورد و ترس مردم به کلی

ریخته شد.

دستگیری فرماندار نظامی تهران

یکی از خشنترین و خونخوارترین ژنرالهای شاه سپهبد محمدرضا رحیمی بود .او اصوالً

افسری ارتشی بود که محمدرضا او را به ریاست شهربانی گماشت و در  17شهریور که در  12شهر

حکومت نظامی برقرار شد ،سپهبد رحیمی با حفظ سمت ،فرماندار نظامی تهران شد.

برای اطالع بیشتر خوانندگان عزیز اضافه کنیم که بین ژنرالهای شاه سه ژنرال با درجه سپهبدی

نام رحیمی داشتند:

سپهبد محمدرحیمی آبکناری :رئیس آجودانی ستاد کل

سپهبد موسی رحیمی الریجانی :رئیس ادارة یکم ستاد کل

وقایع سال اول انقالب
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سپهبد محمدرضا رحیمی :رئیس شهربانی کل کشور

در مقررات نیروهای مسلح شاه ،مقامات ارتش و ژاندارمری را فرمانده میخواندند ،ولی مسئول

شهربانی ،لقب «رئیس» داشت .از آنجایی که این بحث چندان به اهداف کتاب ارتباط ندارد ،از

پرداختن به علت آن خودداری میکنیم.

نام سپهبد رحیمی در انقالب اسالمی بسیار بر سر زبانها بود .از روز تشکیل حکومت نظامی

در تهران ،سپهبد رحیمی مسئول مستقیم و غیرمستقیم شهید و مجروح شدن افراد در درگیریهای

تهران بود.

سپهبد رحیمی در تمامی جلسات با حضور فرماندهان نظامی ،خشنترین پیشنهادها را میداد .او

از این جهت بسیار مشهور بود...

در حوالی ظهر روز  1357/11/21مقر سپهبد رحیمی در فرمانداری نظامی تهران به محاصره

درآمد ،ولی او در محـل کار خـود نبود .اما دیگر تا اعـالم پیـروزی انقالب اسالمـی چنـدان طـول

نکشید .مردم در غروب روز  22بهمن در بازداشت بودن سپهبد رحیمی را از طریق تلویزیون مشاهده

کردند.

سپهبد رحیمی در مناظره تلویزیونی

فرماندار نظامی تهران در روز بیستم بهمن حین انتقال با تانک از مرکزی نظامی به مرکز دیگر

توسط مردم تهران محاصره گردید و سرانجام دستگیر شد .او در بازجویی پرت و پال بسیار گفت و

حرفهای ناجور فراوان زد .بزرگان درست گفتهاند:

 '' آنکه حلق و حنجرهاش رشد کند ،عقلش ضایع میشود و از رشد باز میماند''.چون چنین افرادی که با داد و فریاد مشکل خود را حل میکنند ،اصوالً نیازی به عقل ندارند.
سپهبد رحیمی اینگونه بود .او در پخش مستقیم تلویزیونی صریحاً گفت:

 -آخ ،حیف شد بدرهای کشته شد.

1

گفتنی است که:

سپهبد عبدالعلی بدرهای فرماندة نیروی زمینی و سپهبد امیرحسین ربیعی فرماندة نیروی هوایی

بیشترین اصرار برای انجام کودتا داشتند.
 -1بخش خبری تلویزیون ،یکشنبه . 57/١/٢٢
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در مورد کودنی و کمخردی این ژنرالهای تاج و ستاره بر دوش ،همین قدر بسکه شاه پس از
سقوط دولت حیله و فریب شریف امامی و انتصاب ارتشبد ازهاری عم ً
ال دست به کودتای نظامی
زد؛ ولی زمانه عوض شده بود و دیگر مردم از اسلحه و از ارتش نمیترسیدند .آنها هیچ کدام از

عهدة ادارة وزارتخانههایی که به عهدهشان بود ،بر نمیآمدند.

اسناد حکایت از آن دارد که حتی برای ادارة وزارتخانههای نیمبند تحت امر خود علیالدوام به

همدیگر زنگ میزدند و راه حل میخواستند.

ارتشبد ازهاری که رئیس دولت نظامی بود و شاه امید زیادی به او داشت ،به قول ارتشبد فردوست

سکتة سیاسی کرده بود!! و در طبقة دوم ساختمان دولت بستری بود .سپس پس از  ٥٥روز صدرات
که نیمی از آن را در بستر بیماری گذرانده بود ،استعفا کرد.

ازهاری در موج عظیم و خروشان انقالب شکست خورد و سراسیمه به کمک آمریکاییها از

کشور گریخت.

1

عذر بدتر از گناه

هر چند مجموعة شهدای گرانقدار انقالب در تهران و فقط در روز  22بهمن بیش از  235نفر و

مجروهان بالغ بر  1000نفر شدند ،اما مردم ما ضمن احترام ویژه به شهدا و خاندان آنها ،چون پیروزی

حق بر باطل را نزدیک میدیدند ،تحمل میکردند.

مردم عزیز ،انقالبی و والیتمدار در سال  1357و به خصوص در ماههای پایانی آن ،ایثار را به

اوج رساندند .در عوض سپهبد رحیمی پس از دستگیری هم همچنان از عملکرد خود دفاع میکرد.
هواداران حکومت وابستة پهلوی هم در کشتن مردم سنگ تمام گذاشتند.

سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران که توسط مردم در  21بهمن دستگیر شده بود ،در پاسخ

به این سوال که:

 -چرا این همه مردم را شهید کردی؟

گفت:

 -من سرباز بودم و سوگند خورده بودم و باید به سوگند خود وفادار میماندم.

به این میگویند :جهل مرکب .یعنی هم نمیفهمید و هم نمیفهمید که نمیفهمد.
 -1ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ارتشبد حسین فردوست ،ج  ،٢ص . 590
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رحیمی در ادامة همین صحبت گفت:

 -من ضمن ستایش از شخصیت امام خمینی ،در مسیری حرکت میکردم که در آن مسیر خود

را موظف میدانستم آنچه را که در خدمت ارتش است ،انجام دهم.
آخرین ساعتها و آخرین نفسهای رژیم

اعالمیة  40فرمانداری نظامی تهران که آغاز حکومت نظامی در تهران را از ساعت  4/5بعد از

ظهر اعالم کرده بود ،با ضد حملة امام خمینی به کلی از بین رفت .آن اعالمیه بسیار خطرناک بود.

زیرا اگر آن توطئه مؤثر واقع میشد ،همة اتفاقات تلخ در شب  22بهمن ماه  1357ممکن بود اتفاق

بیفتد.

مطلب زیر دلیل ماست:

آخرین جلسة شورای امنیت در ساعت  18روز  21بهمن در حضور شاهپور بختیار تشکیل شد.
بیچاره بختیار هم که شدیدا ً از ناحیة آمریکا و سلطنتطلبها برای توسل به زور بیشتر زیر فشار بود
و هم وابستگی خود به غرب و بیاعتقادی به اسالم و ایران میطلبید که برای باقی ماندن چند روز
بیشتر در قدرت دست به هر جنایتی بزند ،از همه خشنتر شده بود.
فرماندهان نظامی وضعیت امنیتی را تشریح کردند.

سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران در همین جلسه گزارش داد:
 -تظاهر کنندگان به اعالمیة حکومت نظامی اعتنا نکردهاند.

ارتشبد قرهباغی در تأیید سخنان رحیمی گفت:

 -آنچه تیمساران گفتند صحیح است .من موقع آمدن از ستاد کل به اینجا از هلیکوپتر مشاهده

کردم مخالفین به تغییر ساعت ممنوعیت عبور و مرور توجه نکرده و به تظاهرات و اعتشاشات که
امروز در تمامی نقاط تهران در حال گسترش بود ،ادامه میدهند.
سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی اظهار داشت:

 -چون مرکز آموزش هوایی از خیابانهای اطراف به وسیلة جمعیت زیادی از تظاهرکنندگان

محاصره شده ،نیروی هوایی بدون کمک فرمانداری نظامی یا نیروی زمینی قادر به جلوگیری

نمیباشد.

وی در ادامة گزارش خود گفت:
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 شدت عمل و تیراندازی در مرکز آموزش هوایی دوشان تپه جز کشتار بیهودة هزاران نفر وآتشسوزی در آنجا نتیجهای نخواهد داشت .باید به نحوی این جمعیت را متفرق کرد و الاّ مرکز
پست فرماندهی هوایی که حساسترین نقطة ستاد نیروی هوایی است و چسبیده به مرکز آموزش

میباشد ،از بین خواهد رفت.
سپهبد رحیمی گفت:

 -یگانهای مأمور در این منطقه ،فرمانداری نظامی به علت توسعه و شدت تظاهرات و اغتشاشات

از امروز صبح در نقاط مختلف تهران تقسیم شدهاند و فرمانداری نظامی عدة اضافی و احتیاط ندارند
که به مرکز آموزش هوایی دوشان تپه اعزام نمایند .باید فرمانده نیروی زمینی عدهای را برای این

منظور در اختیار فرمانداری نظامی قرار دهد.

سپهبد بدرهای فرماندة نیروی زمینی گفت:

 -کلیة نیروهای زمینی در تهران در اختیار فرمانداری نظامی است و نیروی زمینی یگان احتیاط

ندارد.

1

در روز  21بهمن  1357به قدری حوادث فراوان و اتفاقات متعدد و گسترده و بیشمار بود

که امکان گردآوری تیتر آنها هم در این نوشتار نمیگنجد ،چه رسد به شرح آنها .بنابراین اگر
به آخرین جلسة شورای امنیت اشاره میکنیم ،برای نشان دادن فروپاشی عمیق رژیم و درماندگی

همهجانبة سران نظامی ارتش شاه است ،نه چیز دیگر.

ما در این مورد به اشارهای عبور میکنیم ،زیرا این مردم تهران و شهرستانها بودند که داشتند

تمامی نقاط حساس و سرنوشتساز را یکی پس از دیگری تسخیر میکردند؛ یعنی:
 -حرف آخر را مردم حاضر در صحنه میزدند،

نه بختیار ناتوان،

و ارتش نا امید و شاه نگونبخت،
و آمریکای خوش خیال.

بختیار در همین جلسه با توجه به ضدیتش با مردم گفت:

«تا به حال من صبر کردم .از این بیش نمیشود تحمل کرد،
سپهبد رحیمی موظف است از این ساعت مقررات حکومت نظامی را در تهران به موقع

 -1اعترافات ژنرال ،ارتشبد عباس قرهباغی ،ص .330
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اجرا گذارد و تظاهر کنندگان را متفرق کند و از اجتماعات جلوگیری نماید».

1

راستی که حماقت هم حدی و سادگی هم سقفی دارد .او که تا اندازهای از گزارش بیاعتنایی

مردم به حکومت نظامی مطلع بود و تا آن ساعت عمدة مناطق حساس ارتش به تصرف و یا در

محاصرة مردم در آمده بود ،بیهوده میکوشید به اقدامی در جهت بقای رژیم دست بزند.
او در همین جلسه و در ادامة رهنمودهای!! خود گفت:

«سپهبد ربیعی موظف است با گرفتن کمک از نیروی زمینی جمعیتی را که در اطراف

مرکز آموزش هوایی دوشان تپه هستند ،متفرق کند.
ارتشبد قرهباغی موظف است اختالف بین سپهبد رحیمی (فرماندار نظامی) و سپهبد
بدرهای (فرماندة نیروی زمینی) راجع به کمبود عدة نظامی را مورد رسیدگی قرار دهد.
سپهبد مقدم (رئیس ساواک) موظف است که طرح ساواک در مورد دستگیری لیست
بررسی شده بین من و خود را به موقع اجرا گذارد.

2

سپهبد مقدم گفت :سپهبد بدرهای باید عدهای از نیروهای گارد را در اختیار ساواک
بگذارد.

جلسه با این تصمیمات به پایان رسید».

3

در مورد دستگیری شخصیتهای انقالب که در صحبت شاهپور بختیار مطرح شده است،

اصلیترین دلیل تعیین حکومت نظامی از ساعت  4/5بعد از ظهر  21بهمن بود.

آمریکا و مقامات ارتش و ساواک و سلطنت طلبها و دیگر نهادهای طرفدار رژیم بر این باور

بودند که اگر حداکثر  500نفر از سران انقالب در تهران و شهرستانها دستگیر شوند ،آنها میتوانند

بر اوضاع کشور مسلط شوند؛ چیزیکه بعدها توسط «رونالد ریگان» رئیس جمهور آمریکا هم
مطرح شد .او که پس از «جیمی کارتر» رئیس جمهور آمریکا شده بود ،با دریغ بسیار به علت از

دست دادن ایران ،در انتقاد از کارتر و هیأت حاکمه آمریکا در سال  1357میگفت:
 -اگر  500نفر در ایران دستگیر میشدند ،انقالب پیروز نمیشد.

حال این بحث مطرح است که:

 -آیا با دستگیری  500نفر در سال  1357انقالب تحقق نمییافت؟

 -1اعترافات ژنرال ،ص .331
 -2منظور دستگیری سران و افراد مؤثر در جریان انقالب اسالمی و شخصیتهای انقالب هستند.
 -3اعترافات ژنرال ،ارتشبد عباس قرهباغی ،ص .333
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خیلی بعید بود مردمی که لحظه به لحظة انقالب را با نثار جان خود به پیش برده بودند ،در روز

 21بهمن ماه به هر دلیل از تعقیب انقالب دست برداشته و تسلیم حکومت نظامیشوند.

آمریکا و ساواک و سران ارتش و شاهپور بختیار در جهل مرکب بودند و نمیدانستند چه کار

میخواهندبکنند.

و دیدیم که اعالم حکومت نظامی از ساعت  4/5بعد از ظهر نابودی رژیم را به جلو انداخت.

پیروزی معجزهآسای انقالب اسالمی مبارک باد

إ ِْن َت ْن ُصروا َ
اهلل َي ْن ُص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت َأقْدا َم ُك ْم
ُ
آفتاب روز  22بهمن ماه  1357در شرف غروب بود که خورشید فروزان و فرحبخش و افتخار
آفرین انقالب طلوع کرد و رسماً تفوق حق بر باطل و پیروزی انقالب اسالمی بر دشمنان انقالب
اعالم شد.
روزی که ارواح طیبة ائمۀ اطهار علیهم السالم وارواح انبیای الهی و شهدا ،صلحا و اهل آسمانها
و زمین هم از این پیروزی خرسند شدند و به شادمانی پرداختند .چیزی که بعد از بعثت و پس از فتح
مکه در سال هشتم هجری و بعد از ورود پیروزمندانة پیامبر عظیمالشأن به مکه در سال هشتم هجری
و بعد از ورود پیروزمندانة پیامبر عظیم الشأن اسالم به مدینه و تشکیل اولین حکومت اسالمی سابقه
نداشت.
1

عجز امرای ارتش شاه

غیر ار برژینسکی و یکی دو تن از مقامات مسئول آمریکا دیگر بر همه واضح شده بود که کشتی

رژیم ستمشاهی در امواج پر غروش انقالب اسالمی غرق شده و فقط بخشی از دکل آن مشاهده
میشود؛ دکل آن کشتی غرق شده هم چند ژنرال کم استعداد و مردم گریز و پیر و زمینگیر رژیم

بودند.

از امرای ارتش بینیرو و بدون پادگان و بدون ساز و برگ نظامی چه کار ساخته بود؟ هر چند

امرای ارتش هم میدانستند که کاری از دستشان برنمیآید ،اما آنها به طور مستمر از ناحیة مقامات

آمریکایی برای انجام یک حرکت کوچک تأخیری تحریک میشدند.
 -1سورة محمد(ص) ،آیة 7
اگر خدا را يارى كنيد ،ياريتان مىكند و گامهايتان را استوار مىدارد.
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رژیم درمانده چارهای جز این نداشت که باقیماندة امرای ارتش را در هر رده و مسئولیتی که

هستند ،دعوت کند تا با دریافت اضافهکار و فوقالعاده و حق جلسات به صورت مرتب با شاهپور

بختیار و قرهباغی برای انجام اقدام نظامی تماس حاصل نمایند .اما این آخرین جلسه بود ،زیرا آخرین
اخبار از اشغال آخرین پادگانها به همین جلسه رسید.

بهناچار آخرین جلسة امرای ارتش که بنا داشت برای یک تصمیم خشن آماده شود ،به صدور

اعالمیة بیطرفی ارتش منتهی شد.
دونکتة قابل توجه

الف :قبل از اشاره به نام امرای ارتش که در جلسة صبح  22بهمن ماه شرکت کرده بودند ،باید

توجه دهیم که در این لیست ،ما افراد را به دلیل درجة نظامی آنها تنظیم کردهایم .نه به دلیل مقام و

حساسیت کار آنها.

یعنی در این فهرست ،نخست سه ارتشبد ،بیست سپهبد و چهار سرلشکر آوردهایم.

باید توجه داشت که:

درجات نیروی دریایی با نیروی زمینی و هوایی متفاوت است .یعنی در نیروی دریایی به جای

سرتیپ ،دریادار و به جای سرلشکر دریابان و به جای سپهبد ،دریاساالر و به جای ارتشبد ،دریابُد
نام گذارده بودند.
بنابراین دو مقام از نیروی دریایی شرکت کننده در جلسة  22بهمن که درجاتشان دریاساالر

بوده ،در حقیقت همان سپهبد محسوب میشدند.

ب :از حدود سیصد نفر از امرای ارتش در آن روزها ،فقط همینها مانده بودند ،بقیه یا به خارج

فرار کرده و یا در خانه پنهان شده بودند.

ارتشبد عباس قرهباغی :رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران
ارتشبد جعفر شفقت :وزیر جنگ

ارتشبد حسین فردوست :رئیس دفتر ویژة اطالعات
سپهبد ناصر مقدم :رئیس ساواک

سپهبد هوشنگ حاتم :جانشین ستاد بزرگ ارتشتاران
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سپهبد عبدالعلی نجیمی نائینی :مشاور رئیس بزرگ ارتشتاران

سپهبد عبدالعلی بدرهای :فرماندة نیروی زمینی
سپهبد احمدعلی محققی :فرماندة ژندارمری

سپهبد امیرحسین ربیعی :فرماندة نیروی هوایی

دریاساالر کمال حبیباللهی :فرماندة نیروی دریایی
سپهبد جعفر صانع :معاون لجستکی نیروی زمینی

دریاساالر اسداهلل محسنزاده :جانشین فرماندة نیروی دریایی
سپهبد حسین جهانبانی :معاون پرسنلی نیروی زمینی

سپهبد محمدکاظمی :معاون طرح و برنامهریزی نیروی زمینی

سپهبد رحیمی آبکناری :رئیس آجودانی ستاد

سپهبد خلیل بخشیآذر :رئیس ادارة پنجم ستاد

سپهبد علی محمد خواجه نوری :رئیس ادارة سوم ستاد

سپهبد موسی رحیمی الریجانی :رئیس ادارة یکم ستاد

سپهبد امیرفرهنگ خلعتبری :معاون عملیاتی نیروی زمینی

سپهبد رضا طباطبایی وکیلی :رئیس ادارة بازرسی مالی ارتش
سپهبد جالل پژمان :رئیس ادارة چهارم ستاد

سپهبد ناصر فیروزمند :معاون ستاد

سرلشکر محمدفرزام :رئیس ادارة هفتم ستاد

سرلشکر منوچهر خسروداد :فرماندة هوانیروز

سرلشکر پرویز امینی افشار :رئیس ادارة دوم ستاد
سرلشکر کبیر :دادستان ارتش

فهرست فوق تمامی موجودی ارتش بود .یعنی از  294نفر از ژنرالهای شاه چیزی در حدود 30

نفر دزدانه نفس میکشیدند ،زیرا:

 -برای بقای شاه آخرین تیر در ترکش محسوب میشدند .برعکس ،شرکت عناصری مانند

معاون پارلمانی وزیر جنگ و معاون پرسنلی ستاد کل چه سودی میتوانست برای بقای رژیم در آن

روزهای سرنوشتساز داشته باشد؟
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ارتش شاه تسلیم انقالب شد

اعالمیة زیر که حاصل آخرین جلسة امرای ارتش بود ،ظهر روز  22بهمن ماه  1357صادر شد

و در اخبار ساعت  2بعداز ظهر توسط رادیو به آگاهی مردم رسید:

«ارتش ایران وظیفة دفاع از استقالل و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و تا کنون

در آشوبهای داخلی سعی نموده است با پشتیبانی از دولتهای قانونی این وظیفه را به
نحو احسن ،انجام دهد.
با توجه به تحوالت اخیر کشور ،شورای عالی ارتش در ساعت  10/5تشکیل و به اتفاق
آرا تصمیم گرفته شد که:
برای جلوگیری از هرج و مرج و خ ونریزی بیشتر،
بیطرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعالم،
و به یگانهای نظامی دستور داده شده که:
به پادگانهای خود مراجعه نمایند.
ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطنپرست ایران بوده و خواهد
بود و از خواستههای ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی مینماید».

1

هر چند مردم انقالبی ما با رهبریهای امام خمینی قبل از صدور اعالمیة بیطرفی ارتش ،عم ً
ال

ارتش را خلع سالح و کم اثر کرده بودند ،اما اعالمیة فوق برای افراد دیرباور ،ترسو و آنهایی که به

شکلی از اشکال نوعی وابستگی به رژیم داشتند ،بسیار مفید بود.

از آن لحظه به بعد ،دیگر همه چیز در اختیار انقالب بود و عم ً
ال انقالب اسالمی پیروز شد.

اولین پیام امام خمینی پس از پیروزی انقالب
وعدة ساختن ایران آباد و آزاد

م
بسم اهلل الرحمن الرحي 
 31ربيع االول  22 /1399بهمن 1357
ملت مسلمان ،قهرمان و مبارز ايران!
در اين لحظة حساس كـه به لطف خداوند مبارزات قهرمانانة شما سـدهاى استبـداد
 -1روزنامههای کیهان و اطالعات 57/11/32 ،و اسناد ارتش رژیم گذشته.
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و استعمـار را يكى پس از ديگرى مىشكند و انقالب اسالمـى شما شكوفـهها و ميـوههاى
خود را آشكار مىسازد ،الزم مىدانم ضمن ابراز تشكر و قدردانى از يك يك شما برادران و
خواهران ،چند نكته را يادآورى نمايم:
شما در جريان مبارزات گذشته ،رشد اسالمى و انقالبى خود را آشكار كردهايد؛ و اكنون
بيش از پيش الزم است اين رشد را به جهانيان نشان دهيد تا جهانيان بدانند مردم مسلمان
ايران مىتوانند بدون قيمومت اين و آن ،راه سعادت خود را انتخاب نمايند.
لهذا از شما مىخواهم كه:
 اولاً مانع آشوب و هرج و مرج بشويد و نگذاريد آشوبگران مغرض به عملياتى از قبيلغارت ،آتشسوزى ،مجازات متهمان و از بين بردن آثار علمى و فنى و صنعتى و هنرى و اتالف
اموال عمومى و خصوصى دست بزنند.
دشمن براى خراب كردن چهرة نهضت از طريق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در ميان
تودة مسلمان دست به چنين كارها مىزند تا نهضت ما را ارتجاعى و وحشيانه قلمداد نمايد.
من اكيدا ً اعالم مىكنم كه:
هر كس دست به چنين عملياتى بزند ،از جامعة انقالبى ملت مطرود و در پيشگاه خداوند
متعال مسئول است.
ثانياً توجه داشته باشيد كه هنوز انقالب ما از نظر پيروزى بر دشمن به پايان نرسيدهاست.
دشمن از انواع وسايل و دسايس بهرهمند است و توطئهها در كمين ماست.
تنها هوشيارى و انضباط انقالبى و اطاعت از فرمانهاى رهبرى و دولت موقت اسالمى
است كه همة توطئهها را نقش بر آب مىسازد.
 ثالثاً افرادى از دشمن كه به عنوان اسير در اختيار شما قرار مىگيرند ،هر گز مورد خشونتو آزار قرار ندهيد.
همچنان كه سنت اسالمى است ،به اسيران محبت و مهربانى كنيد؛ و البته دولت اسالمى به
موقع آنها را محاكمه و عدالت را در مورد آنها اجرا خواهد كرد.
از همة شما برادران و خواهران عزيزم مىخواهم كه با دولت موقت انقالب اسالمى كه
وارث يك سلسله خرابيهاى دولتهاى فاسد گذشته است ،همكارى نماييد تا به حول و قوة
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الهى ،هر چه زودتر با همكارى يكديگر ،ايران اسالمى ،آباد و آزاد را كه مورد غبطة جهانيان

باشد ،بسازيم.

و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوي الخمينى 
1

شرح مختصری بر اولین اعالمیۀ امام در عصر  ٢٢بهمن

یک رهبر بزرگ به همان میزان که باید شجاع و بیباک باشد ،باید مدیر و آیندهنگر هم باشد

و همة اطراف مسائل مورد نظر را به دقت مورد توجه قرار دهد.

هر چند روند انقالب سریع بود و کارشناسان مسائل ایران ،اعم از داخلی و خارجی ،نمیتوانستند

به ارزیابی دقیق حوادث آن بپردازند و تحلیل درستی ارایه دهند ،اما باید اذعان کرد که این حقیقت

هیچ اثری بر اندیشة حضرت امام نگذاشته بود.
گفتیم که:

عصر روز  ٢٢بهمن دیگر هیچ منطقهای در تهران نمانده بود که به تسخیر انقالب در نیامده

باشد .به رغم این مسألة مهم ،حضرت امام نگران توطئهها و دسیسههای دشمنان داخلی و خارجی

انقالب بودند.

امام خوف آن را داشتند که اگر مردم به شوق پیروزی انقالب ،صحنه را هر چند به طور موقت

ترک کنند ،امکان وارد آمدن ضربه به انقالب از ناحیة باقی ماندههای رژیم ستمشاهی وجود دارد.
به همین دلیل امام در همان اطالعیه ،خطاب به مردم مرقوم داشتند.

«توجه داشته باشید که هنوز انقالب ما از نظر پیروزی بر دشمن به پایان نرسیده است».

حق هم با امام خمینی بود .همین اندرز عمیق رهبر بود که مردم شب  23بهمن و دیگر شبها

هم تا تثبیت نظام در صحنه ماندند و با سنگربندیهای گسترده و بیدار ماندن ،از انقالب خود

حراست کردند.

بعدها اشاره خواهیم کرد که در این مورد ما خود به کرات شاهد حملة مسلحانه به سنگرها هم

از طرف سلطنتطلبها و هم از ناحیة گروهکها بودهایم.
و این پیروزی تا ابد مبارک باد.

 -1صحيفة امام ،ج ،6ص - 125پيام [به ملت ايران (حفظ آرامش -همكارى با دولت موقت)]  22 /بهمن  13 /1357ربيع االول  / 1399مكان:
ت  /مخاطب :ملت مسلمان ايرا ن
تهران ،مدرسة علوى  /موضوع :جلوگيرى از آشوب و هرج و مرج -لزوم همكارى با دولت موق 

فصل پنجم

آغاز بحران در کشور از روزهای اول پیروزی
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آغاز تحرکات ضدانقالب در مقابل انقالب اسالمی

آنهایی که انقالب اسالمی را قبول نداشتند و اصوالً به دلیل بیاعتقادی به اسالم ناب ،زعامت

روحانیت را در هیچ عرصهای بر نمیتافتند ،نه به امام خمینی دلبستگی پیدا کردند و نه به انقالب.

در راهپیماییهای عظیم و تعیین کنندة تاسوعا و عاشورای سال  57که در روزهای  15و  16دی

ماه روی داد ،همة ناظران بینالمللی و هواداران شاه رژیم را رفتنی دانستند.
فرح مینویسد:

«میزان جمعیت شرکت کننده در این راهپیمایی غیرقابل تصور بود .محمدرضا به

وسیلة هلیکوپتر بر باالی جمعیت پرواز کرد .این اولین بار بود که میدید مردم در یک
چنین حجمی شرکت کرده و خواستار سرنگونی حکومت او هستند.
موقعی که محمدرضا به کاخ اختصاصی برگشت ،من او را بسیار غمگین و افسرده
یافتم.
محمدرضا به من گفت:
'' این مردم ،بسیار نمکنشناس هستند .من تمام عمرم را صرف بهبود زندگی آنها
کردهام ،حاال وقیحانه در خیابانها به راه افتاده و مرگ بر شاه میگویند'' .
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او با گوش خودش نشنیده بود که مردم مرگ بر شاه میگویند .فقط دیده بود مردم
دستهایشان را مشت کرده و در هوا تکان میدهند .از خلبان هلیکوپتر سؤال کرده بود
این مردم چه میگویند؟ خلبان هم چشم سفیدی کرده و با وقاحت گفته بود:
میگویند مرگ بر شاه.
محمدرضا ازآن روز به بعد در یک حالت شوک و بهت و ناباوری فرو رفت و تا روز
مرگش از آن حالت بیرون نیامد».

1

به رغم این همه دلیل محکم ،گروهک منافقین ،انقـالب را باور نداشت و معتقد بود که (بر اساس

تعریف خودشان از تحوالت جامعه) هیچ مبارزهای از ناحیة سرمایهداران و هواداران آنها انجام نمیشود

و اگر هم شروع شد ،به جایی نمیرسد.

در راهپیماییهای مردم ایران در حمایت از اهداف امام خمینی ،همة اقشار جامعه و آحاد مردم

حضور داشتند .منافقین نیز منافقانه و برای آنکه از آن نمد کالهی برای خود بدوزند ،در بعضی

از راهپیماییها شرکت میکردند .اما هرگز همراه با مردم نشدند و در اقیانوس عظیم مردمی خود
را تطهیر نکردند ،بلکه به صورت مستقل و با پرچم سازمان خود و عکسهای کشتههای خود و

حداکثر یکی دو عکس از امام خمینی و ...حضور مییافتند.

آنها وقتی دیدند کاری از دست آنها برای تغییر اهداف انقالب و نابودی حکومت برنمیآید،

تضعیف شعارهای انقالب و نهادهای انقالبی را وجهۀ همت خود قرار دادند .از جمله شعارهای

مخرب آنها ،تضعیف ارتش نوظهور بود .آنها نه آنکه تغییر روحیة ارتش و پرسنل فداکار آن را
نمیدیدند ،اصوالً در تجزیه و تحلیل خود که تسلط بر اوضاع کشور بود ،ارتش را مُخّ ل اهداف

خود میدانستند.

آنها به صورتهای مختلف میگفتند و تحلیل میکردند که آخوند قدرت مدیریت ندارد.

بنابراین طولی نخواهد کشید که ضعف مدیریتی آنها آشکار میشود و شرایط برای سلطة آنها

فراهم خواهد شد.

با چنین تحلیلی ،ارتش بالقوه ،مانع به قدرت رسیدن آنها میشد .لذاست که همواره ضد ارتش

موضعگیریمیکردند.

مسعود رجوی رهبر سازمان ،تنها دو هفته پس از پیروزی انقالب ،طی یک سخنرانی گستاخانه

 -1دختر یتیم ،ج ،٢ص .337
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در دانشگاه تهران گفت:

«انحالل ارتش و تجدید سازمان انقالبی ارتش مبرمترین مسألة کنونی کشور ماست.

اگر صحبت از انقالب است ،یعنی دگرگون کردن ،یعنی حکومت کننده کنار برود و
حکومت شونده بیاید روی کار .یعنی طبقۀ حاکم نابود شود .یعنی زیر و رو شدن چیزی
که [حضرت] علی (ع) به بهترین صورت آن را در اعالمیـۀ شمـارة 1خود در وقتی که به
قدرت رسید ،بیان کرد.
محمد (ص) را به حق برانگیخت ،بایستی در هم
سوگند به آن خدایی که [حضرت] ّ

آمیخته شوید .دگرگون شوید .غربال شوید ،تا کفگیر نظام فعلی به ته دیگش بخورد و
برگردد .باالییها پایین روند و پایینیها باال روند.
این یعنی انقالب ،انقالبی که به اعتقاد ما در قدم اول باید با انحالل و تجدید سازمان

ارتش شروع شود و الاّ صحبت از انقالب ،به خصوص صحبت از انقالب اسالمی نکنید.
خود انقالب به اندازة کافی مسئولیت دارد ،چه رسد به انقالبی که اسالمی باشد».

1

هر کس این سخنرانی را امروز هم پس از  38سال بشنود و یا متن آن را بخواند ،به خوبی از

اهداف خطرناک منافقین راجع به تسلط بر کشور پی میبرد .چون رجوی آشکارا امام و اسالم و

انقالب و مردم را در این سخنرانی تحقیر کرد .زیرا:

 -١از امام خمینی که دنبال تجدید حیات ارتش است ،انتقاد میکند.

 -٢به رهبر انقالب ناشیانه درس انقالب و انقالب اسالمی و انقالبیگری میدهد.

 -٣تفسیر خطبة معروف نهجالبالغه را به هواداران امام میآموزد.

 -٤او دلش برای حرکت منفی احتمالی ارتش نمیسوخت ،او ارتش را مزاحم اهداف شوم

خود میدید.

 -٥وقیحانه به عالیترین مقام کشور امر میکند .آنجا که میگوید:

 -اگر انحالل ارتش و تجدید سازمان ارتش شروع نشود ،صحبت از انقالب به خصوص

صحبت از انقالب اسالمی نکنید.

اما امام ،بیاعتنا به منافقین و سایر گروهکهای غیرانقالبی و ضد مردمی و کمونیستها و

مارکسیتها که هیچ پایگاهی در مردم و هیچ جایگاهی در انقالب اسالمی نداشتند ،به راه خود
 -1روزنامة اطالعات ٦ ،اسفند  ،1357ص . ٧
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ادامه میدادند و برنامههای خود را با تدبیر و با توکل به خداوند و به پشتیبانی مردم به پیش میبردند.

حضرت امـام خمینـی منافقان را به خـوبی میشناختند و به افکار آنها از جزوات ،کتابها و

سخنان خودشان آشنا بودند و لحظهای از توطئة آنها غافل نبودند.
 -1ایجاد ارتش مکتبی

یکی از کارهای بسیار ارزشمند حضرت امام ،ایجاد ارتش جمهوری اسالمی بود .این کار جدا ً

سهلِ ممتنع محسوب میشد و از عهدة هیچ کس جز امام برنمیآمد.

حضرت امام با قاطعیت از ارتش تصفیه شده حمایت میکردند و ارتش جدید به شکل زیر
عم ً
ال تصفیه شد و مورد حمایت قرار گرفت.
به رغم اینکه ارتش شاه ساخته تا روزهای آخر از شاه حمایت کرده بود و بر روی مردم آتش

گشوده و جمع زیادی از مردم عزیزمان را به شهادت رسانده و جمع بیشتری را مجروح کرده بود،
اما ارتش انقالب را عمدتاً افراد متعهد و معتقد به انقالب اسالمی تشکیل میدادند و انقالب با آنها
کنار آمد ،زیرا امرای ارتش و پرسنل آن به چهار گروه تقسیم شده بودند:

الف :جمعی از امرای خائن ارتش و سران خونخوار آن امثال ارتشبد ازهاری و ارتشبد اویسی

عامل خونریزی گستردة  15خرداد و ارتشبد توفانیان وزیر جنگ از کشور گریخته بودند.

ب :جمعی از سران خونخوار ارتش و ساواک مانند ارتشبد نصیری رئیس بیرحم ساواک،

سرلشکر خسروداد فرماندة هوانیروز((همان افسری که در  26دی ماه سال  57و روز فرار شاه بر

روی پاهای طاغوت افتاده و از شاه خواسته بود که از کشور نرود و اجازة برخورد گسترده همراه
با سرکوب وسیع را به ارتش بدهد) ،سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران ،سرلشکر ناجی فرماندار

نظامی اصفهان و ...که توسط دادگاههای انقالب محاکمه و محکوم به اعدام شده و یا کشته شده

بودند.

ج :گروهی از سران ارتش که خطر بالقوهای از ناحیة آنها ،تمامیت انقالب را تهدید میکرد،

بازنشسته شدند؛ افرادی از ارتش که چندان به آنها اطمینان نبود.

همین امر موجب آرامش زیادی در عناصر متعهد ارتش اعم از افسران و پرسنل ایجاد شد و

مردم هم از این اندیشه حمایت کردند.

د :آنچه از ارتش باقی مانده بود ،با هدایت آیتاهلل خامنهای و حمایت مستمر حضرت امام
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ساختار جدید ارتش مکتبی و ارتش جمهوری اسالمی را فراهم آوردند.

از آن به بعد جز چند مورد محدود ،از ارتش ،وفاداری و تعهد مشاهده کردیم .ارتش بود که در

جنگ  ٨ساله جواب اعتماد امام و مردم را در جبههها با مقاومت و جانفشانی داد.

گفتنی است که بخش زیادی از وقت کمیسیون دفاع مجلس در دورة اول  -به ریاست آیتاهلل

خامنهای -به ایجاد ارتش انقالبی و مردمی گذشت.
 -٢ناآرامی در کردستان

مشکالت روزهای اولیة انقالب بسیار بود .اما مشکل عمده از ناحیة گروههایی بود که شعار

تجزیهطلبی میدادند .این مشکل ابتدا در کردستان و در همان هفتة اول پیروزی انقالب آغاز شد.
پادگان نظامی مهاباد دو روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی به محاصرة نیروهای مسلّح ُکرد با
زعامت عزالدین حسینی 1قرار گرفت 2و دو روز بعد ،افراد غیرمسئول وارد پادگان شدند و تمامی
سالحهای سبک و بسیاری از موجودی پادگان به سرقت رفت.

مسألة محاصره و اشغال پادگا ن مهاباد در حالی صورت گرفت که هیأتی از طرف دولت بازرگان
در مهاباد مشغول مذاکره با مقامات ُکرد بود که خودمختاری میخواستند .عجیبتر اینکه در اثنای
مذاکرات هیأت اعزامی دولت به کردستان ،خبر رسید که تیمسار پزشکپور فرماندةپادگان ترور

شده است.

تصور نشود شیخ ِع ّزالدین و همراهان و همفکرانش ،درد اسالم و درد کشور و مردم داشتند .وی

برابر اسناد موجود ،از ساواک منحله حقوق میگرفت و به ساواک سرویس میداد.

در آستانة پیروزی انقالب که دیگر هیچ امیدی برای بقای رژیم شاه نبود ،جزء سرویسهای

امنیتی عراق قرار گرفت و عامل صدام شد و راه ویژهای برای فراری دادن مهرههای شاه به خارج

فراهم میآورد و تسهیالتی برای ورود و خروج افسران اطالعاتی عراق به مناطق غربی کشور

جور میکرد .به خصوص از شمال عراق سالحهایی میآورد و در اختیار گروهها و گروهکها
 -1زادة  29رمضان  ۴( 1340خرداد  ،)1301از رهبران و شخصیتهای دینی و سیاسی کرد .مدت  30سال در مدارس علوم دینی در کردستان
ایران به تدریس مشغول بود و فعالیت رسمی سیاسی خود را از دوران عضویت در جمعیت احیای کرد (کومله) در سال  1321شمسی با نام مستعار
«هوین» آغاز کرد .در سال  1322طرفدار حرکت مصدق بود و به پشتیبانی از آن فعالیت میکرد .پس از انقالب اسالمی با حکومت جمهوری
اسالمی به مخالفت پرداخت و در  23اوت 1979جنگ کردستان را اعالم کرد و با خیانتهای عدیدة خود خسارتهای فراوانی برای مردم کردستان
به وجود آورد و باعث شهادت جمعی از مردم و نیروهای مسلح ایران اسالمی شد .وی سرانجام در سال  1389در سوئد درگذشت.
 -2صخرة سخت ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .١٦١
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میگذاشت .هر کس یک بار هم با او مینشست و نیم ساعت به حرفهای او گوش میداد ،متوجه
میشد که از عقل و دین و انسانیت هیچ بهرهای نبرده بود.

سرمایهگذاری ساواک برای ایجاد ناآرامی در کردستان

قبل از آنکه انقالب به پیروزی برسد و ساواک از نگهداری رژیم شاهنشاهی مأیوس شود ،با

سرمایهگذاری مادی و اقتصادی و امنیتی ،مناطق غرب را به سوی بحران جدی هدایت کرد.

مطلب زیر که از زبان یکی از مقامات مهم ساواک نقل شده ،در این مورد قابل توجه بسیار

است.

آقای حسین صادقی از اعضای گروه مجاهدین انقالب اسالمی نقل کرده است که:

«یکی از کسانی که جزو مسئوالن میانی ساواک به شمار میآمد و به آنجا آورده شد،

شخصی به نام «حسن ثنا» مشاور تیمسار مقدم آخرین رئیس ساواک بود.
وقتی او را آوردند ،دستور دادم چشمهای او را ببندند .او گفت بستن چشم من بیهوده
است ،چون من همه جای این ساختمان را میشناسم .گفتم میدانم .فقط میخواهم لذت
چشم بستن را بچشید.
او به من در آنجا مطلبی گفت که بسیار برایم جالب بود و آن را نیز گزارش کردم.
ثنا گفت :مراقب کردستان باشید .دلیل آورد که پول زیادی قبل از سقوط حکومت،
به کردستان فرستاده شده تا با ایجاد ناامنی بر سر راه انقالب چالش ایجاد کنند و همین
طور هم شد.
ما شاهد بودیم «کومـلهها» و «دموکـراتها» چه مصایب و مشکالتـی را که دامن
نزدند»...

1

آری ،آقای عزالدین حسینی همانگونه که اشاره شد ،حقوق بگیر ساواک بود .همچنین سران

حزب دموکرات هوادار شوروی بودند.

روسها در اوایل انقالب سرمایة زیادی بر روی ضد انقالب داشتند که حکومت نوپای ایران

جان نگیرد .در مورد مخالفت با انقالب اسالمی ،شوروی ،آمریکا ،اسرائیل ،انگلیس و ارتجاع،
مثل هم فکر میکردند.

 -1صخره سخت ،از انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص . ٨٩
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ادامة بحران در کردستان

کردستان قبل از آنکه انقالب به پیروزی برسد ،ناآرام بود .بعضی از عناصر کردی که به غلط
خود را رهبران ُکردستان و سخنگوی خلق کرد معرفی میکردند ،بیشترین مشکل را برای نظام
نوپای جمهوری اسالمی ایجاد کردند و بیشترین ستم را به خلق ٌکرد نمودند.

آنها دانسته و یا نادانسته تیشه به ریشة مردم اصیل و نجیب کردستان زدند.

افرادی مانند قاسملو و عزالدین حسینی و بسیاری از همفکران آنها افراد وابسته به قدرتهای

خارجی بودند و هیچگونه اعتقادی به خلق ُکرد و به اصطالح احقاق حقوق مردم کردستان نداشتند.
آنها قبل از انقالب اسالمی به دنبال ایجاد بحران در غرب کشور بودند.
قاسملو طرفدار شوروی بود و عمدۀ طرفداران وی را کمونیست و چپگرا و مارکسیست تشکیل
میدادند ،که بالقوه و بالفعل ضد اسالم و مخالف جمهوری اسالمی و بیاعتقاد به مذهب و دین بودند.

در روزهای اول انقالب این گروهها از ضعف دولت موقت حداکثر سوء استفاده را برای عمل

به اهداف آمریکا و اسرائیل در غرب کشور داشتند.

دولت بازرگان به دفعات برای رسیدگی به مشکالت مردم کردستان هیأتهایی را به منطقه

فرستاد ،اما غرور بسیاری از سران آنها مانع از دسترسی به نتیجه گردید.

اعضای یکی از هیأتها که از طرف دولت به کردستان رفته بود ،عبارت بودند از:

 -آیتاهلل یحیی نوری ،محمد مُکری ،علی اردالن ،داریوش فروهر و ابراهیم یونسی.

این هیأت را احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور دولت بازرگان با موافقت هیأت دولت

به کردستان فرستاده بود .ترکیب این هیأت هم نشانة نگرانی دولت از مسائل کردستان و احساس
خطر فراوان از بحران در غرب کشور و هم عالمت تدبیر اولیة دولت برای حل سریع بحران بود.

نفس اعزام هیأت از ناحیة امام بود ،اما تصمیم در مورد شکل ظاهری آن ،بنا به مصالح روز از

ناحیة دولت گرفته شد.

سخنان درشت و خصمانة شیخ عزالدین

«در این میان شعار خودمختاری به عنوان مهمترین شعار گروههای مسلح به گونهای

شیوع یافت که ِع ّزالدین حسینی در گفتگو با مطبوعات در پاسخ به این سؤال که اگر
دولت مرکزی تمام درخواستهای کردها از جمله تدریس به زبان کردی و سپردن امور
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به کردها را نپذیرد ،اما نام خودمختاری بر آن بگذارد ،شما چه میگویید؟
اظهار داشت:

اگر جبرئیل از آسمان بیاید و قوانینی بیاورد که خـودمختـاری در آن نباشـد ،آن را

نمیپذیریم».

1

این همه گستاخی شیخ عزالدین -رهبر بخشی از عوامل ضد انقالب مستقر در غرب کشور-

نشانهای از حمایت خارجی از وی بود.

از طرف دیگر توجه به شعار خودمختاری چیزی نبود که در آن روزها قابل مالحظة نظام و قابل

اجرا باشد .کردهای ضد انقالب هم این را به خوبی میدانستند.

سخنان نسنجیدة شیخ ،اعالم جنگ با دولت جمهوری اسالمی و عالمت تصمیم آنها به ایجاد

بحران طوالنی و عمیق در استانهای غربی کشور بود.

هر چند شیخ در تمامی ناآرامیهای مناطق کردنشین در بعد از انقالب سهم و نقش داشت و به

همین دلیل صف کشتههای اکراد و شهدای کشور را طوالنی کرد ،ولی با شکستهای مفتضحانه

روبهرو شد و پس از ذلت فراوان به تاریخ پیوست.

الدین» لقب دادند.
مردم انقالبی کشورمان او را شیخ « ِذل َّ

شیخ مزبور  ٥میلیون تومان از یک روحانینما گرفت و از کردستان عراق برای او کالشینکف

وارد کرد .حزب خلق مسلمان با همان اسلحهها مسلح شد و ماهها شهر قهرمانپرور تبریز را ناامن

نمود و دچار بحران کرد و مشکالت زیادی پدید آورد.
شیخ ِع ّزالدین با اینکه مدعی بود به عنوان روحانی در تمام تظاهرات ،اعتصابات و سخنرانیهای
انقالب شرکت داشته است ،حکومت اسالمی را «حکومت ارتجاعی» و غیر قابل پذیرش میدانست.

در مقابل با اذعان به اینکه« :افق سیاسی ما باید وسیع باشد» ،به حمایت از گروههای ضد انقالب

میپرداخت».

2

در نتیجه از همان ابتدای امر ،سراسر کردستان زیر سلطة گروههای چپ الحادی قرار گرفت و

تمام امکانات شهری و روستایی به دست آنان افتاد .در چنین فضایی ،گروههای طرفدار خودمختاری
کردستان ،از جمله حزب دموکرات ،شیوخ مرتجع ،فئودالها و ارتشیهای فراری با انگیزههای اسالمی
مردم منطقه به مخالفت برخاستند .از آنجا که امام جایگاه ویژهای در بین مردم داشتند ،گروهها
 -1روزنامة اطالعات . 57 /12/24
 -2روزنامة ایران ،خرداد ماه  ،1388ص  -10صخرة سخت ،ص .160
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شرایط را برای موضعگیری علنی در مقابل ایشان مساعد نمیدیدند .با این حال در همان روزهای اوج
انقالب با پخش این شایعه که چون امام خمینی شیعه است ،به زودی تمام اهل تسنن را از بین خواهد
برد ،اذهان ساده مردم ُکرد را شدیدا ً آشفته ساخته و زمینه را برای اقدام نظامی علیه انقالب اسالمی

فراهم آوردند.

1

موضعگیریهای تند و غیرقابل قبول و گستاخانة شیخ ِعزالّدین نماد مشکالت عدیدهای بود که

انقالب اسالمی از همان روزهای اول پیروزی با آنها روبهرو بود .هر چند در نهایت همة گروهها و

گروهکها و همة آنهایی که در برابر انقالب ایستادگی کردند ،از بین رفتند و به تاریخ پیوستند و
امروز هم نامی هم از خیلی از آنها در زادگاهشان هم نیست ،اما هزینة زیادی بر انقالب تحمیل کردند.
درگیریهای در پاوه

از جمله شهرهایی که ضد انقالب در سال  1358دچار بحران فزاینده کرد ،شهر مرزی پاوه بود.

این شهر با مردمی آرام ،مالیم و مهربان معروف است ،اما عناصر وابسته به دشمنان انقالب و دشمنان

مردم کرد مزاحمت زیادی برای پاوه و مشکالتی برای کشور به وجود آوردند.

افرادی از ایل قلخانی و ایل جوانرود و اشخاصی که مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سردار جاف

نمایندة مجلس طاغوت و همکار ساواک تحریک میشدند و قصد داشتند نگذارند این منطقه روی
آرامش ببیند.

عناصری از چریکهای فدایی خلق هم از سراسر کشور در پاوه جمع شده بودند .آنها با

سالحهایی که از پادگانها به سرقت برده بودند ،در تاریخ  1358/٥/20در قریة قوری قلعه متحصن
شده بودند و با صدور قطعنامة  12مادهای خواستار تشکیل شورای شهر پاوه و تصفیة سپاه پاسداران
پاوه و خودمختاری کردستان بودند .دو روز بعد یعنی در  58/٥/٢٢گروهکهای فوق تمامی

راههای منتهی به پاوه را به تصرف خود در آوردند و شهر را محاصره کردند و چند کامیون حامل
مواد غذایی که از کرمانشاه برای مردم منطقه حمل میشد ،به سرقت بردند.

در روز  58/٥/24تمامی ارتفاعات پاوه را گروهکهای مسلح به تسخیر خود در آوردند ،سپس

تیراندازی به داخل شهر را شروع کردند.

شرایط هر ساعت سختتر میشد .فرماندة سپاه پاسداران پاوه توسط بیسیم اطالع داد که اگر

کمک فوری به پاوه نرسد ،شهر سقوط خواهد کرد.
 -1صخرة سخت ،ص .160
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دولت موقت ،شهید چمران را برای حل مشکل به منطقه اعزام کرد .چمران وقتی به پاوه رسید

که از  60پاسدار فقط  16نفر زنده مانده بودند .یعنی  ٤٤نفر از آنها شهید شده بودند .شرایط بسیار
ناگوار بود .چون از افراد باقی مانده ٧ ،نفرشان شدیدا ً مجروح شده بودند و مهمات آنها هم تمام

شده بود.

شهر در دست ضد انقالب افتاده بود .ضد انقالب با حمله به بیمارستان شهر  25پاسدار مجروح
را سر بریدند .مجموع عناصر ضد انقالب مسلّح چند هزار نفر میشدند.
شهید چمران مأموریت دشواری داشت .او که خودش هم مسلحانه با ضد انقالب میجنگید،

توسط آنها در محاصره قرار گرفته بود .سرانجام با انعکاس شرایط بحرانی پاوه توسط شهید چمران
خبر دقیقاً به اطالع امام رسید.
حضرت امام در  1358/٥/26فرمان زیر را به همین مناسبت صادر کردند.
م
«بسم اهلل الرحمن الرحي 

 24شهر رمضان  27 /99مرداد 58
از اطراف ايران ،گروههاى مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا كردهاند كه
من دستور بدهم به سوى پاوه رفته و غایله را ختم كنند.
من از آنان تشكر مىكنم؛
و به دولت و ارتش و ژاندارمرى اخطار مىكنم
اگر با توپها و تانكها و قواى مجهز،
تا  24ساعت ديگر حركت به سوى پاوه نشود،
من همه را مسئول مىدانم.
من به عنوان رياست كل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور مىدهم كه:
فورا ً با تجهيز كامل عازم منطقه شوند؛
و به تمام پادگانهاى ارتش و ژاندارمرى دستور مىدهم
كه بىانتظا ِر دستور ديگر و بدون فوت وقت،
با تمام تجهيزات به سوى پاوه حركت كنند؛
و به دولت دستور مىدهم وسايل حركت پاسداران را فورا ً فراهم كنند.
تا دستور ثانوى ،من مسئول اين كشتار وحشيانه را قواى انتظامى مىدانم .و در صورتى
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كه تخلف از اين دستور نمايند ،با آنان عمل انقالبى مىكنم.
مكرر از منطقه اطالع مىدهند كه دولت و ارتش كارى انجام ندادهاند.
من اگر تا  24ساعت ديگر عمل مثبت انجام نگيرد،
سران ارتش و ژاندارمرى را مسئول مىدانم.
و السالم.
1

روح اهلل الموسوي الخمينى»

این اعالمیة محکم و بسیار جدی نشان از جدی بودن بحران در پاوه و تعلل نیروهای مسلح و

دولت موقت در آن شرایط حساس بود.

به دنبال فرمان تاریخی امام یگانهایی از ارتش عازم پاوه شدند .انبوه مردان شجاع و جوانان

والیی از سراسر کشور به کرمانشاه وارد شدند .شهر از جمعیت جوانان بسیجی موج میزد .این امر
هم روحیة مردم کرمانشاه و شهرهای آن استان را باال برد و هم ارتش نیرومند شد و شوق به دفاع از

کشور در پرسنل تقویت گردید.

از این مهمتر تأثیر پیام امام بر روی عناصر ضد انقالب بود .وقتی آنها متوجه شدند که امام چنان

اطالعیهای دادهاند ،فرار را بر قرار ترجیح دادند .ظرف چند ساعت ارتش به پاوه رسید .نخست
تپههای مشرف به شهر به تصرف نیروهای خودی در آمد .سپس ارتش وارد پاوه شد .پس از پاوه
شهر نوسود و مریوان و بانه هم آزاد شدند و در مدت کمتر از ده روز تمامی شهرهای کردستان از

لوث ضد انقالب پاکسازی شد.

دیده و شنیدههای هیأت اعزامی به ُکردستان

«رفته بودیم ببینیم چه خواستههایی دارند .گلهای اگر دارند ،چیست؟ تا به دولت گزارش
کنیم و اگر راه حلی به نظرمان رسید ،پیشنهاد کنیم.
شب شد .همه بیست و چند نفری در اتاق کوچکی گرد آمدیم .با جناب صالحالدین مهتدی
که آشوبگری مجرب و کار کشته بود ،مالقات داشتیم .البته به نظر میرسید همکار سابق
ساواک هم بوده است؛ آن طور که پروندهاش نشان میداد و ساواک خود منتشر کرده بود.
 -1صحيفة امام ،ج ،9ص  / 582پيام [به نيروهاى ارتشى و مردم (پايان دادن به غایلة پاوه)]  27 /مرداد  24 /1358رمضان  / 1399مكان:
ت  -امام :ارتش با توپ و تانک به پاوه حرکت
ق م  /موضوع :فرمان پايان دادن به غایلة پاوه  /مخاطب :نيروهاى نظامى و انتظامى ،ژاندارمرى و دول 
کند ،روزنامة کیهان .58/٥/27
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نشسته بودیم و هنوز کسی چیزی نگفته بود که شیخ جالل برادر شیخ عزالدین از من
پرسید :چه دارید؟ (این را هم عرض کنم که شیخ عزالدین و شیخ جالل بانهای حضور
داشتند .با هم همشهری بودیم و طبع ًابی رودربایستی).

گفتم مگر بنا بود چیزی داشته باشیم؟ آمدهایم ببینیم چه میگویند و چه میخواهید؟
شیخ جالل برگشت خطاب به عدهای از جمع گفت :چیزی ندارند .گفتم ما که نیامدهایم
سوغات برای شما بیاوریم .آمدهایم ببینیم حرف حسابتان چیست؟
من منطقی در صحبتهایشان ندیدم .نگاه عشیرهای داشتند .گفتم آقا به دولت موقت

فرصت بدهید .امام قطع ًا به مطالبات شما توجه میفرمایند .اما بیهوده بود.

فردایش به مسجد رفتیم .آقای نوری چیزهایی گفت .در حدود همان مطالب منبری.
ایشان را گویا به این جهت با هیأت همراه کرده بودند که در عهد حکومت شاه چند ماهی
در مهاباد تبعید بودند.

شیخ عزالدین صحبت کرد و از ستمهایی که بر مردم ُکرد رفته ،گفت .حرفهای

خوب و منطقی نبود.
بعد شیخ جالل حسینی صحبت کرد و گفت :اسلحهها را تحویل نمیدهند ،ولی با
حکومت سرستیز ندارند .با تحویل اسلحه خودشان را ضعیف نمیکنند .اما با حکومت هم
در نمیافتند.

طبع ًا فروهر هم مطالبی ایراد کردند .شاه بیت سخنانشان این تمنا بود که:
 -هموطنان!

خواهش میکنم این بار از لولههای تفنگ صحبت نکنید.
فکر کنید و چه سخن زیبایی».

1

بخشی از خاطرات شهید چمران

«بزرگترین شهرهای کردستان مانند مهاباد ،بانه ،سقّز و بوکان بدون درگیری به
تصرف نیروهای اسالم در آمدند.
در شهر بانه نیروهای دشمن  ٤برابر نیروهای ما بود و فرماندهی آنها را جاللالدین
حسینی برادر عزالدین حسنی به عهده داشت و بزرگترین قدرت منطقه به شمار میرفت.

 -1صخره سخت ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .٢٦١
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در ساعت  ٦بعد ازظهر وارد بانـه شدیم ،ولی جالل  ٢ساعت قبل از ورود ما یعنی در
ساعت  ٤بعد از ظهر بانه را تخلیـه و به سمت عـراق گریختـه بود.

1

در ایجاد بحران در کردستان در سال  1358عناصری از فداییان خلق،
مجاهدین خلق،
شفق سرخ،
مائوئیستها،

استالینیستها،
و اعضای سایر گروهکهای ملحد و وابسته حضور داشتند،
و آن بحران خطرناک را ایجاد کردند.

خوشبختانه با مدیریت امام و حضور به موقع قوای مسلّح ،توطئة آنها خنثی گردید و امنیت به

کردستان و مناطق غربی کشور بازگشت.
موضعگیریهای فداییان خلق

فداییان خلق نیز در روزهای اولیة پیروزی انقالب مواضعی مشابه مواضع مجاهدین داشتند؛ از

راه رسیده و پرادعا و عصبانی و متوقع و مخالف همه چیز و همه کس.

یکی از وجوه اشتراک آنها با مجاهدین خلق مخالفت شدید آنها با باقی ماندن ارتش بود .آنها

هم که مستقیم و غیرمستقیم از ناحیة اتحاد شوروی هدایت میشدند ،با مهمترین برنامة نظام که

بازسازی ارتش بود ،آشکارا مخالفت میکردند.

بیانیة ذیل که دو روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی صادر شد ،گویای ناآرامیهای آنهاست:
«مهمترین حربه در دست امپریالیسم آمریکا و عامل عمدة سرکوب جنبش خلق،

ارتش مغرور و ضد خلقی است .بدون ایجاد ارتش خلقی ،همۀ پیروزیهای به دست آمده
نیمه کاره و موقت خواهد بود...
ارتش پس از انحالل باید از طریق تشکیل سازمانهای مسلح دفاع و مقاومت تودهای
به وجود آید ...انحالل ارتش و تمام ارگانهای حاکمیت رژیم سابق و ایجاد ارتشی که
دفاع از دستاوردهای انقالب را به عهده گیرد.
 -1کردستان ،مصطفی چمران ،ص . ٦٩١
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ارتش باید از طریق تشکیل سازمانهای مسلح دفاع و مقاومت تودهای به وجود آید.
همافران ،سربازان ،درجهداران و افسران جزء میهنپرستی که صفوف ارتش ضد خلقی را
ترک گفته و در سنگرهای خونین علیه ارتجاع جنگیدهاند ،آموزش نظامی و سازمانهای
مسلح خلق شرکت خواهند کرد و توسط شوراهای انتخاب خویش در اداره و رهبری ارتش
نقش خواهند داشت».

1

امام ،استوار و صبور

در این میان حضرت امام خمینی که عمده فشارها بر ایشان بود و شعار انحالل ارتش یکی از آن

فشارها محسوب میشد ،بیاعتنا به مخالفان ارتش ،با بردباری ،راهبرد خود را که اصالح و تقویت
ارتش بود ،با صالبت پیگیری میکردند.

امام خمینی در یک سخنرانی با شکوه در  21فروردین ماه  1358در دیدار جمعی از پرسنل

ارتش سخنرانی بسیار مهمی داشتند که یأس گروهکها را بیشتر کرد:

«سالم بر جوانانى كه در راه اهداف مقدسة اسالمى مجاهدت كردند!
درود بر شهيدانى كه در راه اهداف اسالمى جان خود را از دست دادند!

من از تمام طبقات ملت تشكر مىكنم؛ من در خدمت ملت هستم.
من از شما جوانانى كه در راه اهداف اسالمى جديت داريد تا اهداف اسالمى به ثمر
برسد ،تشكر مىكنم.
شما لشكر اسالم و قرآن هستيد .ملت موظف است به شما احترام بگذارد؛ ملت موظف
است از شما پشتيبانى كند .ما و اسالم پشتيبان شما هستيم ،شما دلخوش باشيد ،آزرده
نشويد از بعضى اخاللگران كه حرفهاى بيجا مىزنند.

2

ما شما را از خود مىدانيم و خود را از شما مىدانيم.
ما در همه مراتب با شما هستيم و تا آخر نهضت شما با ما و ما با شما.
اسالم اگر آن طور كه هست ،موفق بشويم كه احكام آن را اجرا بكنيم ،براى همة شما
سعادت ايجاد مىشود ،براى همة ملت سعادت ايجاد مىشود.
اسالم دين آزادى و استقالل است ،اسالم دينى است كه همه كس به حقوق خودش

 -1روزنامة کیهان .1357/11/25
 -2روزنامة اطالعات 57 /11 /28 ،و  1و  5و . 57 /12 /6
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مىرسد و مراعات همة حقوق را مىكند.
ارتش اسالمى در پناه اسالم است؛ ارتش اسالمى براى ملت و براى اسالم است و امروز
طاغوت از بين رفت و ان شاءاهلل ديگر برنخواهد گشت.
ن باشيد.
شما بايد حافظ استقالل مملكت خودتان باشيد ،حافظ آزادى مملكت خودتا 
همة قشرهاى ملت موظفند از شما پشتيبانى كنند.
شما كسانى هستيد كه بايد استقالل اين مملكت را حفظ كنيد و ما از شما تشكر
مىكنيم و ما پشتيبان شما هستيم.
همة ملت موظفند كه از شما پشتيبانى كنند و اگر كسى به شما جسارت كند ،به لشكر
امام زمان(عج) جسارت كرده است.
من به شما اطمينان مىدهم كه شما در جوار اسالم با ط َُمأنينه ،با سالمت ،با سعادت

زندگى خواهيد كرد.

1

این موضعگیریهای محکم امام همیشه در برابر گروهها و گروهکهای ضد انقالب بود .آنها
بدون آنکه نقشی در پیروزی انقالب داشته باشند ،اظهار طلبکاری میکردند و اصوالً انقالب
را قبول نداشتند .اما گروهکهای منافق و ضد خلق ،از آزادیهای فراوان اوایل انقالب سوء

استفادههای زیادی کردند .آنها ضمن سرقت اسلحهها از پادگانها و مسلح کردن جوانان کم تجربه
و جویای نام ،درصدد انتقام از انقالب برآمدند و به منظور انتقام از ارتش مکتبی ،فرماندة کل ارتش

را ترور کردند.

ترور سرلشکر قرنی

مخالفت با بازسازی ارتش اص ً
ال مورد نظر استکبار جهانی و ایادی داخلی آنها نبود .هر چند
آمریکا و متحدان آمریکا و ایادی داخلی آنها اصوالً با هر اقدامی که موجب ثبات کشور میشد

شدیدا ً مخالف بودند ،ولی گروهکهای مسلح ،ارتش را مانع رسیدن به امیال ضد مردمی خود

میدیدند .به هر حال این دو تفکر با انتصاب سرلشکر قرنی به ریاست ارتش موافق نبودند.
از طرف دیگر بعضی از همان گروهکها از فردای پیروزی انقالب دست به توطئه زدند.

در خوزستان عدهای دور «آل شبیر خاقانی» جمع شدند و پیگیر شعار بسیار خطرناک وی که

 -1صحيفة امام ،ج ،6ص  / 526سخنرانى [در جمع پرسنل ارتش (پشتيبانى از نيروهاى نظامى)]  12 /فروردين  12 /1358جمادىاالول  /1399مكان:
ق م  /موضوع :پشتيبانى از نيروهاى نظامى  /حضار :پرسنل لشكر يك پياده.
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خواستار تجزیة خوزستان بود ،شدند.

جمعی در کردستان از تجزیهطلبان هواداری کردند.

سه گروه در کردستان دنبال تجزیة استانهای غربی کشور بودند« .عبدالرحمن قاسملو» حزب

دموکرات را هدایت میکرد و شعارهایشان ،بسیاری از جوانان ساده دل کردستان را متوجه خود

کرد.

حزب کوموله دیگر حزب خشن و تجزیهطلب مناطق کردنشین بود و حزب رزگاری گروهک

دیگری بود که بسیاری از اعضای گروهکهای الحادی و التقاتی و وابسته را جذب شعارهای خود

نمود.

ما بعدها و در فصل مربوط به توطئة گروهکها ،بیشتر بحث خواهیم کرد.

سرلشکر قرنی عالوه بر اینکه در برابر توطئهگران ارتش نظیر سرهنگ توکلی نیشابوری و همراهان
وی ایستاد و مانع قدرت گرفتن آنها در ارتش شد ،دو کار مهم را به دقت پیگیری میکرد:
 -1تصفیة بازماندگان ارتشیهای غیر انقالبی و بدسابقه که خدمت آنها در ارتش خطرناک مینمود
و موضوع ایجاد ارتش مکتبی را با مشکل روبهرو میکرد.
 -2برخورد جـدی و انعطاف ناپذیر با گروهکهای الحـادی که در مناطق مـرزی به توطئه تجزیه
کشور مشغول بودند.

برخورد جدی وی با گروه دوم مطلوب بسیاری از مقامات غیر انقالبی کشور نبود .حتی دولت

موقت نیز به همین دلیل ریاست او را بر ارتش نمیپسندید و ...سرانجام به کار وی در ششم فروردین
سال  1358پس از  48روز خدمت صادقانه خاتمه داد و او مجبور به استعفا شد.

بعدها همانهایی که ریاست او را بر ارتش برنمیتافتند ،به خدمات ارزنده و صادقانة وی پی

بردند ،ولی دیگر دیر شده بود.

سرانجام این افسر وفادار به امام و انقالب با دست جنایتکارانة آمریکا که از آستین گروهک
آد م ُکش «فرقان» بیرون آمده بود ،در روز سوم اردیبهشت سال  1358به شهادت رسید.
نگاهی به اطالعیة گروهک فرقان پس از شهادت سرلشکر قرنی و به عهده گرفتن ترور وی،

هم نقش تخریبی این گروهک بیدین را روشن میکند و هم مشکالت روزهای اولیة انقالب را

به نمایش میگذارد.

«سرسپردگی به امپریالیزم آمریکا و کوشش در جهت انجام کودتای آمریکایی ،همکاری
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با رژیم طاغوتی قبلی ،همکاری با رژیم ضد توحیدی!! فعلی و سرسپردگی به دیکتاتوری
آخوندیسم ،مفسد فیاالرض ،اقدام برای سرکوب مردم کردستان در جهت قلب حقایق و
واقعیات و متهم کردن مردم به اینکه مأمور اجنبی هستند ،کوشش برای خلع سالح مردم
مبارز و محروم ایران و بازسازی ارتش».

1

بود.

ترور سرلشکر قرنی توسط گروهک التقانی و ضد مردمی فرقان ،نخستین ترور بعد از انقالب

خیانتهای گروهکها

یکی از خیانتهای گروهکهای مسلح ضد انقالب حمله به پادگانها و غارت سالحهای

سبک و نیمه سبک و اسناد سری مراکز نظامی بود.

از آنجایی که عمدة گروهکها ارتباط با سرویسهای بیگانه مانند آمریکا و شوروی داشتند،

بخش اعظم این اسناد بسیار مهم به دست دشمنان قسم خوردة انقالب اسالمی افتاد.

همچنین در حالی که مردم انقالبی ،درصدد به تسلیم وادار کردن آخرین مراکز رژیم شاهنشاهی
سری
بودند ،گروهکهای ضد انقالب با خیال راحت به مرکز ساواک حمله بردند و اسناد به کلّی ّ

آنجا را غارت کردند.

برای پی بردن به عمق این فاجعه ،ذی ً
ال مشاهدات حضرت آیتاهلل خامنهای مقام مع ّظم رهبری

را مالحظه فرمایید:

«بعد از انقالب که دروازهها باز شد و یک قدری بی در و پیکر شدیم ،در آن چند ماه اول
وقتی اطالعات سپاه شکل گرفت و کارها شروع شد ،کشور ما تا اعماقش در اختیار سرویسهای
اطالعاتی (دشمن) قرار گرفت.
اوایل انقالب ما آمدیم این ساختمانهای گوناگون را در این عمارت (مرکز سپاه پاسداران
و ساختمان ساواک سابق) نگاه کردیم ،در پنهانترین اتاقهای اینجا ،شعارهای چریکهای
فدایی خلق و منافقین را دیدیم .تا این اعماق آمده بودند .میدانید که آنها هم جاسوس بودند.
البته خیلی فرصت نکردند که هر چه میخواهند ببرند .اما همین قدر که پایشان به اینجا
رسید ،محوطهای به این عظمت را ناامن کردند .شاید نیروهای انقالبی به فکرش هم نبودند.
 -1صخرة سخت ،ص .152
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اما آنها نه به فکر و عقل خودشان ،بلکه با هدایت سرویسهای امنیتی بیگانگان ،فهمیدند
اینجا کجاست .اینجا آمدند .ادارة دوم رفتند .جاهای دیگر رفتند و من خودم دیدم .این
روایت نیست.
در اتاقهای ادارة سوم ،ادارة دوم ،ادارة هشتم ،طبق تقسیمات قدیم دستگاه اطالعاتی
ایران ،در آن زوایا و پنهان خانهها هم ،ما هر جا که رفتیم ،دیدیم آرشیوها به هم ریخته و
پروندهها به سرقت رفته است.
االن هم ما قاعدتاً یک تعدادی پرونده کم داریم .آن وقت هم که بررسی میکردند،
پروندهها نبود ،یا کم بود .و معلوم بود که به سرقت بردهاند.
عالوه بر اینها جای پای اینها بود .آمده بودند .همه جا را کشف کرده بودند .پنهانترین
جاهای هر نظام ،طبعاً دستگاه اطالعاتی و مرکز اسناد اطالعاتی آنجاست .حال شما ببینید
وقتی اینجا وارد بشوید ،جاهای دیگر هم به طریق اولی رفتهاند .مخصوصاً آن کشورهایی
که در بعضی از استانهای ما کنسولگری داشتند ،توانستند به خانة امام جمعه ،استانداریها،
مساجد ،حسینیهها ،در بین مردم و شخصیتها بروند و آنها را تخلیة اطالعاتی کنند و از آنها
راهنمایی بگیرند و مث ً
ال سرویس اطالعاتی روسیه در ایران خیلی از خانهها و جاهایی را که
رژیم سابق ،دستگاههای روسی را از آنجاها کنترل میکرد ،کشف کرد و فهمید که از اینجاها،
لو میرفته است.
پروندة مقربی را دزدیدند و خیلی از مسائل را از آن طریق کشف کردند به وسیلة منافقین،
که یادتان هست.
این قبیل پروندهها و شگردهای اطالعاتی سیا و موساد را که ساواک در گذشته از آنها
استفاده میکرد ،بدین ترتیب همة شگردهای اطالعاتی ،منابع و اسناد به میزان زیادی لو رفت
و هم مسائل کشور ما.
خیلی از چیزها بود که اگر جهت تهیهشان یک مأمور اطالعاتی به  5سال وقت نیاز
داشت ،اینها ظرف  5روز آن اطالعات را به دست میآوردند.
این هم یک مشکل دیگر ماست که دورانی را گذراندیم که کشور بی در و دروازه بود.
1

آمدند اینجا و خیلی چیزها را کشف کردند و رفتند».

راستی که این خیانت گروهکها به خصوص گروهک منافقین ،غیرقابل بخشش است.

 -1صخرة سخت ،ص / 96بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری در مراسم افتتاح دانشکدة اطالعات وزارت اطالعات.
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منافقین و روحانیت

به طور کلی هر روحانـی و عالمـی که با منافقین مرتبط بود ،مشکلدار شد .این حـرف گـزافـی

نیست.

در این مورد روحانیونی که با منافقین مرتبط بودند ،به سه دسته تقسیم میشوند:

گروه اول :آنهایی که آگاهی زیادی از ایدئولوژی و تفکرات آنها داشتند .بنابراین ارتباط گهگاه

این گروه با منافین برای تأثیرگذاری بر آنها بود .این گروه عاقبت به خیر شدند.

گروه دوم :افرادی بودند که در زندان و یا بیرون از زندان و در دوران مبارزه ،با آنها ارتباط

داشتند و به آنها کمک مالی میکردند ،ولی نمیخواستند عضو سازمان آنها شوند ،اما با آنها هم در
مقابله و دشمنی نبودند .اینها هم با فاصله ،عاقبت به خیر شدند.

آیتاهلل طالقانی را میتوان مصداق این گروه دانست .حال آنکه نه مرحوم طالقانی آنها را قبول

داشت و نه منافقین ایشان را قبول داشتند .دیدیم وقتی مرحوم آیتاهلل طالقانی به خصوص پس از
تغییر ایدئولوژی ،آنها را رها کرد ،توسط تقی شهرام تهدید به قتل شد.

منافقین ،مرحوم آقای طالقانی را در حد یک وسیله قبول داشتند که زیر چتر ایشان سینه بزنند

و ایشان را حتیالمقدور در مقابل امام قرار دهند .اما آیتاهلل طالقانی عاقلتر و وارست ه از آن بود که

فریب آنها را بخورد و خام آنها بشود.

آن مرد بزرگ تا آخرین روزهای عمر پربرکت خود ،از منافقین نفرت داشت.

گروه سوم :آنهایی که حامی و طرفدار آنها بودند و از آنها هواداری میکردند .بهتر بگوییم آنها

را قبول داشتند .مثل مرحوم آقای الهوتی که قبل و حین و بعد از انقالب از آنها جانبداری میکرد،

و تا ایشان از پا در نیامد ،آن مرد عاطفی و صمیمی را رها نکردند .سرانجام در حالی که  54سال بیشتر

عمر نداشت ،با کپسولی که منافقین در اختیار او گذاشته بودند ،خودکشی کرد.

منافقین خود بهتر از دیگران میدانستند که در بین مردم جایگاهی ندارند .تشکیل «میلیشیا» و

عضوگیری جوانان جویای نام و نوجوانان هم در آن تشکل ،گرهی از کالف آشفتة آنها باز نکرد.

آنها در زندان هم که بودند ،سر سازگاری با هیچ کس را نداشتند .بیشتر از همه با علما و

روحانیت مخالف بودند .چون آنها به ماهیّت ضد اسالمی آنها پی برده بودند.

منافقین یک سیستم سازمانی مانند ،سیستم پادگان ،در زندانها برقرار کرده بودند .هر کس با آنها

نبود ،منزوی میشد و هر کس با آنها به مخالفت برمیخاست ،او را متهم به همکاری با ساواک میکردند.
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تمامی مشکالت آنها ناشی از خود محوری و خودشیفتگی بود.

مطلب زیر یک نمونه از خود شیفتگی آنهاست:

دکتر پیمان از مبارزان قدیمی میگوید:

«مسعود رجوی در سال  1357از زندان به من پیغام داد که به نظر ما !؟ انقالب به

سرعت در حال پیشروی است و به طور زودرس!؟ پیروز میشود؟
با امام صحبت کنید تا با بختیار صحبت کند!! که (بختیار در قدرت) بماند و سقوطش
به تأخیر بیفتد.
نهایت استدالل این بود که:

 -ما هنوز در زندانیم و آمادگی (برای پیروزی انقالب) را نداریم».

1

اسم این را چه میگذاریم؟ غیر از خود بزرگ بینی؟

این اظهار نظر غیر از خود بزرگبینی چند نکتة زشت دیگر هم دارد:

میگوید:

 -1به نظر ما انقالب به سرعت در حال پیشروی است .از  17شهریور  57تمام مردم ما و حتی

حامیان شاه هم میدانستند که انقالب پیروز میشود .اما منافقین به دلیل ماهیت ضد دینیشان با تأخیر
بسیار مجبور به پذیرش انقالب و پیروزی آن شدند.
 -2درخواست از امام برای ابقای بختیار!!

راستی این دیگر اوج سفاهت است .زیرا آمریکا و اروپا و همة حامیان شاه خواستار ابقای بختیار

بودند ،اما این فقط و فقط امام خمینی بودند که یک تنه در برابر همة حامیان بختیار اسالمگریز و

وابسته ،ایستادند و انقالب را به پیروزی رساندند .یعنی:
 -مواضع منافقین در این مسأله موضع شاه بود.

حضرت امام لحظهای هم با ابقای بختیار وابسته که دستش به خون مردم انقالبی و متعهد

کشورمان آغشته بود ،موافق نبودند و هر کس بر ابقای وی پافشاری میکرد ،وابسته و سلطنتطلب

و اسارت خواه میدانستند.

آقای رجوی میگوید:
 -3انقالب در حال پیروزی است و ما هنوز در زندان هستیم و آمادگی برای پیروزی انقالب
 -1صخرة سخت .محمدحسین روزیطلب ،ص . 643
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را نداریم!! این اظهار نظر رجوی ما را به یاد اظهارات عجیب و غریب یکی از کاندیداهای ریاست

جمهوری میاندازد که گفت:

تا من بیدار بودم تقلب نشد .بالفاصله تا من خوابیدم تقلب شد!! از نظر وی انگار نه کشور

رهبری دارد و نه قانون اسالسی و نه شورای نگهبان دارد و نه نیروهای نظامی و انتظامی و اطالعاتی
و نه میلیونها چشم بینا و بیدار که تماماً ناظر بر انتخابات بودند .رجوی هم تصور میکرد که محو ِر
کشور است و چون آن روزها در زندان بود و آمادگی برای پیروزی انقالب را نداشت ،متوقع بود

که زمان از حرکت بایستد و تا بیرون آمدن وی از زندان ،حرکت انقالب متوقف شود!؟

چنین تفکری در رأس سازمان منافقین قرار میگیرد ...پس از چندی خروجیِ همان تفک ِر خود

بزرگ بینی ،موجب فاجعة  7تیر و  8شهریور و شهادت شهید بهشتی ،شهید باهنر ،شهید رجایی و

دهها شهید بزرگ دیگر شد .و پس از آن نیز شهادت شهدای گرانقدر محراب :شهید قاضی ،شهید
مدنی ،شهید صدوقی ،شهید دستغیب و شهید اشرفی اصفهانی و دهها تن از مردان انقالبی و زنان

متعهد ،که قربانی خودمحوری منافقین شدند.

رجوی و رفقایش چون میدانستند که در انقالب اسالمی ،رهبری حضرت امام حرف اول و آخر را میزند

و مجاهدین با همة ادعاها و شعارهایشان کمترین تأثیری در انقالب اسالمی نداشتند،
میخواستند حداقل در یکی دو راهپیمایی حضور یابند
و احتماالً سخنرانی کنند و بعدها بگویند:
ما هم در انقالب نقش داشتهایم.
سپسسهمخواهیکنند.

از آنجا که این اندیشه عملی نشد ،بعدها برای سهمخواهی نقش کشتههای خود را توسط رژیم

مطرح کردند و خود را بنیانگذار مبارزة مدرن علیه شاه معرفی کردند و اظهار طلبکاری نمودند.
منافقین در آستانة پیروزی انقالب

 -٣وحشت یا خود بزرگبینی؟

با توجه به اینکه یکی از اشکاالت اساسی منافقین ،خود بزرگبینی بود ،آنها خودشان را در

اوج عرش میدیدند و تمامی اقشار جامعه اعم از روحانی ،دانشجو ،بازاری ،کارگر ،کشاورز و ...را
در حضیض عقب ماندگی میدانستند.
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نمیدانیم شاید هر کس که معیار و مالکی نداشته باشد تا همواره خود را با آن معیارها بسنجد

و یا فاقد آینه باشد که زود زود قیافة خود را در آن مشاهده کند و کاستیها را برطرف نماید ،به

بیماری خود بزرگ بینی مبتال شود.

خدا و ارزشهای اسالمی،

مالک و میزان مسلمانی و حتی انسانیت انسان است.
با اعتقاد درست به اسالم،
هیچ کس از جادة عقل و عدالت منحرف نمیشود.

دریغ که منافقین اسالم را قبول نداشتند .همچنین به دلیل غرور و عجب ،هیچ کس را هم برتر

از خود نمیدیدند و نمیخواستند تا از نصایح پدرانة آنها بهرهمند گردند.

اگر به مرحوم آیتاهلل طالقانی میگفتند« :پدر طالقانی» دو دلیل داشت:

 -1میخواستند آن مرد وارسته و الهی را روبروی امام قرار دهند و خود سوء استفاده کنند.
 -2میخواستند افکار و خواستههای خود را از زبان ایشان مطرح نمایند.

همان بالی بزرگی که بر سر حجتاالسالم مرحوم آقای حسن الهوتی آوردند و خیلی از

علما و روحانیون دیگر هم به همین راه کشاندند .مرحوم آقای منتظری هم بر اثر تلقین مدام منافقین

خواسته و یا ناخواسته سخنگوی آنها شد و به تدریج از انقالب و امام فاصله گرفت .لذا از چشم امام

افتاد و منزوی گردید.

افراد متعدد دیگری را هم میتوان دراین گروه جای داد.

یکی از طلبههای درس نخوانده آقای جـالل گنجـهای بود .وی که عداوتی دیرپای نسبت به
روحانیت داشت ،به منافقین روی آورد ،یا منافقین او را جذب کردند .او در زندان قویاً از آنها حمایت

میکرد.

وی در پایان یکی از راهپیماییهای میلیونی مردم تهران ،در گوشهای از میدان آزادی و با حضور

چند ده نفر از منافقین و مردم عادی ،آرم منافقین را با شوق فراوان تشریح میکرد ...جالل گنجهای
پس از هفتم تیر از کشور فرار کرد .منافقین هم او را رها نکردند و خودش هم از آنها جدا نشد و به

گروه سلطنت طلبها مرتبط گردید.

جالب است که فرح به او لقب آیتاهلل داده است.

فرح مینویسد:
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«آقـای آیتاهلل گنجهایکه در عراق هستند ،ما به آنها نذورات خودمان را میدهیم».

1

خوش به حال آقای گنجهای که یک سرش در منافقین است و سر دیگرش در سلطنت طلبها

و سر سومش بین مخالفین انقالب اسالمی و وطنفروشها...

سرنوشت آقای گنجهای سرنوشت محتوم همة روحانیونی است که با دشمنان انقالب عقـد

اخـوت میبندند.

راجع به منافقین

آقای محمد محمدی گرگانی مینویسد:

«اوایل انقالب دیداری با آقای رجایی داشتم ،مرحوم رجایی گفت:

میخواهی چیزی را صریح به تو بگویم .به واهلل من هنوز از بچهها (مجاهدین) میترسم.

میبینمشان میترسم.
من میفهمیدم چرا .برای اینکه با آن زمینة ذهنی که از زندان داشت ،از بچهها
میترسید و ناراحت بود و حق هم داشت.
میگفت خودم از آنها میترسم .حاال به آن شرایط نگاه میکنم ،وحشت میکنم از نوع
رفتاری که در زندان با ما داشتند.
از آن طرف محمد حیاتی و موسی خیابانی میگفتند .اینها تا ما را نابود نکنند ،ساکت
نمینشینند.
ایدئولوژی و تئوری راست این است .بقای ما نابودی آنهاست.
من دقیق یادم هست که یک بار با آقای هاشمی صحبت میکردم .میگفت ما مطمئن
هستیم که اینها میخواهند با ما درگیر شوند و با ما برخورد کنند .ما مطمئنایم که اینها
نمیایستند .اینها نمیخواهند با ما راه بیایند .اینها میخواهند خودشان به قدرت برسند.
خاطرات زندان هم به این ذهنیت کمک میکرد .در زندان خود هاشمی از آنهایی بود
که منزوی شده بود .در واقع نوعی بایکوت غیر مستقیم بود.
آقای مهدوی کنی در سال  50به ما کمک کرد .اما ایشان میگفت :ما به شما اعتماد
نداریم .سازمان ،تئوریاش این است که ما خرده بورژوازی سنتی هستیم .دین ما محتوا
 -1دختر یتیم ،از فرح پهلوی ،ج  ،2ص .1036
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ندارد و تئوریاش این است که مارکسیستها از ما بهترند .شما چه توقعی دارید که ما
به اینها اعتماد کنیم.
تئوری سازمان این است که ما موجب انحطاط جامعه هستیم .ما نمیتوانیم این را
تحمل کنیم و بپذیریم .اگر اینها بیایند ما را نابود خواهند کرد.
سازمان هم از آن طرف استدالل میکرد و میگفت:
روحانیت به خاطر درگیری با ما ،رفتند با ساواک همکاری کردند».

1

عدم تأیید امام

منافقین هیچگاه مورد تأیید حضرت امام خمینی قرار نگرفتند ،نه موقعی که در سال  50اعالم

موجودیت کردند و جمع زیادی از مردم اعم از دانشجویان ،کارگران ،بعضی از بازاریان و حتی

تعدادی از روحانیون از آنها حمایت کردند ،نه موقعی که در زندانهای رژیم به لحاظ نفرات در

اکثریت بودند و نه در وقت دیگر.

سند زیر گویای همین دیدگاه است:

«گروهک منافقین همان موقع که امام درنجف مشرف بودند ،چند بار با امام مالقات

کرده بودند و درخواستشان این بود که امام آنها را تأیید کند.
بعضی از دوستان گفتند جناب آقای دعایی هم واسطه شده بود ،ولی امام نپذیرفته بود.
بعد از مدتی با آوردن تأییدیه از مرحوم الهوتی و آقای هاشمی رفسنجانی ،دوباره خواسته
بودند که امام تأییدشان کند ،که باز ایشان قبول نکرده بود».

2

البته موضوع عدم تأیید اقدامات منافقین توسط امام چیز تازهای نیست .زیرا امام پس از مطالعة

اعتقادات آنها که توسط خودشان تهیه و تألیف و منتشر شده است ،به کلی آنها را نسبت به اصل

اسالم بیاعتقاد دانستند.

در اینجا قصد نقل اظهارات حضرت امام نیست ،بلکه برای نشان دادن تأثر امام از آنهایی بود

که هم منافقین را تأیید میکردند و هم از امام میخواستند که آنها را تأیید کنند.
ببینید:

شیخ حسن الهوتـی به همراه روحانیونی همچون هاشمـی رفسنجانـی و سیدمحمود طالقانـی

 -1زندان در زندان ،زمینة  30خرداد  -1360چشمانداز اردیبهشت و خرداد  ،1384شمارة  ،31ص .14
 -2خاطرات سیدحسن موسوی تبریزی ،ص  ،180ص .283
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نامههایی به امام نوشتند و خواستار تأیید مواضع این گروه از سوی امام خمینی شدند.
امام فرمودند:

«سران اينها شياطينى هستند كه آن شياطين مىخواهند جوانهاى ما را ،دخترهاى بيچارة
ما را ،پسرهاى بيچارةمارا ،مىخواهند در مقابل ملت نگه دارند و قيام كنند در مقابل ملت ،و
همه را به باد فنا بدهند.
اينها يك گروههاى كوچكى هستند كه چنانچه اين مصلحت ،كه عبارت از اين است كه
جوانهاى گولخوردة ما برگردند به آغوش اسالم و ملت ،اگر نبود اين ،خوب ،تكليف آنها زود
معلوم مىشد.
ملت هم فرياد مىزنند و از من مىخواهند كه تكليف آنها را معين كنم.
لكن من مصلحت همة مسلمين را و غير مسلمين را هم مىخواهم،
كه اينها همه رها كنند اين شرارتها را؛
و جوانها و دخترها و پسرهاى عزيز ما گول اينها را نخورند.
از دام اينها فرار كنند؛ و به آغوش اسالم برگردند،
كه اينها براى ملت نمىخواهند كار بكنند.
دليل اين است كه اينها در هر جا دارند قيام به ضد ملت مىكنند.
اين هياهوى چند روز پيش از اين ،دو روز پيش از اين ،و آن شرارتها ،براى جلوگيرى
از امريكا بود؟!
اين مردمى كه شهيد شدند امريكايى بودند؟!
اين خرمنهايى كه شما آتش مىزنيد ،خرمنهاى امريكاست؟!
اين كارخانههايى كه شما به تعطيلى مىكشيد ،كارخانههاى امريكايى است؟!
اين كشاورزان را كه دعوت به كمكارى و بيكارى[ ،مىكنيد] يا اينكه اگر حاصل عمرشان
را جمع كردند ،شما با يك كبريت آتش مىزنيد،
اينها مردم امريكا هستند؟!
شما طرفدار خلق هستيد؟!
طرفدار خلق ايران هستيد؟!
طرفدار ملت خودتان هستيد؟!
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شما آقايان كه از اينها تأييد مىكنيد ،طرفدارى از اسالم مىكنيد؟!
طرفدارى از كشور اسالمى مىكنيد؟!
كارهاى اينها را اسالمى مىدانيد؟!
شما كارهاى حكومت اسالمى ما را اسالمى نمىدانيد ،و كارهاى اين گروهـكها را كه در
ميدانها و در خيابانها با سالح به جنگ مردم برخاستهاند اسالمى ميدانيد؟!
نبايد يك دفعه هم تفكر كنيد؟!

ّ
ين َس َنة
تفك ُر َسا َع ٍة خَ ْي ٌر ِم ْن ِعبا َد ِة َسب ِع َ

1

اگر شما هفتاد سال هم عبادت كرديد ،بنشينيد يك ساعت هم تفكر كنيد؛ فكر كنيد كه
داريد چه مىكنيد ،فكر كنيد كه براى خودتان داريد چه غایلهاى بهپا مىكنيد.
آن صحبتهايى كه شما فرستاديد و در مجلس كردند ،اين براى خدا بود؟!
اين تهمتها براى خدا بود؟!
اين كارهايى كه شما مىكنيد ،مع األسف شمايى كه طبقة مسلم و اسالمى هستيد ،اين
كارها براى كشور شماست؟ براى اسالم است؟
دين ،شما را وادار كرده است كه بر خالف يك دولتى كه اين همه گرفتارى دارد ،عمل بكنيد
و چوب الى چرخ يك دولتى كه دارد براى اين ملت شب و روز زحمت مىكشد ،بگذاريد؟!
اين براى اسالم است؟ يا براى ملت اسالمى است؟! به نفع كشور است؟!
مگر من و شما چند سال ديگر هستيم؟ مگر شماها چه قدر مىخواهيد عمر بكنيد؟ مگر
شما هر مقامى هم پيدا بكنيد ،از مقام رضاخان و محمدرضا خان بيشتر مىشود؟
عبرت بگيريد! عبرت بگيريد از اين حوادث تاريخ.
تاريخ معلم انسان است.
تعليم بگيريد از اين حوادثى كه در دنيا واقع مىشود .شماها چند سال ديگر نيستيد در
اين عالم ،چمران 2هم نيست؛ چمران با عزّت و عظمت و با تعهد به اسالم جان خودش را فدا
كرد و در اين دنيا ،شرف را بيمه كرد و در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه كرد؛
ما و شما هم خواهيم رفت.
 -1بحاراألنوار ،ج  ، 66ص .293
ساعتى انديشيدن ،برتر است از هفتاد سال عبادت و پرستش( البته در جوامع حديثى شيعه به جاى« سبعين» «،س ّتين» ذكر شده است).
چمران
	
 -2شهيد مصطفى
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مثل چمران بميريد.
مثل اين سربازهايى كه در مرزها كشته مىشوند ،بميريد».

1

 -٤توطئههای خلق عرب

یکی از استانهای بسیار مهم کشور ما استان خوزستان است .این استان به دالیل استراتژیک و

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از اهمیت بسیار باالیی در راهبرد کشور برخوردار است .به میزانی که این
استان در دید مسئوالن نظام حایز اهمیت است ،برای کشورهای مرتجع و حامیان آنها مانند آمریکا،
انگلیس و اسرائیل نیز پر اهمیت است .زیرا ناامن کردن این استان میتواند آنها را برای ایجاد فتنه

امیدوارتر کند.

یکی از مشکـالت بـزرگ و عمیقی که اوایل انقالب مزاحمت بسیار زیادی برای حکـومت نوپای

ما به وجود آورد ،فتنۀ خلق عرب بود .هر چند ما اوایل انقالب در کردستان ،کرمانشاه ،بلوچستان و
ترکمن صحرا مشکالت امنیتی داشتیم،اما ریشة ناامنیهای آن مناطق ،در دست عناصر ضد انقالب

بود ،که شعار سنیگری میدادند .اما معاالسف سر خط فتنة خلق عرب شیخ شبیر خاقانی که خود
را شیعه میدانست ،بود.

هر چند ما تالش داریم بحث بررسی ناآرامیهای اوایل انقالب را به طور خالصه بیاوریم و

بررسی فتنه در خوزستان نیز از این قاعده بیرون نیست ،لذا ما بسیار فشرده به ریشههای آن بحران

اشاره میکنیم.

فتنة خوزستان از کجا آغاز شد؟

مردم خوزستان به رغم داشتن تنوع زبان در کلیّت و تمامیّت ارضی کشور خود را مقید میدانند.

دریغ آنانکه باید َرهبر باشند ،خود ر هبُر میشوند.

از ابتدای انقالب و یا حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،زمانیکه کمیتهها برای دفاع از
انقالب و مردم تشکیل شدند ،اختالف اندازی شروع شد .مث ً
ال شیخ فتنه در خوزستان معتقد بود

 -1صحيفة امام ،14 ،ص - 482 :سخنرانى [در جمع اقشار مختلف مردم (تذكر به بنى صدر ،نهضت آزادى و فريب خوردگان)]  1 /تير /1360
 19شعبان  / 1401مكان :تهران ،حسينيه جماران /موضوع :عزل بنى صدر و پيامدهاى آن -هشدار و نصيحت به فريب خوردگان گروهكها -تذكر
به گروه «نهضت آزادى»  /حضار :اقشار مختلف مردم ،پرسنل پايگاه چهارم نيروى هوايى ،اعضاى بسيج خمينى شهر ،اعضاى دفتر تبليغات قم ،اهالى
دامغان،فرهنگيانمسجدسليما ن
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که نیمی از اعضای کمیتههای خوزستان باید عرب باشند و نیم دیگر غیر عرب .چیزی که تا آن

روزسابقه نداشت و با طرح این موضوع یکباره اختالف بین عربها و غیرعربها شروع شد و اوج
گرفت .مث ً
ال اگر رانندة تاکسی عرب بود ،مردم کرایة او را میدادند ،اما اگر غیر عرب بود ،کرایة
او را نمیپرداختند.

شعار تدریس زبان عربی در دبستانها و داشتن کتاب درسی به زبان عربی و تشکیل مجلس

عربی در خوزستان برای تصویب قوانین محلی ،تشکیل دادگاههای عربی ،پخش برنامههای عربی
در رادیو و تلویزیون خوزستان ،دادن اولویت به عربها برای استخدام و گرفتن مسئولیتهای
استانی و تأمین بخشی از درآمد نفت برای عمران خوزستان و ...دایم مطرح میشد .به قدری این

ادعاها و حرفها خطرناک و غیرقابل قبول بود که حتی محافظهکارترین مقامات هم تحمل چنین

حرفهایی را نداشتند.

سردار سرلشکر غالمعلی رشید دربارة ریشههای ماجرای خلق عرب میگوید:
«جریان سیاسی خلق عرب قبل و بعد از انقالب دو جنس متفاوت دارد.

قبل از انقالب جـریان سیاسـی خلـق عـرب بیشتر به رژیم عراق وابسته بود و عمدة
ارتباطش از طریق استخبارات عراق بود.
بعد از انقالب بیشتر وابسته به انگلیس و آمریکا بود؛ هر چند بعضی از ارتباطهایش با
رژیم عراق نیز برقرار بود».
فتنهای به نام استاندار خوزستان

همانگونه که گفتیم ،خوزستان استانی بسیار مهم و استراتژیک است .شهید بهشتی تعبیری در

مورد بعضی از استانها داشتند که برای ماهم جالب بود .میگفتند فالن استان ،استان دشواری است.

یعنی بعضی از استانها به دالیل موقعیت استراتژیک نیاز به استانداری مدیر،مدبر ،عاقل ،کارآزموده،

با تجربه ،با حوصله ،قاطع و انقالبی دارد.

استاندار وقت ،دکتر احمد مدنی که یک ژنرال نیروی دریایی شاه بود ،هیچکدام از این صفات

را نداشت.

خود ما که مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران و عضو شورای فرماندهی بودیم ،با

هماهنگیهای قبلی با وی ،میخواستیم با نظر مبارک حضرت امام ،سفری به جزیرة خارک که
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عمدهترین ترمینال صدور نفت کشور بود ،داشته باشیم ،مسائلی برای ما پیش آمد که شنیدنی است.
خاطرة زیر در راستای مشکالت خوزستان در اول انقالب است:

خاطرهای از نویسنده

با اتومبیل به اهواز رفتیم .بنا بود ساعت  10با دکتر مدنی استاندار خوزستان مالقات کنیم .ساعت

 ٩/٥به دفتراو رسیدیم .رئیس دفتر ایشان گفت :تیمسار نیستند .بسیار تعجب کردیم .او اصرار میکرد

که هیچ اطالعی از این مالقات ندارد .نیم ساعتی در دفتر ماندیم .با همراهان مشورت کردیم که چه
کنیم؟ همه میگفتند چون مأموریت مهم است ،باید حتماً با استاندار مالقات کنیم .لذا من به شهید
عبداهلل مِسگر که جزء همراهان بود ،گفتیم اذان بگوید .او هم با صدای بلند شروع کرد به اذان گفتن.
نیمههای اذان بود که دکتر مدنی از دفترش در آمد و ما را که دید ،قدری خجالت کشید .ما را

به داخل اتاقش دعوت کرد .با اکراه پذیرفتیم .چند دقیقهای بیشتر در اتاقش نبودیم .چون وقت نبود،
خداحافظی کردیم و به طرف فرودگاه اهواز رفتیم .به مجرد ورود به فرودگاه ،یک ماشین آهو از
درب فرودگاه خارج شد .مسئول اطالعات فرودگاه به ما گفت :سرنشینان آن اتومبیل گروه پروازی

شما هستند!! ما به سرعت دور زدیم و در خیابانهای اهواز به تعقیب آنها پرداختیم .هر قدر بوق
زدیم ،مؤثر نبود .سرانجام به آنها رسیدیم و اتومبیل آنها را متوقف کردیم و به طرف فرودگاه اهواز

بازگشتیم!! بالفاصله هلیکوپتر  ٤١٢روشن شد و ما را به آسمان برد .اما متأسفانه خلبانها کم تجربه
بودند و راه بوشهر را بلد نبودند .به ناچار گفتند ما از اهواز به طرف دریا میرویم و از کنار ساحل به

بوشهر میرسیم؛ چون نقشه نداریم .در وسط بیابان به روستایی رسیدیم .خلبان فرود آمد و از اهالی
پرسید :راه بوشهر کجاست؟ آنها هم اظهار بیاطالعی کردند .مجددا ً خلبان ،هلیکوپتر را به پرواز

درآورد .اما آژیر هلیکوپتر ،تمام شدن بنزین را اعالم کرد .به ناچار در وسط بیابان فرود آمد .از

آنجا با بیسیم با خلبان هلیکوپتری که بنا بود ما را از بوشهر به خارک ببرد ،تماس گرفت .یک
ساعتی طول کشید که یک فروند هلیکوپتر «سیکوروسکی» در حالی که یک سرهنگ فرماندة
آن بود ،نمودار شد و نزدیک ما فرود آمد .ابتدا پرسید :خلبان هلیکوپتر کیست؟ ستوان دوم خلبان

با ادای احترام نظامی گفت :قربان! من خلبان هلیکوپتر هستم.

سرهنگ خلبان دو سیلی محکم به دو طرف صورت او نواخت و با فحشهای آبدار گفت :شما

خیال میکنید بالل و گوجه فرنگی بار کردهاید؟ نه نقشهخوانی بلد هستید و نه سوخت الزم زدهاید.
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سپس به ما گفت :بفرمایید سوار شوید.

من گفتم :جناب سرهنگ اجازه بفرمایید یک نفر از آنها سوار شود و برای هلیکوپتر سوخت

و دیگر مواد الزم بیاورد.

سرهنگ گفت :اینها باید همین جا بمانند و از گرسنگی بمیرند.

بعد معلوم شد دکتر مدنی به محض خروج ما از استانداری به خلبانها دستور داده بود فرودگاه

اهواز را ترک کنند تا ما به خارک برای بازدید نرویم!؟

دربارة عملکرد نادرست تیمسار مدنی ،سخن بسیار است.

دریادار شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی دربارة مدنی میگوید:

«مدنی استاندار خوزستان بیش از اینکه دنبال حل مشکل باشد ،به دنبال تحریک

مشکالت بود تا خود قهرمان شود.

اص ً
ال جریانی به نام خلـق عـرب (به آن معنا) وجود نداشت ،ولی ایشان قصد داشت

اثبات کند که خود ،خلق عرب را سرکوب کرده است».

1

اگر چه نظام نوپای ما چارهای جز استفادة چند درصدی از عناصر رژیم سابق را نداشت ،اما آنها

به جای سپاسگزاری از مواضع پدرانة حضرت امام تا توانستند در مسیر انقالب سنگاندازی کردند.
صد البته ما به بسیاری از آنها اطمینان کردیم که شایستة اطمینان بودند؛ سرلشکر محمدسلیمی،

شهید سرلشکر صیّاد شیرازی ،شهید سرلشکر ستاری ،شهید سرلشکر بابایی ،شهید سپهبد قرنی،
سرلشکر شهبازی ،سرتیپ ظهیرنژاد ،سرلشکر صالحی ،سرلشکر حسنی سعدی ،دریادار سیاری،

شهید سرلشکر نامجو و ...از جمله فرماندهان با کفایت و متعهد بودند ...اما دریادار مدنی یک عنصر

سلطنتطلب و وفادار به رژیم سابق بود ،که به گفتة فرح پهلوی به شاه قول داده بود اگر رئیس
جمهور شود ،انقالب را به رژیم سلطنتی باز خواهد گرداند.

2

پایان بحران خوزستان

پس از ناآرامیهای زیادی که گروهک خلق عرب به زعامت شیخ شبیر خاقانی انجام داد ،طاقت

مردم متدین و انقالبی خوزستان تمام شد .در روز 24تیرماه  1358مردم خرمشهر برای برگزاری مراسم
سوم شهید رضایی به مسجد جامع رفتند ،نارنجکی در داخل مسجد منفجر شد که هفت شهید و جمع
 -1صخرة سخت .ص .210
 -2دختر یتیم ،ج  ،٢ص .962
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کثیری مجروح شدند.

مردم خشمگین و شهید داده که به خوبی میدانستند مرکز فتنه خانة شیخ است ،به صورت فشرده

به طرف منزل وی به راه افتادند و خانه را محاصره کردند و پس از کشته شدن چند نفر از محافظین خانه
و چند نفر از مردم ،خانه تصرف شد و شیخ دستگیر گردید.

در بازرسی از منزل شیخ ،چند قبضه اسلحة ژ ،3چند قبضه کالشینکف ،تعدادی کلت ،هشت

عدد نارنجک روسی و چند دستگاه بیسیم و مقدار زیادی پول ایرانی و دینار عراقی همراه با مقادیر
زیادی اسناد و مدارک پیدا شد و به دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی افتاد...

چند روز پس از آن حادثه ،شیخ را تحتالحفظ به قم منتقل کردند .همچنین شش نفر از سران

فتنه اعدام شدند که رانندة شیخ جزء معدومین بود.

شیخ یا تحت تأثیر عذاب وجدان و یا ترس از محاکمه و محکومیت و یا هر دلیل دیگر از بسیاری

از ادعاهای خود چشمپوشی کرد؛ از جمله گفت:
 فع ًال به دلیل خستگی ،مدتی در قم خواهد ماند.

وی همچنین نژادپرستی و تجزیهطلبی را که منسوب به وی بود ،محکوم کرد و از ادعاهای خود

دور شد .از طرف دیگر جمع قابل مالحظهای از عـوامل شیـخ که از عوامل رژیم خـونخوار صـدام

محسوب میشدند ،دستگیر شدند.

به دنبال این اقدامات شجاعانه ،مردم متعهد اهواز که یا به اعتراض تندرویهای شیخ و حامیانش

و یا از ترس از شهر خارج شده بودند ،به اهواز بازگشتند و شهر پس از مدتها رنگ آرامش به

خود گرفت .معاالسف پس از تسخیر کنسولگری عراق در اهواز ،معلوم شد که عراق بخشی از

سیاستهای خود را از طریق شیخ شبیر خاقانی اجرا میکرده است.
در اسناد موجود در آن مرکز ،آمده است:

 -پس از آنکه سازمان سیاسی خلق عرب منحل شد ،توانستیم افکارمان را به طور مستقیم در

میان جمعیتی که در اطراف شیخ جمع شده بودند ،نفوذ دهیم .همچنین توانستیم نظرات شیخ را
راجع به اوضاع منطقه و آیندة آن درک کنیم و توجیهاتی را که برای ما از راه بصره میرسید ،به

شکل مناسب به او القا کنیم.

در همین اسناد کنسولگری عراق دربارة نقش محوری شیخ شبیر و ارتباط او با سازمان سیاسی

خلق عرب آمده است:
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 بعد از بردن شیخ محمدطاهر به خارج از خرمشهر ،کار این سازمان به خصوص پس از گرفتنعناصر مؤثر سازمان ،کام ً
ال متوقف شد.
به این ترتیب و با از بین رفتن محوریت شیخ شبیر ،پایان قطعی دوران حضور و فعالیت آشکار
ضد انقالب وابسته به عراق در خرمشهر و ک ً
ال در خوزستان فرا رسید.
از آن پس سازمانها و گروههایی که تا آن زمان محور عمدة قضایا به شمار میرفتند ،از صحنه

خارج شدند و هیچ اثری از آنان بر جای نماند.

1

رذالت دولت بعث عراق

دولت عراق عالوه بر خرمشهر ،توزیع سالح در بین عشایر شمال خوزستان را نیز از خرداد1358

آغاز کرد و به این صورت که سران عشایر به پایگاههای مرزی عراق از جمله در بجلیه مراجعه

میکردند و پس از تحویل سالح ،آنها را با وانت به داخل ایران میآوردند و بین افراد تقسیم مینمودند.

در همین ایام برخی افراد نیز به عماره (عراق) میرفتند و از جانب ارتش عراق آموزش نظامی

میدیدند .با تشدید انفجارها در خوزستان ،سپاه دزفول  30نفر را در بین گروه خلق عرب نفوذ داد.
این افراد در پوشش اعضای خلق عرب ،بارها به داخل عراق رفتند و سالح و مواد منفجره از حکومت

بعثی دریافت کردند .همچنین آنها با هدایت سپاه دزفول ،یک بار  100قبضه کالشینکف از عراق

تحویلگرفتند.

در مجموع ،سپاه دزفول از میان سالحهایی که دولت عراق بین عشایر عرب توزیع کرده بود،

 3000کالشینکف جمعآوری کرد .این اقدام با کمک عشایر عرب انجام شد .دولت عراق قبل از
آغاز جنگ ،در مجموع حدود  10000سالح بین عشایر خوزستان توزیع کرده بود.

2

این موارد خالصهای از توطئ ة گروهی به نام خلق عرب بود که مدتهای مدیدی از وقت

گرانبهای انقالب اسالمی در آغاز شکلگیری آن ،برای خنثی کردن آنها صرف شد؛ وقتی که باید
مصروف آبادانی کشور و رسیدگی به محرومین میشد.
کودتای نوژه

یکی از توطئههای زشت ضد انقالب در  18تیر ماه سال  1359کودتای نوژه است .از آنجایی

 -1خاطرات سردار سرلشکر غالمعلی رشید ،نشریة نگین ،ش .41
 -2همان .
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که مرکز ثقل این حرکت ضد انقالبی پایگاه هوایی شهید نوژه در همدان بود ،این توطئه به کودتای

نوژه معروف شد.

اگر بخواهیم این رویداد را با حذف زواید و حاشیهها مورد بررسی قرار دهیم ،باید نگاهی کوتاه

به دولت نیم بند  37روزة شاهپور بختیار بپردازیم.

بختیار پس از شکستهای همه جانبهاش که در دورة مسئولیتش مواجه شد ،به تحریک اطرافیان

و به خصوص ارتشیهای فراری و عناصر بیوطن جبهة ملی ،باور کرد که اگر دست به اقدامی بزند،
مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

بختیار در اوایل سال  1358مخفیانه از کشور گریخت و وارد پاریس شد .او به تدریج توسط

ضد انقالب محاصره شد و هر روز عدهای از افراد معلومالحال اخبار دروغی را از ضعفها و

نارساییهای انقالب به وی منتقل میکردند و پس از هر جلسهای بر ضرورت یک حرکت قهرآمیز
توسط ارتشیهای ضد انقالبی تأکید داشتند.
گفتنی است که:

شاه فراری پس از سرنگونی از قدرت ،لحظهای از توطئه علیه انقالب دست نکشید.

آن عنصر مردم گریز و بزدل که دسیسههایش برای ماندن در قدرت در برابر طوفان عظیم

مردمی سودمند نبود ،پس از خروج از کشور به طور دایم سران ارتش را برای کودتا تحریک

میکرد؛ کاری که شاه از ترس واکنش مردم و با حضور خود در ایران انجام نداده بود ،پس از فرار،
بیصبرانه در انتظار اقدامات ارتش بود .هر چند ارتشی برای کودتا نمانده بود ،اما شاهِ درمانده مانند
غریقی که برای نجات خود حتی به خس و خاشاک روی آب هم متوسل میشود ،به تحریک چند

فرمانده بیکس و کار ارتش امید بسته بود.
فرح مینویسد:

«البته ما در بدو خروج از ایران نمیخواستیم از منطقه دور شویم.

محمدرضا مایل بود در منطقه باقی بماند و با فرماندهان ارتش در تماس باشد.
گروهی از فرماندهان عالی رتبه مانند سپهبد بدرهای ،سپهبد ربیعی ،سرلشکر خسروداد،
سرلشکر نشاط و گروهی دیگر به محمدرضا قول داده بودند طی چند روز مخالفان را از دم
تیغ گذرانده و اوضاع را آرام کنند».

1
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همۀ قراین حکایت از همین حقیقت دارد که هیچگاه دودمان پهلوی ،مردم ایران را جدی

نگرفتند و به خواست قانونی آنها توجه نکردند.

البته رضاخان و محمدرضا عـددی نبودند ،بلکه این انگلیس و بعـدها آمریکایـیها بودند که

سلسلة پهلوی را به مردم ستیزی تشویق کردند.

دولت آمریکا در جریان انقالب اسالمی هر کاری که توانست برای ابقای شاه کرد و حتی بدین

منظور دستور کشتار مردم کشورمان را داد و سپس ژنرال هایزر را برای کودتا به کشورمان فرستاد

و چون همة راههای کنترل انقالب را با مدیریت و رهبری امام ،بسته دید ،شاه را به خارج فرستاد
تا مردم ،فریب فرار شاه را بخورند و از حضور خود در خیابانها بکاهند .غافل از اینکه خداوند با

امام و با مردم بود.

امام که به خوبی دشمن را میشناختند ،فریب ترفندهای دشمن را نخوردند و بالفاصله پس از فرار

شاه و ضمن اظهار مسرت ،به مردم توصیه کردند که به تظاهرات گستردهتر ادامه دهند و اعالم کردند
که هر چه زودتر به کشور باز خواهند گشت.

به رغم این موضوع ،شاه و آمریکا و متحدان آمریکا یک لحظه هم به انقالب اسالمی مردم
روی خوش نشان ندادند.؛چون کشورهای استکباری ،عموماً مردم گریزند .دلیل این موضوع ،این

است که  %90سالحهای ساخت آنها برای کشتار مردم است.

آنها ارتش کشورها و امرای ارتشهای کشورهای تحت سلطة خود را مرتب آموزش آدمکشی

میدهند.

فرح مینویسد:

شدت عمل اویسی در جریان اغتشاشات  15خرداد ماه سال1342
«محمدرضا که از ّ

همیشه رضایت داشت ،سوء اعمال اویسی را نادیده میگرفت!!

در جریان حوادث سال  1357اویسی را فرماندار نظامی تهران کرد و امیدوار بود
شدت عمل
شدت عمل خود ،تظاهرکنندگان را مرعوب کند .اما برعکسّ ،
اویسی بتواند با ّ

حدت
او در  17شهریور ماه  1357باعث شد تظاهرکنندگان به مخالفتهای خودشان ّ

بیشتریببخشند».

1

در مورد کودتای نوژه دو نظریة متفاوت بین مقامات کشور بود:
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 -1جدی نبودن کودتا

برخی معتقد بودند با توجه به شناخته نبودن دستاندرکاران کودتا و نداشتن هیچگونه پایگاه

نظامی و مردمی سران کودتا و امکانات بسیار محدودشان ،نمیتوانستند در ایران کاری بکنند که

حاکمیت را به اوباش برگردانند.

ت شاهپور بختیار که رهبـری کـودتا را به عهده داشت و امکانات وی ،فرح
در مورد شخصی 

مینویسد:

«شاهپور بختیار ،هم پس از فرار از ایران ،در پاریس به مالقات من آمد و دستم را

بوسید و گریه کرد و گفت:
''-علیا حضرت! مرا ببخشید .من تقصیری نداشتم .ارتش شاهنشاهی مقاومت نکرد و

الاّ با کشتن عدهای از مردم تهران ،کار درست میشد!''

مخدر داشت و این مواد هم در پاریس
بختیار که متأسفانه اعتیاد شدیدی به مواد ّ

فوقالعاده نایاب و گران بود ،تا توانست به بهانة مبارزه با رژیم ایران ،ما را تلکه کرد!! او

یک میلیون دالر بابت تأسیس یک ایستگاه رادیویی از ما گرفت .بعدا ً ما متوجه شدیم
ایستگاه رادیویی یک میلیون دالری او عبارت است از یک ضبط صوت دو کاسته!؟ که
خودش و دوستانش کنار آن مینشینند و حرف میزنند ،آنگاه نوار صوتی آن را به یک
ایستگاه خصوصی رادیویی در پاریس میدهند تا ضمن پخش آگهیهایش ،صحبتهای
آنها را هم پخش کند.
از این ایستگاههای موج اف -ام خصوصی در همة پایتختهای دنیا موجود است که با
گرفتن مبلغ اندکی مطلب مورد عالقة مشتریان خود را پخش میکنند».

1

اظهارات فوق در مورد شاهپور بختیا ِر وابسته و معتاد که در برابر توفان سهمگین انقالب اسالمی

خود را مرغ توفان میدانست و در دوران خوش رقصی کوتاهش دهها نفر از مردم عزیز کشورمان
را شهید و جمع زیادی را مجروح نمود و هرگز نتوانست حتی یک لحظه از سرعت انقالب بکاهد،

قابل مالحظه است.

او آن روزها درصدد انجام کودتا بود .کاری که در دوران مسئولیت ظاهریش و در آن روزها

که ژنرالهای ارتش با حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سلطنتطلبها دنبال آن بودند و
 -1دختر یتیم .ج  .٢ص .1012
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کاری از پیش نبردند ،به طنز بیشتر شبیه بود.

سرهنگ مح ّمدمهدی کتیبه مسئول حفاظت اطالعات وقت ارتش میگوید:

«آمریکا یقین داشت که این کودتا به نتیجه نمیرسد و هدفشان از این مسأله چیز

دیگری بود .میخواستند انسجام ارتش را به هم بزنند( .دو سال پس از پیروزی انقالب
اسالمی) ارتش داشت روی پای خودش میایستاد و تقریب ًا شخصیتش را به دست میآورد.

یک ارتش مردمی داشت پا میگرفت و وفاداریش به نظام به اثبات رسید.
مردم در همه راهپیماییها فریاد میزدند:
 ارتش فدای ملت ،ملت فدای ارتش.در تیر ماه  1359ارتش داشت یک دست میشد و اعتماد به نفسی را کسب میکرد.
آمریکا و سرویسهای غربی هدفشـان این بود که این ارتش کمر راست نکنـد و ارتش
منسجمی که مخالف سیاستهای آمریکا و غرب در منطقه باشد ،به وجود نیاید.
شوروی هم بدش نمیآمد که ارتش را به هر طریقی که هست ،تضعیف کند تا بتواند
نفوذ خود را از شمال گسترش بدهد و عناصر حزب توده و چریکهای فدایی و گروههای
چپ را بر اوضاع مسلط کند».

1

 -2جدی بودن موضوع کودتا

از آنجا که از روزهای بعد از پیروزی انقالب ،ضد انقالب با حمایت شرق و غرب مشکالت

بیشماری را برای کشور ایجاد میکرد ،مقامات تصمیمگیر کشور ،موضوع کودتا را خیلی جدی
گرفتند؛ که جدّی هم بود.

ما در این مقال برابر اسناد به ارزیابی میدانی کودتای نوژه میپردازیم؛ چرا که دشمن ،زخم

خورده و خشمگین بود و باید دشمن را جدّی میگرفتیم.
به قول سعدی:

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد.

2

 -1صخرة سخت ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .٩٢٩
 -2گلستان سعدی  /باب اول  /در سیرت پادشاهان
دانی که چه گفت زال با رستم ُگرد دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
دیدیم بسی که آب سرچشمة خُ رد چون بیشتـر آمـد شتـر و بـار ببرد
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با توجه به اینکه صدام خونخوار و اویسی خونریز در کنار کودتاگران بودند ،از این جهت هم

باید کودتا جدی گرفته میشد.
ذی ً
ال به صورت مختصر مقداری راجع به دو تن از حامیان کودتا  -یعنی صدام دیکتاتور عراق و
ارتشبد اویسی -قدری توضیح میدهیم.
الف :حمایت صدام عفلقی

در اوایل پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از سران کشورهای مرتجع خلیج فارس اظهار نگرانی

شدید میکردند .آنها که تا آخرین روزهای حضور شاه در کشور از وی حمایت میکردند-
به خصوص مقامات سعودی که بیشتر از دیگران از سقوط شاه وحشتزده شده بودند -به دنبال

عنصری میگشتند که به نیابت از آنها با انقالب اسالمی بجنگند .در این میان ،خیلی زود به صدام
رسیدند .صدام موقعیت پذیرش چنین خطری را داشت ،چراکه:
 -1جوان بود و جویای نام.

 -2حاکم عراق بود که بیشتر مردمش شیعه و بالقوه حامی انقالب اسالمی بودند.

 -3در قرارداد  1975الجزایر در مورد اروند رود خود را مغبون میپنداشت و منتظر فرصتی بود

تا جبران کند.

 -4کشورش از تمامی کشورهای عربی خلیج فارس و حتی از مجموع کشورها جمعیت بیشتری

داشت .بنابراین خود نیز آمادة چنین حرکتی علیه انقالب بود.

 -5کشورش پس از مصر ،از نیرومندترین و بیشترین نیروی نظامی برخوردار بود.

 -6با توجه به ضعف شدید ارتش در اوایل انقالب ،هر کدام از دشمنان انقالب را برای هجوم

به ایران تحریک میکرد.

اینها و عوامل دیگری دست به هم داد تا صدام با حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا ،انگلیس

و شوروی و حمایت مالی کشورهای عربی در  31شهریور  1359به ایران حمله کند.
ما انشاءاهلل در جلد بعد مفص ً
ال پیرامون جنگ هشت ساله بحث خواهیم کرد .در اینجا ما به

این نکته اشاره داریم که:

 -حمایت همه جانبة صدام از کودتاچیان دلیل آمادگی صدام برای حرکت جدیتری علیه

انقالب بود؛ که اینطور هم شد.
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ب :ارتشبد اویسی

غالمعلی اویسی همان افسر بیسواد و خشن که با به شهادت رساندن  15هزار نفر از مردم تهران

در سال  ،1342ارتشبد شد و مورد حمایت همه جانبة محمدرضا قرار گرفته بود ،به تحریک افسران
تندرو ،تهران را در  14آبان ماه  57به آتش کشید که شاید شاه او را به دلیل ناامنیهای گسترده،

نخستوزیر کند .اما آمریکاییها که تصور میکردند میتوانند انقالب اسالمی را به کنترل خود در

آورند ،از پیشنهاد نخستوزیری اویسی منصرف شدند .ولی اویسی همواره مایل بود در مسئولیتی
قرار گیرد تا بتواند مردم بیشتری را پیش پای منافع آمریکا قربانی کند...

او پس از فرار از کشور در پاریس جذب شاهپور بختیار شد .افسر دیگری که در کنار بختیار

بود ،سپهبد پالیزبان نام داشت .افسر بدنام و خشن با پروندهای آکنده از سوء استفادة عظیم مالی.

صدام هم پس از تماس با چند تن از یاران بختیار و دو مالقاتی که در بغداد با وی داشت ،قول

هرگونه مساعدتی را به بختیار داد.

«صدام در این دیدارها وحشت خود را از عواقب ناشی از انقالب اسالمی ایران برای

شاهپور بختیار فاش کرد».

1

بختیار ،اویسی و دیگر عناصر ضد انقالب که از مهابت انقالب اسالمی فرار را برقرار ترجیح

داده و به دامن کشورهای استکباری پناهنده شده بودند ،در مالقاتهای متعدد با مقامات نظامی و
سیاسی عراق تا توانستند راجع به ضعف ارتش و روحیة پایین نظامیان به دلیل اعدامها و دستگیریها

صحبت کرده و ارتش ایران را فروپاشیده معرفی کردند.

برای توجه بیشتر خوانندگان قدری بیشتر راجع به اویسی مینگاریم:

فرح مینویسد:

«البته باید بگویم اویسی عالقمند بود نخست وزیر شود و آن طور که ما بعدها از افراد

موثق شنیدیم ،فتنۀ  13آبان جلو دانشگاه و آتش زدن سفارت انگلستان زیر سر او بوده
و اویسی دنبال این هدف بوده که با بحرانی کردن اوضاع ،شرایط سقوط دولت شریف
امامی را به وجود بیاورد و خودش به نخستوزیری برسد .اما چون گزارشهایی داشتیم
که نشان میداد اویسی با قدرتهای خارجی تماس گرفته و حمایت آنها را برای انجام
یک کودتای نظامی جلب کرده است ،محمدرضا او را ندیده گرفت و زمام امور را به دست
 -1کودتای نوژه .مؤسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،چاپ چهارم ،1384 ،ص .91
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پیرمرد فرتوتی مانند ازهاری داد.
او یک ژنرال چهارستاره بود که تظاهر کنندگان در خیابانها او را االغ چهـار ستـاره
مینامیدند».

1

فرح در مورد اویسی خونخوار مینویسد:

«من همان شب علت انتصاب ازهاری (به جای اویسی) را از محمدرضا پرسیدم و

همسر فقیدم گفت ترجیح میدهد توسط انقالب مردم ساقط شود و به دست یک سرباز
بیسواد خونریز مانند اویسی نیفتد».

2

«محمدرضا معتقد بود اگر زمام امور به دست اویسی بدهد ،او سریع ًا دست به کودتای

نظامی خواهد زد و برای ساکت کردن کشور ،حتی ممکن است شاه مملکت را به جوخة
اعدام بسپارد».

3

جالب است محمدرضا یک ژنرال چهار ستارة سرکوبگر و مورد اعتماد خود را که سالها در

مشاغل مهم مانند فرماندار نظامی در تهران سال  ،1342فرماندة ژندارمری ،فرماندة لشکر یک گارد

و فرماندار نظامی تهران در سال  1357به کار گرفته بود و به دست او جنایات بیشماری مرتکب
شده بود ،حال او را یک سرباز بیسواد و خونریز مینامد.

َمثَل شاه َمثَل شیطان رجیم است .این شاه بود که امرای ارتش و نیروهای نظامی و اطالعاتی را

به خونریزی مردم وا میداشت .حا باید پرسید :عامل و اسمرالعلل خونریزی اویسی آیا شخص
دیگری جز محمدرضا بود؟ حال چه شده بود شاه از اویسی که دست پروردة خودش بود ،میترسید

و عالوه بر خونریزی ،او را بیسواد میخواند.

قرآن کریم در مورد تالش همه جانبة شیطان در انحـراف انسان و افـراط او در خالفکاری

بسیار،سرانجام آن را اینگونه میگوید:
طان ِإ ْذ َ
لن ِ
َك َم َثلِ الشَّ ْي ِ
قال لِ إْ ِ
ْسان ْاك ُف ْر َف َل َّما َك َف َر
4
خاف َ
ي ٌء ِم ْن َ
َ
ك ِإنِّي َأ ُ
اهلل َر َّب الْعالَمين.
قال ِإنِّي بَر 

مانند شیطان کـه انسان را به کفـر و انحـراف میخواند ،ولی انسان تحـت تأثیر القـائات شیطـان

 -1دختر یتیم ،ج  ،2ص .756
 -2همان.
 - 3همان.
 -4سورة حشر ،آیة .16
چون حكايت شيطان كه به انسان گفت« :كافر شو ».و چون [وى] كافر شد ،گفت« :من از تو بيزارم ،زيرا من از خدا ،پروردگار جهانيان ،مىترسم».
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به قدری زیادهروی مینماید که حتی شیطان هم از او اظهار بیزاری میکند و میگوید:
 -من از اقدامات تو از خدا میترسم.

عاقبت سوء شیطان و انسان منحرف

قرآن کریم پس از ذکر بیزاری شیطان از افراد تبهکاری که به تحریک شیطان منحرف شده و

در تبهکاری به افراط کشیده شده بودند ،میفرماید:
كان عا ِق َب َت ُهما َأنَّ ُهما ِفي الن ِ
َّار خالِ َد ْينِ فيها
َف َ
1
ك َجزا ُء َّ
َو ذلِ َ
مين.
الظالِ َ

سرانجام جایگاه شیطان و انسان کافر شده ،خلود در جهنم است و این کیفر ستمکاران میباشد.

به راستی که عملکرد شاه و ارتشبد اویسی و عاقبت آنها ترجمان آیة فوق است.
چگونگی کشف و خنثی شدن کودتا

«یکی از خلبانان که  ٦ماه قبل از کودتا از سوی گروه پشتیبانی «نقاب» مورد شناسایی
قرار گرفته بود ،سه روز مانده به موعد کودتا ،در پایگاه شهید نوژه مطلع شد که برای
ایفای نقش در کودتا در نظر گرفته شده است.
او جهت آگاهی از مأموریتش باید با سروان نعمتی مالقات کند .پس از دیدن سروان
حمید نعمتی در پایگاه ،قرار شد برای صحبت مشخص و مفصل در تهران او را ببیند .روز
سهشنبه در تهران به منزل حمید نعمتی رفت تا در جریان امر قرار گیرد.
حمید نعمتی به او گفت :مأموریت تو بمباران بیت امام است و ما میتوانیم تا پنج میلیون
نفر را بکشیم .گویا شگرد حمید نعمتی این بود که در نخستین دیدار توجیهی کودتا به
خلبانان عضوگیری شده ،چنین جملهای را میگفت تا از میزان آمادگی آنها برای شرکت
در کودتا و کشتار میلیونی (در صورت لزوم) اطالع یابد.
خلبان در مقابل نوع مأموریت و وسعت کشتار غافلگیر و مردد شد .اما به دلیل تصوری
که از اکثریت و قدرت کودتاگران داشت ،بیمناک شد که اگر واکنش منفی نشان دهد،
 -1سورة حشر ،آیة .17
و فرجام هردوشان آن است كه هر دو در آتش ،جاويد مىمانند؛ و سزاى ستمگران اين است.
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جانش در خطر قرار گیرد».

1

خود این خلبان در روایت مکتوبش ،ماجرای دیدارش با حمید نعمتی را اینگونه روایت میکند:
«من به او گفتم :شما با مردم مخالفید یا با حکومت؟ که این همه کشت و کشتار

میخواهید بکنید؟
گفت ما با حکومت مخالفیم ،ولی هر کس هم که بخواهد مانع کار ما بشود ،چارهای
نداریم جز اینکه همه را بکشیم.

این موضوع برای من خیلی ثقبل بود و چون از مخالفت کردن با آنها خصوص ًا در منزل

نعمتی ترس داشتم ،گفتم :من بیت امام را نمیتوانم بزنم ،ولی تلویزیون را میزنم و پس از
کمی صحبت از او جدا شدم».

2

پس از خروج از خانة حمید نعمتی ،خلبان مذکور با مادر و برادر کوچکترش مشورت میکند.

او خود در این باره مینویسد:

«مادرم به شدت ناراحت شد و گفت :تو نه تنها این کار را نباید بکنی ،بلکه باید

خبردهی و جلو این کار را بگیری و اگر اطالع ندهی ،شیرم را حاللت نمیکنم و ازت
رضایت ندارم.
باالخره تا ساعت  12شب با مادر و برادر کوچکترم دربارۀ این موضوع صحبت
میکردم و تصمیم گرفتم موضوع را به جایی و یا به کسی اطالع بدهم .ولی چون نعمتی
گفته بود در جاهای مختلف از جمله سپاه نفراتی داریم و خیلیها از جمله شریعتمداری
این کار را تأیید کردهاند ،میترسیدم به هر کسی این موضوع را بگویم ،شاید یکی از همان
نفرات باشد و نه تنها نتیجهای نگیرم ،بلکه بالیی سر خودم بیاورند...
باالخره تصمیم گرفتم موضوع را به آقای (آیتاهلل) خامنهای بگویم .برای محکم کاری
موضوع را روی کاغذی نوشتم و در خانه گذاشتم و به برادرم گفتم :اگر بالیی سر من آمد
و برنگشتم ،به هر ترتیبی شده این موضوع را به جایی خبر بدهد و جلو این کار را بگیرد».

3

خلبان مذکور نیم ساعت پس از نیمه شب از خانه بیرون آمد .ابتدا قصد داشت به جماران برود
و موضوع را مستقیماً با امام در میان گذارد.
 -1کودتای نوژه ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،چاپ چهارم ،1385 ،ص .٢٦٢
 -2همان ،ص .٤٦٢
 -3همان ،صص. ٦٦٢ -٤٦٢ ،
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برای گرفتن تلفن بیت امام ،با یکی دو جا (کمیته و سپاه و  )...تماس گرفت ،اما نتیجهای عایدش

نشد .سپس به سپاه پاسداران مستقر در پادگان ولیعصر (عشرتآباد) تلفن زد و گفت که موضوع
بسیار مهمی است که باید فورا ً با آقای (آیتاهلل) خامنهای در میان گذارد.

سپاه برای آنکه مجال تصمیم و چارهاندیشی داشته باشد ،پاسخ داد 20 :دقیقة دیگر مجددا ً

تماس بگیرد .پس از تلفن دوم ،سپاه به وی گفت که برای توضیح بیشتر نزد آنان برود.

خلبان ،اگر چه به همه مشکوک بود ،ولی چارهای نداشت و به پادگان رفت .پاسدارانی که با

او برخورد کردند ،کوشیدند تا از آنچه در سر دارد ،مطلع شوند .خلبان مقاومت کرد و برای نشان
دادن اهمیت مسأله و دستیابی به آیتاهلل خامنهای به افشای شغل خود و اینکه خطر بزرگی ایران و

موجودیت جمهوری اسالمی را تهدید میکند ،اکتفا کرد.

سپاه پادگان ولیعصر(عج) با کمیتة سه راه امین حضور تماس گرفت و اندکی بعد چند نفر از

کمیتة مذکور خلبان را به خیابان ایران ،منزل آیتاهلل خامنهای بردند.
آیتاهلل خامنهای ماجرای آن شب را این گونه روایت میکند:

«یک شبی من حدود اذان صبح شنیدم که د ِر منزل ما را میزنند ،اول دری که بین

محل پاسدارها و داخل حیات بود .به شدت هم میزدند .من از خواب بیدار شدم ،رفتم
دیدم آقای مقدم است و میگه که یک ارتشی آمده و میگوید با شما یک کار واجب دارد.
فوری گفتم کجاست؟ گفتند توی حیاط نشسته .رفتم توی اتاق پاسدارها دیدم که
یک نفری همون دم در تکیه داده به دیوار .با حال کسل و آشفته و خسته و سرش را فرو
برده بود .همانطور که نشسته بود ،گفتم شما با من کار دارید؟
بلند شد و گفت بله! گفتم چکار داری؟ گفت کار واجبی دارم و فقط به خودتون
میگویم و شاید یادم نیست گفت مربوط به کودتاست .به هر حال من حساس شدم
از حرفش .گفتم باشه ،من نماز بخوانم و میآیم .رفتم نماز را خواندم ،آمدم اونو صداش
کردم توی حیات .البته احتمال این هم بود که این مث ً
ال سوءنیتی داشته باشد .اما دیدم

نمیشه به حرفش گوش نداد .او هم اصرار داشت که تنها به من بگه .به هیچ قیمتی اگر
کس دیگری باشه ،نخواهد گفت .آوردمش توی حیات ،تابستان بود ،تیر ماه بود ،یک
جایی گوشة حیات نشستیم ،گفتم چیه قضیه؟ گفت کودتایی بناست بشه! گفتم تو از کجا
میدونی؟ بنا کرد شرح دادن...

وقایع سال اول انقالب

آثار بیخوابی شب و خیابانگردی و خستگی و افسردگی شدید و ضمن ًا هم سراسیمگی
و هیجان درش پیدا بود .حرفشو مرتب و منظم نمیزد و من مجبور بودم برای اینکه حرف
ازش در بیاورم و ببینم چی میگوید ،مکرر ازش سؤال میکردم و خالصه آنچه گفت این
بود که در پایگاه همدان اجتماعی تشکیل شده و تصمیم بر یک کودتایی گرفته شده که
یک عدهای توی کارند و پولهایی به افراد زیادی دادند ،به خود من هم پول دادهاند و قرار
است که درآن واحد در تهران و همدان یک جلسهای انجام بگیره .یک عدهای از تهران
جمع میشوند و میروند همدان و شب در همدان این کار انجام میگیره و آنهایی که
در همدان هستند ،کار را که در آنجا انجام دادند ،بعد میآیند تهران جماران را بمباران
میکنند و چند جا را بمباران میکنند ،سپاه پاسداران و یکی دو جای دیگر و یادم نیست
شاید مجلس را.
پرسیدم کی قرار است انجام بگیره این کودتا؟ گفت امشب و شاید گفت فردا شب.

گویا دقیق ًا یادم نیست .من دیدم مسأله خیلی جدی است و بایستی آن را پیگیری بکنیم.
البته در این بین احتمال این را میدادم که حال عادی نداشته باشد و یا متعادل نباشد.
احتمال دادم اینکه یک سیاست باشد که بخواهند ما را سرگرم کنند .اما در عین حال
اصل قضیه این قدر مهم بود که با وجود این احتماالت ،الزم بود که ما دنبال قضیه باشیم...
گفتم شما (خلبان) بنشین تا من ترتیب کار را بدم .نشاندمش و آمدم داخل اتاقم.

ضمن ًا آقای هاشمی شب منزل ما بود ...به آقای هاشمی گفتم چنین قضیهای است...

بعدا ً تلفن کردم به محسن رضایی .اون موقع مسئول اطالعات سپاه بود .گفتم فوری بیا

اینجا و یک نفر دیگر که او هم یک جای دیگر کار اطالعاتی میکرد ،1به هر دوی آنها
گفتم فوری بیایید که یک قضیهای است براتون بگم.
آن جوان را خواستیم ،آمد و گفتم بشین همین جا و به اونها گفتم اطالعاتش را

بگیرند .اینها یکی دو ساعتی با هم صحبت کردند .و اطالعاتش را یادداشت کردندُ .مقطّ ع

ُمقطّ ع میگفت .اما مجموع ًا اطالعات خوبی به دست آمد .محل تجمع آنها که میخواستند

بروند ،پارک الله بود .او اسم پارک الله را هم ظاهرا ً نمیدانست ،جایش را میدانست ...این
آقایون مشغول کار شدند .مقدمات بازجویی را فراهم کردند که هم در همدان و هم در
 -1منظور محمدکاظم پیرو رضوی مسئول کمیتة مستقر در ادارة دوم ارتش است.
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پارک الله بتوانند پیگیری کنند.
البته سپاه کشف کرده بود از مدتی پیش که کودتایی قراره انجام بگیره .شاید هم
فهمیده بود که این کودتا در پایگاه شهید نوژه باشه .اما نمیدانست زمانش کی است و
این براشون مهم بود.
رضایی همان روز گفت :ما این را فکر میکردیم دو سه هفتة دیگر یا یک ماه دیگر
انجام بگیرد».

1

پس از ساعاتی محسن رضایی ،مسئول وقت اطالعات سپاه پاسداران بازجویی از خلبان مذکور

را بر عهده میگیرد.

محسن رضایی ماجرای آن شب را این گونه روایت میکند:

«این خلبان به بیت امام در جماران و دنبال کسی میگشت که اطالعاتش را به او

بدهد .از آنجا او را نزد آیتاهلل خامنهای فرستادند که ایشان در آن وقت سخنگوی

شورای عالی دفاع بود .آقا هم او را پیش بنده فرستاد و ما اطالعات را از او گرفتیم .دقیق ًا
آخرین حلقهای که در اطالعاتمان کم داشتیم ،همین اطالعاتی بود که آن خلبان به ما
داد.
ما میدانستیم کودتایی که در حال وقوع است ،اما نقطة آغاز و روز آن را نمیدانستیم.
در ذهن خودمان آمد و اطالعات را به ما منتقل کرد ،متوجه شدیم تا  48ساعت دیگر
کودتا به وقوع خواهد پیوست .درست در همان شبی که آنها آماده شده بودند تا وارد
پایگاه شهید نوژه بشوند ،سربازان ،پاسداران و بسیجیهای اطالعات ما هم در همان
لحظات وارد پایگاه شدند و آنها را دستگیر کردند،
در حقیقت ما و آنها با هم به پایگاه رسیدیم .فقط کافی بود دو یا سه ساعت عملیات
ما به تأخیر بیفتد تا آنها کار خود را شروع کنند».

اما این خلبان که بود؟

 -1همان ،صص 266-272
مشابه این روایت در کتاب خاطرات آیت اهلل ری شهری نیز نقل شده است .رئیس وقت دادگاه انقالب ارتش در مقدمة این سخنان نوشته

است:
 در ایام ریاست جمهوری آیت اهلل خامنهای ،اینجانب از ایشان خواستم که برای ثبت در تاریخ ماجرای کشف کـودتای نوژه را به وسیلةخلبانی که به ایشان مراجعه کرده ،ضمن مصاحبهای تعریف کنند و ایشان نیز پذیرفتند .بعد از مدتی نوار مصاحبة معظم له در اختیار اینجانب
قرار گرفت.
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اگرچه در روایتهای رسمی ،این خلبان معرفی نمیشود ،اما امیر عبداهلل نجفی 1فرمـاندة سابق

نیروی زمینی ارتش در خاطراتش اظهار میدارد:

«قبل از اینکه پایگاه هوایی وارد عمل شود ،خلبانی به نام «عبـاس دهقان» با تالش

فراوان نزد حضرت آیتاهلل خامنهای میرود و به ایشان اطالع میدهد که چنین قضیهای
از پایگاه همدان میخواهد انجام شود،
خلبان دهقان مدتی وابستة نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران در کره شمالی بود.
ایشان در حال حاضر با درجه سرتیپی مشغول به خدمت هستند».

2

عبـاس دهقان به حمید نعمتی مسئول عملیات نیروی هوایی بسیار نزدیک بود و تقریباً اکثر

اعضای ارشد کودتا را میشناخت و این مسأله کمک بسیاری به کشف عناصر کودتا کرد.

مهدی منتظری ،از مسئوالن ارشد ستاد خنثی سازی کودتا هم دو روایت برای چگونگی اطالع

از توطئه کودتا نقل میکند:

«در همان حول و حوش شب واقعه(عملیات کودتا) یک روز جلوترش یکی دو نفر

از کسانی که به عوامل کودتا وصل شده بودند ،پول هم به آنها پرداخت کرده بودند ،اینها
مراجعه کردند و گفتند کودتا قرار است انجام شود .به انجمن اسالمی مراجعه کرده بودند
تا ما در جریان قرار گرفتیم .یکی از اینها در همان شب خنثی سازی کودتای نوژه شهید
شد ،یعنی در همان سه راهی پادگان نوژه .ایشان از کسانی بود که قب ً
ال در جریان تصفیه
قرار گرفته بود و آمده بود خبر داده بود و به عنوان یکی از عوامل نفوذی داخل کودتا در
حقیقت داشت همکاری میکرد.
از آن طرف هم یکی از خلبانها که در جریان این کودتا قرار میگیرد ،ایشان هم
میآید در منزل و با مادرش صحبت میکند .مادرش که یک خانم متدینهای بود به او
میگوید بایستی بروی حتم ًا این را اطالع بدهی و اگر این کار را نکنی من شیرم را حاللت
نمیکنم .چون خودش هم دچار عذاب وجدان بود و به هر حال نپذیرفته بود ،میآید و این

 -1امیر عبداهلل نجفی در سال  1330در رزن همدان متولد شد و در سال  1349وارد دانشکدة افسری شد .او که از افسران انقالبی بود ،پس از
پیروزی انقالب نقش مهمی در سازماندهی مجدد ارتش داشت و سمتهای مهمی مانند رییس گروه كار نظامی دفتر ریاست جمهوری ،فرماندهی
نیروی زمینی ارتش ،ریاست دفتر عمومی حفاظت اطالعات فرماندهی ّ
معظم کل قوا ،ریاست کمیسیون های اسرا ،معاونت نیروی زمینی ارتش و چهار
سال فرماندهی نیروی زمینی ارتش را بر عهده داشت.
 -2پا به پای آزادگان ،خاطرات امیر سرتیپ عبداهلل نجفی ،تدوین عباس آقایی و فاطمه رستمی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ
اول ،1386 ،ص .36
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موضوع را مطرح میکند.
آن موقع ایشان یک ستوانی بود ،ستوان خلبان بود به نام دهقان .ایشان مراجعه میکند
به کمیته و از آنجا چون عوامل کودتا وانمودکرده بودند که برای پشتگرمی کودتاچیها
خیلی از مسئولین نظام هم دستشان با هم است و ما با آنها مرتبط هستیم و مواردی را هم
ذکر کرده بودند ،این شخص هم تصور میکند که به هرکجا مراجعه کند ،ممکن است که
خود آن شخص هم یک عامل باشد .و میآید میرود به کمیته مراجعه میکند و میگوید
یک مسألة بسیار مهم و حیاتی در رابطه با انقالب و مملکت است که من این را به کسی
جز حضرت امام با آیتاهلل خامنهای نمیگویم».

1

برخورد امام با کودتا

نحوۀ مواجهۀ امام خمینی با کودتای نوژه یکی از مسائلی است که همواره به عنوان نمونۀ اعالی

مدیریت بحران از آن یاد میشود.

آیتاهلل خامنـهای که در واقع مسئولیت تیـم عمل کنندۀ ضـد کودتا را بر عهـده داشت ،دربارۀ

برخورد امام خمینی با ماجرای کودتای نوژه میگوید:

«سپاه آن روز خوب جنبید ...ما دیگر دل دل میزدیم ،عصری آمدیم شورای انقالب.

آقای هاشمی هم در جریان بود .میدیدم دل ،آنجا آروم نمیگیرد .از امام دلم خواست
کمک بگیرم .به آقای هاشمی گفتم :بیا برویم خدمت امام بگوییم که امشب چه قضیهای
قرار است انجام بگیره...
من و آقای هاشمی با همدیگر سوار ماشین شدیم رفتیم جماران خدمت امام .گفتیم با
امام کار واجبی داریم و رفتیم گفتیم چنین قضیهای در شُ رف انجام است و شما امشب در
جماران نمانید .امام با دقت گوش دادند .ولی با کمال خونسردی گفتند که:
 نه.ما بنا کردیم اصرار کردن .بلکه التماس کردن .خواهش میکنیم از اینجا برین،
خطرناکه و چنین خواهد شد .ایشان ُم ّصر و قرص گفتند:
 -نه.

 -1صخره سخت ،روزیطلب ،ص .913
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وقتی دیدند که ما خیلی اصرار میکنیم ،گفتند:
 شما از من نگران نباشید .امشب برای من چیزی پیش نخواهد آمد و من طوریمنمیشه.
به من گفتند:
 شما بروید مواظب اوضاع باشید .از اونجا به من تلفن بزنید .اگر حادثهای پیش آمد،من خودم فردا با مردم صحبت خواهم کرد از رادیو و تلویزیون...
امام ذهنشون این جوری بود که بایستی ما رادیو و تلویزیون را نگه داریم ،که اگر
کودتایی شد و آنها آمدند ،ایشان بروند با مردم حرف بزنند و مردم را بسیج کنند و مردم
اینها را خودشان عالج میکنند.
حاال یک بمباران هم بکنند ،مردم به اینها فرصت نخواهند داد که قدرت بگیرند و
بتوانند محل ارتش و سپاه و دولت را بزنند».

1

امام خمینی پس از پایان عملیات خنثیسازی کودتا و در روز 20تیر  1359در حسینیۀ جماران

سخنرانی کردند.

ایشان در بخشهایی از سخنان خود چنین به مسألة کودتا اشاره کردند:

«توطئهای که معلوم است که چنانچه موفق به کشفش هم نشده بودیم و قیام هم

کرده بودند (مردم) خفه میکردند آنها را ...آن روز که فانتوم آنها آمد و اینجا را خراب
کرد و من هم رفتم سراغ کارم ،ملت دستش باز و با مشت محکم اسالم را حفظ بکند...
این احمقها نفهمیدند این را که با چهار تا مث ً
ال سرباز ،سربازها که با اینها موافق نیستند ،با
چهار نفر از این درجهداران و امثال اینها میشود یک مملکت سی و پنج میلیونی که همه
مجهز هستند ،اینها بتوانند فتح کنند .اینها غلط فکر کردند.
اینها نفهمیدند که شوروی با همۀ سالحهای مدرنی که دارد و با همۀ ابزاری که دارد
در افغانستان پوزهاش به خاک مالیده شده است
(تکبیر جمعیّت و شعار یکی از حضار:

 «توطئۀ چپ و راست ،کوبندهاش روحاهللست»امام خطاب به شعار دهنده ،سخنان خود را ادامه میدهند
 -1کودتای نوژه ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،چاپ چهارم ،1384 ،صص .283 – 284
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 -صبر کن! کوبندهاش شما هستید! روحاهلل کی هست؟).»...

1

ستاد خنثیسازی کودتا

پس از جمعآوری اطالعات الزم برای مقابله با کودتاگران و دستگیری اولیۀ عوامل کودتا ،برای

ریشهکنی شاخههای جریان کودتا در ارتش ،ستاد خنثیسازی توطئۀ کودتا با حضور نمایندگان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،کمیتههای انقالب اسالمی ،کمیتۀ ادارۀ دوم ارتش ،اطالعات ،ارشاد

و انجمن اسالمی نیروی هوایی و گروه ضربت مهدیۀ قصر فیروزه تشکیل میشود.

محسن رضایی از اطالعات سپاه پاسداران ،جمال اصفهانی از اطالعات کمیته ،مهدی منتظری،

سعید حجاریان ،بیژن تاجیک ،مسعود کشمیری ،جواد قدیری و محمد رضوی از کمیتۀ ادارۀ دوم

از جمله افراد اصلی ستاد ضد کودتا بودند.

محسن رضایی مسئول ستاد خنثیسازی کودتا را بر عهده داشت و مهدی منتظری جانشین او

بود .جمال اصفهانی از اطالعات کمیته بر روی سران کودتا مانند باقر بنیعامری و منوچهر قربانیفر

و سعید حجاریان بر روی ناصر رکنی کار میکردند .در این میان جواد قدیری و مسعود کشمیری
با توجه به نفوذشان در ادارۀدوم ارتش تقریباً در ستاد ضد کودتا فعال مایشا بودند ،به نحوی که در
یکی از دیدارهای ستاد ضد کودتا با امام خمینی ،مسعود کشمیری به عنوان نماینده به ارایۀ گزارش

میپردازد.

همچنین در ادارۀ دوم ارتش برای خنثیسازی کودتا و جلوگیری از فرار عناصر اصلی و هر

گونه اقدام از جانب آنها ،گروه ویژهای مرکب از آقایان :تیمسار احمد دادبین ،شهید سروان حسین

شهرامفر و شهید سروان علی ناطقنوری تشکیل شد تا پس از اعزام به پایگاه هوایی نوژه ،با همکاری
نیروهایی که از قبل در آنجا مستقر بودند ،به دستگیری و مقابله با کودتاگران اقدام نمایند.

همچنین در مقامی باالتر از ادارۀ دوم ارتش ،مرکز فعالیتهای ضد کودتا تحت نظارت محمد
رضوی شکل گرفت که مستقیماً با مسئوالن ارشد نظام در تماس بود و هر گونه اقدامات مرکز در

ی با آنها صورت میگرفت.
هماهنگ 

سرهنگ محمدمهدی کتیبه رئیس وقت ادارۀ دوم ارتش معتقد است که ستاد کودتا هیچ نفوذی

 -1صحيفة امام ،ج  ،13ص  - 8سخنرانى [در جمع روحانيون و ائمة جماعات (تبيين وظايف روحانيت در اسالم)]  /قبل از ظهر  20تير /1359
 28شعبان  / 1400مكان :تهران ،حسينية جماران /موضوع :تبيين وظایف روحانيت در نظام اسالمى  /مناسبت :در آستانة ماه مبارك رمضان و شكست
توطئة كودتاى نوژه  /حضار :روحانيون و ائمه جماعات تهران و شهرستانها و روحانيون عضو بسيج.
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در ادارۀ دوم نداشته است.

البته سالها بعد فردی به نام مجتبی شفیعی خزانه از پرسنل وقت ادارۀ دوم ارتش که بعدها به

سازمان ضدانقالبی درفش کاویانی پیوست ،اعتراف کرد که ارتباطاتی یک طرفه با ستاد ضد کودتا

داشته است.

گفتنی است سرهنگ نصرتنیا تا چند روز پیش از کودتای نوژه رئیس ادارۀ دوم ارتش بود.

او پس از کنارهگیری از این اداره ،باز نشسته شد و هیچگاه در جریان این کودتا مورد اتهام قرار

نگرفت.

بررسی سوابق کودتاگران نشان میداد که آنها در زمان رژیم گذشته از وفادارترین افسران به
رژیم شاهنشاهی بودند ،به گونهای که یکی از آنها در اسنادی که بعدا ً مشخص شد در پروندهاش
موجود بوده ،آمادگی خود را برای سرکوب و حتی عملیات انتحاری علیه انقالبیون اعالم کرده بود!

گرچه سران اصلی کودتا مانند بنی عامری و قربانیفر بالفاصله از کشور گریختند ،اما بسیاری

از عوامل کودتا توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند .دادگاههای انقالب اسالمی نیز به شدت با
عوامل درگیر در کودتا برخورد کردند و تعدادی از کودتاگران به اعدام محکوم شدند؛ سرهنگ

زادنادری ،هادی ایزدی ،ایرج خلفبیگی ،تیمسار محققی ،ستوان ناصر رکنی ،سرهنگ داریوش

جاللی ،استوار عبدالعلی سالمت ،استوار غالمحسین قایقور ،سرهنگ رحمتاهلل خلیفه ،سرگرد

کوروش آذرتاش از جملۀ این افراد بودند.

1

بدینسان یکبار دیگر توطئة بزرگی که میتوانست خطرآفرین باشد ،خنثی شد و لطف ویژة

حضرت ولیاهلل االعظم امام عصر ارواحنا فداه شامل انقالب و رهبر انقالب گردید و کشور از گزند
دشمنان محفوظ ماند.

ناآرامی در گنبد کاووس

گنبد کاوس و شهرهای نزدیک به آن نیز از جمله مناطقی بود که ضد انقالب قصد داشت با

ناآرام کردن آنجا ،بحرانی در کشور ایجاد کند.
اصوالً ضد انقالب برای ناآرام کردن مناطقی که برادران اهل سنت در آنجا اکثریت داشتند
برنامه داشت .آنها قبل از پیروزی انقالب برای اینگونه مناطق برنامه نوشتند و عناصر وابستهای را به
 -1صخرة سخت ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،محمدحسن روزیطلب ،ص .٢٦٩
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آن مناطق فرستادند تا مقدمات کار را فراهم آورند.

در خوزستان و کردستان شعار خودمختاری میدادند .البته باید اقرار کنیم که در بعضی از مناطق

این شعارها بیتأثیر نبود .در گنبد و سیستان و بلوچستان نیز شعارهایی با نام خلق ترکمن و خلق بلوچ

مدتی آشوبهایی را به وجود آوردند و وقت کشور را گرفتند و امکاناتی را به هرز برد و جمعی
نیز به شهادت رسیده و گروهی را مجروح و مصدوم نمودند.

هر چند رهبر بیدار انقالب به خوبی میدانستند که منشأ همة این ناآرامیها آمریکا و دولتهای

وابسته به آمریکا در منطقه هستند ،ولی در آغاز و در برخورد با گروهکها ،تا آنها دست به اسلحه

نبردند ،با آنها مماشات نمودند .اما گر وههای آشوبطلب خیلی زود به روی نهادهای انقالبی اسلحه

کشیدند و بدون هشدار شلیککردند و این وضع مدتها ادامه داشت.

برای نمونه به حوادث تلخ روزهای اول سال  1358میپردازیم؛ روزهایی که کمتر از دو ماه از

پیروزی انقالب اسالمی میگذشت.

جراید راجع به ناآرامیهای گنبد نوشتند:

«بعد از ظهر دیروز  1358/١/٦در حالی که از سوی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

میتینگی در پارک شهر گنبد کاووس برگزار میشد ،بین پاسداران انقالب این شهر و اعضای

کانون ،درگیری مسلحانه روی داد که تا صبح امروز  7کشته و بیش از  20نفر مجروح بر جای
گذاشته است».

1

ظاهرا ً علت درگیری مخالفت گروهی از مارکسیستها و کمونیستها به همهپرسی تعیین

جمهوری اسالمی بود.

رهبر کمونیستهای منطقه فردی معلومالحال به نام «توماج» بود .آنها که اصوالً با اسالم و با
روحانیت شدیدا ً زاویه داشتند ،نمیخواستند در کشور حکومت اسالمی برقرار شود .لذا به اشکال
مختلف درصدد اخالل در نظم همهپرسی بر آمده بودند.
روزنامة کیهان در ادامه مینویسد:

میتینگ کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن از ساعت  ٢بعد از ظهر به منظور بحث

دربارة رفراندوم با شرکت هزاران نفر از مردم آغاز شد و پس از مدتی تیراندازی هوایی
از خارج پارک شروع شد .اعضای کانون نیز که از قبل آمادگی چنین برخورد را داشتند
 -1روزنامة کیهان ،سهشنبه  ، 58/١/٧ص .٢
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و در اطراف پارک شهر ،سنگر بسته بودند ،به مقابله پرداختند و در چند لحظه درگیری

مسلحانة شدیدی آغاز شد».

1

افراد ضد انقالبی که دست به تشکیل چنان اجتماعی زده بودند ،از قبل دنبال درگیری بودند .آنها

قبل از هر اقدامی شعارهای ضد انقالبی سر دادند .از تریبون ،گوینده که حکومت را به دیکتاتوری

متهم میکرد و از مردم میخواست که مخالفت خود را با رفراندوم با ندادن رأی به جمهوری
اسالمی اعالم کنند ،مردم را تحریک میکرد که در روز نهم و دهم فروردین راه گرگان به گنبد
و گنبد به بجنورد را مسدود کنند و مانع رفت و آمد اتومبیلها و مردم شوند.

گردانندگان آن میتینک به خوبی میدانستند که شعارها و نقشههای آنها موجب تحریک و

واکنش نهادهای انقالبی خواهد شد .به قول کیهان خود آنها که میدانستند درگیری اجتنابناپذیر

است ،از قبل اقدام به ساختن سنگر کرده بودند...

«تیراندازی تا پاسی از شب ادامه داشت و مجددا ً از ساعت  ٥صبح امروز آغاز شد و

تا لحظة مخابرة خبر ( ٩صبح) به شدت ادامه دارد...

مسافرانی که دیروز بعد از ظهر از مشهد عازم تهران بودند ،در گرگان اظهار داشتند

که راه گنبد کاووس بسته بود و لذا مجبور شدیم از راه فرعی که از شاهپسند (گنبد

کاووس به گرگان) به سفر ادامه دهیم.

آنها ادامه دادند که در مسیر گنبد ،پاسـدارانی را مشـاهده کردهاند که عـازم گنبد

هستند».

2

هر چه بود ،مسائل گنبد یک حادثة معمولی نبود.
ما قب ً
ال در همین فصل به ناآرامیهای کردستان و عوامل داخلی آنها به خصوص عزالدین

حسینی اشاره کردهایم .ماجرای کردستان یک تست آمادگی مقامات جمهوری اسالمی برای برخورد
جدی دنبال تجزیة کشور
با ضد انقالب  -به خصوص آنهایی که تحت شعارهای خودمختاری به طور ّ

بودند  -بود ،امری که تمامی قدرتهای استکباری و دول ارتجاعی منطقه و عوامل داخلی امپریالیزم
دنبال آن بودند.

بعضی سران ضد انقالبی ُکرد ،به صراحت میگفتند:

 -هر طرحی که خودمختاری کردستان در آن دیده نشده باشد ،اگر از آسمان هم آمده باشد،

 -1همان.
 -2کیهان.1358/1/٧ ،
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ما نمیپذیریم.

1

معلوم بود که آن عنصر معلومالحال (عزالدین حسینی) که همواره به ساواک و به رژیم شاه خدمت

کرده بود و زندگیش از طریق کمکهای مالی ساواک تأمین میشد ،زیر بار حکومت اسالمی به

رهبری امام خمینی نمیرود.

منظور وی این بود که اگر امام خمینی هم بدون در نظر گرفتن حق خودمختاری مردم کردستان

ما را به آرامش دعوت کند ،نمیپذیریم .اما قاطعیت انقالب ،عزالدین حسینی را به ذلالدین تبدیل
کرد و پس از چندی به کلی از موازنة سیاسی منطقه دور شد.
حضور فعال ضدانقالب در گنبد

تصور نشود که ضد انقالبیون منطقة گنبد آنقدر به لحاظ تعداد قابل مالحظه بودهاند.

مردم ترکمن صحرا مسلمانانی آرام ،بیحاشیه ،پرکار و وطن دوست بوده و هستند .متأسفانه

در اوایل انقالب بسیاری از ضد انقالبیون بیوطن ،حرفهای بیهودة خود را به مردم مناطق مختلف

نسبت میدادند تا کشور را ناامن و ناآرا م جلوه دهند.

در پی ناآرامیهای گنبد ،حضور ضد انقالب گسترده شد .آنها دست به ناامنی و تیراندازی

میزدند و به ترکمنها منسوب میکردند.
کیهانمینویسد:

«آتشبس گنبد را ضد انقالبیون ناشناس میشکنند.

 70چریک فدایـی و جنگجـوی مسلـح در گرگان دستگیر شدند».

2

مطلب فوق را هم نمایندگان دولت که برای مذاکره به گنبد رفته بودند ،تأیید کردهاند و هم

نمایندگانترکمنها.

هر چه بود ،ناآرامی و تیراندازی در گنبد روزهای متوالی ادامه یافت و صف کشتهها هر روز و

هر ساعت رو به فزونی بود و قابل توجهتر ،اظهار نظرهای گروهکهای ضدانقالبی نسبت به بحران
گنبد بود.

جنبش ملی مجاهدین خواستار ترک مخاصمه در گنبد شد.

هرکس منافقین را نمیشناخت با این اعالمیه فکر میکرد که آنها هم به مسائل انسانی توجه

 -1روزنامة اطالعات.1357/12/24 ،
 -2روزنامة کیهان ،سهشنبه .1358/١/14
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ویژه دارند و خواستار آنند که قطرهای خون از هیچکس بر زمین نریزد.

مسألهای که بعدها معلوم شد منافقین نیروهایی را برای گسترش ناامنی به گنبد فرستاده بودند.

اولتیماتوم کمونیستهای گنبد به دولت

پس از آنکه عدهای از سران ضد انقالبی منطقه آن همه جنایت کردند و به مردم ترکمن آن

همه خیانت نمودند ٨ ،شرط زشت را برای آتشبس به دولت پیشنهاد کردند:
-1کلیّه دستگیر شدگان به فوریت آزاد شوند.

 -2تمامی اسناد و مدارک و سالحهای ستاد مرکزی ترکمن صحرا به این مرکز باز گردانده شود.
-3کلیّة خسارتهای وارده جبران گردد.

 -4آزادی فعالیت شوراها در سراسر منطقه تضمین شود.
 -5ضدانقالبیون حوادث اخیر ،اعم از نظامی و غیرنظامی در حضور نمایندگان واقعی خلق ترکمن
و ستاد شوراها به فوریت معرفی و محاکمه شوند.
 -6کلیّة اطالعیههایی که علیه انقالبیون تا کنون صادر گردیده ،از سوی مقامات مسئول محکوم شود.

 -7عناصر ضد انقالبی که به مردم حمله کردهاند ،اسلحة خود را به شورایی مرکب از نمایندگان
خلق ترکمن واگذار کنند.

 -8کلیّة شوراهای تشکیل شده و در حال تشکیل ،از سوی مردم به رسمیت شناخته شوند.

1

با یک نگاه اجمالی به اولیتماتوم فوق ،چند نکته را به ذهن متبادر میکند:

الف :تصویری روشن از بحرانهای اوایل انقالب ارایه میدهد.

ب :کمونیستهای منطقه خود را فراتر از قانون و حتی دولت میدیدند.

ج :برای امام ،انقالب و دولت تعیین تکلیف میکردند؛ انگار که حاکم ،آنها بودند.
ال بر خود بسته بودند و در تاریکی فکری خود اص ً
د :هرگونه راه مماشات را عم ً
ال روشنایی را

نمیدیدند.

آرام شدن گنبد با قاطعیت نظام

خیلیها انقالب اسالمی را جدّی نمیگرفتند .البته عدهای هم بودند که ذاتاً بدبین بودند و از
 -1روزنامة کیهان ،58/١/٩ ،ص . ٥
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دیدگاه آنها ایجاد حکومت اسالمی در قرن بیستم محال بود.

جمعی دیگر چون اعتقادی به روحانیت نداشتند ،نمیتوانستند .معتقد به حکومت اسالمی به

زعامت روحانیت شوند.

گروهکهای ملحد و معاند که خود را صاحب راه مبارزه با شاه و پیشگام در این مسیر

میدانستند ،میگفتند طولی نخواهد کشید که روحانیت در همة عرصه با شکست روبهرو میشود
و از صحنه کنار میرود؛ و سرانجام مسئولیت به آنها میرسد.
همة این افکار و صاحبان افکار در اشتباه بودند.

آنها قاطعیت امام را در برخورد با شاه و حامیان شاه یا ندیده بودند و یا تجاهل میکردند.

آنها به یاد نمیآوردند که در روزهای قیام و خون که هر روز خونهای زیادی از مردم کشور

در راه تحقق آرمانهای امام خمینی میریخت ،امام با قاطعیت میگفتند:
_ شاه رفتنى است ،شاه نخواهد ماند .ملت مىماند؛ اصل ،ملت است.
شاه جانى است،
شاه رفتنی است.

1

انقالب در برخورد با بحران کردستان ،از خود قاطعیت نشان داد.

بود.

دومین مورد از بروز قاطعیت ،برخورد خیلی جدی با سران گروهـکهای ضـد انقالبی در گنبد
به دستور امام مرحوم آقای خلخالی به ترکمن صحرا و گنبد رفت .او پس از مشاهدة پروندة عناصر

ضد انقالبی که به نام خلق ترکمن مردم زیادی را شهید کرده بودند ،سران آنها را در دادگاه انقالب

محاکمه و محکوم به اعدام کرد و حکم صادره در مورد «توماج» و همراهانش به اجرا در آمد و عناصر
ضد انقالبی که به امید تداوم بحران به گنبد رفته بودند ،شبانه و از بیراهه از منطقه فرار کردند.

َف ِاذا َع َز ْم َت َف َت َو َّکل َع َلیاهلل.
(وقتی تصمیم جدی گرفتید ،قاطعانه عمل کنید).
2

بحران در بلوچستان

منطقة بلوچستان به دالیل عدیده از جمله همسایگی با افغانستان و پاکستان منطقهای بسیار

محرم  / 1399پاريس ،نوفل لوشاتو .
 -1صحیفة امام ،ج ، 5ص  20 / 208آذر ّ 10 /1357
 -2سورة آلعمران .آیة .159
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حساس و راهبردی است .این منطقه در زمان ستمشاهی مورد بیتوجهی دولت و دربار و اسداهلل

علم به عنوان حاکم حقیقی منطقه قرار داشته است.
اصوالً دولت انگلیس «شوکت الملک َعلَ َم» را به منطقة بیرجند و سیستان و بلوچستان منتقل
کرد تا از منافع انگلیس پاسداری کنند و هندوستان که لندن آن را جزء الینفک امپراطوری انگلیس

میدانست ،از تعرض روسیة تزاری حفظ نمایند.
خاندان َعلَم به تدریج در منطقه مستولی شدند و خون مردم محروم و مستمند منطقه را به شیشه
کردند .برابر اسناد موجود ،آن خانواةه وابسته مایملک مردم را به یغما بردند و آرامش را از آنها
سلب کردند و به قول فرح ،اطرافیان َعلَم دختران خردسال را از منطقة تحت نفوذ او به تهران

میآوردند و در اختیارش قرار میدادند.

1

هر چه بود ،منطقه ،مشکالت عدیدهای داشت ،اما مردم صبور و مقاوم سیستان بلوچستان

بردباری را در پیش گرفتند

برخی از گروهکها که آرامش را در کشور نمیخواستند ،از شرایط اوایل انقالب سوء استفاده

نموده و منطقه را ناامن کردند و مردم منطقه را به ناامنی فرا خواندند؛ چیزی که جسته گریخته هنوز

هم آثاری از آنها گهگاه شاهدیم.

از طرف دیگر کشور پاکستان که ما با آنها روابط سنتی حسنه و دوستانه داشته و داریم ،تسلط

زیادی بر منطقه ندارد .زیرا.

اوالً :حاکمان منطقه ،اغلب از افراد محلی بلوچستان پاکستان انتخاب میشوند و بعضاً از سیاست

دو کشور در مورد تحکیم روابط دو کشور اطالعی ندارند و یا دوستی دو کشور را نمیخواهند.

ثانی ًا :فاصلة مرزهای دو کشور تا کویته  -مرکز بلوچستان پاکستان  -بیش از  300کیلومتر است.

همین امر تسلط نیروها را بر منطقه ضعیف میکند.

ثالث ًا :منطقه به طور کلی کویری و بیابانی است و ضد انقالب خیلی به سرعت میتواند پس از

انجام هر جنایتی ،از منطقه دور شود.

همین عناوین است که مرزداران سلحشور و شجاع ما که مانند سدّی بزرگ در برابر نفوذ

عوامل بیگانه ایستادهاند و از ورود گروهها و گروهکهای مسلح و تروریستی جلوگیری میکنند
و همچنین جلو ورود مواد مخدر را میگیرند ،آسیبپذیرند؛ هر چند طی سالهای اخیر با ایجاد
 -1دختر یتیم ،ج  ،٢ص . 608
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راههای ارتباطی و ساخت تأسیسات ،سنگرها و پایگاههای مستحکم تا حد زیادی کمبودها را جبران
کردهاند و الحق ضد انقالب را از ورود به کشورمان مأیوس ساختهاند ،باز هم باید بیشتر مواظب
گروهکهای تکفیری و الحادی و وابسته باشیم. ...

هر چه بود ،ناآرامیهای بلوچستان در اوایل انقالب دیری نپایید و به سرعت نیروهای انقالب بر

منطقه مسلط شدند و دشمن را خیلی پیشتر از آنچه میپنداشت ،از پای در آوردند.
گروهک فرقان

یکی دیگر از مشکالت اوایل پیروزی انقالب اسالمی موضوع گروهک فرقان بود.

این گروهک تروریستی و کم تعداد از همان آغاز با دست زدن به ترور ،مشکالتی را برای نظام

نوپای ما به وجود آورد .تلخترین اقدام ضد انقالبی آنها ترور متفکر شهید آیتاهلل مرتضی مط ّهری
بود.

در اینجا ما به طور خالصه در مورد تفکرات و ادعاها و عمرکوتاه آنها میپردازیم.

یکی از روحانینماهای کم مایه ،بیسواد و پرادعا ،جوانی به نام اکبر گودرزی بود .او را

میتوان تمامیت این گروهک نامید .بررسی افکار و ادعاهای وی میتواند تا حد زیادی ما را به
اعتقادات گروهک فرقان آشنا کند.

شهر الیگودرز از شهرهای استان لرستان است .یکی از روستاهای این شهر «دوزان» نام دارد.

اکبر گودرزی اهل همین روستاست .او در سال  1338در این روستا متولد شد .پدرش چوپان بود
که با  6پسر و دو دختر و یک همسر با در آمد بسیار محدود زندگی را به سختی میگذراند .او

تحصیالت خود را تا کالس نهم ادامه داد و چون عالقه به مطالعة کتابهای مذهبی داشت ،درصدد

برآمد تا به عنوان روحانی به تحصیالت خود ادامه دهد.

اکبر گودرزی در سال  1351وارد مدرسة دینی در خوانسار شد .اما تحصیل در این شهر بیشتر از

دو سال طول نکشید .او درصدد برآمد که به قم برود و در حوزة علمیة این شهر به تحصیل بپردازد.
او رغبت چندانی برای تحصیالت فقهی نداشت و بیشتر وقت خود را به مطالعة کتابهای دینی و

تفسیر در کتابخانة آیتاهلل بروجردی و آیتاهلل نجفی میپرداخت .توقف وی به همین دلیل بیش از
دو سال در قم طول نکشید .و راهی تهران شد.

او به تدریج و پس از مطالعة پراکندة بعضی از تفاسیر ،به برداشت شخصی و بدون پایه و مایه

وقایع سال اول انقالب

225

مشغول شد و با تشکیل جلسات مذهبی ،جوانانی را به جلسات خود دعوت میکرد و برداشتهای

التقاتی و مارکسیستی خود را به عنوان تفسیر قرآن کریم به آنها ارایه میداد .از آن جا که بحثهای
قرآنی وی با معانی مرسوم و تفاسیر رایج متفاوت بود ،او آشکارا مفسرین نامدار شیعه اعم از قدیم و

جدید را محکوم میکرد و به رغم این نکته ،حرفهایش برای عدهای از جوانان پر جاذبه گردید.

او پس از مطالعة آثار دکتر شریعتی ،دشمنی عمیقی نسبت به استاد مطهری پیدا کرد؛ مخالفتی

که سرانجام با اندیشه و دستور او آیتاهلل مطهری را شهید کردند.
فعالیت در مساجد

گودرزی کم کم جلسات خود را به مساجد تهران کشاند و برداشتهای ناصواب و اشتباه خود

را از قرآن به صورت آشکارا در مساجد مطرح میکرد.
این مرحله اوج شهرت و انحراف اوست.

التقاط و ارتباط

با یک نظر دقیق به افکار و اندیشههایگروهک فرقان ،به خوبی میتوان متوجه شد که این

گروهک ،زادة گروهک منافقین است.
 -1ضدیت با روحانیت.

 -2باور نداشتن مدیریت علما.

 -3مخالفت جدی با اساس انقالب.

 -4مردم گریزی و باور نداشتن مردم در هیچ مسأله و موضوع.

 -5از همه مهمتر تالش برنامهریزی شده برای از میدان به در کردن روحانیت از صحنة سیاسی

کشور به هر قیمت ،و خصومت دیرپای و وحشتناک نسبت به امام خمینی و ...اساسیترین اشکال

راهبردی آنها بود.

اگر به کارنامة سیاه منافقین هم نظری نقادانه داشته باشیم ،تمامی موارد فوق جزء الینفک

اعتقادات آنهاست .به طور قطع هر کس اهل تحقیق باشد ،میتواند این وجوه مشترک را ناشی از
تأثیرگذاری متقابل آن دو گروهک بداند.

بعدها که اعضای این گروهک دستگیر شدند ،به صراحت از ارتباط استراتژیک خودشان با
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منافقین گفتند .اینکه در چند نوبت با کادر مرکزی منافقین جلسه داشتهاند و سالحهایی صرفاً برای
ترور از منافقین تحویل گرفتهاند.

همچنین به ضرورت و یا به عنوان سپاس از منافقین مقادیری از وجوهی را که در  9حمله به

بانکهای تهران به سرقت برده بودند ،در اختیار منافقین قرار دادهاند.

گفته میشود ترورهای منظم و با فاصلة کم و حملة فراوان به بانکها از رهنمودهای منافقان و

هدایت آنها در این امور بوده است.

کوتاه درمورد تفکرات اکبر گودرزی

به تدریج که گودرزی اسم و رسمی در بعضی از محافل پیدا کرد ،برداشتهای غلط خود را
از مسائل روز در نشریة خود به نام فرقان منتشر میکرد .این تفکرات قب ً
ال در بعضی از مساجد مطرح

کرده بود که مخالفتهای بسیار زیادی علیه وی از طرف علمای تهران و محافل دینی پدید آورد.
یکی از مساجد مورد توجه وی ،مسجد جوزستان واقع در نیاوران بود.

«مسجد جوزستان توسط یکی از روحانیون معروف اداره میشد .وی به خاطر تفاسیر عجیب

و غریبی که از قرآن ارایه میداد ،نوعی همسخنی با گودرزی یافت و پذیرای اکبر گودرزی شد.

شهید مطهری چند بار به وی تذکر داد ،ولی او کار خودش را میکرد 1.حتی اکبر گودرزی به

اشارة همین آقا به مسجد خمسه رفت و آنجا را پایگاهی برای خود قرار داد.

شهید مطهری از طریق مقام معظم رهبری به امام جماعت مسجد جوزستان پیغام داد که تفاسیری

که وی از قرآن ارایه میدهد ،مارکسیستی و خالف اسالم است.
2
بعد گفت« :به او پیغام بده که حتماً پیش من بیاید».
اما آن آقا توجهی به درخواست شهید مطهری نکرد.

خشونتطلبی گروهک فرقان

جامعهشناسان میگویند وقتی حربة منطق ضعیف شود ،زبان ضعیف میشود .همچنین هنگامی

که حرف و بیان ضعیف شد ،حلق و حنجره قوی میشود .یعنی این بارزترین نشانة افراد بیمنطق

است که اغلب اوقات به جای ارایة دلیل ،داد میزنند و فریادشان بلند میشود .به قول شاعر:
 -1گروه فرقان .مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .91
 -2گفتگو با علی مطهری ،ص .151
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چو نیک در نگـری آنکه مـیکند فریاد
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ز دست خوی بد خویشتن به فریاد است

اوج بیمنطق بودن وقتی است که:
شخص به جای پاسخ به نقد افراد،
دست به اسلحه میبرد،
و با زور اسلحه،
صدای مخالف خود را خاموش میکند.

همة تروریستها اینگونهاند .اما دفاع از شرف ،حیثیت ،استقالل ،آزادی و حفظ آب و خاک

با هر وسیلة مشروعی نه تنها اقدامی تروریستی نیست ،بلکه الزم و در پارهای مواقع واجب است.

تفاوت آشکار مقاومت در برابر تمامیت خواهان عالم با تروریسم در همین است که مقاومت

برای حفظ استقالل و آزادی است ،در حالی که تروریسم برای جلوگیری از آزادی است؛ کاری که

حزباهلل لبنان و یا حماس و گروههای مقاومت در سوریه و عراق کردند و تمامی نقشههای شوم و پلید
قدرتهای استکباری را بر هم زدند ،افتخار است.

اینکه آمریکا و هم پیمانان آمریکا در تالشند که اقدامات حزباهلل لبنان و مقاومت فلسطینیها

را اقدامی تروریستی معرفی کنند ،آهن سرد کوبیدن است.
مقاومت چیزی است و تروریسم چیز دیگری.

از طرف دیگر متفکر بزرگ و سیاستمدار فرهیخته حضرت امام خمینی که عالوه بر بنیانگذاری

نظام عزتبخش جمهوری اسالمی ،بنیانگذار یک اندیشة ناب دیگر هم بودند ،اینکه:
 -امام خمینی در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ  15سالة انقالب اسالمی،

و حتی در دوران سیاه و سخت دیکتاتوری محمدرضا،
اجازة توسل به اسلحه را به هواداران خود ندادند.

مهمتر آنکه:

 در اوج خونریزیهای روزهای خون و قیام در سال  1357با پیشنهاد بعضی از انقالبیون کهمیگفتند باید با حکومت نظامی با اسلحه برخورد کنیم ،اص ً
ال موافقت نکردند .حتی وقتی حسنعلی
منصور نخست وزیر وابستة محمدرضا در سال  45ترور شد و حزب مؤتلفه مدعی بود و هست که

اجازة کشتن منصور را از امام خمینی گرفته بودند ،در هیچ سند و مدرکی هیچ ردپایی از اجازة امام

در این موضوع به چشم نمیخورد ...افتخار امام به همین بود و هست و خواهد بود که توانستند با
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حرف و سخن و تهیة اعالمیه و حتی بدون شلیک یک تیر ،نیرومندترین ارتشهای غیر هستهای

جهان را به زانو در آورند و حکومت اسالمی را جایگزین کنند.
غرض اینکه:

 امام در مبارزه علیه شاه و هواداران داخلی و خارجی شاه از منطق سخن استفاده کردند،و چون مخالفان ایشان طبق معمول فاقد منطق بودند،
دست به کشتار مردم زدند،
و تا پیروزی انقالب در  22بهمن  ،1357پنجاه هزار نفر از مردم ایران را کشتند.
اما سرانجام خون بر شمشیر پیروز شد....
اقدامات تروریستی فرقان

گروهک فرقان در عمر سیاه و کوتاه خود در مجموع به  14مورد ترور دست زد.

اولین کار تروریستی آنها ترور تیمسار سرلشکر محمد ولی قرنی در تاریخ  58/2/3بود؛ یعنی 44

روز پس از پیروزی انقالب اسالمی.

همانگونه که در همین فصل در موضوع خدمات شهید قرنی در کردستان نوشتیم ،عوامل ضد

انقالب از همان روزهای اول پیروزی میخواستند شیرینی پیروزی انقالب را در کام انقالبیون تلخ

کنند.

ترور شهید بزرگ ،آیتاهلل مرتضی مطهری

تلخترین و مصیببارترین اقدامات تروریستی گروهک فرقان ترور متفکر بزرگ آیتاهلل مرتضی

مطهری بود.

عوامل ضد انقالب و حامیان داخلی و خارجی آنها پس از آنکه نتوانستند جلو پیروزی انقالب

اسالمی را بگیرند ،از همان روزهای نخست به تصفیه حساب با سرمایههای ارزندة انقالب و یاران

صادق و صدیق امام پرداختند.

بدون تردید آیتاهلل مطهری بین رجال انقالب تأثیرگذارترین فرد به لحاظ فکری و سیاسی بود.

شهید مطهری تفکر جهانبینی حضرت امام را تئوریزه و سپس تدوین کرد .به همین دلیل

انقالب اسالمی هرگز و در هیچ مقطعی دچار بنبست فرهنگی نگردید.

وقایع سال اول انقالب
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نقش اثرگذار شهید مطهری را باید در سوگنامة حضرت امام که به مناسبت شهادت ایشان

صادر شد جستجو کرد.

حضرت امام در بخشی از آن اعالمیه مرقوم فرمودند:

«من فرزند بسيار عزيزى را از دست دادم و در سوگ او نشستم كه از شخصيتهايى بود

كه حاصل عمرم محسوب مىشد.
در اسالم عزيز با شهادت اين فرزند برومند و عال ِم جاودان،
ُثلمهاى وارد شد كه هيچ چيز جايگزين آن نيست ...»

1

و یا در جای دیگری از همان اعالمیه نوشتند:

«من گرچه فـرزنـد عـزيـزى را كه پاره تنم بود،
از دست دادم،
لكن مفتخـرم كه:
چنين فرزندان فداكارى در اسالم وجود داشت و دارد».

2

هر چه بود شهید مطهری یک شخصیت عالیمقدار و ارزنده بود .کسی که هم در حوزههای

علمیه مورد احترام مراجع ،علما ،اساتید و طالب بود و هم در دانشگاهها مطرح و مورد توجه بود و

هم در بین انقالبیون اعم از بازاریها و دانشجویان محبوب بود.

کتـابها و سخنـان روشـنگر وی بسیاری از مسائل اسالمی و به خصوص موضوعاتی مانند

والیت فقیه و لوازم حکومت اسالمی را شرح داد و در هر فرعی از فروعات حکومت حرفهایی

برای زدن داشت.

سرانجام این مرد کم نظیر که بدون اغراق او را باید با فقها و علمای تأثیرگذار هزار سالة فقه شیعه

مقایسه کرد ،در روز  1358/2/11توسط گروهک فرقان به شهادت رسید.

هر چند ترور وی اولین ترور جدی گروهکهای الحادی با تفکر شیعی محسوب میشد ،اما
ایزان اسالمی به پاس تکریم چنین شخصیت واالیی تماماً بهپا خاست و در مراسم عظیم و گسترده
و سراسری ،خشم توفندة خود را به استکبار جهانی و ایادی آنها آشکار کرد.

شهادت شهید مطهری یک ترور ساده نبود .دشمن ،مغزی را از کار انداخت که مغز منفصل

انقالب محسوب میشد...

 -1صحيفة امام ،ج ،7ص  / 178پيام [به ملت ايران (شخصيت و منزلت علمى آقاى مرتضى مطهرى)] 4 -1358/2/11 -جمادىالثانى1399
 - 2همان.
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پیام امام خمینی در رثای استاد شهید مرتضی مطهری
م
«بسم اهلل الرحمن الرحي 

ِإنَّا لهلِ ِ َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه ِ
راج ُعو ن

اينجانب به اسالم و اولياى عظيمالشأن آن و به ملت اسالم و خصوص ملت مبارز ايران
ضايعة أسفانگيز شهيد بزرگوار و متفكر و فيلسوف و فقيه عاليمقام مرحوم آقاى حاج شيخ
مرتضى مطهرى -قدس سره -را تسليت و تبريك عرض مىكنم.
تسليت در شهادت شخصيتى كه عمر شريف و ارزندة خود را در راه اهداف مقدس اسالم
صرف كرد و با كجرويها و انحرافات مبارزة سرسختانه كرد ،تسليت در شهادت مردى كه در
اسالمشناسى و فنون مختلفة اسالم و قرآن كريم كم نظير بود.
من فرزند بسيار عزيزى را از دست دادم و در سوگ او نشستم كه از شخصيتهايى بود
كه حاصل عمرم محسوب مىشد.
در اسالم عزيز با شهادت اين فرزند برومند و عال ِم جاودان ُثلمهاى وارد شد كه هيچ چيز
جايگزين آن نيست.
و تبريك در داشتن اين شخصيتهاى فـداكـار كه در زندگى و پس از آن با جـلوة خود
نورافشانى كرده و مىكنند.
من در تربيت چنين فرزندانى كه با شعاع فروزان خود مردگان را حيات مىبخشند و به
ظلمتها نور مىافشانند ،به اسالم بزرگ ،مربى انسانها و به امت اسالمى تبريك مىگويم.
من گرچه فرزند عزيزى را كه پارة تنم بود از دست دادم ،لكن مفتخرم كه چنين فرزندان
فداكارى در اسالم وجود داشت و دارد.
مطهرى كه در طهارت روح و ق ّوت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود ،رفت و به مأل اعلى
پيوست ،لكن بدخواهان بدانند كه:
 با رفتن او شخصيت اسالمى و علمى و فلسفىاش نمىرود.تروريستها نمىتوانند شخصيت انسانى مردان اسالم را ترور كنند.
آنان بدانند كه به خواست خداى توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه عليه فساد
و استبداد و استعمار مصممتر مىشوند.
ملت ما راه خود را يافته و در قطع ريشههاى گنديدة رژيم سابق و طرفداران منحوس
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آن از پاى نمىنشيند.
اسالم عزيز با فداكارى و فدايى دادن عزيزان رشد نمود.
برنامة اسالم از عصر وحى تا كنون بر شهادت توأم با شهامت بوده .قتال در راه خدا و
راه مستضعفين در رأس برنامههاى اسالم است.

لون ِفى َسبيلِ ا ِ
الر ِ
جال َو ال ّنسا ِء َو الولدانِ.
َما لَ ُكم ال ُتقا ِت َ
المس َتض َع َ
هلل َو ُ
فين ِم َن ّ

1

اينان كه شكست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غير انسانى مىخواهند انتقام

بگيرند ،يا به خيال خام خود مجاهدين در اسالم را بترسانند ،بد گمان كردهاند.
از هر موى شهيدى از ما و از هر قطره خونى كه به زمين مىريزد ،انسانهاى مصمم و
مبارزى به وجود مىآيد؛ شما مگر تمام افراد ملت شجاع را ترور كنيد و الاّ ترور فـرد هر چه
بزرگ باشد ،براى اعادة چپاولگرى سودى ندارد.
ملتى كه با اعتماد به خداى بزرگ و براى احياى اسالم بهپاخاسـته ،با اين تالشهاى
مذبوحانه عقبگرد نمىكند.
ما براى فداكارى حاضر و براى شهادت در راه خدا مهيا هستيم.
اينجانب روز پنجشنبه سيزده ارديبهشت  58را براى بزرگداشت شخصيتى فداكار و
مجـاهد در راه اسالم و ملت ،عزاى عمومى اعالم مىكنم و خودم در مدرسة فيضيه روز
پنجشنبه و جمعه به سوگ مىنشينم.
از خداوند متعال براى آن فرزند عزيز اسالم رحمت و غفران و براى اسالم عزيز عظمت
و عزت مسألت مىنمايم.
سالم بر شهداى راه حق و آزادى.
روح هَّ
الل الموسوي الخمينى »

2

شخصیتهای دیگری که توسط فرقان ترور شدند

گروهک فرقان دست به جنایتهای زیادی زد .از جمله اقدامات ضد اسالمی آنها ترور
 - -1سورة نسا ،آية .175
چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان ناتوان نمىجنگيد؟
 -2صحيفة امام ،ج ،7ص  - 178پيام [به ملت ايران (شخصيت و منزلت علمى آقاى مرتضى مطهرى)]  11 /ارديبهشت  4 /1358جمادىالثانى
 / 1399مكان :ق م  /موضوع :شخصيت و منزلت علمى آقاى مرتضى مطهرى /مناسبت :شهادت آقاى مرتضى مطهرى  /مخاطب :ملت ايران.
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شخصیتهای تأثیرگذار در انقالب بود ،که میتوان به آن بزرگان اشاره کرد:

الحمداهلل ایشان سالم ماندند.
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ 1358/3/3؛ که ً
 ٢و  -3حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام عراقی در تاریخ .1358/6/4

-4دکتر محمد مفتخ در تاریخ .58/9/27

 -5آیت اهلل قاضی طباطبایی در تاریخ . 58/8/11

 -6و  -7پاسدار جواد بهمنی و پاسدار اصغر همتی از محافظان آیتاهلل قاضی طباطبایی در تاریخ

. 58/8/11

 -8حاج محمدتقی طرخانی در تاریخ .1358/4/16

افراد دیگری که توسط همین گروهک کشته شدند.

 -9احمد الجوردی ،سرمایهدار

 -01محسن بهبهانی ،واعظ

 -11کازرونی ،سرمایهدار اصفهانی
 -21هانی یوآخیم ،تبعة آلمان

اقدامات دیگر گروهک فرقان

فرقان عالوه بر ترورهای کور و بزدالنه ،اقدامات ضد انقالبی متعددی را مرتکب شد .یکی از

آن کارهای خالف قانون و ضد انقالبی ،حمله به بانکها بود.

این گروهک در راستای سیاست زشت ایجاد رعب ،وحشت و ناامنی به چندین بانک حمله

کرد و مقادیر هنگفتی از موجودی آنها را به سرقت برد؛ از جمله:
بانک ایران و خاورمیانه ،در خیابان پاسداران

بانک سپه ،شعبة بخارست.
بانک ملی ،شعب ،قلهک

بانک ملی ،شعبة تجریش

بانک ملی ،شعبة عباسآباد
بانک ملی ،شعبة طالقانی

بانک ملی ،شعبة ستارخان

وقایع سال اول انقالب

233

بانک بازرگانی ،شعبة میرداماد
بانک صادرات ،شعبة بیات

در موارد فوق مبالغ کالنی از وجوهات مردمی به دست آنها افتاد .البته این گروهک در  2مورد

زیر نیز اقدام مسلحانه برای سرقت از بانکها کرد که موفق نبود:
الف :بانک صادرات ،خیابان ولیعصر(عج)
ب  :بانک صادرات ،خیابان زعفرانیه.

1

براساس اسناد برجای مانده گروهک فرقان فهرست دیگری از شخصیتهای کشور در دست

داشت که درصدد ترور آنها بود:
آیتاهلل دکتر بهشتی

دکتر محمدجواد باهنر

آیتاهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

آیتاهلل محمد امامی کاشانی

حجتاالسالم علیاکبر ناطقنوری
ابوالحسنبنیصدر

آیتاهلل محمدحقی رئیس کمیتة انقالب
حجتاالسالم والمسلمین خوانساری
تیمسار ولیاهلل فالحی.

2

بسیاری از عناصر سیاسی و اطالعاتی اعتقاد دارند که ترورهای کور گروهک فرقان که هیچ

سابقة مبارزاتی و سیاسی نداشت ،حکایت از استفادة ابزاری از تجارب تروریستی منافقان دارد.
هیچ بعید نیست که طراح اصلی ترورهای فرقان ،از آموزههای منافقان باشد.

آخرین نکته دربارة گروهک فرقان

از قدیم گفتهاند که:

 -همیشه بیماری سرایت میکند نه سالمتی.

اکبر گودرزی دارای ایمان محکم و عقیدة راسخ نبود ،ولی میل زیادی داشت که مشهور شود

 -1گروه فرقان ،علی کردی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .109
 -2همان ،ص .116
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و اسم و رسمی پیدا کند و ورود به حوزة علمیه به همین منظور بود .اما حوزة علمیه ،جذابیت الزم را

برای رسیدن به هدفش نداشت .او بدون پشتیبانی از عقیدۀ عمیق به مطالعة کتابهای دکتر شریعتی
روی آورد .او شدیدا ً تحت تأثیر کتاب «تشیّع علوی و تشیّع صفوی» دکتر شریعتی قرار گرفت و
از آن به بعد در گفتهها و نوشتههایش به کتاب مزبور فراوان اشاره میکند و به عنوان مدرکی موثق

برای سخنانش آن را مطرح میکند.

خواندن کتابهای مختلف و متفاوت که حتی عقاید اسالمی و شیعی را نقد میکند ،اشکال

ندارد ،اما خوانندة این گونه کتابها باید به قدر کافی به مبانی اسالمی آشنایی داشته و باورهای
دینی خود را عمیق کرده باشد تا شنیدن و یا خواندن کتابهای مخالفان بر روی او اثر منفی نگذارد.
متأسفانه گودرزی در عنفوان جوانی و بدون مایة علمی و اعتقادی در رأس یک گروه جوان

جویای نام قرار میگیرد .از آنجایی که اکبر گودرزی مانند بسیاری از اعضای گروهکهای
التقاطی و تروریستی هیچ کس را قبول نداشت ،خیلی زود به قول خودشان منادیان تشیع صفوی را

هدف تیرهای زهرآگین خود قرار داد.
تبعاً هدف اصلی آنها حوزههای علمیه ،علما به خصوص عالمان مشهور و صاحب اثر بود .به
همین دلیل مشاهده میکنیم که آنها نخست به سراغ شهید مط ّهری میروند؛ هر چند آنها چندی قبل

تیمسار قرنی را ترور کرده بودند.
پایان فرقان

ترورهای بیوقفة گروهک فرقان همة دلسوزان انقالب را به شدت نگران کرد.

اعالمیة بلند باالی حضرت امام در شهادت استاد مط ّهری در کشور موج زیادی انداخت .این

موج ،خفتگان را هم بیدار کرد و به اثرات وحشتناک ترورها و مهمتر از آن ،به اثرات تفکرات

گروهک فرقان بیشتر آشنا نمود .به همین دلیل همة دستاندرکاران انقالب که دستی در کار
اطالعاتی و امنیتی داشتند ،بر آن شدند که در ریشهکنی این گروهک اقدام کنند .سرانجام و پس

از تالشهای هماهنگ و با برنامه ،به تدریج اعضای این گروه به دام افتادند .خود اکبر گودرزی
که رهبر آنها بود ،دستگیر شد .دادگاه آنها سریعاً پس از اقاریرگستاخانة آنها در ترورها و در حملة

مسلحانه به بانکها ...دایر شد و از اعضای  50نفرة فرقان فقط  ٦نفر اعدام شدند:
 -1اکبر گودرزی
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 -٢سعید مرآت
 -٣علی حاتمی

 -٤محمد متحدی
 -٥حسن اقرلو

 -٦عباس عسکری.

حکم اعدام آنها در سحرگاه  1359/٣/٣اجرا شد.

رأفت امام

طبق معمول ،رأفت حضرت امام به فریاد اعضای گروهک فرقان رسید.

امام فرمودند:

«نفس عضویت در فرقان ،محارب با خدا و رسول نیست».

1

علیهذا بیش از  30نفر از اعضا و حامیان فرقان به زندان محکوم شدند و پس از چندی مشمول

عفو قرار گرفته و آزاد شدند.

برکات شهادت استاد مط ّهری

مردان خدا در همة حاالت خود ،دارای خیر ،برکت و اثرگذاری هستند.

شهادت استاد مط ّهری تحوالت زیادی در جامعه به وجود آورد؛ صفوف ملّت فشردهتر شد،

قلبها به هم نزدیکتر ،و ضد انقالب منزوی گردید.

یکی از برکات شهادت استاد ،سرود بسیار زیبایی بود که زنده یاد استاد حمید سبزواری سرود.

این حرکت سبزواری موجب شد سرود در جامعة ما ورود مبارکی یابد و آهنگ متناسب و غیر

مُطرب ،فراگیر شود.

فرازی از آن سرود تاریخی و ماندگار چنین است:

ای مجــاهـد ،شـهیـد ُمط ّهـر

مـرتضــی را چو آئـینـه َمظهر

ای شهیـد ره حکـمـت و عـلـم
خـون تـو حـافـظ دین و دفتـر
 -1صخره سخت.
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در عـزای تـو ای بـحـر تـقـوا
دیـده در خون دل شـد شنـاور
گـریـه بـر نـاله ره بستـه و غـم
مـیگدازد دلـم را چـو مجـمـر
خـامه لـرزد در کـف من ازغـم تو
سـرایم ماجرای مـاتـم تو
چـون ُ
مـردم در متن استراتژی امام

امام خمینی هم به دلیل اینکه یک فقیه جامعالشرایط و امروزین بود و به نقش مردم در دیدگاه

اسالم احاطة کامل داشت ،به مردم خود بهای زیادی میداد و هم به دلیل آگاهی از شکست احزاب
سیاسی کشور که به علّت دوری از مردم به هیچ چیز نرسیدند و ناشکفته پرپر شدند ،مردم را خیلی

جدی گرفتند.

مهم اینکه این موضوع توسط مردم به خوبی درک شد .یعنی یک تعامل سازنده و تعییینکننده

بین امام و مردم به وجود آمد .حاصل همین تعامل ،سقوط زود هنگام شاه و تشکیل حکومت
جمهوری اسالمی بود .از آن به بعد هم به برکت همین تعامل اساسی ،همة ترفنـدها و توطئـههایی

که علیه تمامیت انقالب از طرف استکبـار جهانـی طراحی شده بود ،به کلی خنثی شد؛ چیزی که
هنوز هم ادامه دارد.

مهمترین تأثیر حضور اثرگذار مـردم هم در صحنـة پس از پیـروزی انقالب اسالمی،
به شکست کشاندن عوامل اصلی جنگ تحمیلی هشت ساله بود.

هیچ کس باور نمیکرد صـدام با ارتش بعـث عـراق که نیرومندترین ارتش کشورهای عرب

محسوب میشد ،وارد جنگ با انقالب نوپای کشور ما شود و در طول این جنگ پرهزینه که

از حمایتهای سیاسی و نظامی و اطالعاتی حداقل  60کشور جهان برخوردار بود و مدرنترین
سالحهای شرقی و غربی را در اختیار داشت ،نه تنها پیروز نشود ،بلکه در جبهـههای نظامی ،سیاسی
و اقتصادی شکست بخورد و پس از مدتی به کلی از صحنة سیاسی و دنیایـی هم خارج گردد.
بیشک علتالعلل پیروزی در جنگ  ٨ساله،

حضور مردم در جبهه و در صحنه بود.
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روزهای پر التهاب

در روزهای پر هیجان پس از پیروزی انقالب اسالمی ،همة انقالبیون در هر کجا که کار

میکردند ،یک چشمشان به کاری بود که به انجام آن مأمور بودند و چشم دیگرشان ناظر به

عناصر ضد انقالب به خصوص منافقان ،که چه میگویند و چه میکنند و نقشة روزانة براندازی

آنها چیست؟

تقریب ًا همـۀ مقامـات و مسئوالن ،رفتار منافقـان را زیر نظر داشتند ،به خصوص آنهایی که در

زندان رفتار ناصواب آنها را دیده بودند و از صحبتهاشان به خوبی فهمیده بودند که آنها تحت هیچ

شرایطی زیر بار روحانیّت نخواهند رفت.

تشکیل سپاه پاسداران فرصت بسیار خوبی بود که رسم ًا و قانون ًا نظارت بر اعمال منافقان انجام

شود.
به همین دلیل منافقین با سپاه پاسداران به چهار دلیل مخالفت بودند:

 -1سپـاه پاسـداران یک نیروی انقالب مسلّـح بود که در کنار ارتش ،پاسـدار انقالب و مبانی

انقالب بود .منافقان که وجود ارتش را برنمیتافتند ،تشکیل سپاه پاسداران بر نگرانی آنها افزود.

-2یکی از وظایف تعریف شدة سپاه پاسداران ،جمعآوری سالحهایی بود که از روزهای

پرالتهاب انقالب به دست مردم افتاده بود .این هدف سپاه ،منافقین را مضطرب ساخت.
 -3عمدۀ سران و فرماندهان سپاه پاسداران عناصر زندان کشیدهای بودند که عمیقاً ضد منافقان

محسوب میشدند.
 -4اصوالً منافقین دشمن جدّی زندانیهایی بودند که در زندان رژیم از بیدینی و الابالی بودن
آنها اطالعات کافی پیدا کرده بودند.

خود ما ،قبل از دستگیری ،از هواداران و عالقمندان مجاهدین بودیم؛ گرچه عدهای از عناصر

قدیمی سازمان از دوستان و همکالسان و حداقل از همشهریهای ما بودند ،ولی ما خود ،میلی به
پیوستن به آنها نداشتیم .اما از ناحیة آنها اهتمام زیادی برای عضویت ما وجود داشت ،که البته مؤثر

واقع نشد؛ آن هم در روزهایی که آن گروه در اوج محبوبیت و مقبولیت بود و دلهای زیادی از

جوانان ،به خصوص از دانشجویان را به خود جلب کرده بودند .همان موقع هم ما به لطف خداوند
از رفتار آنها و به خصوص از کم ت ّوجهی آنها نسبت به نماز انتقاد جدّی داشتیم .مث ً
ال در هنگام نماز

مُهر نماز را روی زمین پرتاب میکردند ،سپس با پا در جهت قبله قرار میدادند .همین امر عامل
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مهمی بود که ما از آنها فاصله بگیریم.

در زندان ،یک نوع آتشبس بین ما و آنها وجود داشت که زیاد کاری به هم نداشتیم .آنها

وقتی مقاومتهای ما را زیر شکنجههای ماالیُطاق ساواک دیده یا شنیده بودند ،الجرم به ما ظاهرا ً
احتراممیگذاشتند.

در زندان هم به قول مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از ف ّعالترین زندانیها محسوب میشدیم.

این چیزی نبود که از چشم منافقان پنهان بماند.
ال چشم دیدن افراد غیر از اعضای سازمان خود را نداشتند و از فعالیت دیگران اص ً
آنها اص ً
ال

راضی نبودند .به همین دلیل ما را زیر نظر دایمی داشتند تا افکار و اندیشههای اسالمی را تحت عنوان

تفسیر قرآن به افراد منتقل نکنیم .ولی طبق معمول ،خداوند ارادة دیگری کرده بود؛ ارادهای که هیچ

قدرتی نتوانست مانع تحقق آن شود.

با این مقدمه ،باید اذعان کرد که:

 سپاه پاسداران بالقوه و بالفعل و از همان روزهای نخست ،مخالف منافقین بود.دستگیری مجتبی طالقانی  /پنجشنبه 1358/١/24

اصوالً در استراتژی منافقان عناصر مسلّح انقالبی نمیگنجید .ما در همین کتاب علت مخالفت

جدّی آنها را با ارتش مدرن انقالبی بررسی کردیم و بالطبع آنها با خشم و بهت فراوان نمیتوانستند
شاهد تشکیل یک سازمان انقالبی ،والیی و مردمی به نام سپاه پاسداران باشند.

بود.

یکی از اولین اقدامات سپاه پاسداران دستگیری مجتبی طالقانی در روز پنجشنبه 1358/١/24

اتهامات وی را میتوان در چند نکته خالصه کرد:

«او جزء اولین نیروهای منافقان بود که نه تنها کمونیست و مارکسیست شد 1،بلکه

سهم بسیار زیادی در انحراف ایدئولوژیک منافقان داشت.
پس از انحراف منافقان ،در حدود  17نفر از عناصر مجاهدین که تغییر ایدئولوژیک را
نمیپذیرفتند ،به دستور تقی شهرام و دیگر کادر مرکزی بیرون از زندان از جمله مجتبی
طالقانی کشته شدند.
 -1صخرة سخت .انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص . ٦٨٦
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در آغاز انحراف منافقین ،تصور عدهای این بود که فقط گروه محدودی از منافقان که
در بیرون زندان بودند ،از خأل قدرت سوء استفاده کرده و سازمان را به انحراف کشانده و

مخالفین را کشته و جنازۀ بعضی از آنها مانند شهید شریف واقفی را سوزاندند».
اما وقتی سران زندانی اعالمیة علما مبنی بر ن َِجس بودن مارکسیست شدهها را صادر کردند ،با
1

واکنش بسیار تند آنها روبهرو شدند.

برای مثال موسی خیابانی معاون رهبر منافقین خطاب به علما گفت:

«شما صالحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید .زیرا همیشه دنبالهرو هستید.

حد خودتان را بشناسید و پا را از گلیم خود بیرون نگذارید».
ّ

2

آقای مح ّمدی گرگانی از کادرهای مرکزی سازمان در زندان در مورد واکنش رجوی به

آیتاهلل طالقانی میگوید:

«در زندان کار به جایی رسیده بود که افرادی مثل رجوی به مرحوم طالقانی اجازه

نمیدادند تفسیر قرآن بگوید .میگفتند :او چون مالکیت خصوصی را قبول دارد ،گرایشات
خرده بورژوازی دارد.

3

در سال  ٥٥بر سر سفره نشسته بودیم که یک جوان  18-19ساله گفت :طالقانی
کیست :او به قول مسعود یک خرده بورژواست( .یعنی طرفدار سرمایهداران است).
من از همان اول که به زندان وارد شدم ،یکی از موارد اختالفم با مسعود همین مسأله
بود .حاج مهدی عراقی ،آقای هاشم امانی و آقای انواری بعد از  8-9سال که در زندان
بودند ،برخورد مسعود رجوی با آنها طوری بود که انگار این آقایان نجساند.
مسعود میگفت :ما آمدهایم و یک چیز تازهای آوردهایم که هیچ کس نیاورده .همه

باید ما شویم .در نهایت هم ،نوک پیکان تکامل هستیم».

4

هر چه بود ،خود من به عنوان مسئول اطالعات و تحقیقات حکم بازداشت مجتبی طالقانی

را که جزء کادر مرکز منافقین بود ،امضاء کردم و برادر بزرگوارمان آقای سیّد مح ّمد غرضی به

عنوان مسئول عملیات ،در تاریخ  58/١/24توسط دو عضو گروه عملیات سپاه پاسداران :آقای اصغر

 -1دانشگاه صنعتی شریف به همین دلیل به نام آن شهید مظلوم تغییر نام داد.
 -2کتاب مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام.56/١/٣ ،
 -3صخرة سخت ،ص . 649
 -4کارل مارکس فیلسوف معروف آلمانی ضد سرمایه بود و سرمایهداری را عامل گسترش ظلم و تبعیض میدانست .پیروان مارکس مخالف
سرمایهداران هستند .منافقین هم که تفکر مارکسیستی داشتند ،از آغاز با بازاریها و کارخانهدارها که دنبال تولید بودند ،عمیق ًا مخالف بود.
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صباغیان و آقای آالدپوش ،اقدام به بازداشت وی نمودند.

موضوع دستگیری مجتبی طالقانی و صدور حکم بازداشت وی از افتخـارات ما و افتخـارات سپاه

ت شدن اعضای سازمان و در
پاسداران انقالب اسالمی است؛ عنصری که سهم زیادی در مارکسیس 
خشونتهای بعدی منافقان داشت.

ما خود در همان روزهای بحرانی که حاصل بازداشت مجتبی طالقانی بود ،در مصاحبه با روزنامة

اطالعات به صراحت از بازداشت وی گفتیم و مسئولیت آن را پذیرفتیم.

در جلسة انجمن اسالمی پزشکان که اعضای اولیّة آن را آقای دکتر والیتی ،دکتر شهید

لواسانی ،دکتر غرضی و ...تشکیل میدادند ،خواسته بودند که انگیزة سپاه پاسداران از دستگیری
مجتبی طالقانی را بدانند .ما خود شبی در جلسة آنها شرکت کردیم .در آن جلسه که ریاست آن را

شهید دکتر لواسانی به عهده داشت ،شرح کشافی از عمکرد منافقان و شخص مجتبی طالقانی ارایه

دادیم و اضافه کردیم:

 -ما مجتبی را بازداشت کردیم که ع ّلت قتل جوانان متعهد و انقالبی سازمان توسط وی را جویا

شویم...

جلسة بسیار خوبی بود .بنابراین اعضای انجمن اسالمی پزشکان نخستین نهادی بود که از حرکت

سپاه پاسداران انقالب اسالمی حمایت کردند.
قب ً
ال در کتاب خاطرات سیاسی اینجانب به نام «عبور از شط شب» به صدور حکم بازداشت
1

مجتبی طالقانی اذعان کردهایم؛ کتابی که  1383منتشر شده است.
مختصری پیرامون دستگیری مجتبی طالقانی

همانگونه که نوشتیم ،فرزند آیتاهلل طالقانی را به دالیل عدیده و اعمال مجرمانه توسط گروه

ضربت که زیر نظر آقای مهندس سیدمحمد غرضی در سپاه پاسداران کار میکردند ،بازداشت شد.
موج برخاسته از این دستگیری که تماماً توسط منافقین راهاندازی و هدایت میشد ،مشکالتی را

به وجود آورد .بحران ناشی از این اتفاق به گونهای بود که حتی شورای انقالب هم تلویحاً اقدامات
سپاه پاسداران را تقبیح کرد .اما اینها مهم نبود .مهم نظر مبارک حضرت امام بود.

سرانجام آقای غرضی توسط دژبان مرکز بازداشت و به پادگان جمشیدیه بردند .مدت بازداشت

 -1عبور از شط شب ،علیمحمد بشارتی ،ص .229
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آقای غرضی از روز جمعه  1358/١/26تا یکشنبه  1358/١/28طول کشید.

عصر روز سوم آقای غرضی به مرکز سپاه پاسداران آمد و گزارشی از دو سه شب بازداشت
خود را ارایه داد .ضمناً همین جا اضافه کنیم:
به رغم تالش زیادی که برای بازداشت و بازجویی از مجتبی طالقانی داشتیم ،ما هرگز او را

ندیدیم .زیرا بحران ناشی از دستگیری وی و واکنش ناخواستة آیتاهلل طالقانی موجب شد که وی
یک شب بیشتر در بازداشتگاه نماند .در این مدت نه بازجویی از وی به عمل آمد و نه کسی با او

صحبت کرد...

سرانجام در همان روز یکشنبه با همان سواری «بلیزر» که حضرت امام خمینی را پس از

بازگشت به بهشت زهرا برده بود ،به قم رفتیم.

آقای محسن رفیقدوست طبق معمول رانندة خودرو بود .شب هنگام به قم رسیدیم .پس از

نماز مغرب و عشا و زیارت حضرت معصومه(س) ،شب را در قم گذرانیدیم .فردا صبح دوشنبه

 1358/١/29به محضر امام در محل اقامتشان که منزل آیتاهلل یزدی و نزدیک رودخانة قم بود،
رسیدیم.

سخنگوی گروه خود حقیر بودم .مقداری راجع به منافقین و نقش ویرانگر مجتبی طالقانی

گزارش خدمت امام ارایه کردیم...

پس از ارایة گزارش ،به امام عرض کردیم:

 -اگر خطایی در این باره صورت گرفته است ،من بشارتی مسئول هستم و ما آمادهایم اگر

حضرتعالی کار ما را خطا میدانید ،امر بفرمایید ما را دستگیر کنند.
روی به خاک مینهم گر تو هالک میکنی

دست به بنـد میدهم گر تو اسیر میبری

حضرت امام پس از التفات فراوان و محبّت بسیار ،دو جملة کوتاه و گویا فرمودند:
«بروید و به کار خود ادامه دهید.

هیچ کس نباید در کار شما دخالت کند.
همه در برابر قانون مساوی هستند .پس اگر احمد (اشاره به حاج احمدآقا) هم خطا کرد،
او را بازداشت کنید».

حضرت امام در عین حال فرمودند:
« سعی کنید رضایت آقای طالقانی را به دست آورید ،همین».
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چیز دیگری نه امام فرمودند و نه از ما کسی مطلبی اضافه کرد.

بنابراین آنجا که عدهای ادعا کردهاند که پروندة بازجویی مجتبی طالقانی را آنها به امام دادهاند،

کذب محض است .زیرا در این بازداشت ،هیچکس غیر از آقای غرضی و ما سهیم و مؤثر نبودیم.
همان طور که گفته شد:
 -اصوالً بازجویی از وی نشد و گفتگویی صورت نگرفت تا پروندهای تشکیل شود...

سوء استفادة منافقین از دستگیری مجتبی طالقانی

سازمان منافقین که پس از پیروزی انقالب یک روز هم از توطئه علیه انقالب و انقالبیون دست

نکشید ،از دستگیری فرزند آقای طالقانی نفاق دیر پای خود را به اوج رساند .یعنی در عمل مُهر
تأییدی بر لقب منافقین را بر سازمان خود زد؛ لقبی که الحق در خور آنها بود.
منافقین اعالمیة زشت و تحریکآمیز زیرا در رابطه با بازداشت مجتبی طالقانی را صادر کرد:
«اعالم میداریم:

از همین امروز یکشنبه  26فروردین ،نیروها و افراد نظامی خود در سراسر کشور و

همچنین کلیّۀ تجارب نظامی – انقالبی چهارده سالة سازمان مجاهدین خلق ایران را تمام ًا
و بدون هیچگونه چشم داشت و انتظار متقابل ،تحت نظارت و فرماندهی عالیة حضرت

آیتاهلل العظمی طالقانی قرار میدهیم.
این حکم برای کلیّۀ نیروهای سازمان قطعی و الزم االتباع است .بنابراین صرفنظر

از قیودات شخصی که در ارتباط با کنترل دولت ،ضمن تماسهای آینده خواهیم پذیرفت

به حضرت آیتاهلل طالقانی به مثابه قاضی و َح َکم نهایی خود در کلیّـۀ عضـالت نظامی

احتمالی که از این پس ،چه در ارتباط با دولت ،چه در ارتباط با سایر نیروها ،پیش خواهد
آمد ،مینگریم».

1

راستی که منافق ،منافق است.

مسعود رجبی که در زندان ،مرحوم آیتاهلل را خرده بورژوا و از طرفداران سرمایهداری میدانست
و اجازه نمیداد که ایشان در زندان تفسیر بگوید -حتی به قولی آن مرحوم را به کلّی منزوی کرده
بود  -در ماجرای دستگیری مجتبی ،او را آیتاهلل العظمی میخواند!!
 -1روزنامة اطالعات ،1358/١/25 ،ص .٣
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همچنین او تلویحاً نیروهای انقالب را به رو در رویی نظامی تهدید مینماید.
عجیب است:

 -رجوی که از سال  1350بدون داشتن کمترین تجربة نظامی دستگیر میشود ،چگونه میخواهد

تجارب نظامی سازمانش که بسیط و ساده و گریزان از مردم بودند ،در خدمت آیتاهلل طالقانی

مردمدار قرار دهد!!

ارتحال دردناک آیتاهلل طالقانی

سرانجام آیتاهلل طالقانی آن مرد جبهه و محراب پس از یک عمر مبارزه و خدمت در عرصة

فرهنگ اسالمی و در تاریخ و انقالب اسالمی در روز  19شهریور ماه  1358به رحمت ایزدی پیوست.

فوت آن مرد بزرگ که اسوة مقاومت در برابر رژیم ستمشاهی و مبارزه علیه ظلم حاکم بود،

ضایعهای دردناک و جبرانناپذیر تلقی میشد.

حضرت امام خمینی طی اعالمیهای چنین نوشتند:
« ...عمـر طوالنـى اين عيب را دارد كه هر روز عزيزى را از دست مىدهد و به سوگ
شخصيتى مىنشيند و در غم برادرى فرو مىرود.
مجاهد عظيمالشأن و برادر بسيار عزيز حضرت حجت االسالم و المسلمين آقاى طالقانى
از بين ما رفت و به ابديت پيوست و به مأل اعلى با اجداد گرامش محشور شد.
براى آن بزرگوار ،سعادت و راحت و براى ما و امت ما،
تأسف و تأثر و اندوه.
آقاى طالقانى يك عمر در جهاد و روشنگرى و ارشاد گذراند.
او يك شخصيتى بود كه از حبسى به حبس و از رنجى به رنج ديگر در رفت و آمد بود؛ و
هيچگاه در جهاد بزرگ خود سستى و سردى نداشت.
من انتظار نداشتم كه بمانم و دوستان عزيز و پر ارج خودم را يكى پس از ديگرى از
دست بدهم.
او براى اسالم به منزله حضرت ابو ذر بود؛ زبان گوياى او چون شمشير مالك اشتر بود؛
بُرنده بود و كوبنده.
مرگ او زودرس بود و عمر او با بركت.
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رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او ،كه در رأس پرهيزكاران بود ،و بر روان خودش كه بازوى
تواناى اسالم .من به امت اسالم و ملت ايران و عایلة ارجمند و بازماندگان او ،اين ضايعة
بزرگ را تسليت مىدهم.
رحمت بر او و بر همة مجاهدان راه حقّ .
و السالم على عباد اهلل الصالحين.
روح هَّ
الل الموسوي الخمينى»

1

طبق معمول منافقین حداکثر سوء برداشت را از ارتحال آن بزرگمرد داشتند.

آنها در مراسم تشیع آیتاهلل طالقانی شعار انحرافی سردادند که:

«بهشتی ،بهشتی ،طالقانی را تو کُشتی!!»

کسی احتمال ضعیف هم نداد که آیتاهلل طالقانی با مرگ غیر طبیعی از دنیا رفته باشد .اما

منافقین که به هر بهانهای زهر خود را به جان انقالب میریختند ،هم در مورد فوت مرحوم طالقانی
ایجاد شبهه کردند و هم شهید بهشتی را متهم به قتل او معرفی نمودند.

شهید بهشتی ماهها بعد هم با دسیسههای منافقین نتوانست در جمع مردم سخنرانی کند .به قول

حجتاالسالم فرزانه امام جمعة موقت مشهد در سال  1359در چهار شهر از شهرهای خراسان در
خدمت شهید بهشتی رفتیم ،ولی در تمامی این شهرها منافقین با سر دادن شعارهای زشت ،مانع از

سخنـرانیدکتربهشتیشدند.

یک نظر مهم آیتاهلل طالقانی نسبت به مجاهدین

محمد توسلّی از اعضای نهضت آزادی هم یکی از دیدارهای مسعود رجوی با آیتاهلل طالقانی

را این گونه روایت میکند:

«حدود اوایل شهریور ماه  ،1358ده پانزده روز پیش از فوت مرحوم طالقانی برای

انجام مشورت دربارة مسائل شهر تهران به دیدار ایشان رفتم.
مرحوم طالقانی بسیار برافروخته و ناراحت بود.
پرسیدم چه شده است؟
پاسخ داد:

 -پیش از شما با آقای مسعود رجوی جلسه داشتیم .واقع ًا اینها بچهاند.

 -1صحیفة امام ،ج  ،٩ص .486
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به آنها گفتم:
عمامهای که روی سر من است« ،بولدوزر» است ،آدم عاقل در مقابل بولدوزر قرار
این ّ

نمیگیرد .بلکه از کنار آن عبور میکند.

چرا شما دارید زمینههای تقابل با آقای خمینی و روحانیت را فراهم میکنیم؟
این به ضرر شماست».

1

سرانجام گروهک منافقین

نه تنها منافقین با آن تفکر غلط و با آن تندرویها و مردم گریزیها ،سرانجامی شوم و تلخی
داشتند ،تمامی گروهها و گروهکهای مسلح افراد معاند و اشخاص مخالف ،نیز تماماً به روز سیاه
نشستند؛ آبروی خود را بردند و زحمت برای انقالب و رهبر انقالب و مردم ب ه وجود آوردند.

تا اینجای بحثها ،بررسی تاریخی است ،اما مطالعة تاریخی حداقل باید این نتیجه و دستاورد

را داشته باشد که از گذشته عبرت بگیریم و برای افکار و اعمال خود حداقل حجت شرعی داشته

باشیم.

یکی از عوامل انحراف منافقین این بود که آنها هیچکس را قبول نداشتند .با تکیه با همین تفکر

پر اشکال بود که آنها هرگز َس ِر همراهی با مردم و با انقالب را نداشتند ،چون روحانیت را قبول
نداشتند .با مردم مسلحانه برخورد کردند ،چون مردم هوادار انقالب بودند.

سرانجام آنها بر دامن صدام آدمکش نشستند و از آمریکا ،انگلیس و اسرائیل و ارتجاع منطقه

خط براندازی گرفتند.

قرآن کریم به چنین افرادی میفرماید:

َفب َا ِّی َح ٍ
دیث بَ ِ
ون.
عد ِه ُیو ِم ُن َ

2

پس به کدام سخن بعد از این ایمان میآورند.
خالصة فصل پنجم

آنچه در این فصل به صورت خالصه مطرح شد ،اشارۀ مختصری به سرفصل بحرانها و

مشکالتی بود که انقالب اسالمی از همان روزهای نخست با آنها مواجه بود.
 -1خطاهای استراتژیک ،محمدتوسلی ،نشریة چشمانداز ایران ،ش .٣٣
 -2سورة مرسالت ،آیة . 5

246

همگام با انقالب اسالمی

ما بارها در نوشتههای خود به اهمیّت ویژهای که کشور ما داشته و دارد ،اشاره کردهایم .بنابراین

بروز مشکالت فراوان و متنوع در روزهای اول پیروزی چندان تعجبآور نبود .چرا که دشمن ما

آمریکا مهمترین پایگاه خود را در منطقه از دست داده بود و قرار و آرام نداشت .آنچه موجب
تعجب و تأسف و غیر قابل قبول بود ،دخالت مستقیم و غیرمستقیم بعضی از علما و روحانیت در

بعضی از این بحرانها بود .به مشکالت خوزستان که آل شبیر خاقانی آن را به راه انداخت یا حداقل
تأیید و حمایت نمود ،اشاره کردیم.

بحران خطرناکی که حزب خلق مسلمان به رهبری مقدم مراغهای در تبریز قهرمان ،به راه

انداخت ،از صفحات زشت تاریخ خیانتبار ملیگرایان است .معاالسف این مشکل مورد تأیید
و حمایت آقای سیّدکاظم شریعتمداری بود .اتفاقاً این پدیدة رشت در زمانی روی داد و تداوم
یافت که ما خود مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران انقالب اسالمی بودیم واز جزییات

آن حرکت ناهنجار اطالع کامل داریم .اما چون در نوشتههای قبلی خود مانند عبور از شط شب،

ص  ٤٤٣شرح مبسوط دادهایم ،از تکرار مکررات خودداری میکنیم؛ هر چند با حمایت پروردگار
سبحان و لطف امام عصر ارواحنا فداه انقالب از همة این بحرانها با پیروزی و سربلندی خارج شد،

ولی بیآبرویی نصیب حامیان فتنه شد.

آری ،زمستان گذشت ،اما رو سیاهی همیشگی برای زغال باقی ماند.

فصل ششم

اولین همهپرسی انقالب اسالمی
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نقش رأی مردم در نظام مردمی

یکی از عوامل اثرگذار و تعیینکننده در انقالب اسالمی توجه ویژة امام خمینی به مردم بود.

امام خمینی نخستین رهبری بودند که پس از اعتقاد کامل به خداوند بزرگ و تکیة مستمر و ابدی

به قدرت قاهرة پروردگار ،به مردم بهای زیادی میدادند و اعتقاد زیادی به نقش مردم در تحوالت
کشور داشتند.

با نگاهی گذرا و اجمالی به تاریخچة احزاب سیاسی کشور در دویست سال اخیر ،هیچکدام

از احزاب توجهی به مردم و خواست مردم نداشتند؛ هرچند بعضی از احزاب نام مردم را یدک

میکشیدند ،ولی بیتوجهی بهمردم ،موجب بیاعتنایی مردم به آنها و با اساسنامه و مرامنامة آنها شد.

مردم ما هیچگاه به احزاب سیاسی دلبستگی پیدا نکردند و عضو هیچ حزبی نشدند .اصوالً

هدف از تشکیل حزب سیاسی عالوه بر استفاده از ظرفیتها و تجربهها ،متشکل کردن اعضا در
رسیدن به اساسنامة حزب است .اما وقتی به اصول و اساس احزاب سیاسی کشورمان قبل از انقالب

نگاهی بیندازیم ،با توجه به تأکیدآنها بر قدرتهای قایقة دنیا و تحکیم پایههای حکومت پهلوی،

میبینیم که مردم به آنها بیاعتنا بودند .زیرا مردم میدانستند که عمدة مشکالت کشور عملکرد

زشت رژیم بود و مسلم بود که مردم هرگز زیر بار استکبار و دیکتاتوری رضاخان و شاه نرفتند.
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مردم بهخوبی میدانستند که علتالعلل تندرویها و مردمگریزیهای شاه القائات استعمارگران

و حمایت آنها از بیاعتنایی دربار و دولت به مردم است .پس مردم هم حق داشتند مخالف شاه و

حامیان او باشند.
ذی ً
ال به چند اظهار نظر پیرامون بیتوجهی و دشمنی شاه نسبت به مردم ایران میپردازیم.
شاه ،دشمن وطن و دشمن مردم

فرح مینویسد:

«تا قبل از آنکه از ایران خارج شویم ،خیال میکردیم زندگی شاهانهای داریم.

درحالی که زندگی شاهانة ما پس از مرگ محمدرضا شروع شد .اکنون میفهمم که چرا
محمدرضا به ایران و ایرانیان عالقهای نداشت .من با دوست داشتن وطن مخالف هستم.
البته بعضی کشورها در واقع دوستداشتنی هستند .ممالک زیبایی مانند :کانادا ،سوئیس،

فرانسه و همة جاهای زیبایی که بین جنگل و دریا قرار گرفته و آسمان نیلگون دارند،
دوستداشتنی هستند ،اما کشورهای خشک و بیآب و علف و صحاری وسیع و شنزارهایی

مانند کویر لوت یا کویر نمک بزرگ ایران ،چه عالقهای در انسان برمیانگیزد».

1

راستی که دودمان پهلوی به دلیل سفاهت چقدر ساده ،کشور و مردم کشورمان را تحقیر

میکردند و به دلیل حقارت عمیق و همهجانبة شخصی ،منابع کشور و خود را ارزان میفروختند.
فریده دیبا مادر فرح مینویسد:

«محمدرضا در این اواخر (ده سال آخر سلطنت) به حرف هیچ خیرخواه مصلحی گوش

نمیکرد و همه را احمق و کودن و ابله و نادان و بیاطالع و عقبافتاده میدید.

طفلک برادرزادة عزیزم رضا قطبی که فردی صادق و مطلع و دلسوز بود ،پیوسته نسبت

به دور شدن محمدرضا از واقعیتهای اجتماعی ایران به او هشدار میداد .اما محمدرضا
پس از آنکه یکی دو بار عریضههای رضا قطبی را مالحظه کرد ،به فرح گفت:
''به این جوجه تودهای بگویید دیگر در امور سیاسی دخالت نکند''.

محمدرضا هرکس را نمیپسندید ،تودهای یا دیوانه مینامید .هیچ ندای مخالفی را

تحمل نمیکرد .محمدرضا بسیاری از رهبران جهان را هم تحقیر میکرد و دیوانه و نادان

و ابله میخواند.

 -1دختر یتیم .فرح پهلوی .ج  2ص .1036
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در «باد» کردن محمدرضا و تخریب ذهن و روان او رهبران خارجی هم سهم عمدهای
داشتند .نیکسون رئیس جمهور آمریکا آمده بود ایران و میگفت هدف او از مسافرت به
تهران مالقات با شاهنشاه و اخذ رهنمود از اعلیحضرت است .محمدرضا هم شروع به دادن
دستورالعمل و رهنمود به این افراد میکرد .دخترم از این زودباوری محمدرضا حرص
میخورد و رنج میبرد ،اما چه کسی جرأت داشت مضرات این سادهلوحی را به محمدرضا
گوشزد کند؟»

1

در وطنفروشی ،اشرف پهلوی خواهر شاه هم تخصص داشت .او که برای تاراج ثروتهای
کشور از همة فرصتها استفاده میکرد ،اصوالً صبر و حوصلة زیادی نداشت و به بدترین شکل

ممکن به جان سرمایههای کشور میافتاد و همه را درجهت ثروتمندتر شدن خود به باد میداد.
فرح مینویسد:

«وقتی اشرف شنید که در «شهر سوخته» سیستان و بلوچستان آثار ارزشمند بسیار

زیادی از دوران قبل از اسالم کشف شده است ،فرصت را از دست نداد و خود را به منطقه
رساند .او بدون بردباری و یا استفاده از کارشناسان خُ بره و افراد وارد ،برای بهرهبرداری از
آن آثار با «ل ُودر» و «بولدوزر» به جان منطقة باستانی افتاد و برای آنکه مث ً
ال یک کوزه و
یا خمره را از دل خاک بیرون آورد ،دهها اثر باستانی نفیس را نابود میکرد».

فرح در ادامه مینویسد:

« پس از شنیدن عملکرد اشرف ،خود به محل رفتم .در مسیر چندین کیلومتر اتومبیل

عمال اشرف شکسته شده بود ،عبور کردیم.
از روی تکه پارههای آثار قدیمی که به دست ّ
وقتی این گزارش را به محمدرضا گفتم ،وی بابیاعتنایی کامل گفت:
''کشور از این خرت و پرتها!! فراوان دارد.»''.

2

نتیجة مردمگریزیهای شاه

این عیب بزرگ دیکتاتورها و زمامداران مردمگریز است که مردم را دست کم میگیرند و از

نقش برجستة آنها در مسائل مختلف کشور بیتوجهند.

مردمگریزیهای شاه موجب شده بود که در تمامی جلسات و میتینگهای دولت و دربار از
 -1دخترم فرح .فریده دیبا .ص .341
 -2همان ،ص .285
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مردم خبری نباشد ،زیرا به دلیل برخورد غلط با مردم ،آنها نیز بیاعتنایی به شاه را رویة خود قرار

داده بودند.

برای نمونه به نوشتة فریده دیبا توجه فرمایید:

«گفتـم که پروین اباصلتـی که ما او را ''پـری'' مینامیدیم ،او هم در حلقـة دوستان ما

قرار داشت .پری یک زن روزنامهنگار و سردبیر یک مجلة زنانه بود که بعدها به نمایندگی
مجلس شورای ملی انتخاب شد.
رفتن پری به مجلس با حمایت من انجام شد .من به فرح گفتم و فرح به وزیر کشور
دستور داد تا نام پری به عنوان نمایندة تهران در مجلس اعالم شود.
مردم در انتخابات یا شرکت نمیکردند و یا تعداد شرکتکنندگان فوقالعاده ناچیز
بود!!...؟»

1

گفتنی است که این خانم از فاسدترین زنان بود .صد البته مجلس شورای ملی وقتی جای مردم
نباشد ،مسلماً جای چنین افرادی است.
این اقاریر فریده دیبا نمونة خوبی از بیتوجهی مردم به نمایشهای دربار بود.

وقتی دورة انتخابات مجلس میشد ،روزنامهها و مجالت مقالههای مهم و سرمقالههایشان را به

انتخابات اختصاص میدادند؛ اما این کارها تأثیری بر روی مردم نداشت.
فریده دیبا در ادامه مینویسد:

«اگرچه انتخابات برگزار میشد ،اما من میدانستم که اسامی کسانی که باید به مجلس

بروند ،از سوی نخست وزیر به اطالع محمدرضا میرسید و محمدرضا اسامی عدهای را خط
میزد و عدهای را تأیید میکرد.
این اسامی را ساواک تهیه میکرد و تالش ساواک بر این بود که در شهرها و شهرستانها
بگردد و افرادی را پیدا کند که ضمن وفاداری به نظام حکومتی ،پسندیدگی محلی هم داشته
باشند».

2

شاه بدون مردم

همانگونه که در نوشتة فریده دیبا آمده است شاه هرچند انتخابات مجلس شورای ملی را ظاهرا ً

 -1همان ،ص .137
 -2همان ،ص .138
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برگزار میکرد ،اما چون مردم شرکت نمیکردند ،وانمود میکرد که مردم فعاالنه در انتخابات

شرکت میکنند.

یک نمونة دیگر از همین سیاهبازی درباریان شاه را در مورد حضور مردم از قول فریده دیبا

میشنویم:

«محمدرضا هر وقت از بازدیدی برمیگشت ،چند بار دستهایش را ضـدعفونی

میکرد و میگفت:
''رعایا ا َخ و تف خود را به دست من مالیدهاند.»''.

1

بیچاره مردمیکه چنین پادشاهی داشته باشند .در زمان شاه اگر بعضی از مردم به هر دلیلی دست

شاه را میبوسیدند ،عکسالعمل شاه هم آنگونه بود .قابل توجه آنکه شاه تا سالهای آخر حکومت
خود ،مردم شریف ایران را «رعایا» میخواند؛ البد چون خودش را ارباب مردم میدانست؟!!

نمونهای دیگرکه فریده دیبا از ریاکاریهای گسترده دربار و دولت نوشته است ،قابل مالحظه

است.

«اکنون بد نیست به ذکر خاطرهای بپردازیم تا میزان جداکردن خانوادة سلطنتی از
مردم عادی بشنوید (جدایی که در نهایت به زیان سلطنت در ایران تمام شد).
مدتی پس از حادثة زلزله در «کوار» شیراز ،استاندار فارس آقای پیروز از فرح دعوت
کرد تا از اقدامات انجام شده برای بازسازی مناطق زلزله زده بازدید کند .من هم در این
سفر همراه دخترم بودم.
در «کوار» ما را به بازدید از یک دهکدة بازسازی شده نمونه بردند .ده – پانزده
خانة کوچک شامل یک اتاق – تاالر متـوسط و یک آشپزخـانه و وسایل بهداشتی که در
گوشة حیات قرار داشت ،ساخته شده بود که با توجه به برسنجههای (عادات) آن روزگار
روستاهای ایران ،خانههای مطلوب و شاید ایدهآل ب ه شمـار میآمد( .نمونههای شهری) در
هر خانه مختصر اسباب زندگی قرار داده شده بود که شامل دو سه قطعه (تخته) فرش نو
و وسایل خواب و رادیو ،یخچال و تلویزیون بود .ابتدا تعجب کردم که چرا یخچالها را به
جای قراردادن در آشپزخانه در تاالر و کنار تلویزیون گذشتهاند .بعد تعجبم بیشتر شد.
زیرا دیدم خـانمهایی که ب ه عنوان زنان روستایـی در این منـازل هستند ،بیشتر ناخنهای

 -1دخترم فرح .فریده دیبا (مادر فرح) ،ص .186
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ت شده و الک زده دارند .همچنین فاقد لهجة محلی میباشند و خیلی سلیس و شسته
درس 
و رفته حرف میزنند.
بعد از پایان بازدید ،فرح را مجبور کردم در این مورد تحقیق کند .معلوم شد به دالیل

امنیتی همة روستاییان را از ِده بیرون کرده و تعدادی از زنان مقامات استان را به عنوان
زنان روستایی لباس محلی پوشانده و به استقبال ما آورده بودند .یخچالها را هم آگاهانه و
ناشیانه در تاالر پذیرایی گذاشته بودند تا درجة رفاه مردم روستایی و اقدامات استانداری
را در تأمین رفاه مردم زلزله زده به ُرخ فرح بکشانند.

مطمئن بودم در سایر نقاط زلزلهزده کاری انجام نشده و این ده – پانزده خانه را هم

برای بازدید آن روز آماده کرده بودند .اما هیچکاری نمیشد کرد .مقامات محلی فاسد،
ریاکار و صحنهآرا بودند...
در بازدیدها صحنه را طوری ترتیب میدادند تا مردم حاضر در محل دستچین شده
و آموزش دیده باشند .مردمـی که در برخورد با محمدرضـا و فـرح هیچ خواستـهای جز
آرزوی سالمتی برای شاه و شهبانو نداشتند و جملگی از اوضاع و احوال خود ابراز خرسندی
و رضایت داشتند».

1

عمدة اظهار نظر فریدة دیبا در این نوشتار درست است ،غیر از نتیجهگیری وی.

او میگوید:

''مقامات محلی فاسد ،ریاکار و صحنهآرا بودند ''.باید بگوییم ریاکاری و فساد مقامات محلی

نمونة کوچکی از فساد گستردهای بود که شاه و درباریان و سپس دولتمردان در پیش گرفته بودند.
در حقیقت مقامات کشور ،از روی دست شاه و خاندان وی فساد و افساد را فراگرفته بودند.

بهراستی:

 -اگر زمامداری سالم باشد،

نیروهای تحت امر وی جرأت انجام خالف را ندارند.

اولین همهپرسی پس از انقالب اسالمی

برای آنکه از اصل موضوع فاصله نگیریم و حضـور مـردم پس از انقالب اسالمی در تعیین
 -1همان ،ص .188
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سرنوشت خود اشارهای داشته باشیم ،به موضوع اولین همه پرسی بعد از انقالب باز میگردیم.

گفتیم که اعتقاد امام به مردم بسیار بود .امام در طول مبارزه بهکرات از حضور مردم و از قدرت

مردم و از ضرورت احترام به مردم و از تأثیرگذاری حضور مردم در هرکجا که باشند ،گفت .مردم
نیز متقاب ً
ال وقتی صفا و اخالص و صداقت امام را مشاهده کردند ،چون جان ،او را دربرگرفتند .افکار
امام را پذیرفتند و به هدف بزرگ امام واقف شدند و صادقانه و شجاعانه در همة صحنههای انقالب

حضور فعاالنه یافتند.

یکی از شعارهای ماندگار مردم در روزهای پرشکوه انقالب این بود.
حزب فقـط حزب اهلل

رهبـر فقـط روح اهلل

اما شور و شعور مردم در شعاری حماسی و تکاندهنده زیر تبلور یافت که در روزهای انقالبی

و در راهپیماییها مردم میسرودند:

خمینـی ای خمینی بن شکـن

هستی من عمر من و جان من

فدای را ِه ر ِه تو رهبر
اهلل اکبر ،اهلل اکبر

ای وارث امام اثنی عشر

یگانه در مبارزات بشر

اشارهای کن تا بدهم سر
اهلل اکبر ،اهلل اکبر

حضرت امام ج ّدا ً به مردم بهای زیادی میدادند .البته مردم انقالبی ما بدون شک و تردید پربها

و کم نظیر بودند .امام از همان روزهای اولیة پیروزی تصمیم داشتند که بها دادن به مردم که شعار

ایشان بود ،در عمل هم نشا ن دهند؛ آن هم با فراخواندن مردم به پای صندوقهای رأی .رأی به

آنچه مردم میخواستند و در راهپیماییها شعار میدادند.

استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی

مردم با قطع وابستگی کشور به بیگانگان به استقالل رسیده و با بیرون راندن شاه از کشور به

آزادی دست یافت ه بودند .حال نوبت رسیدن به جمهوری اسالمی بود.

پیروزی انقالب اسالمی در  22بهمن  1357و رسیدگی سریع به امور و تنظیم برنامهها و تقویت

دولت و نصب افراد خدوم و سالم برای مصادر امور و محاکمة فاسدها و مفسدها ،از جمله کارهای
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الزم و فوری بود.

امام ب ه موازات این کارها ،دنبال همهپرسی بودند .طولی نکشید که نوروز آمد و کشور تعطیل

شد .شنیدهها حکایت از آن دارند که امام میخواستند قبل از عید نوروز همهپرسی صورت گیرد
تا جمهوری اسالمی همراه عید ،عظیم و شکوهمند باشد .اما به هر دلیل نشد .ولی بالفاصله پس از

تعطیالت یک هفتهای ،دولت مقدمات امر همهپرسی که از خیلی قبل شروع شده بود ،در روزهای
ششم و هفتم فروردین صورت گرفت .برگههای آرا آماده بود و صندوقهای اخذ رأی در اسفند

ماه تهیه شده بود .روز هشتم فروردین حوزههای اخذ رأی ب ه مردم معرفی شد و در دو روز نهم

و دهم فروردین ماه رفراندم  -یعنی همهپرسی -انجام شد؛ یعنی کمتر از  47روز پس از پیروزی
انقالب؛ امری که در هیچ کشوری انجام نشده بود.
این همهپرسی چند اثر سیاسی بدیع داشت:

 -1پیوند امام و مردم و مردم با امام محکمتر و مستحکمتر شد.

 -2مردم ب ه خوبی متوجه شدند که امام به رأی ،نظر و دیدگاه مردم اهمیت بسیار زیادی میدهند

و بس.

 -3جهان که از درک انقالب اسالمی عاجز بود ،با این همهپرسی زود هنگام ،در برابر امام سر

تعظیم فرود آورد و به معنای حکومت مردمی تا حد زیادی پی برد.

 -4با این همهپرسی بعضی از گروهها و گروهکهای ضد انقالبی که نمیخواستند حکومت

اسالمی در ایران مستقر شود ،با حضور گستردة مردم در پای صندوقهای آرا مأیوستر شدند.

 -5افراد بدبین نیز دریافتند که امام تأثیر ناپذیرند و تحت تأثیر سخنان ملیگراها ،غربگراها و

شرقگراها قرار نمیگیرند و به آنچه به مردم وعده داده بودند ،عمل کردند.
نتیجة همهپرسی %98 :آری

بنا به آنچه گفته شد و همگان از آن آگاهی داشتند ،وقتی برای چندمین بار مردم باور کردند

که امام ،آنها را به اعالم رأی راجع به نوع حکومت دعوت کردهاند ،پیر و جوان ،زن و مرد ،خرد

و کالن ،در پای صندوقهای اخذ رأی حضور یافتند و حاصل همهپرسی ،برشکوه آن افزود و همه

را شادمان کرد.

آری  %98مردم اعالم کردند که خواهان جمهوری اسالمی هستند.
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ذی ً
ال و به صورت تفکیک آرای مردم شهرهای دور و نزدیک را دربارة همهپرسی میآوریم.
آخرین نتایج تهران

آخرین نتایج رفراندوم از دوازده منطقه از مناطق14گانة تهران نشان میدهد که  %97در تهران

به جمهوری اسالمی رأی دادهاند.

حجتاالسالم مروارید رئیس هیأت نظارت و مسئول معرفی شدة شورای انقالب در برگزاری

رفراندوم در تهران اعالم کرد:

 -تا ساعت  9صبح امروز  2/192/985نفر در  12منطقة تهران به جمهوری اسالمی رأی مثبت

دادهاند.

شهر ری و شمیران هم جزء مناطق 14گانة کمیتههای امام خمینی در تهران میباشد.

در  12منطقه که آرای آنها مشخص شده  63/078نفر به جمهوری اسالمی «نه» گفتهاند.

در دو حوزة دیگر تا  9صبح امروز  733/407رأی مثبت و  24/858رأی منفی خوانده شده

است .شمارش آرا در این دو حوزه هنوز همچنان ادامه دارد.

حجت االسالم مروارید در گفتگوی کوتاهی به کیهان گفت:

 -برگزاری همهپرسی در تهران از نظم کامل برخوردار بود و هیچگونه بینظمی یا اجباری در

کار نبوده است.
وی افزود:

 -برای نمونه در یک حوزه در شهرآرا  2485نفر رأی دادهاند که ترکیب آرا به صورت زیر

است:

 2340رأی مثبت و  144رأی منفی بوده است .در میان آرای منفی این حوزه دو نفر خواهان

رژیم مشروطة سلطنتی به رهبری شاه مخلوع بودهاند 140 .تن نیز خواهان انواع جمهوریهای دیگر

بودهاند.

حجت االسالم مروارید با رد هر نوع اخالل و بینظمی در انتخابات ،گفت:

 -جوانان در برگزاری دومین و بزرگترین همهپرسی تاریخ ایران نقش اساسی بازی کردهاند.

وی یادآور شد:

 -به زودی نتایج رفراندوم در تهران با تفکیک آرا ،منتشر میشود .از بیش از  3میلیون رأی
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دهندة تهرانی نزدیک به  2میلیون نفر در منطقة جنوبی شاهرضا[خیابان انقالب][ بودهاند.
حجتاالسالم مروارید معتقد است که:

 -با جمهوری اسالمی فقط استثمارگران مخالفت میکنند.

1

مثلث شکوهمند و اثر ُگذار

حضرت امام از سالها پیش و همان روزهایی که در نجف اشرف موضوع حکومت اسالمی با

عنوان «والیت فقیه» را تدریس میکردند ،برای رسیدن به پیروزی ،روی یک موضوع تأکید فراوان

میکردند:

 -1خداوند قادر متعال.

ذات حضرت امام سرشار از خداپرستی ،خدادوستی،
و عشق به ساحت قدسی پروردگار سبحان بود،
و این عشق و شور،
در قول ،فعل و سکوت ایشان ساری و جاری بود؛
گرچـه ایمان و عرفان حضرت امام نیز
همیشه زبانزد خاص و عام بود.

قول شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر در مورد امام ،زیبا ،معروف و شنیدنی است.

ایشان گفته بود:

اب ِفیا ِ
هلل
ُذوبُوا ِفیالْخُ ِمینیَ ،ک َْما َْذ َ

(در امــام خمـیـنـی ذوب شــویـد،
چون او در خداوند ذوب شده است).

امام خمینی ،اسالم را دوست داشتند و الحق برای پاسداری از ارزشهای اسالمی تا پای جان

پیش رفتند.

امام همواره دنبال تعیین ظرفی بودند که مظروف آن را اندیشة اسالمی و عمل به اسالم قرار

دهند .عمل به چنین ایدهای جز با تشکیل حکومت ،مقدور نیست و اندیشة حکومت اسالمی امام

نیز به همین دلیل بود.

 -1روزنامة کیهان ،یکشنبه  12فروردین  ،1358ص .2
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 -2اعتقاد به مردم

حضرت امام به مردم اعتقاد زیادی داشتند و به سه دلیل به مردم بهای زیادی میدادند:

الف :احترام به مردم یک آموزة شکوهمند اسالمی است.
اصوالً بعثت انبیای عظام برای هدایت مردم بوده و خداوند مهربان در نهضت عظیم ارسال

پیامبران ،هزینههای زیادی کرده است.

در نهضت پرهزینة رسوالن خداوند ،هدف اصلی ،هدایت مردم به توحید قرار داده شده؛ هرچند

بسیاری از انبیا در این مسیر سخت و طوالنی ،شهید شدند ،اما نهضت ،خاموش نشد.
قرآن میفرماید:

ين بِغ َْي ِر الْ َح ِّق.
َو َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّن ِب ِّي َ

1

و پیامبران را به ناحق میکشتند.

ّین بِغ َْی ِر َح ٍّق.
َو َی ْق ُت ُل َ
ون ال َّن ِب ِی َ

2

و پیامبران را به ناحق میکشتند.

در مورد «بغیرالحق» و «به غیر حق» نکتهای تفسیری دارد که از آن میگذریم .ولی اضافه

ون» فعل مضارع است .فعل مضارع دلیل بر دوام و استمرار میباشد .یعنی کشتن
میکنیم که « َي ْق ُت ُل َ
انبیای الهی اتفاقی نبود ،بلکه به صورت قاعده و عادت درآمده بود .یعنی تعداد قابل مالحظهای از

 124هزار پیامبر الهی با تحریک حاکمان کافر و ستمکار کشته شدند ،ولی راه آنها تداوم یافت.

ب :به لحاظ سیاسی ،مردم ،محور کارها باید باشند .زیرا همة تالشهای مصلحان عالم باید برای

نجات تودههای دربند و مردم بیپناه باشد .بدون توجه به مردم،

هیچ حرکتی قابل قبول نیست،
و به نتیجه هم نمیرسد.

امام خمینی که خود برخاسته از مردم و همراه مردم و دلسوز مردم بودند و زبان مردم را هم به

خوبی میدانستند ،با همان زبان ساده با مردم حرف میزدند.

این حرکت اسالمی ،انقالبی و مردمی -که به نام انقالب اسالمی میشناسیم -پس از بعثت

پیامبر اسالم(ص) و دوران ائمه(ع) ،در هیچ مقطعی سابقه نداشت و در کشور ما خیلی صریح و

سریع با استقبال آحاد مردم و حمایت همه جانبة مردمی روبهرو شد.
 -1سورة بقره ،آیة . 61
 -2سورة آلعمران ،آیة .21

260

همگام با انقالب اسالمی

ج :حضرت امام بهخوبی از ناکامی و شکست احزاب پرسروصدا ،کم طـرفدار و کم مـایه

اطالعات کافی داشتند .در دویست سال اخیر که دوران حزببازی و گروهگرایی بود ،احزاب

بسیاری طلوع کردند ،ولی به دلیل بیاعتنایی به مردم خیلی زود افول نمودند .حتی احزاب کمونیست
«گورباچف» رهبر
که در یک مقطعی در قرن بیستم آوازة آنها دنیا را پرکرده بود ،به مجرد آنکه
ُ

سابق اتحاد شوروی حمایت خود را از آنها قطع کرد ،به سرعت برفی که در آفتاب قرار گیرد ،خیلی

سریع آب شدند.
معلوم است:

 -چیزی که مورد پسند مردم نباشد،

جا نمیافتد و دوام نمیآورد.

پس نمیتوان روی تشکلهای غیر مردمی حساب بازکرد و تبعاً نمیتوان به امیـد آن حزب

کاری انجام داد و یا بهجایی رسید.

احـزاب بزرگ کشورهای دنیا باشگاه پولدارها و قدرتمداران است .آنها هم نمیتوانند برای

مردم کاری کنند .فقط در انتخابات است که به روزنامههای زیادی پول میدهند تا با تبلیغات گسترده
و پرخرج برای آنها کاری انجام دهند.

صد البته چون مردم به آنها کاری ندارند ،گاهی حتی در آمریکا  %50مردم در انتخابات شرکت

میکنند .بنابراین گاهی نمایندة دموکراتها و یا جمهوریخواهان تنها با آرای  %25مردم رئیس
جمهور میشوند.

 -3وحدت کلمه

سومین موضوع در استراتژی امام وحدت فرماندهی و وحدت رهبری بود؛ چیزی که بارها به

زبان ساده وحدت کلمه میگفتند.

بسیاری از سیاسیون که این اندیشة امام را میدانستند ،سعی کردند تا این ضلع مهم از مثلث

استراتژی را بشکنند .آنها چون نمیتوانستند دو ضلع نیرومند دیگر این اندیشه یعنی اسالم و مردم
را بشکنند ،تالش باطلی برای ضربه زدن به امام داشتند .مث ً
ال حزب خلق مسلمان که ظاهرا ً رهبر آن

مقدم مراغهای -ولی در حقیقت آقای شریعتمداری -بود ،سعی میکرد که رهبری را تجزیه و
متعدد کند .معاالسف همانگونه که در همین کتاب آوردیم ،جبهة ملی با زعامت دکتر سنجابی در
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راهپیماییهای تهران عکس مصدق و عکس آقای شریعتمداری را حمل میکرد .اما خداوند ارادۀ
دیگری داشت و آن آبرو دادن به امام خمینی بود .سرانجام انقالب با رهبری کامل امام خمینی به

پیروزی رسید ،آن هم با تکیه بر قدرت مطلق پروردگار.
آخر کالم

هرچند انقالب اسالمی با رهبری مطلق امام به پیروزی رسید ،اما یکی از شاخصههای امام ،خود

ندیدن و از خود نگفتن و در یک جمله شکستن خود در پیشگاه خدا و مردم بود.
امام پس از شکستن خود بود که:

موفق به شکستن شاه شدند.

موفق به شکستن قدرتهای حامی شاه،

مانند آمریکا ،اروپا ،ارتجاع و اسرائیل شدند.

و موفق به شکستن همة توطئهها شدند.

مین.
او َن إ َاِّل َأن َيشَ ا َء اهللُ َر ُّب الْعالَ َ
َو َما تَشَ ُ

1

 -1سورة تکویر ،آیة .29
و تا خدا ،پروردگار جهانيان ،نخواهد[ ،شما نيز] نخواهيد خواست.
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نتایج آرای اولین همهپرسی(جمهوری اسالمی :آری -نه)

شهر

آری

نه

شهر

آری

نه

نائین

26759

37

رفسنجان

71736

126

اردستان

30386

7

شهرستان آمل

126780

458

گلپایگان

60586

68

کازرون

112947

66

لنجان
سمیرم علیا

191600

348

اقلید فارس

24168

6

قصرشیرین و حومه

33973

1

66950

553

نجفآباد

86126

118

شهر بندرعباس

67587

1072

کاشان

121822

47

جزیره ابوموسی

76

-

فریدن

69499

247

دامغان

27702

23

نطنز

23144

5

ماهشهر

54526

253

شیراز و حومه

337614

3744

دشت آزادگان

56777

16

سروستان

37038

16

شهرضا

66543

49

زرقان فارس

16699

70

شهر کیش

1955

8

مرودشت

98422

93

یزد

108246

175

کنگاور

26017

9

اردکان یزد

42947

6

نیریز

35516

-

تفت

32515

4

سپیدان

36270

6

بافق

15477

2

اصطهبان

20003

-

بخش مهریز

22955

-

مالیر

121741

100

بخش اشکذر یزد

12845

-

بوکان

23569

113

بخش خضرآباد یزد

6309

-

کرج و
بخشهای تابعه

317863

1673

خرم آباد

85504

326

ورامین

96289

133

بروجرد

79196

108

جهرم

67270

16

دورود

32924

74

ارومیه

192499

3338

قزوین و حومه

156000

545

آبادان

204701

2647

روستاهای قزوین

226539

49
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شهر

آری

نه

شهر

آری

نه

شهر بابل

188380

618

استان مرکزی

771189

1052

شهر تبریز

718368

3057

اهر

179078

91

شهر زنجان

70130

192

مراغه

200943

551

کاشمر

87733

55

بخش گلوگاه

گناباد

45795

86

شهرستان اردبیل و نمین-
913رأی منفی

17228

13

233000

1129

فردوس

35770

14

گچساران

36578

190

طبس

19396

3

امام شهر

84293

145

بیرجند
مشهدوحومه
(بدون احمدآباد)

184378

281

رودسر

81621

204

630538

3912

مسجد سلیمان و هفتگل

90167

668

اراک

286757

801

پاوه

7766

45

رامیان

47795

15

حومه زنجان

74388

7

سنقر کلیائی

40652

28

ابهر و سلطانیه

72828

51

ثالث باباجانی

13557

4

خدابنده و افشار

84475

3

هرسین

29736

10

بجنورد

116988

465

استان مرکزی

771189

1052

شیروان

30730

73

نوشهر و حومه

87473

247

درگز

26210

154

بهشهر و حومه

53911

192

اسفراین

39368

9

صحنه

40982

632

نیشابور

152108

401

سرپلذهاب

37523

338

باخرز

34057

207

اسالمآباد

64391

207

تربت جام

69846

279

سومار و نفتشاه

5083

1

تربت حیدریه

164921

103

نوسود

6606

26

سیرجان

83891

108

جوانرود

14351

96

شیرگاه

11197

61

شهر بابک

32199

16

هشتپر طوالش

78941

1721
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آری

نه

شهر

آری

نه

شهر
میاندوآب و حومه-
 137506کلآراء
ساوه-
 100833کل آراء

137011

495

گرمسار

27262

71

100764

49

زابل

96608

116

شهر کرمانشاه و
حومه

253930

3957

اصفهان

655674

3538

جیرفت

128565

88

شهرکرد

121388

782

استان کرمان

651011

1507

گیالنغرب

25369

3

خرمشهر
اصفهان و
بخشهای تابع

128516

853

655674

2528

کرند

11892

238

استان اصفهان
(در مجموع خود)

1354807

4470

باینگان

6440

18

خمین

51878

13

روانسر

4446

133

اردکان

36276

6

ساری و حومه

150042

550

ملکان

46078

26

آستارا

16779

229

ایرانشهر

67422

322

خوی

95293

426

رامهرمز

38624

46

اسالمشهر و حومه

42526

53

ممسنی

70624

115

بندرانزلی

43336

1314

فسا

65136

40

شهرستان شیراز

389380

3769

قروه

47228

618

شهر شیراز

327672

3744

مریوان

46472

28

دلیجان و توابع

13943

19

سراب

67692

48

شهسوار

68598

294

سمنان

46417

185

رامسر

23931

76

میانه

114261

103

بم

65123

54

اردبیل

231865

1150

پارس آباد مغان

37950

2

مشکینشهر

73881

49

کرمان

171721

1033

مرند

113139

152

بافت

46148

55

شبستر

59516

86
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شهر

آری

نه

شهر

آری

نه

آشتیان

23460

12

خاش

21830

247

صومعهسرا

55229

88

فومن

63249

146

سلماس

51390

749

هشترود

95702

8

شوشتر

48797

27

زرند کرمان

51622

27

34163

35

45479

190

نور

لنگرود

آرای ایرانیهای مقیم خارج از کشور
کشور

آری

نه

کشور

آری

نه

لندن-
 173رأی باطل شده

5701

1447

کره جنوبی-
 6رأی باطل شده

833

115

هند-
 37رأی باطل شده

2891

779

جمهوری
خلق چین

31

4

آلمان فدرال

2800

527

مراکش

21

2

اطریش

456

184

اندونزی

11

6

سوئد

296

32

عراق

1932

35

بلژیک

162

108

ژاپن

25

42

فرانسه

1719

908

یمن شمالی

8

2

منچستر

1871

350

سریالنکا

12

1

7

8

997

358

تونس

مطلب آخری دارد که نیامده است

آماری از کل انتخابات دارد که بهتر است حذف شود.

ایتالیا

فصل هفتم

تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و نهادهای دیگر

وقایع سال اول انقالب
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ضرورتی برای تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

فکر ایجاد یک گارد ملّی که عناصر اصلی آن را جوانان انقالبی تشکیل دهند ،همواره مورد

توجه انقالب اسالمی بود .ارتش پس از بازسازی و دور کردن عناصر غیرخودی از ساختار آن ،به

حرکت انقالبی و پویای خود ادامه میداد؛ حرکتی ارزنده و شکوهمند که ارتش را به امروز رساند

و در بطن جامعه و در دل همه جای داد.

در کنار بازسازی ارتش ،در نظام جدید جای یک نیروی مسلّح انقالبی خالی بود .انقالب با

توجه به تجربة خوبی که از تشکیل و عملکرد کمیتههای انقالب داشت ،اینک درصدد برآمد که
نیرویی مسلّح انقالبی بسازد تا آن دسته از امور سیاسی و نظامی که به هر د لیل ارتش نمیتواند انجام
دهد ،به عهده بگیرد.

از طرف دیگر از همان روزهای اولیة انقالب و حتی یکی دو روز قبل از پیروزی انقالب
اسالمی ،به تدریج عناصری از ساواک و ارتش دستگیر میشدند .این افراد باید سریعاً بازجویی

شده و برای محاکمه و محکومیت تحویل مقامات باالتر میشدند .خود ما که از روز اول ورود
حضرت امام به کشور و استقرار در خیابان ایران و در مدرسة رفاه و علوی ،در خدمتشان بودیم،

وقتی دستگیرشدگان را به همان محل میآوردند ،بازجویی بعضی از آنها را به دلیل سابقة بازداشت
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همگام با انقالب اسالمی

در رژیم طاغوت و آشنایی با موضوع بازجویی ،به عهده گرفتیم .طولی نکشید که به دلیل ازدیاد

دستگیرشدگان منزلی در نزدیکی مدرسة رفاه که متعلق به یکی از مقامات طاغوتی بود ،به این کار
اختصاص دادیم .جالب است اشاره کنیم که آشپز فیلیپینی وی ،هنوز و هر روز برای ورود اربابش

نهار تهیه میکرد!!

پس از پیروزی انقالب اسالمی،

فکر ایجاد یک تشکل والیی مس ّلح،
در بین انقالبیون وجود داشت.

مرکب از جوانان مه ّذب و انقالبی تشکیل شود که
ما میگفتیم چه میشد که سازمانی منسجم
ّ
تماماً در خدمت والیت فقیه باشد.

وجود سازمان منافقین مسلّح و ناآرام و مزاحم یکی دیگر از عواملی بود که چنان اندیشهای را

تقویت میکرد...

ما آن روزها همراه چند نفر از زجر کشیدههای دورة طاغوت مشغول بازجویی از مقامات

طاغوتی بودیم و برادران دیگری در چند محل از جمله پادگانها ،کار مشابهی انجام میدادند.

افرادی مانند شهید محمد منتظری .آقای جواد منصوری و ...که از افراد متعهد و انقالبی بودند و به
دلیل شناخت گستردهای که از منافقین در زندان یافته بودند ،شدیدا ً ضد آنها بودند ،دنبال تحقق
چنان تدییری بودند.

در همین شرایط خبر شدیم که دولت موقت به پیشنهاد دکتر ابراهیم یزدی مجوز تشکیل سپاه

پاسداران را از حضرت امام دریافت کرده است.

سرانجام آن سپاه در اوایل اسفندماه  1357تشکیل شد.
اصوالً اعضای دولت موقت اهل این حرفها نبودند .به همین دلیل بسیاری از انقالبیون شدیدا ً

نگران شدند.

ما نیز به اشکال مختلف این نگرانی را با علمای قم از جمله مرحوم حجتاالسالم آقای

محمدعلی شرعی منعکس کردیم.

آقای شرعی که کمک زیادی به ما در هفتـههای پایانی دیماه کرده بود ،مراتب را به شهید

مطهری رسانده بود.

طولی نکشید که به اتفاق ،خدمت استاد مطهری رسیدیم .شهید مطهری پس از استماع سخنان

وقایع سال اول انقالب
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ما و قبول نگرانیها گفتند شما هر چه زودتر به سپاه بپیوندند و امور را قبضه کنید.

چند روز پس از آن مالقات ،در حدود اواسط اسفند ماه بود که ما تشکیالت خود را به سپاه تازه

تأسیس منتقل کردیم و به عنوان مسئول اطالعات شروع به کار شدیم.

یکی از اقدامات اولیة ما صدور حکم باز داشت مجتبی طالقانی فرزند آیتاهلل طالقانی در تاریخ

 1358/١/24بود .حکم بازداشت دیگر ،در تاریخ  1358/٢/٤به منظور دستگیری مح ّمدرضا سعادتی
عضو شورای مرکزی سازمان منافقین بود.

صدور حکم و انجام آن سر و صدای بسیاری توسط منافقین در کشور به راه انداخت .اما ما

بیاعتنا به آن عکسالعملها ،به راه خود ادامه دادیم.

موضوع حکم دستگیری فرزند آیتاهلل طالقانی را خود مجتبی طالقانی که برگ باز داشت خود

را دیده بود ،اقرار کرده است که:

« ...بعد که اصغر صباغیان (برادر هاشم صباغیان) حکم دستگیری را نشان داد،

امضای (علیمحمد) بشارتی پای حکم بود».

1

به منظور سرعت در کار بازجوییها کم کم دوستانی که در زندان طاغوت با آنها آشنا شده
بودیم ،به کمک دعوت کردیم .کار ما تدریجاً توسعه مییافت و دستگیر شدگان پس از تشکیل
پرونده و بازجویی تحویل دادستانی انقالب میشدند.

خداوند شاهد است که هیچ متهمی در مراحل مختلف بازجویی نه تنها شکنجه نشد ،که حتی

یک سیلی هم نخورد .این فراز از نوشتهها جزء افتخارات انقالب اسالمی است.

مفصل خون مردم مؤمن و محروم ایران
آری ،میشود افرادی که سالهای متمادی و به صورت ّ

را ریخته بودند و در زندانها ،جوانان و شخصیتها را شکنجههای سخت داده بودند ،اینک که با

الطاف پروردگار سبحان و نظر مبارک حضرت ولیاهلل االعظم امام عصر ارواحنا فداه و به برکت
پیروزی انقالب گرفتار شده بودند ،با رحمت اسالمی تحمل کرد و برای این منظور شکر الهی را با

عمل اسالمی و به دور از هر گونه انتقامجویی پاسخ داد.

خود ما که توسط بسیاری از آنها شکنجه ،تحقیر و تضعیف شده بودیم ،حتی در آن شرایط

که آنان در اختیارمان بودند ،به خود اجازه ندادیم که مورد تحقیر و توبیخ واقع شوند .افرادی مانند

دکتر تهرانی سربازجوی خونخوار ساواک ،آرش ... ،و زندانیانان خشن و بیرحمی مانند استوار
 -1اعترافات مجتبی طالقانی ،صخرة سخت ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص . 689
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مؤمنی ،استوار افتخاری ،استوار ژیانپناه ،فرزند حسینی زندانیان تندخود و تند مزاج و بد عهد و

خونریز و دهها نفر دیگر که ضرورتی برای نقل نام آنها نیست ،همگی چند روز مهمان ما بودند .در
مدت این مهمانی همه نوع وسایل رفاه که مقدور بود ،در اختیار آنها قرار دادیم.
اولین شورای فرماندهی سپاه پاسداران

در دورهای که دولت موقت به ریاست مرحوم مهندس بازرگان در کار بود ،معاونت اجرایی

نخستوزیر را آقای دکتر ابراهیم یزدی به عهده داشت .با مساعی دولت موقت و تالشهای دکتر
یزدی آنها توانسته بودند اجازة تشکیل سپاه پاسداران را از حضرت امام بگیرند.
ترکیب اولیة اعضای شورای مرکزی سپاه 1به قرار زیر بود:

آقای علی دانش منفرد فرماندة سپاه ،آقای مهندس سیّدمح ّمد غرضی معاون عملیات ،آقای

دکتر افروز مسئول روابط عمومی ،آقای محسن رفیقدوست مسئول تدارکات ،آقای محسن
سازگارا مسئول تحقیقات و ...در سپاه اولیه بودند.

در تشکیالت ا ّولیة سپاه پاسداران مرحوم حجتاالسالم آقای حسن الهوتی به عنوان نمایندة

ولیفقیه در شورا تعیین گردیده بود.

تشکیل چنین سپاهی هرگز نمیتوانست منظور نظر انقالب وانقالبیون باشد .به همین دلیل خیلی
از اعضای روحانی شورای انقالب مانند شهید م ّطهری ،شهید بهشتی ،آیت اهلل خامنهای و دیگر
سیاسیون کهنه کار را بسیار نگران آن سپاه کرده بود.

فقط دربارة ترکیب شورای ا ّولیة سپاه به وجود محسن سازگارا اشاره میکنیم؛ همان عنصر

مزدور و جاسوسی که پس از توطئههای فراوان علیه تمامیّت انقالب ،به آمریکا گریخت و اکنون بر
دامن سازمان «سیا» نشسته و به جاسوسی علیه انقالب اسالمی مشغول است.

اولین جلسة شورای سپاه پاسداران در روز شنبه  ٥اسنفد  1357تشکیل شد.

2

ناگفته نگذاریم که در ترکیب اولیة شورای فرماندهی سپاه پاسداران عناصر انقالبی ،متعهد و

والیتمداری مانند آقایان :محسن رفیقدوست ،علی دانش منفرد و دکتر غالمعلی افروز بودند که
تا حدی موجب آرامش انقالبیون بودند.

در زیر مجموعة شورا هم افراد پارسا و متدین فراوانی یافت میشدند.

 -1به دلیل آنکه در تهران در  4محل ،سپاه تشکیل شده بود ،منظور نگارنده ،سپاه در نگارستان هشتم (خیابان پاسداران) است( .ناشر)
 -2روزنامة کیهان ،یکشنبه  ، 57/12/٦ص . ٨
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تشکیل شورای فرماندهی سپاه پاسداران

سرانجام پس از بحث و بررسیهای فراوان و گرفتن نظر مقامات عالیة کشور ،و پس از فرمان

تاریخی حضرت امام خمینی در تاریخ  1358/2/2مبنی بر تشکیل سپاه ،افراد زیر به عنوان اعضای
شورای فرماندهی سپاه پاسداران تعیین شدند.

حکم اعضای شورا را مرحوم دکتر شهید بهشتی که رئیس شورای انقالب بودند و تقریباً تصمیم

نهایی را در این موارد ایشان میگرفتند ،امضا نمودند.

 -1آقای جواد منصوری ،فرماندة کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 -2علی محمد بشارتی ،مسئول اطالعات و تحقیقات و عضو شورای فرماندهی
 -3آقای عباس آقا زمانی (ابوشریف) ،مسئول عملیات و عضو شورای فرماندهی
 -4آقای محسن رفیقدوست ،مسئول تدارکات و عضو شورای فرماندهی
 -5شهید یوسف کالهدوز ،مسئول آموزش و عضو شورای فرماندهی
 -6آقای یوسف فروتن ،مسئول روابط عمومی و عضو شورای فرماندهی
(در حکم آیتاهلل دکتر بهشتی ،مسئول روابط عمومی آقای مرتضی الویری بود ،اما ایشان در
شورا حضور نیافت).
 -7آقای اسماعیل داودی شمسی ،مسئول امور اداری و عضو شورای فرماندهی
سپاه پاسداران به شکل فوق و با سازماندهی جدید از روز  1358/2/2عم ً
ال اعالم موجودیت

کرد و به کار خود در ساختمانی در شمال ساختمان موجود وزارت اطالعات /ادارة چهارم ساواک/

(نگارستان هشتم) به کار خود ادامه داد.

از آن به بعد آن منطقه و خیابان سلطنتآباد به دلیل تشکیل سپاه پاسداران در آن منطقه به خیابان

پاسداران تغییر نام یافت.
توضیحاً اینکه سپاه سابق در اوایل اسفند ماه  1357تشکیل شده بود ،ولی چون رسمیت سپاه با
حکم شهید بهشتی انجام شد ،در اذهان و اسناد ،تاریخ تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز

 1358/2/2ترسیم شده است و آقای الهوتی هم ابقا گردید.
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نمونة حکم شهید بهشتی برای اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران

اهمیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی

صرفنظر از اینکه سپاه پاسداران را چه کسی مطرح کرد و چه کسی و چه کسانی به تصویب

رساندند و با چه نیّت و اندیشهای شروع به کار کرد ،باید گفت و بر آن تأکید کرد که فکر چنین
نیرویی ،مقدّس ،ارزشی ،بهجا ،کام ً
ال ضروری و شایسته بود.
کارنامه و عملکرد سپاه پاسداران که از همان روزهای آغازین وارد صحنههای انقالب شد،

بسیار درخشان و افتخارآمیز است.
بعدها که به ضرورت ،این مجموعه به صورت کمی و کیفی رشد کرد و گسترش یافت ،پاسدار

حقیقی اسالم ،تشیع ،والیت فقیه و انقالب اسالمی بوده و هست و خواهد بود.انشاءاهلل.

خدمات اثرگذار و بینظیـر سپاه پاسـداران در جنگ  ٨ساله ،نام سپـاه را از مرزهای قراردادی

کشور فراتر برد و بعدها که سپاه پاسداران در تقویت محور مقاومت در منطقه نقش اساسی بازی کرد،
نام سپـاه برای دشمنـان همواره رعبآور و تسخیـرناپـذیر گردید.
همچنان که این نام برای مردم عزیز و انقالبی و والیتمدارمان،

موجب آرامش و جمعیت خاطر است.

سپاه همان قدرتی است که امام عزیز فرمودند:

«اگر سپاه نبود ،کشور هم نبود».
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اشاره کنیم که جملة فوق را حضرت امام خمینی در  1358/٥/29پس از استماع گزارش عملکرد

سپاه پاسداران توسط اینجانب به عنوان مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه و برادرمان آقای دکتر جواد

منصوری به عنوان فرمانده سپاه فرمودند.

این جمله بر تأثیر راهبردی سپاه پاسداران تأکید عمیق دارد .نگاه امام به سپاه نگاه تعیین کننده و

همیشگی است؛ چنان که تمامی صحبتهای ایشان این رویکرد را دارد.
فرمایش آن بزرگوار در آن مالقات چنین بود.
م
«بسم اهلل الرحمن الرحي 

من از سپاه راضى هستم ،و به هيچ وجه نظرم از شما برنمىگردد.
اگر سپاه نبود ،كشور هم نبود.
من سپاه پاسداران را بسيار عزيز و گرامى مىدارم .چشم من به شماست.
شما هيـچ سابقهاى جز سابقة اسالمـى نداريد .سالم مرا به همه برسانيد.
من از همـه شما متشكرم .من به همـه دعا مىكنم .اوضـاع انشاءاهلل به تدريج درست
مىشود؛ نارضايتىها رفع مىشود .خط ْر مملكت را تهديد نمىكند ،زحمت ما را فراوان مىكند.
آنها را سركوب مىكنيم .بايد بيشتر كار كرد؛ بايد بيدار بود .اوضاع مملكت خوب مىشود و
اين طور نمىماند.
به دولت دستور مىدهم سريعاً به كارهاى شما رسيدگى كند و بودجهتان را هر چه زودتر
بپردازد .خداوند همة شما را تأييد كند.
1

و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته»

توضیحاً اینکه پس از تشکیل شورای فرماندهی جدید ،انقالبیون قدیمی و جدید و افراد متعهد و

پارسا بسیار خوشحال شدند .آنها نخستین بار بود که وجود یک تشکل نیرومند سیاسی .نظامی ،مرکب
از جوانان انقالبی و پارسا را مشاهده میکردند که تماماً در خدمت حضرت امام است .به خصوص در

روزهای پر التهاب سال  .1358اما برعکس عدهای از لیبرالها وعناصر غربگرا که وجود انقالبیون را
در هیچ مسئولیتی و با هیچ شعاری برنمیتافتند ،وجود سپاه را نمیتوانستند تحمل کنند.

 -1صحيفة امام ،ج ،9ص  - 314بيانات [خطاب به دو عضو شوراى فرماندهى سپاه (نويد آيندهاى خوب)]  29 /مرداد  26 /1358رمضان
 / 1399مكان :قم /موضوع :تجليل از سپاه پاسداران و نويد آيندهاى خوب /حضار :دو عضو شوراى فرماندهى سپاه ،و :منصورى ،جواد -بشارتى
جهرمى ،على محمد.
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دولت موقت نیز به دو دلیل با سپاه پاسداران مخالف بود:
هم این نیرو را از دست داده بود.

هم بالقوه ضد بسیاری از رفتار ناصواب دولت و مماشات آنها با آمریکا بود.

به همین دلیل بود که دولت موقت حتی بودجة سپاه هم نمیپرداخت و بخشی از سخنان

حضرت امام (که اشاره شد )،نیز ناظر بر کم لطفی دولت نسبت به سپاه بود .قطع بودجة سپاه توسط

دولت موقت ،گوشهای از خشم آنها نسبت به ترکیب جدید اعضای شورای فرماندهی سپاه بود.
مشکالت ا ّولیه سپاه

روزهای ا ّولیة سپاه با سرعت میگذشت .ما همه سربلند از پیروزی انقالب اسالمی و سرفراز به
اینکه در جمعی کار میکنیم که تماماً در خدمت والیت فقیه و در راستای تثبیت انقالب و تحکیم
پایههای آن میباشد ،به همین دلیل مشکالت روزهای اول سپاه را مشکل نمیدیدیم .حال پس از
 37سال که از تأسیس سپاه می گذرد و به آن روزها مینگریم و در یک نگاه کلّی ،ناهمواریها و
مشکالت آن روزها را میبینیم ،یکی از مسائل ما نپرداختن بودجة سپاه توسط دولت موقت بود .این
مسائل آن روزها چندان برای ما سنگین نبود ،زیرا ما سپاه را ارزان اداره میکردیم .در آخر هر ماه

مبلغی در اختیار اعضای شورای فرماندهی قرار میگرفت تا به تشخیص خودشان به عنوان حقوق به
افراد نیازمند سپاه پاسداران بپردازند.
یک سپاهی بسیار انقالبی

یکی از اعضای ا ّولیه سپاه پاسداران شخصی به نام شجاع 1بود .به درستی نمیدانم ،تصور میکنم

اهل شیراز بود .او که سراپا عشق و پا تا به سر اخالص بود ،با جان و دل کار میکرد .او برخالف

تالش بسیار ،کم حرف و کم ادعا بود .هر وقت برای پرداخت حقوق او را به دفترم احضار میکردم

خجالت میکشیدم .یک روز از وی پرسیدم چه مبلغی نیاز داری؟ پاسخ داد  50ریال .پرسیدم این
مبلغ را برای چه کاری میخواهی؟ پاسخ داد:
 خرید  ١جفت دمپایی به قیمت  ٥ریال -پنج بار ح ّمام عمومی جمعاً  25ریال

 -هزینه رفت و آمد با شرکت واحد به نماز جمعه در  ٥جمعه جمعاً  20ریال

 -1شهید شجاعالدین رضوی سروستانی ،اهل سروستان فارس ،براد ِر زندهیاد سید نورالدین رضوی سروستانی از استادان آواز و موسیقی
اصیل ایرانی.

وقایع سال اول انقالب

277

آری ،آن جوان تمامی هزینة ماهانهاش  50ریال بود که به شکل فوق هزینه میکرد.

سرانجام آن جوان پارسا در جبهههای جنگ به شهادت رسید.
روزمرة ما در سپاه پاسداران
برنامه
ّ

اصوالً سپاه پاسداران به خصوص با تغییر شورای فرماندهی و رفع نگرانیهای معمول و اشاره

شده ،به دنبال دفاع از تمامیت انقالب و پاسداری از ارزشهای انقالب اسالمی بود .بنابراین در
راستای وظیفة ذاتی سپاه در آن روزها ،چند کار در اولویت قرار داشت:

 -1دستگیری عناصر ضد انقالب اعم از :ساواکیهای سابق( که درصدد تجدید سازمان و اقدامات

ضد انقالبی بودند) ،عناصر سلطنتطلب مسلح ،گروهکهای ملحد و مسلح ضد انقالبی (که در

استانهای مرزی دست به اقدامات مسلحانه به منظور بر هم زدن آرامش کشور میزدند) و ...بود.

قسمت بازجویی بخش اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران در این زمینه بسیار ف ّعال و موفق بود.

بیش از  100نفر از عناصر مؤثر ضد انقالبی ،دستگیر و بازجویی شده و پس از تکمیل پرونده ،آنها را

به مقامات قضایی برای صدور رأی اعزام داشتند .در بین ساواکیهای بازداشت شده نام سپهبد کیخواه
از ادارة سوم ساواک به یاد دارم و بسیاری از ساواکیهای دیگر که نامشان در حافظهام نمانده است.

از زندانبانهای گستاخ و الابالی که چندین سال شاهد رفتار ناهنجار آنها با زندانبان بودیم ،از بین آنها
استوار افتخاری که بسیار رذل و بدنام بود و استوار مؤمنی -که برخالف نامش یک عنصر بسیار نامطلوب

و بداخالق بود و هنری جز فحاشی و هتاکی نداشت -و عدهای دیگر از همکاران آنها به یاد دارم.

تشکیل سپاه پاسداران در استانهای دیگر از جمله کارهای ما بود .ما با مرحوم آقای الهوتی

به استانهای مختلفی به منظور تشکیل سپاه پاسداران رفتیم .استانهای آذربایجان شرقی ،کرمانشاه
و چند استان دیگر را دقیقاً به یاد دارم .نکتة مهمی که در سفر به کرمانشاه به خاطرم مانده ،بازگو

میکنم.در استانداری مشغول صرف نهار بودیم ،یکباره مرحوم آقای اسماعیل ططری نمایندة
اسبق کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی مسلحانه وارد شد و گفت :شما در این شهر سپاه تشکیل
دادید؟ من خودم سیصد نفر پاسدار مسلّح دارم ،چرا به ما سری نزدید و ما را بالتکلیف کردید؟

معلوم بود که وقتی در شهری قانوناً سپاه پاسداران تشکیل میشد ،عم ً
ال گروههای مسلّح انقالبی

دیگر با هر نام و نشان ،غیرقانونی تلقی میشدند .آقای ططری از همین موضوع ناراحت بود .آقای

الهوتی به من نگاه کرد و من هم به آقای ططری گفتم :با اجازة آقای الهوتی ما پروازمان به تهران
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را عقب میاندازیم و من خودم برای پذیرش افراد شایسته و به درد خور شما با شما میآیم .همه این

فکر را پسندیدند .من خودم و مرحوم محمدعلی فرزین(که عنصری پارسا ،سالم و والیتمدار بود)
به همراه آقای ططری عازم محل استقرار ایشان شدیم .شب تا صبح بدون هیچ احساس خستگی

تمامی نیروهای او را خواستیم و با تک تک آنها مصاحبه کردیم .تا صبح  120نفر از  300نفر

نیروهای آقای ططری که با معیارهای سپاه منطبق بودند ،گزینش شدند .بقیه را به آقای ططری
توصیة اکید کردیم که اسلحة آنها بگیرد و آنها را مرخص کند...

ما به لحاظ مأموریت حساسمان الزم بود که حضوری فعاالنه در مناطق بحرانی و ناآرام مانند

خوزستان ،کردستان ،آذربایجان شرقی ،قم و ...داشته باشیم.

در مورد حضور در کردستان به خصوص شهرهای بوکان ،سقز ،سنندج ،پاوه ،مریوان و ...سخن
فراوان است که فع ً
ال از نقل آنها صرفنظر میکنیم .در مورد حضور در تبریز هم حرف بسیار است

که ما بخشی از آنها را در آثار خود آوردهایم ،که از تکرار آنها میگذریم .مطالبی هم هست که
مسلماً هنوز زمان نقل آنها نرسیده است...
مشکالتی که حزب خلق مسلمان با زعامت مقدم مراغهای و حمایتهای آیتاهلل سید کاظم

شریعتمداری در قم و تبریز بهپا شد ،به قدری خطرناک و فراوان است که باید برای بررسی آنها

کتابها نوشت.

در مورد تفکر آقای شریعتمداری راجع به امام خمینی و انقالب ،فرح پهلوی مینویسد:
«آقای نوریزاده پس از انقالب از طریق فریدون جـوادی و (کامبیز آتابای)

مقداری از من پول گرفت و یک مجلة رادیکال ضد مذهبی (امیـد ایران) را منتشر
ساخت .او همچنین با ارتباط صمیمانه که با آیتاهلل شریعتمداری داشت ،در یک

حزب ضد دولتی (حزب خلق مسلمان) به رویارویی با رژیم نوپای ایران پرداخت،
اما پس از شکست این حزب ،مجبور شد به انگلستان بگریزد».

1

نوریزاده جاسوس کهنهکار و یک سلطنتطلب دو آتشه و عضو ساواک بود .او هنوز هم در

لندن به طور دایم علیه کشورمان به توطئه مشغول است.
فرح همچنین مینویسد:

«آقای شریعتمداری از بختیار حمایت میکرد».

 -1دختر یتیم ،ج  ،٢ص .٧٩٨
 -2همان ،ص .790
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فرح در ادامه مینویسد:

«یک روز نوریزاده تلفن کرد و گفت هنوز برای بازگشت شاهنشاه امیدهایی

وجود دارد.
نوریزاده به آیتاهلل شریعتمداری نزدیک بود به من گفت که آیتاهلل شریعتمداری
میخواهد حساب خودش را از طرفداران آیتاهلل خمینی جدا کند .طرفداران شریعتمداری
یک حزب سلطنت طلب درست کردند به نام حزب خلق مسلمان ،که آقای نوریزاده
روزنامة ارگان آن حزب را منتشر میکرد.
آقای شریعتمداری با استفاده از اعضـای حـزب خود موفق شد برای چند روز
کنترل شهر تبریز و پایگاه هوایی آن را به دست بگیرد .او قصد داشت با تشکیل
جبههای در برابر آیتاهلل خمینی ،رژیم انقالبی او را به چالش بکشاند»...

1

حزب خلق مسلمان با فراخوان آقای شریعتمداری در قم نیز درصدد ایجاد بلوا و آشوب بود،

اما مردم بیدار و انقالبی قم با هدایت علمای قم در همان روزی که در چهار راه ارم حزب مذکور

قصد تجمع داشتند ،قبل از ورود آنها در میدان فوقاالشاره جمع شدند و با شعارهای انقالبی اجازه
هر گونه حرکتی را به طرفداران آقای شریعتمداری ندادند.

خود ما از شب قبل به قم رفتیم و با مالقات با بعضی از علما و بزرگان شهر ،خطر آقای شریعتمداری

که در قالب حزب خلق مسلمان داشت فعالیت میکرد ،گوشزد نمودیم...

در همان تجمع تعداد قابل مالحظهای میلههای آهنی که سر آن با فلزات سنگین آماده کرده

بودند ،از اعضای حزب خلق مسلمان گرفتیم و به تهران آوردیم و فردای آن روز ضمن گزارش
توطئة حزب خلق مسلمان و آقای شریعتمداری ،سالحهای گرم و سردی که از آنها گرفته بودیم به

همکارانمان بین نماز ظهر و عصر نشان دادیم...

 -2یکی دیگر از کارهای بخش اطالعات و تحقیقات ،شناسایی افراد مستعد و انقالبی برای

جذب در سپاه پاسداران بود...

هر روز صبح و قبل از شروع به کار ،با همکاران به طور مستمر کالس روزانه داشتیم .در

این کالس آخرین تحوالت کشور را با زبان ساده با حاضرین در میان میگذاشتیم؛ جلسهای به
قول شرکت کنندگان ،بسیار مفید و روشنگرانه بود .هر روز برای انعقاد نماز جماعت به نمازخانه
 -1همان ،ص .٩٥٩
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میرفتیم .بین نماز ظهر و عصر اگر آقای الهوتی نبود و یا نمیخواست سخنرانی کند ،ما سخنرانی

میکردیم .در مدت ده دقیقه تا یک ربع با خواندن آیه و حدیث ،دوستان و همکاران را با اخالق
اسالمی آشنا میکردیم.

وقتی هم که به حضور امام خمینی مشرف میشدیم ،سخنگوی سپاه پاسداران بنده بودم .حتی

در سوم شعبان آن سال که مصادف با دهم تیر ماه  1358بود و تجمع با شکوهی از سپاه پاسداران و

برادرانی از کمیتههای انقالب اسالمی و جمع زیادی از مردم در میدان امام حسین(ع) جمع بودند،
از طرف کمیتهها آیتاهلل مهدوی کنی به عنوان مسئول کمیته و از طرف سپاه پاسداران هم خود ما

سخنرانی تحلیلی داشتیم.

در آن روزها انقالبیو ِن درد آشنا در فکر پست و مقام نبودند .بزرگترین خوشحالی ما این

بود که دست قدرتمند پروردگار متعال از آستین امام بیرون آمد و به رغم دشمنی دشمنان داخلی

و خارجیِ مردم ایران و خصومت دیرپای آنها ،انقالب اسالمی به پیروزی رسید و صاحبان اصلی
انقالب که مردم ستمدیده و محنت کشیدة ایران بودند ،طعم شیرین پیروزی را چشیدند و برای

نخستین بار در طول تاریخ سرود رهایی بخش توحید را سردادند؛ که:
اَلْ َح ْم ُد ِ
مین.
هلل َر ِّب الْعالَ َ

(سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است).

زندگی ساده در سپاه پاسداران

هر چند زندگی مرحوم شجاع -که ذکر آن رفت -از هر جهت بینظیر بود ،اما باید متذکر

شویم که زندگی فرماندهان سران ا ّولیه سپاه پاسداران نیز کم و بیش بسیار ساده و معمولی بود .در

آغاز غذایی ساده که در خارج از سپاه تهیه میشد ،بین کارکنان تقسیم میشد .گاه میشد که یا
غذا دیر میآمد و یا به همه نمیرسید ،ولی این گونه امور چندان موجب تعجب و یا اعتراض نبود.

به هر حال در آن روزها در مجموعة ما پس از بازجوییهای ا ّولیه سعی میکردیم به افراد بازداشت

شده ،ظلمی نشود که احتمال کینهجویی داشته باشد و یا نسبت به انقالب تلقی خشونت پیدا کنند.

برای نمونه دکتر تهرانی سربازجوی خونخوار و خشن ساواک که در اسرائیل دورة ویژۀ شکنجه را

دیده بود و دهها نفر توسط وی در زمان شاه تا سر حد مرگ شکنجه شده بودند ،وقت نهار دستور

دادم از بیرون سپاه برای وی چلوکباب بخرند.

وقایع سال اول انقالب
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1

این موضوع را در بعضی از نوشتههای دیگر خود نیز آوردهایم .یادم نمیرود که آن روز نمیدانم

به چه دلیل حتی آبگوشت و یا غذای برنجی هم برای نهار خودمان نداشتیم...

اغلب شبها به دلیل کارهای فراوان فرصت رفتن به خانه نداشتیم ،لذا کیسه خوابی تهیه کرده

بودیم و نیمههای شبها در پشت میز کار در همان کیسه خواب استراحت میکردیم .اگر حمل بر
تعریف و خودستایی نشود ،ما خودمان مانند دیگر برادران سپاه که در آن ساختمان بودند ،بعضی

مقر سپاه پاسداران توسط ضد انقالب مخصوصاً
از شبها نگهبانی میدادیم .چون خطر حمله به ّ

منافقین و دیگر گروههای مسلح و یا عناصر ساواک میرفت.

آری سپاه اینگونه اعالم موجود کرد و رشد یافت و تثبیت شد.
سال تشکیل نهادهای انقالبی

بدون تردید سال  1358یکی از سالهای اثرگذار و ماندگار انقالب اسالمی است .یکی از
مهمترین اثرات سال  1358تثبیت نظام اسالمی است .در اینجا مجالی نیست تا بخواهیم عمیقاً به
عوامل ثبات نظام و تجزیه و تحلیل آنها بپردازیم .اما بهطور مختصر باید گفت در این سال به دستور

بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی نهادهایی تشکیل شد که هرکدام به سهم خود و
در جایگاه خود نقشی وسیع و گسترده در تثبیت نظام نوپای اسالمی داشت .در اینجا و به صورت

مختصر دربارة برخی از نهادهای تأثیرگذار در جمهوری اسالمی ایران اشاره میکنیم:
 -1تشکیل کمیتههای انقالب اسالمی

یکی از نهادهای مهم که سهم قابل مالحظهای در کشور داشت ،کمیتههای انقالب اسالمی

بود .تا قبل از تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،کمیتهها کار بسیار مثبتی انجام دادند .روزهای

اولیة پیروزی انقالب ،همة گروهها و گروهکها فعال شدند .گروهکهای الحادی و ضد انقالبی با

عضوگیری گسترده و آموزشهای شبانهروزی ،سعی داشتند مانع تثبیت نظام شوند .هر روز مشکلی
و هر ساعت مزاحمتی فراهم میآوردند .سهم کمیتهها که یک روز پس از پیروزی انقالب یعنی
 -1سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار:
«علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که بـه ماسـوا فکنـدی همـه سایـة هما را
................
ب ه جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون ،به اسیر کن مدارا»...
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در تاریخ  1357/11/23تشکیل شد ،بسیار زیاد بود .اصوالً کمیتههایی که در آستانة ورود حضرت
امام ب ه عنوان کمیتههای انقالب (استقبال) تشکیل شده بود ،با نظر حضرت امام مسلح شدند و به
پاسدارای از انقالب مشغول شدند.

فرماندة کمیته ،مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی بود .معظمله که مورد اعتماد فراوان امام بود،در این

سمت خوش درخشید و خدمات زیادی انجام داد.

بعدها که سپاه پاسداران تشکیل شد و کمیتهها به دلیل مشکالت پیش آمده عم ً
ال مأموریت خود

را خاتمه یافته میدیدند ،منحل شد ،ولی بسیاری از عناصر مؤثر آنها جذب سپاه پاسداران و یا نیروی

انتظامیشدند و خدمات ارزشمند خود را در جایگاه دیگری ادامه دادند.
 -2تأسیس بنیاد مستضعفان

به منظور سامان دادن به اموال منقول و غیر منقول سران رژیم ،اعم از پهلویها ،دولتها و

درباریان نهادی در تاریخ  1357/12/9تأسیس شد.
عناصر این نهاد عمدتاً از بازاریان و مبارزان خوشنام و شناخته شده تشکیل گردید .بدون تردید
اگر این نهاد نبود ،عناصر طاغوتی و بازماندگان بیصالحیت دولت و دربا ِر طاغوت و ب ه خصوص
منافقان و گروهکهای ملحد که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی در همه جا نفوذ کرده بودند،
تمامی اموال طاغوتیان را به نفع خود مصادره میکردند.
اصوالً عمدة اموال طاغوتیان ،حاصل ظلم و بیداگری آنها و رهبر آنها یعنی پهلوی بود .بنابراین
تأسیس بنیاد مستضعفان یک کار انقالبی و بسیار مفید بود.
 -3تأسیس کمیتة امداد امام خمینی

بیست و دو روز پس از پیروزی انقالب اسالمـی یکی از تأثیـرگذارترین و ارزشـیترین نهادها

ایجاد شد .آری ،در تاریخ  1357/12/14با تدبیر ،دقت ،آگاهی و عالقمندی فراوان حضرت امام و
به منظور رسیدگی سریع به نیازمندان و محرومان جامعه کمیتة امداد تشکیل شد.

این نهاد ارزشمند بسیار مورد توجه حضرت امام بود .بنابراین از همان آغاز ،کمیتة امداد به نام

مقدس حضرت امام زینت یافت.

مسئولیت این نهاد از همان آغاز به عهدة مرحوم اسداهلل عسکراوالدی بود .ایشان و همکاران

وقایع سال اول انقالب
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متعهدشان توانستند با استفاده از نظر امام و عالقة خود نقش بایستهای در حل نسبی مشکالت مردم

محروم داشته باشند.

کرات مردم را صاحبان انقالب معرفی کردند .ایشان صادقانه در این مسیر پیش
حضرت امام به ّ

رفتند و حتی یک روز هم مردم را فراموش نکردند و همیشه بر نقش تأثیرگذار مردم تأکید داشتند.
حضرت امام  48روز پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مردم را پای صندوقهای اخذ رأی

فراخواندند و نظر مردم را برای تعیین نوع حکومت جویا شدند.

دولت موقت و حتی مرحوم دکتر صادق طباطبایی مشاور سیاسی دولت بازرگان به امام توصیه

میکردند که مردم چون رهبری شما را قبول دارند ،پسنیازی به همهپرسی (رفراندم) نیست ،بلکه
خودتان اگر جمهوری اسالمی را ب ه عنوان نظر مردم اعالم کنید ،همه میپذیرند.

امام فرمودند :شما نمیدانید 40- 50سال بعد دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها میگویند رهبر

انقالب چون بر اوضاع مسلط بود ،حکومت اسالمی را بر مردم تحمیل کرد .اما اگر همهپرسی برگزار

شود ،دیگر نه حاال و نه  50سال آینده هیچ کس نمیتواند در این مورد اشکالی به نظام ما وارد کند.

آری ،امام الهی و مردمی  22روز پس از پیروزی انقالب ،با تأسیس کمیتة امداد بیشترین خدمت

را به محرومان جامعه کردند؛ نهادی که هر روز که از آن میگذرد ،در جهت نیل به اهداف امام و
توصیههای مقام مع ّظم رهبری موفقتر از قبل عمل میکند.
 -4تأسیس بنیاد شهید

یکی دیگر از نهادهای ضروری در انقالب ،تأسیس بیناد شهید بود .تا قبل از پیروزی انقالب

اسالمی  50هزار نفر از مردم متعهد و انقالبی توسط رژیم شاه بهشهادت رسیده بودند .صف شهدا
هر روز طوالنیتر میشد؛ چون دشمن مسلّح بود و برای رسیدن به اهداف شوم خود دست به هر
جنایتی از جمله کشتن انقالبیون میزد .به دستور حضرت امام و به منظور رسیدگی به خانوادههای
معظم شهدا که بعضاً صاحبان و نانآور خود را از دست داده بودند ،در تاریخ  - 1357/12/22یعنی

یکماه پس از پیروزی انقالب -بنیاد شهید تشکیل شد .کار این نهاد بسیار سخت و طاقتفرسا بوده

و هست؛ هرچند بسیاری از خانوادههای شهدا اعتقاد داشته و دارند که شهید آنها به منظور پاسداری
از ارزشهای انقالب اسالمی بهشهادت رسیده است و از هیچ کس توقعی ندارند .اما از آنجایی
که اکثریت قریب به اتفاق شهدای انقالب از طبقات نیازمند جامعه بوده و هستند ،ضرورت داشت
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به منظور سامان دادن کار بازماندگان شهدا نهادی مسئول در نظام ما تشکیل شود.

اهمیت این نهاد پس از آغاز جنگ تحمیلی بیشتر روشن شد .زیرا در جنگ  8ساله ،دشمن 220

هزار شهید و  2میلیون جانباز بر ما تحمیل کرد .هنوز هم که  30سال از پایان جنگ میگذرد ،از

جبههها جنازة شهید میآورند.

اگر ما نیاز به حمایت همه جانبة مردمی داریم -که در حقیقت مردم صاحبان اصلی انقالبند-
شرع و عقل به ما توصیه میکند که مشکالت نسبی مردم ،بهخصوص مشکالت خانوادههای مع ّظم
شهدا را به طور جدّی حل کنیم؛ کاری که بسیار ضروری است و الحق مقامات بنیاد شهید تا حد

زیادی از انجام آن مسئولیت خطیر برآمدهاند.
 -5تشکیل جهاد سازندگی

کشوری که انقالبیون پس از پیروزی انقالب بهدست آوردند ،به ویرانهای بزرگ بیشتر شباهت

داشت تا کشور؛ وضع روستاها بسیار اسفبار بود ،نه آبی در روستاها بود و نه آبادانی؛ بیسوادی،
بیماری ،محرومیت ،گرسنگی ،عدم دسترسی درست به شهرها و ...بخشی از مشخصات روستاهای

سال  1357بود.

به دستور حضرت امام و به منظور رسیدگی سریع به روستاییان کشور در 1358/3/27

جهادسازندگی تشکیل شد تا با یک حرکت پرشتاب و سریع و همانگونه که از نامش پیداست،
سازماندگی روستاها را به صورت جهادی شروع کنند.

طبق معمول جوانان زیادی در این نهاد مقدس شرکت کردند .کار در روستاها آغاز شد و ادامه

یافت .آن جوانان انقالبی نخست به منظور تولید محصوالت کشاورزی به سامان دادن آب و حفر

چاه و الیروبی قناتها ،و بهتدریج علمیکردن کشاورزی با کمک خود روستاییان و سامان دادن
امور روستاها پرداختند .دامداری که پس از انقالب سیاه شاه تا حد زیادی از بین رفته بود ،با حمایت

جوانان جهادسازندگی جان گرفت .محصوالت کشاورزی افزایش یافت و به طرف شهرها سرازیر

شد .به مردم روستاها قالیبافی ،جاجیمبافی ،گبّهبافی و ...آموزش داده شد .صد البته اینها کارهای
زیربنایی و بسیار تأثیرگذار بود .به موازات همین تالشها ،راههای روستاها ترمیم و آسفالته شد و

تیرهای انتقال برق در همه جا نصب گردید .ساخت مسجد ،مدرسه ،تکیه ،خانه بهداشت و ...از

دیگر کارهای جوانان جهاد سازندگی بوده و هست؛ راهی که انتها ندارد...

فصل هشتم

خصومتهای دیرپای آمریکا با مردم ایران
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ایران ،سرزمینی برای تاخت وتاز آمریکا و انگلیس

برابر اسناد و مدارک متقن و غیر قابل انکار ،هیچ کشوری در خاورمیانه به اندازة ایران مورد

توجه آمریکا و متحدانش نبود.

از قدیم ،انگلیس و پس از انگلیس دولتهای آمریکا اعم از جهموریخواهان و دمکراتها،

در وابستهتر کردن ایران و تاراج ثروتهای مردم مانند هم فکر میکردند.

انگلیسیها پس از مطالعة فراوان برای کنترل بیشتر کشورمان ،به این نتیجه رسیدند که اعتقادات

اسالمی مردم و نفوذ روحانیت نمیگذارند کشور تسلیم کامل آنها شود .به همین دلیل به دنبال

عنصری میگشتند تا به دست او ،هم اسالم را تا سرحد نابودی تضعیف کند و هم ریشة روحانیت
را بخشکاند.

اظهار نظرهای گهگاه شاه تأییدکنندة همین نظر است.
فرح همسر محمدرضا مینویسد:

«محمدرضا همیشه از پدرش انتقاد میکرد که چرا مانند آتاتورک کار مالّیان

را یکسره نکرد و این مصیبت را برای او باقی گذاشت.
سد راه حکومت ایران میدانست و میگفت :باید
محمدرضا همیشه مالّیان را ّ
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جذّ ابیّت آنها در میان تودههای عوام از میان برده شود».

1

از اظهارات شاه به خوبی فهمیده میشود الگویی که استعمارگران برای رضاخان در ادارة ایران

تعیین کرده بودند« ،مصطفی کمال پاشا» بنیانگذار رژیم الئیک ترکیة جدید بود .شخصی که با

ترفند غربیها نه تنها به قرنها افتخارآفرینی امپراطوری عثمانی خط بطالن کشید ،بلکه برعکس به

اندازهای در کشتن علما و روحانیت شیعه و سنی افراط کرد و اماکن و مساجد را ویران نمود که
بسیاری از مردم ،از ترس وی تغییر مذهب دادند و مسیحی شدند .در دورة او یک میلیون روحانی و

وابستگان آنها را کشتند .رضاخان هم تا حد زیادی در همان مسیر پیش رفت ،اما خدا نخواست که

ایران مانند ترکیه شود .ضرباتی که رضاخان و محمدرضا به اسالم و روحانیت وارد آوردند ،یک قرن

الزم است تا جبران شود.

محمدرضا هم در همان طریق رضا شاه حرکت کرد .او هم در تضعیف اسالم و تخریب روحانیت

تالش بیوفقهای را آغاز کرد که تا روزهای پایانی حضورش در کشور ادامه داشت.

فریده دیبا ،مادر فرح پهلوی خاطرات خود را در مورد روز فرار محمدرضا و در هواپیما ،در

مسیر تهران تا مصر مینوسد:

«پرواز به مصر بیش از  3ساعت به طول انجامید .محمدرضا که خود خلبان

برجستهای بود ،هدایت هواپیما را به اتفاق خلبان بهزاد مع ّزی عهدهدار بود .پس از

حدود یکساعت پرواز ،محمدرضا جایگاه خلبان را ترک کرد و به محل رستوران
هواپیما آمد و به اتفاق من و دخترم سرگرم خوردن غذایی شد که علی کبیری،

آشپز مخصوص آن را تهیه کرده بود .سر میز غذاخوری ،امیر اصالن افشار ،رئیس
کل تشریفات دربار شاهنشاهی هم حضور داشت .در کنار دست من سرهنگ

کیومرث جهانبینی هم نشسته بود .نمیدانم در ذهن محمدرضا چه میگذشت
ت کافی
و در چه فکر بود که بدون مقدمه گفت :پدرم اشتباه بزرگ کرد .او وق 

داشت تا مثل «کمال آتاتورک» همگی روحانیون را از َدم تیغ بگذراند»

2.

ناکامی رضاخان و محمدرضا ناکامی آمریکا و انگلیس و اسرائیل و همة دولتهای استکباری

محسوب میشد ،زیرا درس ضدیت با اسالم و با مردم را آنها به دودمان پهلوی آموخته بودند.
حاصل اسالمستیزیهای رضاخان و محمدرضا ،وقوع انقالب اسالمی ایران بود.

 -1دختر یتیم .ج  ،2ص . 539
 -2دخترم فرح ،فریده دیبا ،ص .409
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اهمیت این رویداد عظیم را از زبان رئیس وقت  CIAبشنویم:

«ما نمیگوییم که یک اتفاق مهم در ایران روی داده ،بلکه میگوییم یک تحول

باورنکردنی در ایران صورت گرفت.
ما نمیدانیم چه شد!! زیرا ما ایران را به گونهای ساختیم تا همیشه بر ایران
حکومت کنیم».

1

جالب است که آمریکاییها خود ایران را اداره میکردند و شاه مترسکی بیش نبود .بیدلیل

نیست که خصومت دیرپای آمریکا نسبت به انقالب اسالمی به موزات تعمیق انقالب و پیشرفتهای

کشور رو به افزایش است.

دشمنی آنها راجع به انقالب به دنبال ایجاد نیروهای مقاومت در خاورمیانه و بهشکست کشاندن

طرح صهیونیستی در «تغییر نقشة خاورمیانه» عمیقتر و همه جانبهتر شده است؛

چیزی که همگان شاهد آنیم.

انقالب اسالمی برای امپریالیسم آمریکا زلزلهای ده ریشتری همراه با سونامی گسترده بود.

«موشهدایان» وزیر دفاع رژیم اسرائیل و وزیر امور خارجة رژیم اشغالگری قدس در زمان پیروزی

انقالب حرف بسیار مهمی راجع به تحقق انقالب اسالمی در ایران گفت.
او به صراحت اظهار داشت:

«زلزلهای در ایران ب ه وقوع پیوست که تمامی خاورمیانه و به دنبال آن دنیا را

خواهد لرزاند».

2

اظهارات موشهدایان هم درست است .او و رئیس سازمان سیا اگر در عمرشان یک حرف

درست زده باشند ،همین جملهای بود که نقل کردیم.
نقش آمریکا در تأسیس ساواک

گریة مرده شور!

ضربالمثل قدیمی که میگوید :آنقدر عزا داغ است که حتی مردهشوی هم گریه میکند.

این ضربالمثل برای اظهار تأسف نسبی «ویلیام سولیوان» آخرین سفیر آمریکا در تهران به دلیل

جنایات زیاد ساواک نسبت به مردم ایران صدق میکند.
 -1روزنامة کیهان.1357/11/21 ،
 -2ادعای یاسر عرفات در سفر به تهران ،کیهان.1357/11/30 ،
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سولیوانمینویسد:

«پس از قیام سال ( 1963میالدی) ( 15خرداد  )1342به رهبری آیت اهلل خمینی،

ساواک به تدریج از صورت یک سازمان پلیس مخفی و ضد جاسوسی خارج شد و
بخش عمدهای از آن بهصورت یک پلیس مخفی برای مبارزه با مخالفان سیاسی رژیم
درآمد.
بازداشتهای خودسرانه و شکنجه برای گرفتن اعتراف و زندانهای طوالنی
و بدون حکم دادگاه از روشهای متداول ساواک به شمار میآمد .نوعی حکومت
ترور و وحشت بر ایران حکمفرما بود .بعضیها ب ه طور اسرارآمیزی ربوده و یا
ناپدید میشدند .شکنجه در زندانها ،بهصورت امری عادی درآمده بود و بعضی از
زندانیان زیر شکنجه کشته میشدند».

1

کسانی که خاطرات سولیوان را بخوانند ،تصور میکنند سفیر آمریکا در تهران و تبعاً دولت

آمریکا از عملکرد شاه و ساواکش ناراحت بودهاند و البد برای رفع مشکل کاری از دستشان بر

نمیآمده است .حال آنکه شخص سفیر در جریان تمامی اعمال ساواک و اندیشة شاه برای ادامة

حکومت ظلم و وحشت بوده است.
اصوالً مقامات ساواک تعلیم دیده در آمریکا و اسرائیل بودند و ساواک را سازمان «سیا» در ایران
به همین منظور ایجاد کرده بود .سند زیر گویای ادعای ماست.
آمریکا ،اسرائیل و انگلیس حامی ساواک

پرویز ثابتی رئس ادارة سوم ساواک و بزرگترین شکنجهگر ساواک ،در اسرائیل و آمریکا

دوره دیده بود.

2

این دورة آموزشی برای نیروهای مخصوص شکنجه تا سال  1355در آمریکا و انگلیس ادامه

داشت .طبق اسناد موجود و اعترافات بهمن نادریپور معروف به تهرانی یکی از شکنجهگران
ساواک ،او به همراه  5نفر از شکنجهگران ،در سال  1354برای دیدن یک دورة آموزشی به تلآویو

رفته بود 3.همچنین در سال  ،1355سیزده نفر از شکنجهگران کمیتة مشترک برای دیدن یک دورة
 -1خاطرات دوسفیر ،ویلیام سولیوان ،ص . 69
 -2ساواک ،کریستین دالتوا ،ص . 67
 -3مرکز اسناد .،پروندة بهمن نادریپور ،ص .91

وقایع سال اول انقالب

291

آموزشی ضد تروریستی به آمریکا مسافرت کردند.
اتفاقاَ شاه ،طی یک مصاحبة پر سروصدا که با روزنامة لوموند داشت ،در مورد شکنجه در ایران
1

با صراحت گفت:

«چرا ما نباید از روشهایی که شما اروپاییان به کار میبرید استفاده کنیم؟
ما روشهای پیشرفتة شکنجه را از شما یاد گرفتهایم».

2

آمریکا به آموزش شکنجهگران و دیگر مدیران ساواک بسنده نکرد ،بلکه برای آنکه ساواک

را در برنامههای راهبردی و حتی روزانه تحت نظر بگیرد« ،ریچارد هلمز» رئیس سابق سیا را به عنوان
سفیر به ایران فرستاد؛ چیزی که از چشم جهانیان هم پنهان نماند.
اعدام زندانیان سیاسی در زندان اوین و مشاهدات من

برای ساواک اهمیت نداشت که چه بالیی بر سر جوانان و مبارزان میآید ،چون چک سفید

امضا از شاه داشت؛ شاه هم مورد تأیید استکبار جهانی بود.

شاهدمثالی بیاورم تا عزیزان به عملکرد این سازمان جهنمی ساواک بیش از پیش پی ببرند و

بدانند که چه جنایات وخیانتهایی توسط رژیم شاه انجام میشد.

روزی در هواخوری بند 2زندان اوین با آقای کاظم ذواالنوار نشسته بودیم .او دوست داشت
به هردلیل قرآن حفظ کند .قب ً
ال هم گفتهام که من از نوجوانی جزء آخر قرآن را حفظ بودم ،عالوه
بر آن ،سورههای یاسین ،الرحمن ،واقعه ،حشر ،حدید ،جمعه و منافقون هم در حفظ داشتم .کاظم
ذواالنوار درخواست داشت سورة یاسین را به او بیاموزم تا حفظ کند.
در همین اثنا نگهبانها آمدند و  9نفر را صدا زده و با خود بردند.

پس از آن شنیدیم که گفتند  9نفر از زندانیان سیاسی(بیژن جزنی ،عباس سورکی ،مشعوف

کالنتری ،احمد جلیلافشار ،محمد چوپانزاده ،عزیز سرمدی ،حسن ضیاءظریفی ،مصطفی جوان

خوشدل و کاظم ذواالنوار) به هنگام انتقال از زندانی به زندان دیگر ،مورد تیراندازی مأموران قرار
گرفتند و کشته شدند.

بهمن نادری پور معروف به تهرانی شکنجه گر و سربازجوی ساواک و سرپرست زندان سیاسی

اوین در شب اول خرداد  1358در دادگاه انقالب اسالمی در مورد این جنایت فجیع که در تاریخ
 -1آخرین سفر شاه ،ویلیام شوکراس ،ص .255
 -2چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه ،روحاهلل حسینیان ،ص 119
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 30فروردین  1354انجام شد ،اشاره نموده و میگوید:

«بعـد از ترور رضـا زندیپور ,رئیس کمیتة شهربانـی و راننـدهاش در اواخـر

سال  1353و پایان یافتن مراسم عزاداری ,یک روز در هفتم فروردین 1354
محمدحسین ناصری معروف به َعضُ دی مرا به اتاق خود خواست و گفت :قرار است

عملیاتی انجام شود که آقای ثابتی گفته شما هم باید در عملیات باشید...

در روز پنجشنبه  29فروردین بود که رضا عطارپور یا همان (دکتر) حسینزاده
تلفنی به من اطالع داد که کاظم ذواالنوار را به بازداشتگاه اوین منتقل نمایم ـ در
آن موقع سرهنگ وزیری ،رئیس زندان اوین بود ـ و تاٌکید کرد که این کار باید
فوری انجام شود .و بعد گفت برای ساعت  2بعد از ظهر ,بعد از پایان وقت اداری،
در رستوران هتل آمریکا ،واقع در خیابان تختجمشید(طالقانی) رو ب ه روی سفارت
آمریکا برای صرف نهار حاضر باشم.
من بالفاصله نامة انتقال کاظم ذواالنوار را تهیه کردم و بهامضا رساندم و به
اکیپها دادم که او را ب ه زندان اوین منتقل کنند.
وقتی ساعت دو و نیم ب ه رستوران رسیدم ،رضا عطارپور ،محمدحسن ناصری،
بهمن فرنژاد معروف به دکتر جوان ،سعدی جلیل اصفهانی معروف به بابک ،ناصر
نوذری معروف به رسولی و محمدعلی شعبانی معروف به حسینی هم تقریب ًا همزمان
با من آمده بودند...
در ضمن صرف ناهار عطارپور گفت آن عملیاتی را که قرار بود ،اآلن موقع
آن است و جزییات کار را ثابتی بررسی کرده و تصویب شده و سرهنگ وزیری
در جریان قرارگرفته و باید همان طور که آنها در دادگاههای انقالبی خود وقت و
بیوقت تصمیم به ترور می گیرند ،ما هم چند نفر از اعضای این سازمانها را بکشیم.
عطارپور ادامه داد که شعبانی (حسینی) و رسولی ...زندانیان را از زندان اوین
تحویل میگیرند و ما هم به قهوهخانة اکبر آوینی ،در نزدیکی بازداشتگاه ،منتظر
میشویم و با سرهنگ وزیری به محل میرویم.
رسولی و حسینی زودتر حرکت کردند و بعد از نیم ساعت به سوی قهوهخانه راه
افتادیم و به قهوهخانه رسیدیم .رسولی و حسینی زندانیان را تحویل گرفته و سرهنگ
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عدهای کرده
وزیری در حالی که لباس نظامی به تن داشت ،خود را آمادة کارزار با ّ
بود که هم دستشان بسته بود و هم چشمشان.

با راهنمایی او و به دنبال مینی ِ
بوس حامل زندانیان ،به باالی ارتفاعات بازداشتگاه

اوین رفتیم...
زندانیان را پیاده کرده ،به ردیف ،روی زمین نشاندند؛ درحالی که دستها و
چشمانشان بسته بود.
سپس رضا عطارپور -فاتحانه -پا پیش گذاشته و گفت همان طور که شما و
رفقای شما در دادگاههای انقالبی خود رهبران و همکاران ما را محکوم کرده و
حکم را اجرا می کنید ،ما هم شما را محکوم کرده و می خواهیم حکم را اجرا کنیم.
بیژن جزنی و چند نفر دیگر به این عمل شدیدا ً اعتراض کردند .اولین کسی که

رگبار مسلسل یوزی را به سوی آنها بست ،سرهنگ وزیری بود و از آنجایی که
گفتند همه باید شلیک کنند ،همه شلیک کردند...
بعد سعدی جلیل اصفهانی باالی سر همه رفت و تیر خالص را شلیک کرد...
من و رسولی چشمبند شهدا را سوزاندیم و اجساد را داخل مینی بوس گذاشتیم
و حسینی و رسولی جنازة شهدا را به بیمارستان شمارة  501ارتش بردند و پزشکی
قانونی ,آقای دکتر قربانی ،از اجساد بازدید کرد و اجازة دفن صادر شد»

1

خاطرهای از دستگیری بازجوی ساواک(تهرانی)

پس از پیروزی انقالب اسالمی و دستگیری بسیاری از شکنجهگران ،بهمن نادریپور با اسم

مستعار دکتر تهرانی دستگیر شدند .بازجویی اولیة او را خود ما انجام دادیم؛ این موضوع را دو بار

در تلویزیون هم گفتهایم .روزی در اتاق باز شد .همین آقای نادریپور که در زندان به دکتر تهرانی
معروف بود ،وارد شد .از جای خود بلند شدم و به نزدیک او رفتم .سرش را به پایین انداخته بود .به

او سالم کردم و پرسیدم آقای دکتر مرا میشناسی؟

خدا گواه است که نه به او توهین کردیم و نه تلنگر زدیم .به او گفتیم تو هزار شالق بیشتر به من

زدهای ،ولی من همه را فراموش کردهام و تو را بخشیدم .اما دولت و نظام ،حقوقی دارد که تعقیب میکند.
 -1روزنامة اطالعات ،ا ّول خرداد .1358
آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،پروندة نادریپور تهرانی ،نقل از کتاب  14سال رقابت ایدئولوژیک شیعه ،روح اهلل حسینیان ،ص .196
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من در آن زمان به یاد دورانی افتادم که  5ناخن مرا کشیده بودند و انگشتانم بدون پانسمان مانده

بود و چرک و جراحات ایجاد شده بود و ضربان قلب من از  160ضربه در دقیقه هم بیشتر میزد.

ولی ما درست برعکس او عمل کردیم.

بد نیست برای اطالع مخاطبان ،به ذکر ادامة وضعیت فوق در زندان نیز اشاره کنم:

چند روز بود که ضربان قلب ما افزایش یافته بود ،ولی هرچه تذکر میدادیم که ما را به درمانگاه

ببرید ،گوش هیچکس بدهکار نبود .سرانجام یک روز آدم چاق و چل ه که بلوز سفیدی به تن داشت،
آمد .او مث ً
ال دکتر بود .بیرون سلول ایستاد و گفت :تو مریض هستی؟ پاسخ دادم :آری .ضربان قلب
من خیلی باال رفته است.

او از همان بیرون سلول ،گوشی را روی قلب من گذاشت و گفت :تو که مشکلی نداری .قلبت

مثل عروس!! کار میکند و رفت.

وقتی به راه افتاد گفتم :آقای دکتر حداقل میخواستی گوشی را در گوشت قرار دهی!

گوشی دور گردنش بود!!

این هم وضعیت بهداشت و درمان ساواک و محمدرضا و آمریکا بود.

این قسمت از خاطرات را فقط برای اطالع از آنچه در زندان گذشته است ،مینویسیم و االّ

قصد و نیتی برای شهرت و قدرت و گرفتن امکانات نیست .اصوالً از ما گذشته است که بخواهیم

دنبال مالحظات مادی باشیم .عمر ما از  70سال هم گذشته است .بنابراین ما دیگر با خاطراتمان
زندگی میکنیم نه با ایدهآلهایمان.

خوانندگان عزیز از بنده خالف نشیدهاید .آری ،آقایی که ادای پزشک درآورده بود ،حتی

گوشی آن را که باید در گوش قرار دهد ،در گوشش نگذاشته بود و میگفت قلب تو مثل عروس

کار میکند.

پس از انقالب معلوم شد که دکترنمای بیمحبت ،یکی از نگهبانهای زندان بوده است که برای

تحقیر زندانیها لباس سفیدی به او پوشانده بودند.

به دکتر تهرانی گفتم چیز مهمی که یادم میآید ،شبی بود که به داخل زندان آمدی و مرا که به

دلیل بیاعتنایی زندانبانها و ازدیاد چرک در خون به تب شدید مبتال شده بودم ،به بیمارستان اعزام

کردی .و این محبت شما یادم مانده است!!

خدا میداند که ما در آغاز پیروزی انقالب که عضو شورای فرماندهی اولیة سپاه بودیم و گاهی
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از روزها حتی غذای سادهای هم برای نهار نصیب ما نمیشد ،دستور دادم برای دکتر تهرانی از بیرون
سپاه ،چلوکباب برگ تهیه کردند.

امروز که اوراق قطور تاریخ افتخارآمیز انقالب را ورق میزنیم ،افتخار میکنیم که پیروزی

انقالب و به مسئولیت رسیدن ما موجب غرور ما نشد .ما ،خودشیفته نشدیم .از مسیر حق و عدل

بیرون نرفتیم .افتخار میکنیم که هم از انقالب آبرو گرفتیم و ع ّزت یافتیم و هم با تأسی به اسالم و
پیروی از امام خمینی و عملکرد مناسب ،باعث خدشهدارشدن انقالب نشدیم و از این جهت خدا

را شکر میکنیم.

جالب است اشاره کنیم در سالهایی که در زندان قزلقلعه بودیم ،همین سرهنگ وزیری رئیس

قزلقلعه بود .او خشنترین برخوردها همراه با بیادبی زیاد نسبت به زندانیان را داشت .به ما هم لطف
فراوان داشت!! چندین بار تا سرحد مرگ ما را شکنجه کرد...

در وسط حیات زندان حوض  8×8متری بود .در شرق حوض درخت بید مجنونی وجود

داشت .شبها که برای کنترل زندانیها پروژکتورهای حیاط زندان را روشن میکردند ،نور از

پشت همین بید میتابید و منظرة بسیار زیبا و شاعرانهای به محیط داخل زندان میداد.

یکی از زندانیها قصیدة زیبایی در وصف همین بید سروده بود که بیت اولش این بود:
بس کـه زندان از ُرخ آزادگان شـرمنده است

بید مجنون از خجالت سر به زیر افکنده است

سرانجام به دستور همین سرهنگ وزیری درخت بید کهنسال را بریدند و قطع کردند .فردای آن

روز سرهنگ وزیری با غرور و تکبّر ویژهای به داخل زندان آمد و رو به من کرد و گفت :بشارتی!

درخت بیدتان هم قطع کردیم.

من گفتم :خوب کردید ،جناب سرهنگ .چون شبها در اینجا پشه جمع میشد.
بسیار خجالت کشید و پس از شکنجة بسیار ،ما را به سلول انفرادی فرستاد.

همین سرهنگ وزیری روزی بسیار عصبانی بود .آمد و همة زندانیان را به خط کرد و گفت:
ی ُکشم.
 -به ج ّق ة اعلیحضرت یک شب مست میشوم و همة شماها را م 

او این کار را میکرد .در ماجرای کشتن زندانیان هم دیدیم که نخستین رگبار را او به زندانیان
شلیک کرده بود .او میگفت اگر همة شما ها را ُ
بکشم ،اعلیحضرت به من درجة سرتیپی میدهد!
این روایت نیست ،بلکه خاطرة نویسنده است.
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دریغ و درد که سرهنگ وزیری قبل از آنکه به درجة سرتیپی برسد ،سرطان گریبانش را گرفت

و مُرد و متأسفانه انقالب را درک نکرد!!

او حرفهای زیادی در مورد جنایاتش داشت ،که با خود به گور برد.

مجلس در دوران ستمشاهی

بد نیست برای روشن شدن وضعیت انتخابات مجلس شورای ملی و نمایندگانی که قرار بود به مجلس

راه یابند ،به گفتة یکی از عوامل مطمئن رژیم شاهنشاهی(تیمسار ارتشبد سابق فردوست) اشاره کنیم:
«در دوران قدرت َعلَم ،که در واقع مهمترین سالهای سلطنت محمدرضاست،

هلل َعلَم،
نمایندههای مجلس با نظر او تعیین میشدند .در زمان نخست وزیری اسدا 
محمدرضا دستور داد که با َعلَم و منصور یک کمیسیون  3نفره برای انتخابات

نمایندگان مجلس تشکیل دهم.

کمیسیون در منزل َعلَم تشکیل میشد .هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی

به آنجا میآمدَ .علَم در رأس میز مینشست .من در سمت راست و منصور در
سمت چپ او.

منصور اسامی افراد مورد نظر را میخواند و َعلَم هر که را میخواست ،تأیید

میکرد و هر که را نمیخواست ،دستور حذف میداد.

منصور (نخست وزیر) با جملة اطاعت میشود ،با احترام حذف میکرد .سپس
َعلَم افراد مورد نظر خود را میداد .همه بدون استثنا وارد لیست میشدند .سپس

من دربارة صالحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهار نظر میکردم و لیست را با خود
میبردم و برای استخراج سوابق به ساواک میدادم.
پس از پایان کار و تصویب َعلَم ،ترتیب انتخاب این افراد داده میشد .فقط

افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند ،سر از صندوق آرا درمیآوردند
و الغیر.
در تمام دوران قدرت َعلَم ،وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا

نیز حرف آخر را همیشه َعلَم میزد».

1

 -1ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ارتشبد سابق حسین فردوست ،ج  ،1ص .257
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َعلَم یک عنصر انگلیسی و آمریکایی بود و آب بدون نظر آنها نمیخورد وتالش او برای

ساختن یک مجلس فرمایشی ،همه از خواستههای آمریکا بود.
دولتمردان زبون و ذلیل

شاه ستمکار را همه نوشتهاند که بسیار بُزدل و ترسو بود .او همیشه از امرای ارتش واهمه داشت

و میترسید که سران ارتش به تحریک آمریکا و انگلیس دست به یک کار نظامی بزنند و او را
از قدرت ساقط کنند .این را ،آمریکاییها میخواستند .یعنی هم امرای ارتش را به کودتا تحریک

میکردند و هم شاه را از امرای ارتش میترسانند تا بیشتر به آنها باج دهد .به همین دلیل ،شاه ،امرای
ذلیل ارتش و وزرای وارفته و ضعیف و فرمانبردار میخواست.
فردوست مینویسد:

«محمدرضا برای هیأت دولت اهمیت قایل نبود ،ولی آن را تنها هیأت رئیسة

سازمانهای دولتی میدانست که مجری طرحهای وسیع و سریع او بودند.

مجریان جرأت ابراز نظر نداشتند و عموم ًا اهل سوء استفاده بودند و طرحهای

محمدرضا به نفع آنها بود.
محمدرضا از سلسله مراتب دولتی ،از نخست وزیر گرفته تا پایینترین ردهها ،فقط
صحت عمل تحتالشعاع
وفاداری محض به خود را میخواست و مسألة تخصص و ّ
وفاداری بود».

1

صد البته دیکتاتوری محمدرضا بخشی از راهبرد آمریکا در ایران بود .آمریکا ،شاه بیمقدار را وادار

به دیکتاتوری و قانونگریزی میکرد تا بتواند در سایة دیکتاتورهای شاه ،بهتر ب ه تاراج ذخایر و منابع
کشورمان بپردازد.

سند زیر اوج سرسپردگی شاه است.
شاه غالم حلقه به گوش آمریکا

«محمدرضا میگفت:
من در جریان تحریم نفت اعراب در سال  1967شیرهای نفت ایران را به روی
جهان غرب و اسرائیل بازکردم و به بهای تخریب روابط با اعراب اجازه ندادم چرخ

 -1همان ،ص 484
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صنعت وانرژی غرب از حرکت بایستد.
در جریان جنگ ظفار به منظور حفظ امنیت دهانة خلیج فارس و عبور مطمئن
نفت به سوی آمریکا و ژاپن و اروپا ،سربازان ایرانی را به جنگ با شورشیان چپگرا
فرستادم .تمام عمرم را صرف سرکوب نیروهای کمونیست و چپگرا (مذهبیهای
انقالبی) کردم تا منافع غرب و در رأس آن آمریکا را حفظ کنم!!».

تمام مشکل مردم ایران با شاه در همین مسأله بود .شاه دست نشانده و حافظ منافع آمریکا

بود .بنابراین در راستای تحقق حفظ منافع آمریکا همة قوانین را زیر پا میگذاشت؛ مردم را به

بند میکشید ،مبارزان را تا سرحد مرگ شکنجه میکرد و ...همة اینها از مظالم آمریکا و دشمنی

کینهتوزانة دولتمردان آمریکایی بود.

شاه در ادامة خوش رقصیهای خود برای آمریکا میگوید:

«در جریان جنگ ویتنام ،نفت و بنزین و سوخت (مجانی) به آمریکاییان رساندم

و حتی هواپیماهای جنگی ایران را در اختیار سرفرماندهی آمریکا در «ویتنام» قرار
دادم .هرچه به من گفتند از جان و دل پذیرفتم و مانند یک «غالم حلق ه به گوش»
مجری دستورات منطقهای و فرامنطقهای آنها بودم .هرسال میلیاردها دالر بودجة
کشور را صرف خرید اسلحه از کمپانیهای آمریکایی کردم و صدها میلیونها دالر
به مؤسسات آموزشی و اجتماعی آمریکا بالعوض کردم».

1

ایکاش مردم ما با حاتمبخشیهای شاه به مقامات آمریکایی از جیب مردم آشنا شوند .آری،

شاه به قول خودش و به نوشتة همسرش« ،غالم حلقه به گوش آمریکا» بود .از چنین عنصری چه

انتظاری جز خیانت به کشور و ظلم به مردم ایران میرفت .البته ناگفته نماند که:
 -مشکل اصلی ما با آمریکا بوده،

هست،

و خواهد بود.

شاه هرچه کرد و هرچه بود ،مُرد ،اما آمریکا هنوز هست و هنوز هم نه تنها بابت مظالم شاه از

مردم کشورمان عذرخواهی نکرده است ،بلکه هنوز هم به جنایات و ظلمهای خود ادامه میدهد و
به اشکال مختلف جلو پیشرفت کشورمان را میگیرد.
 -1دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج  ،2ص . 872
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آمریکاییهای پول پرست

شنیده بودیم مقامات آمریکا فاقد صفات انسانی هستند؛ چون همه چیز آنها پول است و پول.

همین امر موجب بروز مشکالت عظیم کشورهای مستقل شده است.
کشورهای دنیا یا باید ثروتهای کشورشان را،

به حلقوم و دامن دولتمردان آمریکایی بریزند تا از عتاب و خطاب آنها در امان باشند،
و یا باید خود را برای رویارویی با دسیسههای آمریکا آماده کنند.

انقالب اسالمی از همان روزهای آغازین ،با ادعاها و اتهامهای آمریکاییها روبهرو بود.

چهکسی میتوانست حلقوم گشاد و متعدد آنها را پُرکند تا آنها ارضا شوند؟

ی را بد عادت و پرتوقع کرده بود که هیچکس نمیتوانست
بهقدری شاه ،دولتمردان آمریکای 

آن راه را ادامه دهد .بهخصوص که:
 -ب ه فرمودة امام،

آمریکا شیطان بزرگ بود و باید ما برای رویارویی با آنها آماده میشدیم.

فرح در مورد حاتمبخشیهای شاه به مقامات آمریکا مینویسد:

«آمریکاییان چون ِعرق ملّی ندارند ،خیلی فوری در برابر پول تسلیم میشوند.

در زمان سلطنت محمدرضا آمریکاییان برجستهای را در استخدام ساواک و

یا دستگاههای دولتی دیگر داشتیم .حتی سناتورهای آمریکایی مستقیم ًا حقوقبگیر
ما بودند .آقای «یعقوب جاویتس» سناتور یهودیاالصل آمریکایی سالیانه چندصد
هزار دالر از ما حقوق میگرفت!! بنابراین آمدن «کیسینجر» یا ریچارد هلمز (سفیر
اسبق آمریکا در تهران) و سایرین به بیمارستان و پول گرفتن از محمدرضا امر
عجیبی نبود!!»

1

تصور نشود ادعای فرح در مورد در استخدام ساواک بودن مقامات آمریکایی درست باشد ،این

بذل و بخششهای شاه به مقامات آمریکا به سه منظور انجام میشد:

 -1به مقامات ارشد رشوههای نجومی و مستمر بپردازند تا شاه را در قدرت نگه دارند.
 -2به مقامات رشوه بدهند تا از رژیم شاه جانبداری کنند.
 -3روزنامهها را آرام کنند تا علیه رژیم شاه چیزی ننویسند.
-1همان ،ص .931
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برای آنکه تصور نشود این مطلب صرفاً تجزیه و تحلیل نویسنده است به یک سند از بخششهای

محمدرضا به جان اف کندی که به  20میلیون دالر میرسید ،اشاره میکنیم.

این سند مربوط به سال  1342است که کشور در فقر طوالنی و محرومیت شدید بهسر میبرد،

خشکسالی نیز به جان کشور افتاده و تولیدات کشاورزی بهشدت لطمه خورده بود.
فریده دیبا مینویسد:

«مسافرتی دیگر که هرگز خاطرة آن را فراموش نمیکنم ،مسافرت به ایاالت

متحدة آمریکا در سال  1342بود که دولت آمریکا استقبالی با شکوه از محمدرضا
و فرح به عمل آورد...
در یک مجلس شام خصوصی محمدرضا یک دست جواهرهای فوقالعاده
نفیس و منحصر به فرد در دنیا را به ژاکلین کندی (همسر رئیس جمهور آمریکا)
هدیه داد .این جواهرها متعلق به همسر «ریچارد شیردل» بود.
ژاکلین چنان تحت تأثیر سخاوتمندی محمدرضا قرار گرفت که در جلو همة
میهمانان بلند پایه ،محمدرضا را بوسید و چند لحظه بعد جواهرهای خود را بازکرد
و هدایای محمدرضا را به گردن آویخت.

دست کامل شامل گردنبند برلیان ،گل سینـة الماس ،دستبد
ِ
جواهرها ،یک

جواهرنشان ،انگشتر الماس و گوشوارههای برلیان بود.
در برابر این سخاوتمندی بزرگ و بینظیر ،کندی یک نگاره (نقاشی) آبرنگ
به فرح داد و گفت که این نقاشی از کارهای خود او در زمان تحصیل در کالج
(دانشگاه) است.
ژاکلین هم یک کراوات رنگ و رو رفته به محمدرضا داد و ادعا کرد که این
کراوات متعلق به «جورج واشنگتن» (اولین رئیس جمهور آمریکا) بوده است!!
موقعی که به محل اقامت خود برگشتیم ،فرح در حضور محمدرضا دشنامی به
کندی و همسرش داد و گفت:
'' این  ...به هر میهمان خارجی یک کراوات کهنه میدهند و ادعا میکنند که
متعلق به جورج واشنگتن یا آبراهام لینکن بوده است''.
هدایای رئیس جمهور آمریکا و همسرش حتی یک دالر ارزش نداشت!؟
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درحالیکه من میدانستم محمدرضا برای خرید جواهرهای عتیقه صدها هزار
دالر هزینه کرده بود».

1

خوب این خبر و تجزبه و تحلیل آن مربوط به مادر همسر محمدرضاست .او که خود در آن

میهمانی حضور داشته و از قیمت هدایای محمدرضا به رئیس جمهور آمریکا هم مطلع بوده است.
دریغ و درد که همة آن هدایا از جیب مردم محروم ایران پرداخت شده بود.

در هیمنجا و برای تکمیل بحث دشمنی آمریکا با مردم ایران ،مناسب است به یک مورد دیگر

از وابستگیهای اسارتبار و خفتانگیز شاه در برابر آمریکاییها اشاره کنیم.
فرح مینویسد:

«یک جمله محمدرضا همیشه آزارم میدهد.

هنگامی که آمریکاییها بهانههای مختلف میآوردند تا او را به ایاالت متحده
راه ندهند ،در حضور من به راکفلر گفت :پس از پایان جنگ ویتنام ،به خاطر
آنکه صدها هزار نظامی آمریکایی بیکار نشوند ،حاضر شدم شصت هزار آمریکایی
بازگشته از ویتنام را در نیروی هوایی و ارتش ایران استخدام کنم.
حاال چطور آمریکا حاضر نیست خدمتگزار صدیق خود را در آمریکا بپذیرد!؟»

2

باید ریشة مردم ایران را خشکاند!!

تمامی ستمگران عالم دارای حداقل یک وجه مشترک هستند،
آن هم این است که:
وجود افراد مستقل را برنمیتابند.

در طول تاریخ هم همین روحیه که بروز ظلم است ،از ستمکاران دیده و یا شنیدهایم .آنها وقتی

به یک نقطة فکری برای استعمار مردم میرسند ،توقعشان این است که همگی آن را بپذیرند.

در زمان جورج بوش پسر وقتی ماجرای انفجار مصنوعی برجهای دوقلو آمریکا با فرمان رئیس

جمهوری آمریکا پیش آمد ،بالفاصله مسلمانها را متهم ردیف اول معرفی کردند .سپس به تبلیغات

گستردهای برای مبارزه با تروریسیم دست زدند .جورج بوش گستاخی را به آنجا رساند که گفت
هرکس با ماست ،ضد تروریسم است و هرکس با ما نیست ،حامی تروریسم!!
 -1دخترم فرح ،فریده دیبا ،ص .172
 -2دختر یتیم ،ج  ،۲ص . ۸۱۸
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در همین رابطه رئیس جمهور آمریکا ،وزیر خارجة وقت انگلیس آقای «جک استراو» را به ایران

فرستاد تا سیاست جدید آمریکا را به دولت ایران ابالغ کند.

وزیر خارجة انگلیس پس از اعالم سیاست جدید دولت آمریکا از قول بوش گفت:

 -اگر دولت ایران مخالف تروریسم است ،پایگاه هوایی و دریایی بوشهر را در اختیار آمریکا

برای سرکوب تروریسم قرار دهد.
مقام معظم رهبری فرمودند:

«ما از قبل و اصوالً ضد تروریسم هستیم .این سیاست راهبردی ماست».

سپس ادامه دادند:

«ما در هیچ موضوعی حاضر نیستیم با آمریکا همکاری کنیم .سیاست مبارزه با تروریسم،

ربطی به آمریکا ندارد»...

تصور دولت آمریکا این بود با ترسی که انفجار برجهای دوقلو آمریکا در دنیا ایجاد کرده،

ایران هم مرعوب گشته و پیشنهاد آمریکا را میپذیرد و پایگاه بوشهر را در اختیار دولت غیر قابل

کنترل آمریکا میگذارد .غافل از اینکه رهبر معظم انقالب و مردم ایران آمریکا را شیطان بزرگ

میدانستند و با هیچ عنوان و نامی تحت تأثیر آنها واقع نمیشوند.
پاسخ دندانشکن ایران تو دهنی محکمی به بوش کم ِخ َرد و حامیان داخلی و خارجی آنها
بود .ب ه راستی اگر ایران فاقد یک راهبرد دقیق در برابر آمریکا بود و در برابر مطامع واشنگتن کوتاه

میآمد ،تحویل پایگاه بوشهر ولو به طور موقت ،مقدمة عدول از اصول در دیپلماسی جهانی ایران
اسالمی بهخصوص در برابر آمریکا بود.

مردم ما هرگز ستمگریهای آمریکا نسبت به مردم ایران،
چه قبل از انقالب،
و بهخصوص بعد از انقالب را،
از یاد نخواهند برد.

مردم ما اظهارات «گاسپرواین برگر» وزیر دفاع «رونالد ریگان» رئیس جمهور پیشین آمریکا را

از یاد نخواهند برد که که گفت:

«باید ریشة مردم ایران را خشکاند».

 57 -1سال اسارت ،علیمحمد بشارتی ،ج  ، 5ص .16
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امیدواریم گویندة جملة فوق زنده باشد و خشکیده شدن ریشة مظالم آمریکای جهانخوار را به

دلیل ظلم فراوان ببیند ،چون که اصوالً بنیاد ظلم بر باد است.

خصومتهای آمریکا بیشتر از اینهاست که در این مختصر قابل نقل باشد .کتابها باید در این

مقوله تهیه شود و در اختیار مردم انقالبی و مقاوم ،قرار بگیرد .ما نیز به دلیل محدودیتهای این

کتاب فقط به ارایة یک سند دیگر اکتفا میکنیم:

شنیده بودیم که آمریکاییها هواپیمای جنگی ایران را برای جنگ با مردم ویتنام به ویتنام جنوبی

میبردند .این موضوع به صورت عادت آمریکاها درآمده بود .اواخر ،این کار را بدون جلب نظر

محمدرضا انجام میدادند.

با اینحال وقتی یک مقام آمریکایی حتی کمتر از سفیر اطالع میدادند که چند فروند جنگنده

اف 4را به ویتنام بردهاند ،شاه با همین تماس مختصر و تحقیرآمیز هم راضی میشد.

حال با یک مقایسة اجمالی در ایران ،تفاوت استقالل و وابستگی را میتوان فهمید.

وقتیمحمدرضابااینگونهحاتمبخشیهایگستردهومستمر،آمریکاییهایمغروروجنگطلب

را بد عادت و متوقع کرده باشد ،چگونه میشود پس از پیروزی انقالب و عبور در مسیر استقالل،
دشمنی و تهدیدات و خیانتهای پیوسته آمریکا را از سر کشور ما برطرف کرد؟
عادت دولتمردان آمریکایی،

رفاه و افزایش ثروت از جیب مردم دنیاست.

ابزار هیاهوی نخنمای آنها هم مانند حقوق بشر ،بیثبات کردن منطقه ،دخالت در امور دیگر

کشورها ،دشمنی با اسرائیل و غیره هم ابزار آنهاست.
کشور آمریکا ما را از روز او ِل پیروزی تهدید کرده و میکند .هرچند ما در این  40سال با

اینگونه مسائل عادت کردهایم و در مقابل زیادهخواهیهای آمریکا ایستادهایم ،ولی بدون اغراق

باید بگوییم:

 علتالعلل بسیاری از کمبودها و نارساییها،خصومت دیرپای آمریکاست.

چیزی که هرگز تمام نمیشود و کاهش نمییابد .زیرا آمریکا همین است که همه میشناسیم و

در آیینة اسناد مشاهده میکنیم .ما هم که علیالقاعده اصولگراییم و مبارزه با ظلم و استقاللخواهی
جزء الینفک انقالب ماست ،پس طبیعی است که ما تا آخر با خصومتهای آمریکا و اتباع و همپیمانانش
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روبهرو بشویم .ولی به خواست خداوند پیروزی با ماست.
هرگز دل ما ز خصم در بيـم نشد

در بيـم ز صـاحـبان ديهيم نشد

اي جان به فداي آنکه پيش دشمن

تسليم نمـود جـان و تسليـم نشد

1

انگشت به دهان در مقابل انقالب ایران

همة قدرتها ،ابرقدرتها و مردم دنیا در برابر انقالب شکوهمند ما انگشت به دهان ماندهاند.

متعجب شدند .تنها امام بود که انقالب را بهپا کردند و به پیروزی انقالب
حتی دوستان انقالب بسیار ّ

اطمینانداشتند.

امام در اوج روزهای خونین انقالب که شاه به توصیة مقامات آمریکایی برای ماندن و پاسداری

از منافع نامشروع آمریکا به کشتار گستردة مردم ایران دست زده بود ،میگفت:
«شاه رفتنی است از تهدیدات او نترسید».

2

آمریکا که برای باقی ماندن در ایران و تاراج ثروتهای آن و سلطـه بر منطقـه در برابر چشمان

بیبصیرش شاه از پای درآمد ،نمیدانست چه کاری برای جلوگیری از این واقعة عظیم از خود نشان
دهد تا بتواند به سیاستهای خبیث خود ادامه دهد.

اظهارات مقامات آن کشور پس از پیروزی انقالب نشان از تأسف شدید و عمیق آنها به دلیل

از دست دادن ایران است .آنها برای باقی ماندن ایران زیر سلطة آمریکا هرکاری که توانستند انجام

دادند .آمریکا بود که شاه را به کشتار گستردة مردم وادار کرد.
برژینسکی مشاور صهیونیست کارتر علناً گفت:

«ما از هر کاری که شاه برای در قدرت ماندن انجام دهد ،حمایت میکنیم».

3

جالب است اشاره کنیم که «میز ایران» دارای یکصد کارمند بود .میز سیاسی اصطالحاً به

کمیسیونی در وزارت خارجة هر کشوری گفته میشود که مسائل سیاسی ،اقتصادی و امنیتی آن

کشور مورد بررسی دقیق قرار میگیرد واین میز برای همة کشورها دایر میکنند که کارمندان آن
فقط به آن کشوربیندیشند.

 -1فرخی یزدی
هر مملكتي در اين جهان آباد است آباديش از پرتو عدل و داد است
كمتر شـود از حادثه ويران و خراب هر مملكتي كه بيشتر آزاد است...
 -2صحیفة امام ،ج  ،5ص .193
 -3ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج ،1ص . 575
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میز ایران در وزارت خارجه آمریکا یکصد کارمند داشت .یک مقام سیا پس از پیروزی انقالب

اسالمی ضمن ابراز تعجب و تأسف شدید گفت:

«ما طوری ایران را ساختیم که تا صد سال آینده در آنجا باشیم و از سیاستهای

ما پیروی کند.
ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاد؟
چرا ما نتوانستیم انقالب را پیشبینی کنیم؟»

ذی ً
ال مصاحبة مدیر کل سابق سیا در مورد ایران زمان شاه را مالحظه فرمایید.
تا وقتی شاه داریم هیچ غمی نداریم

«شعار سازمان سیا همیشه این است که ما با دیکتاتورها تا وقتی که دیکتاتور ما
باشند ،مخالفتی نخواهیم داشت!!

مث ً
ال هر وقت که مسأله ایران در ستاد مرکزی سیـا مطرح میشد ،رؤسای ما

همیشه میگفتند که آمریکا به شـاه احتیاج دارد و تا وقتی که شاه را داریم ،هیچ
غمی نباید داشت!!
آنها فراموش میکردند که آنچه برای ما اهمیت داشت ،شخص شاه نبود ،بلکه
خود مملکت ایران بود».

کلیة گزارشهای سیا در ایران براساس حفظ و جهت شاه تنظیم میشد .از این رو حتی جای

تعجب نیست که ما در مقابل انقالب ایران اینچنین انگشت به دهان ،حیران ماندهایم .بعضیها خیال
میکنند که سیا وقتی که پای انجام وظایفش در میان باشد ،نظر ندارد ،حال آنکه کام ً
ال اشتباه
میکنند.

«جس جمز الیف» کسی که از در طرز کار سازمان امنیتی آمریکا اینچنین با صراحت و

بیپرده سخن میگوید ،نه یک شخص غریبه ،بلکه خود از دستاندرکاران است.

الیف که از اعضای برجستة سیاست بود ،از سال  1968تا  1372در سازمان سیا در مقام رئیس

دایرة ایران انجام وظیفه کرده است .گزارشهای او دربارة ایران در محدودة سیا هیاهویی برانگیخت

و حتی یک سلسله درگیریهای داخلی را موجب شد .تجزیه و تحلیلهای او دربارة ایران آن چنان با
واقعیت توأم بودند که رؤسای سیا از روی بیعقلی و نفهمی آنقدر به آنها ترتیب اثر ندادند تا اینکه
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الیف ناچار شد به اصطالح سیا (عطای کمپانی را به لقایش ببخشد) و از سازمان کنارهگیریکند.
الیف اعتراف کرده است:

«در ایران متجاوز از  200جاسوس و تکنیسین آمریکایی برای سیا کار میکنند،

ولی این گروه از آنجا که از مرکز واشنگتن دستور داشتند که با مخالفان رژیم
هیچگونه تماسی برقرار نکنند ،نتوانستند فاجعهای را که در راه بود ،بهموقع شناسایی
و ارزشیابی کنند.
نتیجه آن شد که جاسوسان سیا تنها به گزارشهای درباری که در کوکتل و
پارتیهای درباری یا در ارتباط با دربار میشنیدند و یا اطالعات غلطی که ساواک
برای گمراه کردن آنها در اختیارشان میگذاشت ،بسنده کردند و همانها را به
واشنگتن فرستادند .این سهلانگاریها باعث شد که ُع ّمال سیا نتوانستند ناآرامیهای

دائم التزاید ایران را از نزدیک بررسی کنند».

الیف ادامه داده است:

«این همان مشکل قدیمی ماست .البته آنقدر مجهز هستیم که میتوانیم نمرة

اتومبیل لیموزین «برژنف» 1در وقت ورود به کاخ کرملین را از هوا برداریم ،ولی
متأسفانه عکسهای ماهوارهای ما کمافیالسابق از منعکس کردن افکاری که مردم
در سردارند ،عاجز میباشند.
گناه بزرگ سیا آن است که در ایران با همه کس ب ه جز مردم کوچه و بازار تماس
داشت .ولی متخصصان سیا در ایران گو اینکه در زمینة دسترسی به افکار مردم کوچه
و بازار سهلانگاری ب ه خرج دادند ،در زمینة دیگر موفقیت کسب کردیم و آن تشکیل
انواع سمینارهای مربوط به شکنجه برای عمال ساواک بود».

الیف میگوید:

 -در سمینارهایی که سیا برای ُع ّمال ساواک ترتیب میداد ،جدیدترین شیوة

بازجویی و مؤثرترین نحوة شکنجه را به آنها آموزش میداد .تعدادی از دستگاههای
مورد استفاده برای شکنجه نیز جزء دستگاههای فنی بودند که سیا در اختیار ساواک
ایران گذاشت».

 -1رهبر اتحاد جماهیر شوری سابق

وقایع سال اول انقالب
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به گفتة الیف متدهای شکنجة نازیها در اثنای جنگ دوم جهانی مؤثرترین روشهای شکنجه

بود که در سمینارها تعلیم داده میشد.

به اعتقاد الیف گو اینکه هیچ یک از مأموران سیا از نزدیک شاهد شکنجه نبودهاند ،ولی

کتمان هم نمیکنند که بارها و بارها به دعوت ساواکیها برای تماشای کابینهای شکنجه رفتهاند و

دربارة جزییات روشهای شکنجه از آنها تعریف شنیدهاند.

مهم اینکه در مورد مسألة ایران ،دایرة سازمان امنیت وزارت خارجة آمریکا و جاسوسان «پنتاگون»

نیز نظیر عوامل سیا تو زرد از آب درآمدند.

قالبکردن جنگافزار بیشتر به شاه

الیف میگوید:

ما هرگز تجزیه و تحلیلهای پنتاگون را از اوضاع ایران جدی نمیگرفتیم ،زیرا

نظامیان آمریکایی مقیم ایران در موقعیت و شرایطی نبودند که بتواننـد از حقیقت
اوضاع ایران تصویر درستی بهدست بدهند.
هدف آنها فقط و فقط قالب کردن جنگافزارهای هرچه بیشتر به شاه بود .آنها
موفق هم شدند ،زیرا کنسرسیومهای اسلحهسازی آمریکا تنها در حد فاصل سالهای
1972تا ( 1978یعنی طی شش سال) متجاوز از  210میلیارد تومان (حدود 16
میلیارد دالر) معادل بودجة ساالنه ارتش آلمان غربی اسلحه به شاه فروختند و تازه
آنچه را که به شاه قالب کردند ،مدرنترین و پیچیدهترین سالحهای موجود در
ز ّرادخانة آمریکا بود .به عنوان مثال هواپیماهای اف ،14این هواپیما بهقدری مجهز
و در عین حال پیچیده است که با موشک دو پرواز «فونیکس» خود میتواند در

ِ
آن واحد به شش فروند هواپیمای دشمن که در فاصلة بسیار دور در پرواز هستند،
حمله کند و آنها را درجا نابود سازد .موشکهای چهارمتری به رادار هدایتشوندة
فونیکس ،در دنیا تنها سالحی هستند که اگر به چنگ شورویها بیفتد ،شوروی
خواهد توانست از آنها برای تعقیب و شکار موشکهای آمریکایی کروز میسیل
استفاده نماید .اینک پنتاگون با این فکر بازی میکند که جنگافزارهای قیمتی و پر
اهمیت مذکور را چگونه از ایران آشوبزده خارج سازد».
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خواب خرگوشی آمریکا

خندهدار اینکه سیا در ایران آنچنان به خواب خرگوشی فرورفته بود که حتی در روزهایی
هم که مجسمههای شاه یکی پس از دیگری سرنگون میشدند و مؤسسات آمریکایی متوالیاً طعمة

حریق میشدند ،کما کان گزارشهای خوشبینانه به واشنگتن ارسال میداشت .اما سرانجام کار به
جایی رسید که کارتر به حقیقت موضوع پیبرد و «استانفیلد ترنز» رئیس سیا را علناً مورد سرزنش
و توبیخ قرار داد.

الیف در پایان میگوید:

«اشتباه خیلی بدی که سیا در ایران و در سایر کشـورهای دنیا مرتکب میشود ،آن

است که کورکورانه و ب ه سادگی از سیاست رسمی آمریکا پیروی میکند.

متأسفانه سیا فاقد مأمورانی است که کارشناس مسائل ایدئولوژیکی و اجتماعی

کشورهای دنیای امروز باشند .مث ً
ال بتوانند واقعیت اوضاع کشورهای جوان آفریقا ،آسیا
و آمریکای جنوبی را چنانکه هست ،تجزیه و تحلیل نمایند.
من طـی یک گـزارش  120صفحـهای که در سال  1973تحت عنوان ''تجـزیه و
تحلیـل اوضاع ایران'' به مقامات مربوط سیا تقدیم کردم ،با کمال صراحت هشدار دادم
که شاهروی پاهای ضعیفی ایستاده است و تا دیر نشده ،باید فکری کرد .اما مقامات
مربوط نه تنها به گزارش من ترتیب اثر ندادند .بلکه  118صفحة آن را پاره کردند
ی کردند».
و دور ریختند و مرا هم همهجا آدمی خیالباف و بهدور از واقعیت معرف 

1

گزارش فوق حاوی نکات بسیار است که برای اهل تحقیق جدا ً قابل مالحظه میباشد .ما هم
بدون شرح و بسط عیناً در پایان این فصل آوردیم.
این قصه سر دراز دارد.

بحث پیرامون دشمنیهای آمریکا نسبت به مردم و انقالب اسالمی ایران و استقاللخواهی آنان

بسیار مفصل و طوالنی است و تهیة فهرستی از دشمنیهای آشکار و پنهان آمریکا نسبنت به ایران
نیز بسیار دشوار و طوالنی است .به منظور اجتناب از اطالة کالم از شرح بیشتر این خصومتها فع ً
ال

میگذریم و بررسی آن را به فرصت دیگری موکول میکنیم .انشاءاهلل.
 -1روزنامة کیهان ، 57/11/21 ،ص . 6

فصل نهم

خالصة رویدادهای سال 1358
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خالصه رویداهای سال اول انقالب ()1358

نگاهی گذرا به رویداها و رویکردهای سال اول انقالب باید مورد توجه بسیار باشد ،زیرا:

 -1نباید ایثارگریهای شبانهروزی زنان و مردان انقالبی در آن روزها فراموش شود .در آن سال
مردم انقالبی کشور به فکر خودشان نبودند؛ زیرا همه چیزشان انقالب بود.
 -2به مشکالت آن روزها نگاهی بیندازیم و ببینیم که انقالب اسالمی از چه مسیر صعب و
سختی عبور کرده است.
 -3مردم همانگونه که با دست خالی ،انقالب را به پیروزی رساندند ،در سال  1358هم با
امکانات بسیار محدود ضمن پاسداری از انقالب ،به سازندگی کشور پرداختند.
 -4هرچند مردم ،هرگز از خطر بالقوه و بالفعل استکبار جهانی و در رأس آنها امپریالیزم آمریکا
غافل نبودند ،ولی بسیاری از اخبار همان سال مبنی بر آماده شدن آمریکا برای دخالت نظامی در
خلیج فارس را یک بلوف میدانستند .همچنان که امروز و این روزها و این سالها مردم ما با این
ترفندها آشنا هستند و به تهدیدها عادت کردهاند.

 -5این فصل پایانی ،به رویداهای هر روزة سال  58میپردازد.

در پایان اخبار هر روز ،یک جمله از حضرت امام(ره) که در همان روز و یا همان ایام فرمودهاند،
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آوردهایم؛ صحبتهایی که پر از لطف ،نکته و رهنمودهای اساسی است.
 -6اخبار منتشر شده در این فصل تماماً مستند هستند و به نقل از جراید پرشمارگان کشور در
همان روزهاست .اظهار نظر حضرت امام(ره) هم تماماً از صحیفة امام استخراج کردهایم.

 -7هرچند این راه و روش ،نو و تازه است ،ولی اهتمام نویسنده در این مقوله به خاطر نوآوری
نیست ،بلکه احساس مسؤولیتی جدی است .زیرا:

همة مساعی ما در هر شرایطی،

باید پاسداری از ارزشهای انقالب اسالمی باشد.

 -8هرچند در سالهای اخیر عدة غیر قابل مالحظهای از انقالبیون از مسیر انقالب خارج شدند
و بعضی بر دامن دشمنان انقالب نشستند -حتی اسرار کشور را در اختیار دشمن گذاشتنند و هم

برای ورود به تمامیت انقالب به آنها «گرا» دادند -در سال  58نیز بخشی از انقالبیو ِن مبارز ه کرده،
زندا ن رفته و شکنجهشده ،صف مردم را رها کردند و با  180درجه نغییر موضع ،پنجه در چهرة
انقالب کشیدند و مسلحانه با انقالب جنگیدند.
نباید فراموش کنیم همانطور که انقالب دارای رویش بسیار زیاد بوده ،ریزشهایی هم از همة
طبقات داشته است.

 -9رخدادهای سال  58اعم از شیرین و تلخ این درس را به ما میآموزد که:
ادامة انقالب هم،

مشحون از اتفاقات مثبت و منفی خواهد بود.

این طبع حکومت است که دشمن تراش است؛ یعنی طبیعی است افرادی که به هر دلیل سر
همراهی با انقالب و والیت فقیه را نداشته باشند و متوقعاند که هر روز صبح رهبری باید نظر آنها را

در مسائل داخلی و خارجی جویا شود و یا حتی « َف ّعا ِل مَْا َیشَْاء» عالم هستی ،تدبیر امور را نخست
با آنها در میان بگذارد! و تنفیذ آنها را بخواهد!! و چون این توقع عملی نمیشود ،به زمین و زمان

ناسزا میگویند و آرامش را از خود و دیگران سلب میکنند.
 -10ما باید بپذیریم که:

در برابر خداوند سبحان،

و در برابر والیت و قانون ،تسلیم باشیم.

همین.
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بد نیست در اینجا به نکته ای اشاره کنیم:
امروز هیچ کشوری در دنیا مماشات با مخالفان هنجارشکن را پاسداری از آزادی نمیداند.
چگونه است که عدهای در کشور ما به دنبال هر مسألهای توقع دارند به هر کار ساختارشکن دست
بزنند و هر حرف خالف و خطایی را علیه هر کس بر زبان جاری سازند ،ولی هیچکس متعرض آنها
نشود ؟
مگر در غرب که داعیة آزادی و حقوق بشر آنها گوش فلک را کر کرده است ،تحمل مخالفان خود
را دارند؟ دیدیم که رئیس جمهور فرانسه -مکرون -اخیرا ً تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان خود را به
شدت سرکوب کرد و جمع زیادی را بازداشت نمود و آزادی ادعایی غرب را به سخره گرفت.
آری ،این چنین است برادر! !
نظام ما هم بالطبع ضرورتهایی دارد که باید با اتخاذ تدابیری اندیشمندانه ،بتواند برای اقتدار
و ایجاد امنیت و آرامش عمومی فعاالنه تالش کند و سعی نماید که حقوق مردم پایمال نشود تا
مردم عزیز کشور  -که ولی نعمتان اصلی انقالبند -از مواهب این نظام حداکثر بهره را ببرند.
 -11مهمترین و اساسیترین دستاوردهای انقالب تولیـد علـم است .ما در حـال حـاضر بین
 220کشور دنیا در ردیف شانزدهم یا هفدهم هستیم .گاهی از ترکیه جلو میزنیم و شانزدهم
میشویم ،بعضی از مواقع نیز ترکیه از ما جلو میافتد و هفدهم میشویم ،حال آنکه در رژیم
گذشته ما در این وادی یکصدمین کشور هم نبودیم...
 -12ما امروزه در ساخت انواع نیـروگاههای برقی و آبی و ساخت همه نوع سد در داخل و
همچنین در کشورهای دیگر بسیار پیشرفت کردهآیم ،که این دستاورد بزرگی برای کشور است.
 -13همچنین بحمداهلل ما در ساخت انواع نفتکشها ،عالوه بر اینکه توانستهایم به تأمین
نیازهای داخلی بپردازیم ،توان تأمین نیازهای کشورهای دیگر را هم داریم
و...
 -14آخر کالم این که:
در دورة دودمان پهلوی ما جزو وابستهترین کشورها به استکبار بودیم ،ولی امروز به برکت
انقالب شکوهمنداسالمی مستقلترین کشورهای دنیا هستیم؛ که این امر الحق از همة موارد
دیگر افتخار آمیزتر ،اساسی تر و قابل توجهتر است .به امید آنکه در این مسیر پویاتر شویم...
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خالصهای از روز شمار اخبار و رویدادهای سال 1358

 -1دشمنان اسالم و کشور در کمینند و اختالف ایجاد میکنند و توطئه دارند.

 -2باید حکومت جمهوری اسالمی را در ایران مستقر کنیم و همه رأی به جمهوری اسالمی

بدهیم.

امام خمینی:
من خدمتگزار ملت هستم،
و این چند روز آخر عمر را وقف خدمت به برادران اسالمی خود نمودم.
(صحیفة امام ،ج  6ص )404

58/1/3

 -1در این موقع حساس کـه باقیماندة دشمنان شکست خـوردة ما در کمین هستند ،اتحـاد و

برادری را حفظ کنید.

امام خمینی:

اسالم امر فرموده که مسلمین از هر طایفهای هستند برادرند.

316

همگام با انقالب اسالمی

عرب و عجم و ُکرد و تُرک و فارس و غیر آن مطرح نیست.

تمام طوایف در اسالم و جمهوری اسالمی به حقوق حقة خود خواهند رسید.
(صحیفة امام ،ج  6ص )403

58/1/4

 -1ما تا کنون بخشی از راه را رفتیم و بسیاری از مشکالت باقیمانده است.

 -2عدم شرکت در رفراندوم سردی و سستی در امر حیاتی ،موجب هدر رفتی خون شهید است .
امام خمینی:

آنچه الزم است تذکر دهم،
شرکت زنان مبارز و شجاع سراسر ایران در رفراندوم است.
(صحیفة امام ،ج  6ص)408

58/1/5

 -1لغو رسمی پیمان استعماری سنتو
 -2ایران با عضویت در سنتو عم ً
ال به عامل اجرایی کشورهای استعماگر درآمده بود.
امام خمینی:

اینجانب بیش از  15سال است که خطر اسرائیل غاصب را گوشزد کردهام،
و به دول و ملل عرب این حقیقت را اعالم نمودهام.
اکنون با طرح استعماری صلح مصر و اسرائیل،
این خطر ،بیشتر و نزدیکتر و جدیتر شده است.
(صحیفة امام ،ج  6ص )410

58/1/6

 -1سفارت مصر در تهران اشغال شد.

 -2سن شرکت در رفراندوم  16سال است.

امام خمینی:

اآلن مملکت از خود شماست و دولت از خود شماست و دولت در خدمت شما هست،
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و من در خدمت همة شما هستم.
(صحیفة امام ،ج  6ص )414

58/1/7

 -1اجتماع وزیران عرب برای مجازات انور سادات.
 -2زد و خورد خونین مسلحانه در ُگنبد.
امام خمینی:

ما همه برادر هستیم و همه باید با هم باشیم.
رمز پیروزی ما همین و حدت کلمه و همپیوستگی ما به هم بود.
رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری از اسالم بود.
(صحیفة امام ،ج  6ص )416

58/1/8

 -1آتشبس در ُگنبد اعالم شد.

 57 -2عامل رژیم شاه دستگیر شدند.

امام خمینی:

اگر طبیبهای ایران (از آمریکا) بیایند در آمریکا اختالل پیدا میشود.
اینطور نیست که اینهایی که رفتند و تحصیل کردند،
و یا در همین جا تحصیل میکنند،
کمتر از آنها باشند ،نه خیر.
اینها هم مثل آنها یا بهتر از آنها هستند.
(صحیفة امام ،ج  6ص )423

58/1/9

 -1جمعه و شنبه  10و  11فروردین روز رفراندوم.

 -2حمل اسلحه در حوزههای رأیگیری ممنوع شد.
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همگام با انقالب اسالمی

امام خمینی:
با روحانیون روابط داشته باشید .به این طبقه احترام بگذارید.
آنها با شما روابط داشته باشند .آنها هم به شما احترام بگذارند.
(صحیفة امام ،ج 6ص )428

58/1/10

 -1مردم انقالبی ایران ،با شکوه بسیار در رفراندوم شرکت کردند.
 -2عناصر ضد انقالب در چند شهر مانع رأیگیری مردم شدند.
امام خمینی:

امروز رفتیم در محلی (محلة چهارمردان قم)،
که شهدای قم جان خود را برای اسالم و جمهوری اسالمی از دست دادند.
برای اینکه آنها را شاد و ملت را دلگرم کنم به جمهوری اسالمی رأی دادم.
(صحیفة امام ،ج 6ص )450

58/1/11

 -1دومین روز رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران.

 -2شاه سابق به جزیرة باهاما رفت.

امام خمینی:

البته بعد از این مرحله باز مراحل دیگر داریم و آن تأسیس مجلس مؤسسان است
که به قانون جدید اساسی رأی بدهند و بعد از آن،
انتخابات (مجلس است) که باید نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
( صحیفة امام ،ج 6ص )450

58/1/12

98 -1درصد مردم به جمهوری اسالمی رأی دادند.

 -2خرابکاران مسلح در تهران به مردم تیراندازی کردند.

وقایع سال اول انقالب
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امام خمینی:
مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود میرسند.
فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست.
(صحیفة امام ،ج 6ص)423

58/1/13

 -1امروز اولین روز سیزده بدر در جمهوری اسالمی بود ،همه به دل طبیعت رفتند.
 -2امام خمینی گفت 12 :فروردین روز نخستین حکومت اهلل است.
امام خمینی:

در جمهوریت اسالم تمام آزادیها هست.
اسالم برای نجات بشر آمده است .چنانکه حضرت مسیح برای نجات بشر آمده بود،
و سایر انبیا برای نجات بشر آمده بودند.
(صحیفة امام ،ج6ص)467

58/1/14

 -1توطئة ساواک برای ترور رهبران سیاسی و مذهبی
 -2در حملة مسلحانه به  3بانک 2 ،نفر کشته شدند.

امام خمینی:

دعا کنید انشاءاهلل موفق بشویم و اسالم را زنده کنیم،
و احکام اسالم را زنده کنیم.
خداوند به همة شما توفیق و سعادت عنایت کند.
( صحیفة امام ،ج6ص )474

58/1/15

 -1ذوالفقار علی بوتو اعدام شد.

 -2تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع شد.
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همگام با انقالب اسالمی

امام خمینی:
ملت ما عاشق شهادت بود.
با عشق به شهادت این نهضت پیش رفت.
اگر این عشق و عالقه نبود ،هرگز ما در مقابل آن همه قدرت پیروز نمیشدیم.
(صحیفة امام ،ج ،6ص)478

58/1/16

 -1مالیات حقوق کاهش یافت.

 -2انتخابات مجلس مؤسسان تا  2ماه دیگر آغاز میشود.
امام خمینی:

ملتها باید قیام کنند و ملتها باید «رمز» را بفهمند که رمز پیروزی این است که:
شهادت را آرزو بکنید.
(صحیفة امام ،ج ،6ص )503

58/1/18

 -1عامالن کشتار  17شهریور و نجفآباد تیرباران شدند.

 35 -2مقام و عامل رژیم سابق دستگیر شدند.

امام خمینی:

ما امشب مواجهایم با چهرههای فروزندة جوانان برومند ایران،
که در ذوب آهن زحمت میکشند.
من از اینکه شما جوانان محترم ،بانوان محترمه به دیدن من و تفقد از من تشریف آوردید،
تشکر میکنم.
(صحیفة امام ،ج ،6ص)508

58/1/19

 -1جزییات تازة محاکمه و اعدام هویدا

وقایع سال اول انقالب

 -2با انفجار نارنجک در جلسة کمیتة انقالب  5نفر شهید شدند.
امام خمینی:

من میدانم که دستگاه مخابراتی به ما خیلی کمک کرده است.
همان وقتی که در خارج بودیم باز آنها در صورتیکه همه چیز سانسور بود،
به ما کمک میکردند.
(صحیفة امام ،ج ،6ص)518

58/1/20

 -1آزمون و  2سپهبد تیرباران شدند.

 -2اخطار شدید امام به گرانفروشان

امام خمینی:

همة محرومان باید خانه داشته باشند.
هیچ کسی در هیچ گوشة مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.
(صحیفة امام ،ج ،6ص)519

58/1/21

 -1توطئة ساواک برای ترور  19روزنامهنگار

 -2شاه سابق  600میلیون تومان سر هژبر کاله گذاشت.
امام خمینی:

شما بانوان محترم برای آتیة مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید.
دامان شما یک مدرسه است که باید در آن جوانان بزرگ تربیت بشود.
شما فضایل تحصیل کنید ،تا کودکان شما در دامن شما به تربیت برسند.
(صحیفة امام ،ج ،6ص)521

58/1/22

 -1تیرباران  11خائن بزرگ رژیم سابق
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همگام با انقالب اسالمی

 -2مردم به دعوت امام پاسخ مثبت دادند.

امام خمینی:

در زمان طاغوت بود که بین اقشار جدایی انداختند ،ارتش را از مردم جدا کردند.
(صحیفة امام ،ج ،6ص)531

 58/1/23جمعه

 -1خلعتبری وزیر خارجة شاه :شاه چند نفر را به دست خود کشت.
 8 -2عامل کشتار مردم ،تیرباران شدند.

امام خمینی:

در سالهای طوالنی کوشش کردند ،برای اینکه اسالم را مخفی نگهدارند،
نگذارند اسالم آنطور که هست در خارج عرضه بشود.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)2

58/1/24

 141 -1ساواکی و عامل رژیم سابق دستگیر شدند.

 -2فداییان اسالم را پیش از محاکمه به بدترین وضعی شکنجه دادند.
امام خمینی:

اآلن [شما] از هیچ کس نمیترسید؛
ولی باید از خودمان بترسیم.
ما باید از خدا بترسیم ،از خودمان بترسیم،
که نافرمانی نکنیم ،که خالف نکنیم.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)7

58/1/25

 -1جریان عزیمت آیت اهلل طالقانی از تهران [به دنبال دستگیری مجتبی طالقانی عامل.]...
 5 -2سناتور و  13مأمور ساواک دستگیر شدند.

وقایع سال اول انقالب
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امام خمینی:
شما هوشیار باشید که بسیاری از این اشخاص که بین مردم افتادند و تبلیغات سوء میکنند،
میخواهند این نهضت ما را به شکست برسانند.
شما برادران من!
آگاه و بیدار باشید و نگذارید اخاللگران بین شما رخنه کنند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)16

58/1/26

 -1دالیل سفر اعتراضآمیز آیت اهلل طالقانی
 70-2هزار کارمند دولت رسمی میشوند.

امام خمینی:

رمز پیروزی امروز ،این است که اتکا به خدای تبارک و تعالی داشتیم.
رمز پیروزی ما این است که:
جنبش فقط سیاسی نبود .فقط برای نفت و امثال اینها نبود.
جنبة معنوی بود ،اسالمی بود.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)23

58/1/27

 -1طرح کودتا علیه انقالب ایران فاش شد.

 -2قراردادهای مخابرات با شرکت آمریکایی «بل» لغو شد.
امام خمینی:

از این نقشههای شیطانی که بهدست آمریکا و ع ّمال آن،
اآلن هم در مملکت ما در جریان است،
دستهای اینها را قطع کنیم.
نگذاریم اینها توطئه کنند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)30
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58/1/28

 -1بازگشت ایرانیان مقیم شوروی به کشور آزاد شد.

 -2امام ،مرتکبین خالف و گناه صغیره را در ارتش عفو کرد.
امام خمینی:

گرفتاری اقشار ملت زیاد است.
هرکس خیال میکند فقط اوست که برق و آب ندارد.
حال آنکه در تهران،
مردم حدود  30محله یا بیشتر با وضع تأسفباری زندگی میکنند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)33

58/1/29

 -1اسرار شبکة جاسوسی ساواک در خاورمیانه

 7 -2دستگاه جاسوسی در اتاق سخنگوی دولت کشف شد.
امام خمینی:

خود آنها (منافقین) با آقای طالقانی مخالفند.
یبُرند و سر امثال او را.
هرروز که دستشان برسد َس ِر او را م 
لکن حاال بهانه دستشان افتاده است که مث ً
ال آقای طالقانی رفتهاند بیرون.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)40

58/1/30

 -1واردات اتومیبل ممنوع شد.

امام خمینی:

کمیتهها بمانند ،اما تصفیه شوند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)51

امام خمینی:
اجنبیها فهمیدند که ما با قدرت واحد که قدرت ایمان است و وحدت کلمه و اجتماع گروههای مختلف،

وقایع سال اول انقالب

در یک کلمه پیروز شدیم.
آنها خوف این را دادند که دست آنها تا ابد قطع شود.
در صدد بر آمدند که این رمز را از دست ما بگیرند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)62

58/1/31

 -1سنندج متشنج شد.

 -2حقوق تا  3000تومان از مالیات معاف شد.

امام خمینی:

اگر اینها (کشورهای اسالمی) مجتمع بشوند یک قدرتی خواهند داشت
که هیچ قدرتی با آنها معارضه نمیکند.
البته به شرط ایمان کامل.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)68

58/2/1

 -1زد و خورد خونین در نقده

 -2زندان قزل قلعه ،گذرگاه اتومبیل و فضای سبز میشود.
 5 -3عامل رژیم سابق ،تیرباران شدند.

امام خمینی:

اآلن وقتی است که ما باید مسائل اصلی را (حل کنیم)،
و آن قطع ایادی اجانب است.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)81

58/2/2

 -1دکتر یزدی سرپرست وزارت خارجه شد.

 -2لغو و یا تجدید نظر در کلیة قراردادهای خارجی.
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امام خمینی:

من به همه اقشار ملّت سفارش میکنم که به خود آیند،
و توجه کنند اسباب دست دیگران نشوند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )86

58/2/3

 -1سوء قصد مسلحانه به تیمسار [سپهبد محمد ولی ] قرنی و شهادت وی.

 -2از ساعت  12ظهر امروز تیراندازی در نقده به کلی قطع شد.
امام خمینی:

شما دیدید که با وحدت کلمه قدرتهای بزرگ را درهم شکستید،
این قدرت را حفظ کنند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )100

58/2/4

 -1جزییات تازهای دربارة گروه مخفی فرقان که مسئولیت ترور تیمسار قرنی را به عهده گرفته

است.

 -2قرنی در حیاط قدم میزد که  2جوان وارد شدند و او را به گلوله بستند.
امام خمینی:

«یداهلل» با جماعت است .دست خدا با شماست.
تا همه با هم هستید و همه اسالم را میخواهید،
خدا با شماست.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )115

58/2/5

 -1پیام فیدل کاسترو به امام

 -2معمای امام موسی صدر در مذاکرات امام و َجلّود نخست وزیر لیبی.

وقایع سال اول انقالب

امام خمینی:

من از ملّت ایران تشکر میکنم .تمام افراد در این نهضت مقدس سهیم بودند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)129

58/2/6

 -1عامالن ترور قرنی شناسایی شدند.

 -2تولید نفت ایران به  5/5بشکه رسید.

امام خمینی:

من امیدوارم که این رمزی که در ایران رمز پیروزی شد،
برای همة اقشار مستضعفین الگو باشد .آن رمز وحدت کلمه و اتکا به اسالم بود.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)140

شنبه 58/2/8

 -1متن پیشنهادی قانون اساسی جدید

 -2امام :اگر ترور شوم نهضت به راه خود ادامه میدهد.
 -3مذاکرات امام با رهبران سازمان مجاهدین.

 -4امام خمینی :اسالم بیشتر از هرچیز به آزادی عنایت دارد.
امام خمینی:

شما با این رفراندومی که کردید،
 که در طول تاریخ نظیر نداشت -روی ایران را سفید کردید.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)166

58/2/9

 -1توطئهگران اسلحه وارد ایران میکنند.

 -2قطع رابطة ایران و مصر بررسی میشود.
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همگام با انقالب اسالمی

امام خمینی:
شورای انقالب را برای پیشبرد انقالب،
به تهیة آییننامه وادار کردند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )167

58/2/10

 -1طرح جمعآوری اسلحه از دست مردم تهیه شد.

 -2آیت اهلل طالقانی :انقالب ایران به تمام زحمتکشان تعلق دارد.
 -3چگونگی تصرف کالنتری تهران نو فاش شد.

امام خمینی:

جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی ،وزیر امور خارجه!
با در نظر گرفتن پیمان خائنانة مصر و اسرائیل،
و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیسم،
دولت موقت جمهوری اسالمی ایران
قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )168

58/2/12

 -1به دستور امام خمینی :ایران با مصر قطع رابطه کرد.

 -2جزییات ترور عضو شورای انقالب آیت اهلل مطهری

 -3به مناسبت شهادت استاد مطهری ،فردا عزای عمومی است.
امام خمینی:

من فرزند بسیارعزیزی را از دست دادم،
و در سوگ او نشستم که از شخصیتهایی بود که:
حاصل عمرم محسوب میشد.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)178

وقایع سال اول انقالب

58/2/15

 8 -1نفر به اتهام ترور آیت اهلل مطهری دستگیر شدند.
 -2حسینی شکنجهگر معروف ساواک مُرد.
 -3تشییع جنازة با شکوه استاد مطهری
58/2/16

 -1آیت اهلل طالقانی :به استفادههای بیجا از قرآن پایان دهیم.
 -2سپاه انقالب از نهضتهای آزادیبخش حمایت میکند!!
 -3ایران از فلسطین بهشدت حمایت میکند.

امام خمینی:

تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند،
پیروز نمیشوند.
آنها متحد شدند و همه یکصدا اسالم را خواستند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)187

58/2/17

 -1جزییات طرح محدودیت حرکت اتومبیل شخصی در مرکز تهران.
 -2بنیصدر :ترورها کار ساواکیها و صهیونیستهاست.
امام خمینی:

ما هم مفتخریم به اینکه:
در راه اسالم و در راه هدفمان شهید بدهیم.
(صحیفة امام ،ج  7ص )197

58/2/18

 21 -1مفسد فیاالرض تیرباران شدند.

 -2فجایع وحشتناک ساواک و کمیته در دادگاه فاش شد.
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امام خمینی:
همه باید خدمت کنیم و نهضت را پیش ببریم ،و هیچ چیز مانع ما در این سیر نشود.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)214

58/2/19

 -1ایران بهای نفت را باال میبرد.

 -2اسناد جاسوسی القانیان به نفع اسرائیل فاش شد.

امام خمینی:

برکات این نهضت زیاد بود.
بزرگترین برکات ،شکستن سد بزرگ رژیم شاهنشاهی و راندن دزدها بود.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)231

58/2/20

 -1متن قانون اساسی  2هفتة دیگر منتشر میشود.

 -2گذرنامه از اول خرداد  24ساعته صادر میشود.

امام خمینی:

درود بر اهالی قم .درود بر خانمها و بانوان ارزنده قم،

شما خانمها هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزیِ ما و جهاد مالی کردید.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)239

58/2/22

 -1مقدمات محاکمة شاه خائن فراهم میشود.
 -2قیمت نفت ایران افزایش یافت.

امام خمینی:

همة ما موظف هستیم این نهضت را حفظ کنیم.
(صحیفة امام ،ج هفتم ،ص )252
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58/2/23

 20 -1استاد و  4دانشجو از دانشگاه تهران اخراج شدند.
 -2حکم اعدام شاه مخلوع صادر شد.

امام خمینی:

شهادت یک مطلبی نیست که انسان بهکلی از بین برود تا دیگر غیر از این خبری نباشد.
شهادت از این عالم منتقل شدن به یک عالم باالتر ،نورانیتر ،همه چیزش از اینجا بهتر.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )277

58/2/24

 -1مجازات اعدام محدود شد.

 -2دولت قرارداد کاپیتوالسیون با آمریکا را لغو کرد.
امام خمینی:

شما این مسئولیت بزرگ را دارید که:
باید بچههای خودتان را که نوزاد هستند
و نفوسشان تربیت را زود قبول میکند،
شما از اول که این بچهها در دامان شما بزرگ میشوند،
مسئول افعال و اعمال آنها هم شما هستید.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)283

58/2/25

 -1شرایط جدید شرکت در کنکور امسال.

 -2انحالل تمام کمیتهها و کانونها در خرمشهر.
58/2/26

 -1شورای انقالب اسالمی به ضد انقالب اخطار کرد.

امام خمینی :مطبوعات باید آنچه ملت میخواهند بنویسند.
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امام خمینی:

خونهای ملت را هدر ندهید.

ملت ما زحمت کشیدهاند ،ملت ما خون دادهاند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)324

58/2/27

 -1طرح جهاد برای سازندگی در سراسر کشور.
 -2ایران به جنبش غیرمتعهدها خواهد پیوست.

امام خمینی:

از دامن زن ،مرد به معراج میرود.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)341

٥٨/٢/٢٩

 -1زمینهای بایر به نفع مستضعفین مصادره میشود.

 -2خلع سالح عمومی در خوزستان از امروز آغاز شد.
 -3توطئهگران مأموران ساواک و رژیم سابق هستند.
امام خمینی:

ما رابطه با آمریکا را میخواهیم چ هکنیم؟!
(صحیفة امام ،ج)357 ،7

٥٨/٢/٣٠

 -1دولت با واگذاری زمینهای بایر به مردم ،پولی نخواهد گرفت.
 -2روز عاشورا میخواستند کشتار جمعة سیاه را تکرار کنند.
 -3انقالب ایران بزرگترین حادثه در تاریخ فلسطین است.
امام خمینی:

هیچ یک از سالطین ایران خیانت اینجوری نکردند (که) اینها از پدر و پسر

وقایع سال اول انقالب

(رضاخان و محمدرضا) در این مملکت کردند.
(صحیفة امام ،ج 7ص)390

٥٨/٢/٣١

 -1تهران روزانه  2نوبت خاموشی خواهد داشت.

 -2شاه یک میلیون دالر رشوه داد تا نیکسون رئیسجمهور آمریکا شد.

 -3متهمان برای آمریکا ،اسرائیل ،انگلیس و آلمان غربی جاسوسی میکردند.
امام خمینی:

یک کار بزرگ محیرالعقول دیگر واقع شد و آن اینکه:
دست آمریکا و دست انگلستان و شوروی و همة اینها از خزاین ما کوتاه شد.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)405

٥٨/٣/١

 ٧٠٠ -1نفر از زندان قصر آزاد شدند.

 -2کمیتهها و پاسداران ،حق دستگیری نظامیان را ندارند.

امام خمینی (در دیدار با فرهنگیان اصفهان):

قرآن کتاب انسانسازی است و فرهنگ کارخانة آدمسازی.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )427

٥٨/٣/٢

 -1حقوق کارمندان دولت ترمیم میشود.

 ٥ -2عامل کشتار مردم و شهرری تیرباران شدند.

امام خمینی:

روزنامهها را بخوانید ،اینهایی که فریاد میزدند که باید دموکراسی باشد.
این مسیرشان غیر از ماست.
اینها که اسم از اسالم نمیآورند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)458
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58/3/3

امام خمینی:

هیچکس و هیچ گروهی حق ندارد معترض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند.
در صورت تخلف ،دادگاه انقالب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)466

٥٨/٣/٥

 -1آیتاهلل هاشمی رفنسجانی توسط گروه فرقان ترور شد.

 -2میلیونها نفر در تظاهرات سراسر کشور آمریکا را محکوم کردند.
 -3توطئة سیا  -زاهدی  -اویسی و اشرف در ایران.

پیام امام خمینی به مناسبت ترور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:
بسم اهلل الرحمن الرحی م

جناب حجت االسالم مجاهد متعهد ،آقای هاشمی عزی ز

مرحوم مدرس که به امر رضاخان ترور شد ،از بیمارستان پیام داد:
ن بگویید من زنده هستم» .مدرس حاال هم زنده است .مردان تاریخ تا آخر زنده هستند .
 «به رضاخا بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است
چون نهضت زنده است.

امریکا و دیگر ابرقدرتها بدانند ملت ما زنده است.

اجتماعات عظیم این دو ـ سه رو ز شاهد زنده بودن انقالب است.
ی ما را ترور کنند؛
اینان با این تالشهای احمقانه نمیتوانند انقالب اسالم 
نمیتوانند شخصیت انسانی  -اسالمی مطهری و هاشمی را ترور کنند؛
ه ر چند ترورها حساب شده و سازمان یافته باشند و از البه الی آنها جای پای ابرقدرتها و
جنایتکاران بین المللی به چشم بخورد.
ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیسهها مقاومت کنند ،توطئهها را بشکنند؛
با کما ل مراقبت انقالبی این جنایتکاران را شناسایی کنند و به دادگاههای انقالبی معرفی کنند.
پاسداران انقالب و رؤسای آنان موظفند از این شخصیتهای ارزندۀ انقالبی حفاظت کنند،
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و رفت وآمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند؛
اگر چه خود آنان راضی نباشند.

ت بزرگ اسالمی مصمم است به نهضت اسالمی خود ادامه دهد،
مل 
ت خیانتکاران را در کشور خود ندهد.
و اجازۀ دخال 
ن نهضت اسالمی ایران دعوت می کنیم.
ما ملتهای بزرگ اسالمی را به همکاری در ای 
باید دست جنایتکاران از ممالک اسالمی و از عموم مستضعفین قطع شود،
و وعدۀ الهی به همت اقشار ملتهای اسالمی تحقق یابد.
من به آقای هاشمی ـ فرزند برومند اسال م ـ تبریک می گویم که در راه هدف
تا نزدیک شهادت به پیش رفت .و سالمت و ادامۀ خدمت ایشان را از خدای تعالی خواستارم.
                                                                    والسالم علیه و علی عباداهلل الصالحین.
                                                                                 روح اهلل الموسوی الخمینی 
(صحیفة امام ،ج ،7ص)495

امام خمینی:
ملت ما برای اسالم قیام کرد و برای اسالم راه را پیمود و برای اسالم خون داد.
اآلن قشرهایی هستند که میخواهند اسالم را کنار بگذارند.
(صحیفة امام ،ج 7ص )485

٥٨/٣/٦

 -1امام خمینی :ما از این ترورها نمیترسیم و اجازة دخالت به شرق و غرب نمیدهیم.
 -2سرهنگ خاوری تیرباران شد.
 -3ارتش نوسازی میشود.

امام خمینی:
ملت میداند که چه شده است.
دنیا هم میداند که چه شده است ،و از این شدهها نگرانند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص )507
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٥٨/٣/٧

9 -1هزار قبضه اسلحة قاچاق در خلیج فارس کشف شد.

 -2اعالم خطر نزیه :وکال دستهجمعی به حضور امام خمینی میروند.

 -3آیتاهلل هاشمی رفسنجانی :رمز وحدت امت اسالمی دوام رهبری امامخمینی است.
٥٨/٣/٨

 -1آیتاهلل رفسنجانی :شهادت برای ما بهترین ارمغان است.

 -2مهندس بازرگان :انقالب ادامه دارد .محرومیت ادامه دارد و خطر هنوز باقی است!
 ٥ -3نفر از عامالن کشتار سرچشمه تیرباران شدند.

امام خمینی:

باید حکومت چنان باشد که اگر رئیس جمهورش توی مردم آمد،
دورهاش بکنند و با او خوشوبش کنند.
(صحیفة امام ،ج ،7ص)528

٥٨/٣/٩

 ٥٠٠-1میلیون تومان جواهر کشف شد.

 -2از کار کمیتههایی که خالف میکنند ،جلوگیری میشود.

 -3مطبوعات باید مسیر ملت را روشن کنند ،نه برخالف مسیر ملت عمل کنند.
امام خمینی:

بیدار باشد ملت!
بیدار باشند علمای اسالم! خطبای عظام ،دانشگاهی ،بازاری ،کارگر ،دهقان.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)28

٥٨/٣/١٠

 -1دکتر بهشتی خواستار محاکمة نزیه شد.

 ١٥ -2خرداد نقطة آغاز انقالب اسالمی ایران است.

 ٢٦٥٠ -3بطری مشروبات الکلی در کرمان معدوم شد.

وقایع سال اول انقالب
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امام خمینی:

شما آزاديد؛ آزادى را صرف كنيد در صالح ملت ،در صالح كشور.
و آزادى براى اين نيست كه هر كس هر كارى مىخواهد بكند.
(صحيفة امام ،ج ،8ص)38

امام خمینی:
ْ
قانونش قانون اسالم نباشد،
اگر يك جمهورى باشد كه
اين آن نيست كه ملت ما مىخواهند و رأى بر آن دادند.
اين همه خون دادند مردم به اينكه اسالم تحقق پيدا بكند،
دنباله كار انبياست؛ دنبالة كار رسول خداست؛ دنبالة كار امير المؤمنين است؛
دنبالة كار سيد الشهدا است .سيد الشهدا خونش را داده براى همين كه اسالم تحقق پيدا بكند.
(صحيفة امام ،ج ،8ص)42

58/3/12

 -۱استقرار ارتش و پاسداران در خرمشهر و آبادان.

 -2امام خمینی :اگر آزادی بر خالف سیرة ملت و اسالم باشد ،هرج و مرج میشود.
 -3شاه مخلوع از باهاما به مقصد نامعلومی رفت.

 -4دکتر یزدی :تغییر نام خلیج فارس توطئه است.

امام خمینی:

ملت بزرگ با شعار اسالم و فرياد «اهلل اكبر» و نور ايمان و وحدت كلمه،
بنياد پهلوى را از بُن كند.
و ملت ما اين روز را عزيز مىشمارد.
و من روز  15خرداد را براى هميشه عزاى عمومى اعالم مىكنم.
و براى بزرگداشت شهداى خويش در اين روز بزرگ،
در مدرسة فيضيه به سوگ مىنشينم.
(صحيفة امام ،ج ،8ص)51
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58/3/13

 -1سرپرست سازمان انرژی اتمی ایران :قرارداد نیروگاههای اتمی بوشهر لغو میشود.

 -2دومین جلسة محاکمة ۶عضو ساواک در تهران(باصرینیا-حاجیفرجی-عبداهلل ذوالفقاری-

ولیاهلل غیاثی -امیرهوشنگ افشارنیا -ناصر رئوفی).

 -3از سوی پاسداران گروه ضربت  2نفر به اتهام شرکت در ترور [حجتاالسالم هاشمی]

رفسنجانی بازداشت شدند.

 -4از سوی امام خمینی  ۱۵خرداد عزای عمومی اعالم شد.

 -5امام خمینی  :ما میخواهیم در مملکت احکام اسالمی اجرا شود.
 -6توطئهگران تصمیم دادگاههای انقالب اسالمی میشوند.
58/3/14

 -1بزرگداشت حماسة خونین  ۱۵خرداد.

 -2آیت اهلل شریعتمداری :شاه مخلوع در  ۱۵خرداد قصد محاکمة امام خمینی و اعدام ایشان

را داشت.

 5 -3تن از عامالن کشتار مردم تیرباران شدند.

 -4الیحة قانونی مطبوعات به نظر خواهی گذاشته شد.
 3 -5تن از عامالن شکنجه ساواک تیرباران شدند.
٥٨/٣/١٥

امام خمینی:
ای روشنفکرها ،مسجدها را حفظ کنید.
روشنفکر ،غربی نباشد ،وارداتی نباشد.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)60

58/3/16

 -1اخطار شدید امام به روشنفکران.
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339

 -2سازمان آزادیبخش فلسطین اعالم کرد :شاه سابق را ربوده تحویل دادگاههای انقالب

مینماییم.

 -3وزارت آموزش و پرورش  ۱۱۰هزار معلم استخدام میکند.

 -4هواپیماهای عراقی دهکدههای مرزی ایران را بمباران کردند.
 -5دولت ایران رسماً به دولت عراق اعتراض کرد.

 9 -6تن از عامالن کشتار مردم در تهران و شهرستانها تیرباران شدند.
امام خمینی:

شما دانشگاهیها کوشش کنید که انسان ،درست کنید.
اگر انسان درست کنید،
مملکت خودتان را نجات میدهید
(صحیفة امام ،ج ،8ص.)67

58/3/17

 -1عامالن حوادث خرمشهر در دادگاه انقالب محاکمه میشوند.
 -2تظاهرات و اعتراض مردم عراق به بمباران روستاهای ایران.
 -3اخطار شهردار تهران به متصرفین اراضی.
58/3/19

 -1با تصویب شورای انقالب بانکها ملی اعالم شد.
 -2طرح آمریکا برای اشغال نظامی خلیج فارس.

 7 -3میلیارد ریال در شرکت نفت صرفهجویی شده است.

-4استاندار خوزستان :عوامل استعمار و رژیم سابق در خوزستان نوطئه میکنند.
امام خمینی:

وقتی قضیة دفاع از یک مملکت اسالمی پیش آمد،
بچه ،بزرگ ،مرد و زن ،همه موظفند که بروند دفاع کنند.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)73
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58/3/20

 -1نقشة آمریکا برای اشغال منابع نفتی اعراب.

 -2تجاوز مجدد هواپیماهای عراقی به حریم فضایی ایران.
 -3بانکها از فردا شروع بهکار میکنند.

امام خمینی:

غرب به انسان کار ندارد...
انسان را به تباهی دارد میبرد،
دارد انسان را وحشی بار میآورد.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)81

58/3/21

 5 -1هزار تن گوشت از استرالیا خریداری شد.
 -2شاه مخلوع در مکزیک سرگردان است.

 -3روزنامهها باید موضع سیاسی خود را روشن کنند.
امام خمینی:

غرب دارد دنیا را به صورت یک جنگنده به صورت وحشی بار میآورد.
تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده (است)،
به جای او یک حیوان آدمکش گذاشته است.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)95

58/3/22

 -1آیت اهلل سید محمدباقر صدر رهبر شیعیان عراق توسط صدام دستگیر شد.
 -2راهپیمایی حزب جمهوری خلق مسلمان لغو شد.

 -3در تظاهرات عظیم مردمی ،جنایات دولت عراق محکوم شد.
امام خمینی:

اگر بفهمیم که در محضر خدا هستیم،

وقایع سال اول انقالب

[و] همة حرکات و سکنات ما تحت نظر او و در حضور اوست،
در حضور او انسان خطا نمیکند.
(صحیفة امام ،ج ،8ص )110

58/3/23

 -1عدة زیادی از طالب و مردم عراق بازداشت شدند.
 -2حزب بعث عراق به مقامات ایران هشدار داد!؟

 -3قانون اساسی با تصویب امام و شورای انقالب به آرای عمومی گذاشته میشود.
امام خمینی:
خواهران من!
کوشش کنید که:
فرزندان خودتان را خوب تربیت کنید.
کوشش کنید که:
فرزندان خودتان را با ایمان و با اراده تربیت کنید.
(صحیفة امام ،ج ،8ص )117

58/3/24

 -1امام خمینی :ارتش باید در کنار ملت باشد.

 -2محاکمة مخوفترین عوامل ساواک ،دکتر تهرانی و آرش.
 -3انتخابات مجلس اواسط تیر انجام میشود.

امام خمینی:

هرکس در محلی که هست ،همان محل را اصالحش کند.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)158

شنبه 58/3/26
 -1عراق مجددا ً به حریم هوایی ایران تجاوز کرد.
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 -2به اسم تمدن بزرگ مملکت را خراب کردند.

امام خمینی:

ما در مشکالت باید متوسل بشویم به ملت.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)179

58/3/25

امام خمینی:
آقایان (غربگرایان وابسته) میگویند که ملت بیاطالع است.
من میگویم شما هم بیاطالع هستید.
اگر ملت بیاطالع است ،شما بیاطالعتر هستید،
برای اینکه (برای تهیه قانون اساسی) اطالعات اسالمی میخواهد
و بعضی شما اطالع ندارید.
بعضی از شما نمیداند نماز چندتاست.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص )174

58/3/27

 -1تهرانی اسرار جنایات ساواک را فاش کرد.
 -2توطئة آمریکا در خلیج فارس.

 -3انتخابات مجلس خبرگان ،اواسط تیر انجام میشود.
امام خمینی:

این از برکات انقالب است که برادرها (سنی و شیعه)،
همه دور هم جمع شدند.
(صحیفة امام ،ج ،8ص )193

58/3/28

 -1امام خمینی :نمیخواهیم قانون اساسی مسکو و آمریکا درست کنیم.

وقایع سال اول انقالب
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 -2اموال  335نفر از عوامل رژیم سابق مصادره شد.

 -3محاکمة  15نفر از عوامل رژیم سابق در دادگاه انقالب اسالمی زاهدان.
امام خمینی:

اآلن میخواهد قانون اساسی درست کند .شیاطین افتادند (به راه) که نگذارند.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)212

58/3/29

 -1مالقات مهم آیات عظام گلپایگانی و نجفی مرعشی و شریعتمداری با امام خمینی.
 -2شاه دستور قتل تختی را صادر کرده بود.
 -3عراق  50هزار زندانی سیاسی دارد.
58/3/30

 -1کابینة بازرگان ترمیم شد.

 -2آیت اهلل مهدوی کنی :سعادتی ،هرگز شکنجه نشده است.
 -3حمله به منزل قرنی تحت بررسی است.

امام خمینی:

خداوند همة ما را و همة شما را موفق کند که خدمت کنیم به این جامعه،
و خدمت کنیم به اسالم و اسالم را به آنطوری که دلخواه اسالم است ،در خارج محقق کنیم.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص )221

58/3/31

 -1نمایندة امام خمینی در عراق دستگیر شد.

 -2قرارداد مس سرچشمه که در دست آمریکاییها بود ،فسخ شد.
 -3حملة مسلحانه به منزل حجت االسالم باریکبین.
امام خمینی:

این دیانت اسالم و قدرت ایمان بود که:
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حتی بچههای خردسال ما را جلو تانک و توپ برد.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)242

58/4/2

 -1جرایم ضد انقالب در دادگاه فوقالعاده رسیدگی میشود.

 550 -2هزار تن گوشت و  5هزار تن گوشت مرغ خریداری شد.

 -3تهرانی و آرش تیرباران شدند.

امام خمینی:

برادرهای من! خواهرهای من!
امروز آبروی اسالم بسته به اعمال ماست.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص)258

58/4/4

 -1کارلوس مأمور کشتن شاه مخلوع شد.

 -2گروه کثیری از زندانیان آزاد میشوند.

 -3کیهان در مالکیت ملت مسلمان ایران است.

امام خمینی:

ما هرگز به کشورهای بیگانه اجازة دخالت در امور ایران را نداده و نخواهیم داد.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص )277

58/4/5

 -1اسرار حمله به پادگان لویزان فاش شد.

 -2شاه مخلوع سرگرم تدارک کودتا است.

 150 -3تن از افسران در این کودتا شرکت دارند.

امام خمینی:

شما کوشش کنید که به ملت خدمت کنید ،به اسالم خدمت کنید،

وقایع سال اول انقالب

و کوشش کنید که جهاد اکبر را انشاءاهلل به آخر برسایند.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص)301

58/4/6

 -1رمز اسامی تمامی عوامل ساواک کشف شد.
 -2دولت ،زمین در اختیار مردم میگذارد.

 -3شرکت کارکنان دولت در جهاد سازندگی.

امام خمینی:

مهم در دانشگاهها ،دانشسراها ،تربیتهای معلم ،تربیتهای دانشجویی،
این است که همراه با تعلیمات و تعلمات ،تربیت انسانی باشد.
(صحیفة امام ،ج  8ص )310

58/4/7

 -1شورای انقالب ،قانون شوراهای محلی را تصویب کرد.
 -2کشف اسناد مخفی سفارت ایران در واشنگتن.

 -3داریوش فروهر :از نام دکترمصدق دژی برای حمله به دستاوردهای انقالب نسازیم.
امام خمینی:

پیغمبر اکرم «نبی رحمت» است که برای رحمت آمده است.
آنجایی هم که آن منحرفهای غیرقابل اصالح را امر به قتل میکرد،
مثل یک غدة سرطانی که باید بیرون آورد ،چاره نیست.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص)331

58/4/9

 -1قیمت نفت هنوز ارزانتر از آب معدنی است.

 -2کشف بزرگترین شبکة سرقت فرش در فرودگاه.
 2 -3مرد مسلح در خانة شاه مخلوع دستگیر شدند.
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58/4/10

 40 -1هزار کماندو آمریکایی آمادة اشغال صنایع نفتاند.

 -2دولت  80میلیارد ریال به ارزاق عمومی کمک میکند.
 -3کشف ساعت طالی  55کیلویی ثابت.

امام خمینی:

تاریخ و آنچه که به ملتها میگذرد،
این باید عبرت باشد برای مردم.
(صحیفة امام ،ج  ،8ص )348

58/4/11

 -1امام خمینی :هر فرد نسبت به کارهای مملکت شرعاً و اخالقاً وظیفهای دارد.
 -2امام خمینی :بعضی از این حقوقدانها اص ً
ال اسالم را نمیشناسند.
امام خمینی:

ما نباید قناعت به این بکنیم که در عصر خودمان جمهوری اسالمی محقق شده است.
ما برای عصرهای بعد باید حاال فکر کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)362

58/4/12

 -1شاه مخلوع به اسرائیل پناهنده میشود.

 -2تقی شهرام از سران منافقین و عامل قتل بسیاری از کادر مجاهدین دستگیر شد.
 110 -3کیلو هروئین کشف شد.

امام خمینی:

اگر ما یک کاری بکنیم که:
اسالم در نظر دنیا لکهدار شود،
این جرم از جرمهایی است که بخشیدنی نیست.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)408

وقایع سال اول انقالب
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58/4/13

 -1امام خمینی :شما پاسدارها اگر اشتباه بکنید به حساب اسالم میگذارند.

 -2جهانشاه صالح ،حسین نجفی و منصور یاسینی از دولتیان و درباریان بدون محاکمه آزاد

شدند.

 -3اموال  87نفر از محکومین رژیم سابق مصادره شده است.
امام خمینی:

برادرهای روحانی من! برادرهای پاسدار من!
دریابید اسالم را ،اختالفات را کنار بگذارید ،با هم برادر باشید.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)421

58/4/14

 -1انتخابات مجلس خبرگان  12مرداد در سراسر کشور برگزار میشود.

 -2عدهای به حجت االسالم هادی غفاری حمله کرده و او را مضروب کردند.
امام خمینی:

توطئهها برای همین است که شما را از هم جدا کنند ،دشمن کنند.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)466

58/4/16

 -1صنایع بزرگ ملی شد.

 -2در حملة فرودگاه اهواز ،مهاجمین قصد داشتند هواپیمای سرلشکر فربد را منهدم سازند.
 220 -3قاضی در تصفیة دادگستری کنار گذاشته شدند.
امام خمینی:

باید بفهمیم چرا پیروز شدیم،
این چرا را اگر فهمیدیم،
آن وقت باید کوشش کنیم که همان چیزی که ما را پیروز کرد ،حفظش کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،8ص)503

348
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58/4/17

 -1ایران خواستار بسیج نیروهای مسلمان علیه اسرائیل شد.
 -2انفجار و آتشسوزی مهیب در لولههای نفتی جنوب.
 -3تقی حاج طرخانی توسط گروهک فرقان ترور شد.
امام خمینی:

خطای یزید این نبود که سیدالشهدا(ع) را کشته بود.
این یکی از خطاهای کوچکش بود،
خطای بزرگ این بود که:
اسالم را وارونهاش کرده بود.
(صحیفة امام ،ج ،8ص )526

58/4/19

 -1بر اثر آتشسوزی ،محصول پاالیشگاه آبادان تقلیل یافت.
 -2اسناد دزدیهای برادران انصاری از بیتالمال ملت.

 -3فردا عفو عمومی اعالم میشود .کسانی مورد عفو قرار بگیرند که مرتکب قتل و گناهان

کبیره نشدهاند.

امام خمینی:

میالد شکوهمند امام امت و عصارة خلقت و وارث نبوت ،ولیعصر(عج) را،
به عموم مسلمین و مستضعفین تبریک عرض میکنم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)24

58/4/20

 -1حداقل دستمزد کارگران روزی  567ریال.

 -2ماجرای برکناری و ابقای فرماندة دژبان مرکز.

امام خمینی:

پاسدارها در عین حالی که شغلشان شریف است،

وقایع سال اول انقالب
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لکن مسئولیتشان هم زیاد است.
مبادا یک وقتی کاری انجام داده بشود که اصل پاسداران را مردم راجع به آنها چیزی بگویند.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)46

58/4/21

 -1آماده باش نظامیان برای مقابله با خرابکاری در خوزستان.

 -2شاه مخلوع میلیونها دالر برای کمک به ضد انقالب در ایران اختصاص داده است.
امام خمینی:

ما به نفت اتکا نداریم،
ما اتکا داریم به اینکه میگوییم پیروزی مال آن کسی است که،
ملت با او موافق است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)53

58/4/22

 13 -1عامل فحشا ،کشتار و قاچاق ،تیرباران شدند.

 -2مطبوعات وابسته به رژیم گذشته تعطیل میشود.

 -3تظاهرکنندگان ،سناتور سابق را در زندان کشتند.
امام خمینی:

امروز هر تشنج و هر اختالفی برای هر چیز که باشد،
برخالف مسیر نهضت است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص )68

58/4/23

 -1راهپیمایی وحدت در سراسر کشور برگزار میشود.
 -2جزییات  10ساعت نبرد مسلحانه در مریوان.

 -3سوئیس حاضر به پس دادن پولهای شاه مخلوع نشد.
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امام خمینی:
برادرها به اسالم روی بیاورند ،همه توجه به اسالم کنند .از تفرقه دست بردارند.
(صحیفة امام ،ج ،9ص )84

58/4/24

 5 -1عامل انفجار مسجد خرمشهر تیرباران شدند.

 -2منع رفت و آمد شبانه در مشکین شهر اعالم شد.

 -3مهاجمین با پرتاب نارنجک به مسجد خرمشهر  7نفر را کشتند.
امام خمینی:

اسالم میخواهیم.
ما نمیخواهیم یک مطلب اروپایی درست کنیم تا برویم سراغ کارشناسهای اروپا.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)104

58/4/25

 3 -1سر سپرده رژیم سابق تیرباران شدند.

 -2احزاب میتوانند برای مجلس خبرگان کاندیدا معرفی کنند.
امام خمینی:

این پیروزی که برای ملت ما حاصل شد ،یک عنایت الهی بود  .
(صحیفة امام ،ج ،9ص)115

58/4/26

 -1صدام حسین رئیس جمهور عراق شد.

 -2اگر باز هم سعادتی در دادگاه حاضر نشود ،غیابی محاکمه خواهد شد.
 150 -3پاسدار ،نظم مریوان را برعهده گرفتند.

امام خمینی:

تمام گرفتاریهایی که برای ملتهاست،

وقایع سال اول انقالب

برای این است که تزکیه در کار نبوده است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)134

58/4/27

 -1انفجار  2بمب در بانه  9نفر را کشت.

 -2دیکتاتور نیکاراگویه به آمریکا فرار کرد.

 -3شاه مخلوع از پارلمان مصر حق پناهندگی گرفت.
امام خمینی:

آنهایی که به مردم تعدی میکنند،
وجدانشان ناراحت است.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )142

58/4/28

 -1افراد مسلح با موشک به پاسگاه مرزی خرمشهر حمله کردند.
 -2در حریق انبار نفت تهران 2 ،نفر کشته شدند.

 -3به دستور شاه ،سوخت هواپیماهای نظامی آمریکا نصف قیمت تأمین میشد.
امام خمینی:

شما مالحظه کردید که:
در این انقالب،
شما همه قلوبتان برگشت به طرف ملت و خدای تبارک و تعالی.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)143

58/4/30

 -1ارتش حفظ نظم آذربایجان غربی را ب ه عهده گرفت.
 -2حکم جلب محمد منتظری صادر شد.

 -3یک سرهنگ و یک سرپاسبان در اهواز تیرباران شدند.
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امام خمینی:
تا این توجه ملت ما به مقاصد اسالمی است ،این ملت پیروز است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)182

58/4/31

 -1آیت اهلل طالقانی :هر گروهی ،آزادی را محدود کند ،اسالم را نشناخته است.
 -2بنیصدر گفت :سعادتی ،جاسوس نیست!

 -3پروندة گرانفروشان به دادگاه انقالب میرود.

امام خمینی:

(بعضی) این قدر با اسالم بد هستند که حتی حاضرند که
آمریکا و شوروی بر آنها حکومت کند،
و اسالم نکند.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)212

58/5/1

 -1حملة مسلحانه به ساختمان نیروی دریایی.
 6000 -2همافر نماز وحدت خواندند.

 -3خبرنگار نیوریورک تایمز از ایران اخراج شد.

 -4رئیس دانشگاه لنینگراد گفت :امام خمینی از مردان تاریخساز بشریت است.
 -5حملة مسلحانه به  3بانک در تهران.

 -6مردان مسلح مهاباد 10 ،پاسدار و عضو جهادسازندگی را دستگیر کردند.
 -7خروج از پیمان سنتو.

امام خمینی:
انشاءاهلل خداوند همهتان را حفظ کند.

موفق باشید به اینکه خدمت بکنید به این مملکت.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )219

وقایع سال اول انقالب

58/5/2
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 -1امام خمینی گفت :خرمنسوزی به نفع آمریکاست .این شلو غ کارها به نفع آمریکا کار

میکنند.

 -2آماده باش ناوگان آمریکا در تنگة هرمز.

 -3اینها میخواهند در امر مملکت اختالل پیدا شود تا دوباره اربابها بیایند.

امام خمینی:
با قدرت اسالم و با پشتیبانی ولّی امر ،ولّی عصر سالم اهلل علیه ما پیروز هستیم.
(صیحفه امام ،ج  ،9ص )223

58/5/3

 -1افراد مسلح آذربایجان ،ژاندارمها را خلع سالح کردند.
 -2اسقف کاپوچی :رهبری امام ،مانع تجزیة ایران است.
امام خمینی:

دشمن در پی جدایی میان دانشگاه و روحانیت است.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )224

58/5/6

 -1ارتش به مهاباد نیرو میفرستد.

 -2عامالن خرابکاری در لولههای نفت و گاز ،دستگیر شدند.

 -3موج دستگیری دانشجویان ایرانی در آلمان گسترش یافت.

آیتاهلل طالقانی :یا میمیریم یا استعمار را دفن میکنیم.
امام خمینی:

ما میخواهیم با همه دولتها چه اسالمی و چه غیراسالمی،
با حفظ احترام متقابل،
روابط دوستانه داشته باشیم.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )250
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58/5/7

 -1حال دانشجویان ایرانی در زندان آلمان وخیم است.
 -2روابط ایران و آلمان تیره شد.

ت و رهبران انقالب ایران را مرتجع میخوانند.
 -3مطبوعات آلمان ،شاه را مترقی و دموکرا 
 -4انبارهای باروت شرکت نفت منفجر شد.

 -5بر اساس اسناد منتشره در مکزیکو :شاه مخلوع  360هزار ایرانی را در  30سال کشت.

 -6اسامی  22نامزد مجلس خبرگان از تهران .فقط  10نفر از کاندیداها به مجلس خبرگان راه

مییابند.

58/5/8

 34 -1نفر در عراق تیرباران شدند.

 -2علیاصغر حاج سیدجوادی :با و جود تبعیض ،در انتخابات شرکت نمیکنیم.

 -3ایشان خیال میکرد زمان شاه است که با نوشتن مقاله در روزنامهها معروف باشد و رأی بیاورد.
 -4منوچهر وظیفهخواه ،معروف به منوچهری دژخیم ساواک دستگیر شد.
 -5نزیه :ملی کردن بانکها نسجیده بود.

امام خمینی:

آرم جمهوری اسالمی در حکم لفظ جالله است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)252

58/5/9

ی رتبة ایران و عراق با هم مالقات میکنند.
 -1مقامهای عال 
 -2بختیار جبهة غیر مذهبی تشکیل داد.

امام خمینی:

من به ملت مبارز اطمینان میدهم که هیچ خطری ما را تهدید نمیکند،
و توصیه میکنم که از موضع قدرت ،هوشیارانه مراقب توطئهها باشند،
و راه را بر خائنان به ملت و کشور ببندند،

وقایع سال اول انقالب

و وحدت را حفظ کنند و از تبلیغات منحرف رسانهها نترسند،
که خداوند متعال پشتیبان ماست.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )255

58/5/10

 -1دولت آلمان با عمال ساواک علیه انقالب توطئه میکند.
امام خمینی:

هیچ خطری ما را تهدید نمیکند.
(صحيفة امام ،ج ،9ص )254

58/5/11

 -1میلیونها ایرانی فردا پای صندوقهای رأی میروند.
58/5/13

 -1امام خمینی :از شما ملت مبارز انتظار دارم که با شرکت همگانی خود در انتخابات،

یاوهسرایان را رسوا کنید.

 -2آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان.
 -3آمریکا با تمدید مدت اقامت ایرانیان موافقت کرد.
امام خمینی:

در پاسخ به تلگراف رئیس جمهوری وقت سودان مرقوم فرمودهاند:
از خداوند متعال سعادت و رستگاری ملت همکیش و برادر را مسألت داشتهام.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)260

58/5/15

 -1ساعت کار و تعطیالت کارگران با کارمندان یکسان شد.

 -2نحوة بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان.
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همگام با انقالب اسالمی

 -3نامة امام خمینی به حجت االسالم آقای حاج سید مهدی یثربی برای اقامه نماز جمعه در کاشان
بسمه تعالى
جناب مستطاب حجت االسالم آقاى حاج سيد مهدى يثربى -دامت افاضات ه

مرقوم محترم واصل ،و از اظهار محبت آن جناب نسبت به اينجانب تشكر حاصل گرديد.
در مورد اقامة نماز جمعه در شهر كاشان كه سؤال كرده بوديد،
مقتضى است خود جنابعالى اقدام نموده و نماز جمعه را اقامه نماييد.
از خداى تعالى ادامة توفيقات همگان را در انجام وظايف الهى خواستارم.
و السالم عليكم و رحمه اهلل /روح اهلل الموسوي الخمينى
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )266

58/5/16

 -1طرح کشتار  4میلیون ایرانی در آخرین روزهای حکومت بختیار.

1

 -2اجرای قانون جدید مطبوعات شروع شد.

امام خمینی:

جمیع مسلمانان جهان را دعوت میکنم آخرین جمعة ماه مبارک رمضان را
که ایام قدر است و میتواند تعیینکننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد،
بهعنوان روز قدس انتخاب نمایند.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )267

58/5/17

 -1احمد الجوردی ،سرمایهدار معروف را ترور کردند.
 4 -2خبرنگار آمریکایی از ایران اخراج شدند.

امام خمینی:

تحصن ،اعتصاب ،شایعهسازی و جنجال بیاساس،

 -1عدد چهار میلیون عدد بزرگی است .اما برای آمریکا کشتن این تعداد از مردم ایران مهم نبود .همچنانکه یکی از رهبران کودتای نوژه به
خلبانی که مأموریت بمباران بیت امام را داشت ،گفته بود ما میتوانیم تا پنچ میلیون نفر از مردم ایران را بکشیم .کودتایی که از هر جهت مورد حمایت
آمریکا بود (کودتای نوژه ،مؤسسة مطلعات و پژوهشهای سیاسی ،ص )262

وقایع سال اول انقالب
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که باعث ضعف دولت و تقویت دشمنان اسالم و ملت میشود،
محرمات عظیم شمرده میشود.
موجب سخط خداوند و از معاصی بزرگ و ّ
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )268

58/5/18

 -1قاتل استاد مطهری خود را معرفی کرد.

متهم دیروز به کالنتری رشت رفت و جزییات قتل استاد مطهری را تشریح کرد.

 -در قبال قتل استاد مطهری  50هزار تومان از دو نفر گرفتم .عذاب وجدان مرا وادار به معرفی

کرد.

58/5/20

 -1مجازاتهای جدید گرانفروشان اعالم شد.

 -2از اختیارات رئیس جمهوری کاسته خواهد شد.

امام خمینی:

همه مردم بیدار شده و حتی اظهار نظر میکنند به حکومت اسالمی.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )271

58/5/21

 -1راهپیمایی عظیم روز قدس جمعه در سراسر کشور برگزار میشود.
58/5/22

 -1دکتر مهاجرانی خلع لباس شد.

 -2آغاز محاکمة عامالن کشتار  17شهریور و  8بهمن.
58/5/23

 -1نظرات مقامات عالی کشور دربارة حوادث  2روز اخیر.

358
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 -2روز قدس ،بشارتی برای آزادی فلسطین.
58/5/25

 -1افراد مسلح به پاوه حمله کردند.

 -2آیت اهلل طالقانی :عدهای باجگیر میخواهند همه را به اسم اسالم به جان هم اندازند.
 -3شرکت میلیون ها ایرانی در روز قدس.

امام خمینی:

من روز قدس را روز اسالم و روز رسول اکرم(ص) میدانم،
و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص )278

58/5/27

 -1امام خمینی :اشتباه کردیم که انقالبی عمل نکردیم.

 -2امام خمینی :ارتش با توپ و تانک به طرف پاوه حرکت کند.

 -3آیت اهلل منتظری :اختیارات زیاد ،رئیس جمهوری را قلدر میکند.
 -4آیت اهلل طالقانی :مستبدین را میخواهند بر ما تحمیل کنند.

 -3مهاجمان  18 ،پاسدار مجروح را در بیمارستان (پاوه) سربریدند و  4نفر را کشتند.
امام خمینی:

دامن مادر  ،بزرگترین مدرسهایست که بچه در آنجا تربیت میشود.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)293

58/5/28

ی رویم و از هیچ چیز باک نداریم.
 -1امام خمینی در دیدار خبرگان :مسیر خود را م 
 -2با پیام امام مجلس خبرگان گشایش یافت.
 11 -3تن از مهاجمان پاوه تیرباران شدند.

 -4غایلة پاوه با سرکوب مهاجمان پایان یافت.

وقایع سال اول انقالب
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امام خمینی:
پاسداران انقالب در هر محلی هستند،
به مقدار کافی به طرف سنندج و کردستان با پل هوایی بسیج شوند.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)306

58/5/29

 -1امنیت به کردستان بازگشت .ارتش ،راه گریز مهاجمان را از چهارسو بست.
 -2سازمانهای غیر مسئول خلع سالح می شوند.

 -3مردم سراسر کشور آمادگی خود را برای سرکوب اشرار اعالم داشتند.
 22 -4روزنامه و مجله توقیف شد.

 -5ریاست مجلس را آیت اهلل منتظری به آیت اهلل بهشتی سپرد.
امام خمینی:

در دیدار جواد منصوری فرمانده سپاه و علیمحمد بشارتی مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه
[امام] فرمودند:
اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)314

58/5/30

 -1محاکمه و تیرباران عامالن حوادث کردستان.

 -2کمک  17میلیون دیناری برای ایجاد آشوب در کردستان.
 -3تشییع جنازة شکوهمند شهدای پاوه.

امام خمینی:

از خدای تعالی موفقیت همگان را
در راه اعتالی کلمة طیبه،
و نابودی دشمنان اسالم و مسلمین خواستارم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)315
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58/5/31

 -1محاکمة وزرای شریف امامی ،ازهاری و بختیار.

 139 -2استاد ،دانشجو و کارمند از دانشگاه تبریز اخراج شدند.
 -3نماز عید فطر در مسکو برگراز میشود.

امام خمینی:

جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقای صدوقی
جنابعالی در یزد اقامة نماز جمعه نموده،
و مردم را به وظایف شرعی و ملی آنان آشنا فرمایید.
(صحیفة امام ج ،9ص )319

58/6/1

 -1رئوس نظامنامة داخلی مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی.
 -2درگیری نیروهای ارتش و مهاجمان در حومه سقز.
امام خمینی:

از خداوند تعالی،
توفیق سرکوبی اشرار و قطع ایادی خیانتکاران را مسألت مینمایم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)320

58/6/2

 -1امام خمینی :پیشنهاد تشکیل حزب جهانی مستضعفین را داد.
 -2پادگان ژاندارمری سردشت تصرف شد.
 -3فرماندة تیپ سقز شهید شد.

 -4مردان مسلح به ستون اعزامی لشکر مراغه حمله کردند.
امام خمینی:

تزکیه مقدم بر تعلیم حکمت و کتاب است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)331

وقایع سال اول انقالب
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58/6/3

 -1امام پیشنهاد حزب جهانی مستضعفین را داد.

 -2آیتاهلل طالقانی :هر کسی از مسیر انقالب خارج شود ،باید پایمال شود.
 -3جزییات نبرد خونین در سقز .سقز به کنترل ارتش درآمد.
 -4گرانفروشان را در مراسم نماز جمعه شالق میزنند.
58/6/4

 -1مدیران کیهان ترور شدند.

حاج مهدی عراقی مدیر امور مالی کیهان و محمد عراقی فرزند او شهید شدند .حاج حسین

مهدیان مدیر مؤسسه مجروح شد.

امام خمینی:

برای او (شهید عراقی) مردن در رختخواب کوچک بود.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)350

58/6/5

 -1آغاز اجرای برنامة ضربتی خلع سالح عمومی.
 -2عامل اصلی دستگیری امام به دام افتاد.
58/6/6

 -1دموکراتها  200پاسدار را در مهاباد گروگان گرفتند.
 11 -2نفر در سنندج تیرباران شدند.

 4 -3شهر آذربایجان در خطر قحطی است.

امام خمینی:

خطاب به آیت اهلل محالتی شیرازی:
از اینکه بعضی ج ّهال برای جنابعالی ناراحتی پیش آوردند ،کمال تأسف را دارم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)354

362
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58/6/7

 -1ملت ایران و ارتش اجازه نمیدهند کردستان تجزیه شود.
 4 -2جاسوس اسرائیلی در کردستان بهدام افتادند.

امام خمینی:

آنی که برای ملت دلسوز است ،اسالم است و آنهایی که تابع اسالم هستند.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)362

58/6/8

 -1احترام ارتش فع ً
ال از نظر دینی هم الزم است.

 -2مثلث شوم اسرائیل ،شاه مخلوع و زاهدی برای آتشافروزی در ایران.
امام خمینی:

از خدای تعالی ادامة توفیقات همگان را در راه خدمت به اسالم و مسلمین
و پیروزی کامل بر دشمنان خواستارم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)368

58/6/10

 -1اگر دشمن در کردستان سرکوب نشود ،مشکالت ادامه مییابد.
 -2هلیکوپتر چمران را در بانه به گلوله بستند.

 -3دموکراتها به پادگان سقز و لشکر ارومیه حمله کردند.
امام خمینی:

کوشش کنید اسالم را بشناسانید به مردم...
این سنتی که ما داریم و هیچ کس ندارد ،در دنیا این را معرفی کنید.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)380

58/6/11

 -1قاسملو و ِع ّزالدین حسینی رسماً به دولت اعالم جنگ دادند.

وقایع سال اول انقالب

 -2مذاکرات حساس دکتر یزدی با صدام حسین دربارة کردستان.
 -3دموکراتها با سالح اسرائیل در کردستان میجنگد.
 -4پیشروی شهر به شهر ارتش در کردستان

امام خمینی:

این روحیة انقالبی که در نفوس پیدا شده است ،این یک معجزه الهی است.
بشر نمیتواند یک ملت را همچو متحول کند.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)384

58/6/12

 -1امام خمینی:یا پیروز میشویم یا شهید.

 -2ارتش مواضع دموکراتها را درهم کوبید.
 -3دموکراتها  15جوانمرد را کشتند.

امام خمینی:
در اسالم ُکرد و ترک و فارس و بلوچ و لُر و ترکمن و غیر اینها مطرح نیست،
اسالم برای همه است.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)388

58/6/13

 -1ارتحال آیت اهلل طالقانی.

 -2امام خمینی :طالقانی ابوذر زمان بود.

 -3در کشور یک روز تعطیلی و  3روز عزای عمومی اعالم شد.
 -4شهرهای ایران به احترام آیت اهلل طالقانی سیاهپوش گردید.
امام خمینی:

کار وقتی برای خدا باشد،
دیگر انسان خوف از چیزی ندارد.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)413
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58/6/14

 -1ارتش مناطق سوقالجیشی کردستان را تصرف کرد.
 -2نماز جمعة این هفته در بهشت زهرا برگزار میشود.
امام خمینی:

همان لطف خدا بود که شما با نداشتن سازمانی و با نداشتن برگ و ساز ارتشی،
بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)421

58/6/15

 -1سخنگوی دولت :در صورت قبول دعوت بازرگان ،امام به تهران میآید.
 -2مناسبات آمریکا و شوروی بهخاطرکوبا تیره شد.
 -3دانشگاهها مهرماه گشوده میشود.

 -4مردم مهاباد خواستار عفو عمومی شدند.

 -5عالمه نوری :شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار  17شهریور قطعی است.
امام خمینی:

آن چیزی که برای همه ما الزم است،
این است که ما خودمان را از این غربزدگی نجات بدهیم.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)429

58/6/16

امام خمینی:
خاطرة تلخ 17شهریور،
و خاطره تلخ روزهای بزرگی که بر امت گذشت،
میوة شیرین سرنگونی کاخهای استبداد و استکبار،
و جایگزینی پرچم عدل اسالمی را به بار آورد.
(صحیفة امام ،ج ،9ص)445

وقایع سال اول انقالب

58/6/18

 -1سقوط آخرین سنگر مهاجمین در کردستان.

 -2آیت اهلل طالقانی خواستار تشکیل شوراها شد.

امام خمینی:

برنامه این بوده است که ملت ما را با هر وسیلهای که میتوانستند عقب نگه دارند.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )483

58/6/20

 -1تاریخ هرگز چنین تجلیلی را ثبت نکرده است.
 -2عظمت طالقانی ،جهان را به حیرت انداخت.

امام خمینی:

ما از خدا میخواهیم که یک همچو سعادتی به ما بدهد که ما بتوانیم
این خدمتی که بنا داریم انجام بدهیم ،قدرت داشته باشیم که انجام بدهیم،
و این  قدرت هم در وقتی است که ملت با ما باشد.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )489

58/6/22

 -1اصل والیت فقیه تصویب شد.

 -2کماندوهای آمریکا در تنگة هرمز مستقر میشوند.
امام خمینی:

ما همه در این نهضت سهیم هستیم و شما خانمها سهم بزرگ دارید.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )513

58/6/24

 -1امام خمینی :ما چیزی نداریم خودمان ،هرچه هست از اوست و به سوی او میرویم.
 -2مخفیگاه و انبار مهمات گروه فرقان کشف شد.
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همگام با انقالب اسالمی

 -3جنب و جوش سیاسی بیسابقه در کشورهای عربی خلیج فارس.

58/6/25

 -1کلیة متهمان و محکومان جزایی دادگستری عفو شدند.
 -2دولت کلیة مدارس غیردولتی را در اختیار گرفت.
امام خمینی:

من دلخوشم به اینکه همچو تحولی در ایران در همة قشرها شده است؛
اآلن در همین قضیة جهاد سازندگی.
(صحیفة امام ،ج  ،9ص )550

58/6/27

 -1سفیر ایران در شوروی ماجراهای پشت پردة کردستان را فاش کرد.
 -2برنامة ساختن و واگذاری خانههای ارزان قیمت.
امام خمینی:

ما میدانیم که آذربایجان همیشه در این مسائل (مبارزه علیه ظلم)،
پیشقدم بوده است؛
از قبل از مشروطیت و در خود مشروطیت و بعدها  ...
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )21

58/6/28

 -1اسامی کامل قبول شدگان کنکور.

 -2شرایط انتخاب شوندگان نظام شورایی ایران.

امام خمینی:

من به همة ملت ،به همة قوای انتظامی،
اطمینان میدهم که امر دولت اسالمی ،اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باشد،

وقایع سال اول انقالب

آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )58

58/6/31

 2 -1میلیارد دالر ارز از کشور خارج شد.

 -2فتوای امام خمینی در مورد حج امسال.

امام خمینی:

اگر اسالم میخواهید و کشور را،
به فرمان خدای متعال گوش فرا دهید و اطاعت کنید.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص)83

57/7/1

 -1در والیت فقیه و حاکمیت ،مردم نباید فراموش شود.

 -2تشکیالت نظام صنفی در سراسر کشور دگرگون میشود.
امام خمینی:

من امروز که روز اول تحصیل است،
و روز اول باز شدن مدارس است،
پیش این اطفال کوچک دبستانی آمدهام که اینها به فطرت نزدیکترند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )87

58/7/2

 -1تقسیمبندی جدید قدرت در جهان.

 -2بازرگان :دخالتها چوب الی چرخ دولت است.
امام خمینی:

همه عالم اآلن چشمشان را دوختهاند که ببینند ما چه میکنیم.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )113
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58/7/3

 -1آقای اشراقی گفت :امام به نزیه اعتماد ندارد.
 -2نزیه :من استعفا نمیدهم.

امام خمینی:

خط مشی را خط مشی حکومت اسالم تعیین کرده است و ما تابع اسالم هستیم.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )115

58/7/5

 -1اختیارات انجمنهای شهرستان در حد جمهوریهای کوچک است.
 -2مصر آماده است به بحرین نیروی نظامی بفرستد.
امام خمینی:

راه اینکه اسالم را از بین ببرند ،این بود که روحانیت را از بین ببرند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )135

58/6/7

 -1موقعیت دولت بازرگان تثبیت شد.

 -2قراردادهای واحدهای کشت و صنعت خارجی لغو شد.
امام خمینی:

دین فطرت (دین اسالم)  ...راهنمای صراط مستقیم الشرقیه و [ال]غربیه است.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )158

58/7/8

 -1پیام تاریخی امام به کنگرة جهانی حج :علیه جهانخوارن بهپاخیزید.
58/7/9

 -1برنامههای دولت پس از ترمیم کابینه.

وقایع سال اول انقالب

 -2مصاحبة مفصل اوریانا فاالنچی با بازرگان.

امام خمینی:

سفر حج ،سفر کسب نیست.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )157

58/7/10

 -1دولت از تظاهرات در راهپیمایی بدون اجازه بهشدت جلوگیری میکند.
امام خمینی:

گاهی میشنوم که در ادارات یک قدری کمکاری هست.
گاهی بیکاری هست و این موجب تعجب من است.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )200

58/7/12

 10 -1پاسدار و نظامی در درگیری غرب کشور شهید شدند.
 -2انفجار بمب در قطار خرمشهر -تهران

امام خمینی:

ملت ،والیت فقیه را میخواهد که خدا فرموده است.
شما میگویید :خیر ،الزم نیست؟
(صحیفة امام ،ج ،10ص )223

58/7/14

 -1جزییات شورش  4ساعته در زندان قصر.

 -2حملة مسلحانه به خانه دادستان انقالب اسالمی مهاباد.
امام خمینی:

تا وابستگی هست،
ما نمیتوانیم استقالل پیدا کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )229
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58/7/15

 -1جنگ داخلی و کودتا اتفاق نخواهد افتاد.

 -2حافظ اسد میان ایران و همسایگان عرب میانجیگری میکند.
امام خمینی:

ِ
جوان برومند زاغهنشین،
شما طبقة
بر آن اشخاص کاخنشین،
شرافت دارید.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )238

58/7/16

 -1تالش وسیع برای عادی کردن روابط ایران با بحرین و کویت.
 -2دستورالعمل دادستان تهران به کلیة ضابطین دادگستری
58/7/17

 52 -1پاسدار در سردشت شهید شدند.

امام خمینی:

کوشش کنید که معنویاتتان بر مادیات غلبه کند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )245

58/7/18

 -1وزیر دفاع به کردستان رفت.

 -2گزارش لحظه به لحظة حمله به پاسداران سردشت.
امام خمینی:

من از همه شما متشکر هستم،

و از این حس تعاونتان خیلی ّ
حظ میبرم.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )261

وقایع سال اول انقالب

58/7/19

 -1توطئة سازمان سیا علیه انقالب ایران.

 -2از اول آبان ورود اتومبیل شخصی به مرکز شهر تهران ممنوع میشود.
امام خمینی:

لکن ما نباید بهانه دست (دشمن) بدهیم.
ما باید روی موازین الهی ،روی موازین شرعی عمل کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )265

58/7/20

امام خمینی:
شما خواهران در این نهضت سهم بهسزایی داشتید،
و در همه جا کمک کردید و پیشوا بودید.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )267

58/7/21

 -1آیت اهلل منتظری :کردها نباید گول بازیهای سیاسی را بخورند.
امام خمینی:

ساواکیها پیش من از آخوندهای فاسد ،محترمترند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )278

امام خمینی:
طی حکمی برای آیت اهلل شهید مدنی مرقوم فرمودند:
جنابعالی که به شایستگی علمی و عملی موصوف هستید.
منصوب به امامت جمعه درشهر همدان میباشید،
و چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امراست.
کسی بدون نصب نمیتواند تصدی کند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص )280
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58/7/22

 -1دموکراتها فرستادة نخست وزیر به کردستان را ربودند.

 -2کلیة احکام صادرة دادستانی کل و دادسرای انقالب لغو شد.
امام خمینی:

ما چون مبتال به مشکالت شما هستیم،
میدانیم که وضع شما و مشکالت شما چیست.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )285

58/7/23

 -1نظریات سید احمد خمینی دربارة نحوة اداره مملکت.
 -2جزییات حمله به فرماندة نیروی زمینی.
58/7/24

 -1طرح توطئة ترور آیت اهلل العظمی شریعتمداری!؟
 -2طرح ترور در افغانستان تهیه شد.

 -3آیت اهلل توطئة ترور خود را تأیید کرد!!

(ما که اص ً
ال نفهمیدیم چرا باید آیت اهلل شریعتمداری ترور شود .عوامل ترور چه کسانی بودند و خود

آن آقا چگونه این بازی را باور کرد؟)

58/7/25

 -1گزارش لحظه به لحظه از  2روز خشونت و برادرکشی در انزلی.
 -2رهبر گروه فرقان شناسایی شد.
58/7/26

 -1راه حل نظامی در کردستان موفقیت نخواهد داشت.
 -2اجتماع بزرگ در تبریز.

وقایع سال اول انقالب
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58/7/28

 -1نتایج دومین دور مذاکرات فروهر در کردستان.
 -2مبارزة شدید با قاچاقچیان ارز در سراسر کشور.

امام خمینی:

من به شما اطمینان میدهم که مبارزه در راه خدا همراه با موفقیت است.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )287

58/7/29

 -1برنامة تقسیم اراضی موات بین دهقانان.
 -2مردم کردستان تجزیهطلب نیستند.

امام خمینی:

اسالم با صراحت میگوید که آنی که پیش خدا کرامت دارد ،آدم متقی است.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )291

58/7/30

 -1کسی در مهاباد جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارد.

 -2استقرار هرنوع پایگاه نظامی خارجی در ایران ممنوع است.
 -3شبکة بزرگ خرابکاری در خلیج فارس کشف شد.

از  11عضو این شبکه تعداد زیادی بمب مخصوص انفجار قطار ،مین ضد تانک و بمبهای

آتشزا بهدست آمد.

دستگیرشدگان ،آموزشهای چریکی را در یکی از بنادر کشور همجوار دیدهاند.
امام خمینی:

دیشب در مسجد امام صحبت کردهاند که آیت اهلل نجفی را برای دیدار با امام راهشان ندادند.
آقای نجفی دیشب پیش من بودند.
کی راهشان نداده است؟
مگر آقای نجفی را میشود کسی راه نداد؟

374
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دیشب آقای نجفی قریب سه ربع ساعت ،یک ساعت ،اینجا من خدمتشان بودم.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص)304

58/8/1

 -1امام خمینی :من هیچ کانال خاصی ندارم.

 -2ماجرای جاسوسی سرلشکر مقربی و دستگیری سعادتی.

 -2حاج احمدآقا :آیا من به عنوان یک ایرانی حق اظهار نظر ندارم؟
امام خمینی:

جمهوری اسالمی که ملت ما میخواهد این است که :
محتوای این جمهوری احکام اسالم باشد،
و تمام مملکت روی احکام اسالمی اداره بشود.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )319

58/8/2

 -1امام :ارتش موظف است سلسله مراتب را رعایت کند.
 -2شاه مخلوع در آستانة مرگ قرار گرفت.

 -3تیمسار مدنی :نباید انتظار داشت خوزستان آرام باشد؟!

آیت اهلل منتظری :دشمن میخواهد با تضعیف رهبری ،انقالب را نابود کند.
امام خمینی:

همانطور که تذکر دادند،
ملت ایران وارث یک مملکتی (است) که پنچاه و چند سال
 ،در زیر فشار و صدماتی از داخل و خارج بوده است.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )330

58/8/3

 -1شاه مخلوع از  6سال پیش به سرطان کیسة صفرا مبتال بود.

وقایع سال اول انقالب
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 -2انبار هواپیمایی ملی  15ساعت در آتش سوخت.
امام خمینی:

قلمی آزاد است که نخواهد این ملت را به عقب و تباهی بکشد.
(صحیفة امام ،ج  ،10ص )350

58/8/5

 -1ترور نافرجام اسقف کلیسای اصفهان.

 -2مذاکرات کردستان وارد دور تازهای شد.
 6 -3خرابکار در اهواز تیرباران شدند.

 -4میلیونها نفر میثاق خود را با امام تجدید کردند.

امام خمینی:

شما تصور نکنید که اینها (کشورهای غربی) برای ما و برای صالح ما ،یک قدم بردارند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)360

58/8/6

 -1مخفیگاه بزرگ گروه فرقان در کرج کشف شد.
 -2امیدهای تازه برای برقراری آرامش در کردستان.
امام خمینی:

من در این حالی که هستم و مالحظه میفرمایید،
کمتر موفق شدم که برادرهای قمی خودم را از نزدیک ببنیم،
و عالقة خودم را به آنها تقدیم کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)372

58/8/7

 -1حملة شدید امام به قراردادهای ایران و آمریکا.

 -2قراردادهای ما با آمریکا اکثرش به ضرر ما بوده است.
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 -3سالحهایی به ما دادند که به دردمان نمیخورد و به ضرر ما بود.
امام خمینی:

ننشینند دیگران برای شما کار کنند .خودتان کار کنید .ملت خودش کار کند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)393

58/8/8

 -1زنان میتوانند حق طالق داشته باشند.

 -2امام خمینی :از دانشگاهیان و محصالن خواهش میکنم آلت دست واقع نشوند.
امام خمینی:

میگویند مغزها فرار میکنند.
این مغزهای پوسیده بگذار فرار کنند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)400

58/8/9

امام خمینی:
شما موافقت کنید با این والیت فقیه،
والیت فقیه برای مسلمین،
یک هدیهای است که خدای تبارک و تعالی داده است.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)407

58/8/10

امام خمینی:
بر دانش آموزان دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که:
با قدرت تمام،
حمالت خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده (دهند).
(صحیفة امام ،ج ،10ص )412

وقایع سال اول انقالب

58/8/11

امام خمینی:
مسلمین کی میخواهند از این خواب بیدار بشوند؟
و کی میخواهند مشکالت بین خودشان را رفع کنند؟
(صحیفة امام ،ج ،10ص)418

58/8/12

 -1ترور آیت اهلل قاضی طباطبایی ،امام جمعة تبریز.

 28 -2نفر در درگیریهای بانه و سردشت کشته شدند.

 -3اعتراض شدید ایران به ادعای ارضی عراق در خلیج فارس.
امام خمینی:

اسالم یک خار بزرگی شده است در چشم اشخاص،
که از اول نمیتوانستند اسالم را ببینند.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)458

58/8/13

 -1عراق استحکامات مرزی خود با ایران را تقویت کرد.

 -2امپریالیسم و صهیونیسم میخواهند اوضاع ایران را به هم بزنند.
 -3اشغال جاسوسخانة آمریکا در تهران.
-4سیاست ارزی دولت اعالم شد.

امام خمینی:

هر روز نگویید انقالب شد و هیچ نشد.
این خیانت به ملت است.
ملت همه چیز دارد و بزرگترین چیز را به دست آورد،
و آن آزادی و کوتاهی دست دشمنان بود.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)474
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58/8/14

 -1اولین گزارشها از گروگانگیری و اشغال انقالبی سفارت آمریکا.
 -2امام خمینی :نمیگذاریم توطئههای آمریکا و انگلیس به ثمر برسد.
امام خمینی:

آن مرکزی هم که جوانهای ما رفتند و گرفتند (مرکز جاسوسخانه آمریکا در تهران)
آنطور که اطالع دادند،
مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است.
(صحیفة امام ،ج ،10ص)491

58/8/15

 -1استعفای دولت بازرگان و قبول آن توسط امام.
 -2ایران قرارداد همکاری با آمریکا را لغو کرد.

 16 -3مهاجم در حمله به نظامیان پیرانشهر کشته شدند.
امام خمینی:

طی یادداشتی پس از استعفای مهندس بازرگان از نخست وزیری مرقوم داشتند:
ضمن قدردانی از زحمات طاقتفرسای ایشان در دوره انتقال،
و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشا ٌرالیه،
استعفا را قبول نمودم.

58/8/16

 -1گروگانها در صورت دخالت نظامی آمریکا نابود میشوند.

 -2دکتر بهشتی :ایران تا پایان انتخابات مجلس شورا ،نخست وزیر نخواهد داشت.
 -3بهای گاز صادراتی به شوروی  4برابر شد.

امام خمینی:

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
( صحیفة امام ،ج  ،10ص )516

وقایع سال اول انقالب
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58/8/17

 -1نخستین افشاگری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام.
 -2نفوذ گستردة سیا در سازمانهای اجرایی ایران.

 -3کشف صدها بمب و گاز اشکآور در سفارت آمریکا.

 -4به دنبال انتشار بیانیة امام ،فرستادگان کارتر از نیمه راه برگشتند.
امام خمینی:

یکی از چیزهایی که اینها زیاد صحبتش را میکنند این است که:
برای مردم هیچ فکری نشده است و هیچ کاری تا حاال انجام نگرفته است؛
در صورتی که برای مردم خیلی کار شده است.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)8

58/8/19

 -1آمریکا دهها سازمان و شخصیت جهانی را نزد امام واسطه کرد برای آزادی  60گروگان.
 -2امام خمینی:آمریکا باید بفهمد دیگر وقت آن ظلمها گذشته است.
امام خمینی:

شاه 37 ،سال به این ملت و به این کشور خیانت کرد،
و  37سال ذخایر ما را به باد فنا داد.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)31

58/8/20

 -1کاخ سفید درخواست گروگانها برای استرداد شاه مخلوع را رد کرد.

 -2دادگستری آمریکا مأمور رسیدگی به ویزای  60هزار دانشجوی ایرانی شد.
 -3امام خمینی تقاضای پاپ را برای آزادی گروگانها نپذیرفت.
58/8/21

 -1افرادی که آمریکا برای آزادی جاسوسانش واسطه کرد:
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 -سازمان آزادیبخش فلسطین.

 -محمدعلی کلی.

 -دبیرکل سازمان ملل ،کورت والدهایم.

 -صلیب سرخ جهانی.

 -رئیس جمهور پاکستان.

 -کنفرانس اسالمی و شخص احمد سکوتوره رئیس جمهور آفریقایی مالی.

 -علمای شیعة جبل عامل.

 -علمای شیعه و سنی پاکستان.

 -نخست وزیر هندوستان.

 -نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه.

سایروس ونس وزیر خارجة آمریکا به التماس افتاد و به مردم آمریکا گفت:

زمان حرف نیست،

بلکه زمان اجرای یک سیاست آرام ،محتاط و دشوار است.

 -2روزنامة کویتی الرأی العام نوشت:

حداقل فایدة اشغال سفارت آمریکا در تهران،

این است که:

آمریکا برای یکبار اشغال سرزمین دیگران،

 -3امام دست رد به سینة همة واسطهها زد.

و آواره کردن یک ملت را درک کند.

 -4آمریکا ضوابط اخراج دانشجویان ایرانی را اعالم کرد.

 -5تدارک دانشگاهها برای پذیرش دانشجویان اخراجی از آمریکا.
امام خمینی:

شما هیچ خوف این را نداشته باشید که این کسانی که به این ملت خیانت کردند
(شاه و خاندان وی) رفتند ،دیگر برگردند.
اینها دیگر برگشت برایشان نیست.
(صحیفة امام ،ج  ،11ص)43

وقایع سال اول انقالب

58/8/22

 -1قطع صدور نفت ایران ،آمریکاییها را به وحشت انداخت.
 -2نفت و بنزین در آمریکا از امروز جیرهبندی شد.
58/8/23

 -1شورای امنیت بررسی مسائل ایران را از امروز آغاز کرد.

 -2ایران فروش نفت به  18شرکت آمریکایی را قطع میکند.
 -3اوج تحریم کاالهای آمریکایی در ایران.
58/8/24

 -1جنگ اقتصادی ایران و آمریکا ابعاد تازهای یافت.
امام خمینی:

پسند غرب است که ما همه چیزمان را تقدیمشان بکنیم.
(صحیفة امام ج  11ص )51

58/8/26

 -1خروج شاه مخلوع از آمریکا قطعی شد.

 -2آخرین آمار از داراییهای مسدود شدة ایران در آمریکا.
امام خمینی:

وظیفة هرکسی که در هرجا مشغول خدمتی است،
در رأس همه خدمتها این است که موازین اسالمی را حفظ کنند  .
(صحیفة امام ،ج 11ص )66

58/8/27

 -1سازمان عفو بینالملل ،شاه را جنایتکار معرفی کرد.
 -2مدیران  600شرکت آمریکایی از ایران گریختند.
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 -3گروگانهای زن و سیاهپوست امروز آزاد میشوند.
امام خمینی:

پس از دستور آزادی زنان و سیاهان از اعضای جاسوسخانة آمریکا فرمودند:
ما آزادی زنها و آزادی سیاهها را برای این قایل شدیم که:
زنها در اسالم یک احترام ویژهای دازند،
و سیاهپوستها هم،
تحت فشار آمریکا بودند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)79

58/8/28

 -1امام درخواست مالقات با کارتر را رد کرد.

 -2گروگانهای آزاد شده گفتند :حقیقت را به مردم آمریکا خواهیم گفت.
 -3جنگ اقتصادی ایران و آمریکا نظام پولی جهان را برهم ریخت.
58/8/29

 -1تالش آمریکا برای تشکیل جبهة متحد اروپایی علیه ایران.
 -2سید احمد خمینی :بعضی از گروگانها رسماً عضو «سیا» هستند.
امام خمینی:

این دید مستکبرین است که:
سایر قشرهای بزرگ ملتها را که دریا هستند و کارتر و امثالش قطره است.
آنها را نمیبینند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)89

58/8/30

 -1آمریکا برای آزادی گروگانها تهدید به اقدام نظامی کرد.
 -2راهپیمایی عظیم ضد امپریالیستی امروز برگزار شد.

وقایع سال اول انقالب

58/9/1

 -1به نیروی دریایی ایران آماده باش داده شد.

 -2شورش ضد آمریکایی ،پاکستان را فراگرفت.

 -3تأسیسات آمریکایی در پاکستان به آتش کشیده شد.
58/9/3

 -1مردم  10کشور علیه آمریکا قیام کردند.
 400 -2زندانی از زندان مشهد گریختند.

58/9/4

 -1اخطار شدید فرماندهان ارتش به آمریکا

 -2احتمال دخالت نظامی آمریکا در ایران به  6دلیل غیرممکن است.
امام خمینی:

هرچه فریاد دارید ،بر سر آمریکا بکشید.
(صحیفة امام ج  ،11ص )121

58/9/5

 -1آمریکا شورای امنیت را علیه ایران بسیج کرد.

 -2مأمور سیا هنگام خارج کردن رادارهای نیروی هوایی دستگیر شد.
امام خمینی:

حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها.
حقوق بشر یعنی اینکه:
حق دارند که تمام نفتهای ما را ببرند،
و در ازای آن چیزی ندهند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)133
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58/9/6

 -1والدهایم دبیر کل سازمان ملل :موافقت آمریکا برای رسیدگی به جنایات شاه در یک

محکمة جهانی.

 -2آمریکا شورای امنیت را مجبور به تشکیل جلسه کرد.
امام خمینی:

تکرار میکنم که در این امر حیاتی قشرهای ملت با هر مسلکی که دارند،
و با هر فکر سیاسی یا مذهبی که دارند،
الزم است وحدت خود را حفظ نمایند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)136

58/9/7

 -1کارتر و شورای امنیت تسلیم خواست ایران شدند.

 -2بهرة بانکی به سود مشتری و بدهکار کاهش مییابد.

 -3تاسوعا و عاشورا :پارسال اخراج شاه .امسال طرد امپریالیسم.
امام خمینی:

من آنچه از خبرنگارها انتظار دارم این است که:
مطالب من تصحیح نشود.
همانطور که من گفتهام بخواهند منتشر کنند.
بیکم و زیاد باشد.
خودشان تصرف نکنند.
عقاید خودشان را داخل نکنند در آن چیزی که من گفتهام.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)141

امام خمینی:
در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی تایم که از قول کارتر
احتمال جنگ با ایران را میدادند ،فرمودند:
ما قایلیم که اگر از این عالم رفتیم ،به جای بهتری منتقل میشویم.

وقایع سال اول انقالب
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اگر کسی از یک عالم بدی به یک جای خوبی برود از چه میترسد؟
ما هیچ ترسی نداریم.
آنها باید بترسند که خیال میکنند عالم دیگری نیست.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)162

58/9/10

 -1آخرین تصمیمات احزاب و گروهها در مورد رفراندوم.

 -2بنیصدر دالیل رفتن خود را از وزارت خارجه فاش کرد.
امام خمینی:

برادران کردستان و بلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت!
آنچه مرقوم شده است در تقاضای تأخیر رفراندوم برای تجدید نظر در بعضی از اصول،
باید تذکر دهیم که:
امروز با وضعی که کشور ما دارد،
تعویق و تأخیر ولو برای چند روز،
خطر عظیم برای کشور و اسالم عزیز است.
(صحیفة امام ج  ،11ص )167

58/9/11

 -1تظاهرات ضد آمریکایی در  8کشور ،دهها کشته داد.

 -2موشه دایان :فرودگاههای اسرائیل علیه ایران در اختیار آمریکاست.
58/9/12

 -1با رأی قاطع مردم سراسر کشور ،ایران صاحب قانون اساسی اسالمی شد.
 100 -2هزار کارمند غیر رسمی ،رسمی میشوند.

 -3رئیس کل بانک مرکزی مأمور حذف بهره بانکی شد.
 10 -4تظاهرکننده در عراق کشته شدند.
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58/9/13

 -1محاکمة شاه مخلوع و کیسینجر و راکفلر در دادگاه راسل.
 -2توقیف یک میلیارد فرانک سرمایة ایران در فرانسه.

 20 -3هزار سرباز سعودی مأمور سرکوب تظاهرکنندگان طرفدار ایران شدند.
58/9/14

 -1شورای امنیت به خاطر گروگانگیری ،ایران را محکوم کرد.

 -2دادگاه الهه رسیدگی به شکایت آمریکا علیه ایران را آغاز کرد.
 -3مهاجمان مسلح عراقی پاسگاه بزمیر آباد را تصرف کردند.
58/9/15

 -1راکفلر هزینة معالجات شاه مخلوع را تضمین کرد.
 -2ادارة رادیو و تلویزیون شورایی شد.

 -3طرح حذف بهره بانکی برای تأیید ،تسلیم امام میشود.

امام خمینی:
من به شما دوستان اکیدا ً اخطار میکنم که:

هرکس عکس اینجانب را پاره کند یا بسوزاند و به من ناسزا بگوید،
و یا اهانت کند،
کسی حق ندارد به او تعرض کند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)174

58/9/16

 -1پیام امام پس از حوادث قم و تبریز.

 -2به جای اختالف در این وقت حساس آمریکا را هدف بگیرید.
 -3هشدار اروپای غربی به آمریکا در مورد ایران.

 -4ناوهای آمریکا به  300کیلومتری تنگة هرمز رسیدند.

وقایع سال اول انقالب

امام خمینی:
ما اگر بخواهیم مستقل باشیم ،باید اول افکارمان را مستقل کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)180

58/9/18

 -1مهدویکنی ،بنیصدر و دکتر سحابی مأمور رسیدگی به مسائل آذربایجان شدند.
 -2ایران علیه آمریکا به صندوق بینالمللی پول شکایت میکند.
 -3اسناد رابطة مقدم مراغهای با سفارت آمریکا فاش شد.
امام خمینی:

ما اآلن اگر اوایل راه نباشیم،
بین راه هستیم.
(هنوز هم نرسیدم به آن مقصدی که داریم)
(صحیفة امام ،ج ،11ص)198

58/9/19

 -1آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد.
 -2مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیدا ً محکوم است.
 -3سیل اسلحة آمریکایی به سوی عربستان سرازیر شد.
امام خمینی:

کارتر ،بد رئیس جمهوری بود برای آمریکا...
این کارتر الیق نیست که رئیس جمهور آمریکا باشد.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)207

58/9/20

 -1گزارش مذاکرات هیأتهای ویژه در کردستان و آذربایجان.

 -2گروه  280نفری محمد منتظری در فرودگاه مهرآباد متحصن شد.
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امام خمینی:
اشخاص شرور،
بدون جهت به منظور هرج و مرج به خانههای مردم میریزند،
و درختها و باغهای مردم را قطع میکنند و به کشاورزی ،صدمه وارد میسازند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)208

58/9/21

 -1قطع رابطة ریال با دالر حتمی شد.

 -2شکست برنامة کارتر برای اخراج دانشجویان ایرانی.
امام خمینی:

این آقای انساندوست (کارتر) همة دنیا را میخواهد بسیج کند که ما از گرسنگی بمیریم،
خیال میکند میتواند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص )224

58/9/22

 -1متجاوزین مسلح به اموال عمومی اعدام میشوند.

 183 -2دیپلمات ایرانی مجبور به ترک آمریکا میشوند.

 -3تا انحالل حزب جمهوری خلق مسلمان ،دانشجویان دانشگاه تبریز کالسها را تحریم

کردند.

58/9/24

 -1امام خمینی :مبارزه با منافقین از مبارزه با محمدرضا سختتر است.
 -2حرکت تازة آمریکا برای محاصرة اقتصادی ایران.

 -3فرود اجباری  3هلیکوپتر هوانیروز در اطراف سنندج.
امام خمینی:

امروز هم مسلمانها مبتالی به دستهای از منافقین هستند که کار این مسلمانها،

وقایع سال اول انقالب
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با این منافقین مشکلتر است.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)234

58/9/25

 -1حسنین هیکل وارد تهران شد.
 -2آمریکا شاه را فراری داد.

 -3دیوان الهه هم تسلیم آمریکا شد.

 -4تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی اعالم شد.
امام خمینی:

خالف روحانیت به اندازهای که اشعة شعاع نفوذش هست،
خطای بزرگ هست.
خطایی است که عفوش در درگاه خدا بسیار مشکل است.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)250

58/9/26

 -1توطئة خرابکاری ارتشبد اویسی علیه انقالب.

 -2سیل رشت دهها خانه را در محاصره قرار داد.

امام خمینی:

اینکه معنی ندارد که ما بنشینیم و هرکه هرکاری دلش میخواهد بکند،
و هرکه هر غلطی میخواهد بکند،
و ما هم بنشینیم همین طور تماشا کنیم.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)316

58/9/28

 -1دکتر مفتح ترور شد .وی مورد اصابت  4گلوله در قسمتهای سر ،کتف ،دست و زانو قرار

گرفته است .یکی از پاسداران محافظ وی شهید و نفر دوم مجروح شد.
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 -2امام خمینی :اگر سرنیزه را از سر ملتها بردارند ،همه با ما موافقند.
 -3قطع رابطة سیاسی ایران و عراق بررسی شد.

 -4آمریکا در مورد محاکمة گروگانها به ایران هشدار داد.
امام خمینی:

در پاسخ به سؤال حسنین هیکل روزنامهنگار معروف که پرسید:
 در این مدت انقالب چه کرده است؟فرمود:
مهمترین چیزی که در سال گذشته برای ملت ما حاصل شد،
قطع ایادی ابرقدرتها از کشور و قطع ظلمی که بر اینها در سالهای طوالنی میشد.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)322

58/9/29

 -1امیر انتظام از روز اول انقالب رابط آمریکا بود.

 -2کشف شبکة جعل ویزای عراقی برای فرار ضد انقالبیون.
 -3ثبتنام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شد.

 -4دهها نفر در تظاهرات ضدشاه در پاناما مجروح و زندانی شدند.
امام خمینی:

من نمیدانم از شما جوانها که این همه راه از مراغه تا اینجا پیاده آمدید،
و این همه تحمل زحمت کردید،
تشکر کنم یا اظهار خجالت.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)360

امام خمینی:
خدای تبارک و تعالی وضعی پیش آورد که دشمنهای ما ترسیدند که نتوانستند بمانند،
دست به سالح به آنطوری که باید ببرند ،نبردند،
یعنی یک مانع غیبی مانع شد.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)349

وقایع سال اول انقالب
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58/10/1

 -1باند بزرگ سارقین بازار تهران کشف شد.

 -2در درگیریهای خونین زاهدان  10کشته و  73نفر زخمی شدند.
 7 -3نفر نامزد ریاست جمهوری شدند.

امام خمینی:

شمایی که از پاسبان میترسیدید ،از رژیم شاهنشاهی نترسیدید.
(صحیفة امام ،ج ،11ص )369

58/10/2

 4 -1گروه مسئولیت ترور دکتر مفتح و یارانش را به عهده گرفتند .البته عامل ترور گروهک

فرقان بود.

 -2والدهایم دبیرکل سازمان ملل ،خواستار مالقات با امام شد.
امام خمینی:

جهاد نفس ،جهاد اکبر است .برای آنکه همه جهادها اگر بخواهند نتیجه داشته باشند،
موکول به این است که:
در جهاد نفس پیروز باشد.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)379

58/10/3

 40-1نفر کاندیدای ریاست جمهوری شدند.

 -2حملة مسلحانه به خانة سفیر سوریه در تهران

 -3پیام امام به مناسبت تولد حضرت مسیح به مسیحیان عالم.
 -4مسیح را از جنگ دژ خیمان نجات دهید.

امام خمینی:

ما باید خودمان بنای بر این بگذاریم که خودکفا باشیم.
بنای به این بگذاریم که از این زمین خدا که به ما داده است...
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اگر روی اصول صحیح این مملکت را اداره بکینم،
بهترین زندگی برای ملت ما میتواند حاصل شود.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)402

58/10/4

 -1طرح انقالبی ایجاد شغل برای بیکاران سراسر کشور.
 -2آمریکا رسماً خواستار تحریم اقتصادی ایران شد.
امام خمینی:

ت شدگان (گروگانهای آمریکایی)
اینجانب برای مراسم مذهبی این عده از بازداش 
اجازه میدهم که دو نفر کشیش مسیحی دعوت شود،
و در حضور آنان و تحت دستورشان مراسم مذهبی را انجام دهند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)405

58/10/5

 -1اعتراض شدید نهضت آزادی به اتهامات دانشجویان امام.

 -2شورای انقالب دربارة گروگانها با دانشجویان مذاکره میکند.

 -3چگونگی توطئة رابط نهضت آزادی برای منحرف کردن انقالب.
امام خمینی:

واجب است هرویینیها بروند خودشان را معالجه کنند،
و حرام است برای اشخاصی که معتاد نیستند ،بروند و هرویین و تریاک مصرف کنند.
(صحیفة امام ،ج ،11ص )428

58/10/6

 -1مناظرة نهضت آزادی با دانشجویان پیرو خط امام.

 -2انتقاد شدید امام از واتیکان.

 -3خلخالی به نفع بنی صدر از کاندیداتوری ریاست جمهوری کنار رفت.

وقایع سال اول انقالب

امام خمینی:
امروز ،روز این است که:
همه با هم بدون اینکه فرصت از دست بدهیم،
کوشش کنیم که:
این اختالفات را از بین برداریم.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)444

58/10/8

 -1مبارزة  80نامزد ریاست جمهوری آغاز شد؟!

 -2رسیدگی به اعالم جرم نهضت آزادی در دادگاه و شورای انقالب.
 -3آغاز محاکمة دهها دانشجوی ایرانی در آلمان ،هند و کویت.
امام خمینی:

آقایان ،رفقا ،برادرها ،خواهرها!
در این راهی که راه سعادت شماست و راه سعادت ملت شماست،
با توفیق و تأیید و با ارادة مصصم این راه را طی کنید.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)481

58/10/9

 -1تالش امریکا برای تحریم اقتصادی ایران شکست خورد.
 -2برنامه و مواضع احزاب در مورد انتخابات

امام خمینی:

من از خدای تبارک  تعالی سالمت و سعادت ملت شریف ایران و قوای انتظامی
نیروهایی که برای خدمت به اسالم آماده هستند،
طلب میکنم و امیدوارم که:
ما همه ،همة ما پاسدار اسالم باشیم.
(صحیفة امام ،ج  ،11ص )486
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58/10/10

 -1امام خمینی هرگونه میانجیگری دربارة گروگانها را رد کرد.
 -2والدهایم امروز وارد تهران میشود.
 -3رئیس شهربانی بانه ربوده شد.

امام خمینی:

بگذار دشمنها هرچه میخواهند بگویند ،شما راه خدا را پیش بگیرید.
(صحیفة امام ،ج ،11ص)513

58/10/11

 100-1افسر ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند.

 -2عوامل رژیم عراق  10پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند.
امام خمینی:

اگر بخواهید که نهضتتان انشاءاهلل به آخر برسد،
و همة احکام اسالم انشاءاهلل پیاده شود،
و یک مملکت اسالمی ،یک مملکت الهی پیدا شود،
باید این رمزی که شما را به پیروزی رساند ،حفظش کنید و این توجه به خدا (بود) .
(صحیفة امام ،ج ،11ص)516

58/10/12

 -1توطة ترور آیت اهلل صدوقی

 -2سپاه پاسداران تبریز ،توافق با حزب خلق مسلمان را تکذیب کرد.
امام خمینی:

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند،
باید این ملت اوالً با هم متحد باشد،

و ثانی ًا در هرکاری که اشتغال دارد ،او را خوب انجام دهد.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)2

وقایع سال اول انقالب
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58/10/13

 -1عامالن توطئة ترور والدهایم دستگیر شدند.

 -2دستگیرشدگان به احتمال زیاد از گروه فرقان هستند.
58/10/14

 -1سوء قصد به داریوش فروهر.

 -2جزییات حوادث خونین قم و تبریز.

 -3پایان حیات حزب خلق مسلمان اعالم شد.

امام خمینی:

این را باید به خودمان اثبات کنیم که ما هم آدمیم که با هم هستیم در دنیا،
که شرق هم یک جایی است ،همهاش غرب نیست.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)20

۵۸/۱۰/۱5

 ۳۵ -1مهاجم در مرز ایران و عراق کشته شدند.

 -2عامل اصلی حوادث خونین بندر لنگه شناخته شد.
امام خمینی:

شما ای جنبشهای آزادیبخش و ای گروههای در خط به دست آوردن استقالل و
آزادی!
بهپاخیزید و ملل اسالمی را هشدار دهید که زیر بار ستم رفتن،
قبیحتر از همکاری است.
(صحیفة امام ،ج ،12ص )32

58/10/16

امام خمینی:

ما میخواهیم مردم ما آزاد باشند ،تحت فشار و تحت سلطة دیگران و داخل و خارج نباشند.
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ما میخواهیم مملکتمان از خودمان باشد.
(صحیفة امام ،ج)58 ،12

58/10/17

امام خمینی:
از هر چیزی که موجب تفرقه میشود ،از او پرهیز کنید.
هرشعاری که موجب تفرقه میشود ،پرهیز کنید.
هر راهپیمایی که موجب تفرقه میشود،
از او پرهیز کنید.
(صحیفة امام ،ج)76 ،12

۵۸/۱۰/۱۸

 2 -1نامزد رئیس جمهوری ،مأمور ساواک بودند.

 -2هشدار استاندار کردستان دربارة توطئههای عراق.
 -3مشاورة محرمانة شورای امنیت برای تحریم ایران.
امام خمینی:

توجه به توطئهها داشته باشید.
توجه به نفاقافکنیها و توجه به اموری که اسباب تفرقه میشود.
(صحیفة امام ج ،12ص)79

58/10/19

امام خمینی:
الحمدهلل قانون اساسی خوب به تصویب رسید.

ملت هم رأی دادند و دیدید که چقدر کوشش شد که نگذارند،
و بحمداهلل اصل جمهوری اسالمی را هم ملت رأی دادند.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)2

وقایع سال اول انقالب

58/10/20

 -1جزییات  ۸ساعت آشوب در تبریز.

 -2امام خمینی :برای میهن ما نقشههای شوم کشیدهاند.
 63 -3نفر در عربستان گردن زدند.

 -4توطئة ترور مرد شمارة  2فلسطین در تهران.

امام خمینی:

من از تمام آقایان که از راه دور از محل قدس ملکوتی آمدند،
تشکر میکنم.
چه سعادتی دارید که:
چشمهای شما به آن بارگاه عظیم ملکوتی باز میشود.
(صحیفة امام ،ج)106 ،12

58/10/22

 ۸ -1ساعت درگیری مسلحانه برای دستگیری گروه فرقان.

 -2اکبر گودرزی رهبر فرقان و تعداد زیادی از اعضای گروهش دستگیر شدند.
 ۱۱ -2عامل حوادث تبریز ،تیرباران شدند.

امام خمینی:

جناب جاللالدین فارسی با آنکه شخص شایستهای است،
لکن ایرانی االصل نیستند.
ایشان نمیتوانند رئیس جمهور شوند.
(صحیفة امام ج  12ص )115

58/10/23

 -1تقاضای کمک نظامی ایران از شوروی تکذیب شد.

 -2گروه شاهین 2 ،زن و  1مرد را ترور کرد.

 -3توطئةسرمایهداران و ایران در حوادث خونین تبریز فاش شد.
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امام خمینی در  24دیماه  58آیت اهلل حاج سید علی خامنهای را
به امامت جمعة تهران منصوب فرمودند.
امام خمینی:

در تاریخ  20دیماه  ،58طی اطالعیهای به خبر خبرگزاری:
نوشتة مرا با دروغی در تاریخ  12شهر صفر  )58/10/20( 1400به اسم دفتر خمینی
خطاب به سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران پخش شده است،
مبنی بر کمک خواستن از دولت شوروی
در همکاری نظامی موقت.
دفتر خمینی این مطلب را تکذیب میکند،
و دخالت شوروی را در افغانستان محکوم،
و جسارت نسبت چنین امر ،دروغ فاحش را به دفتر خمینی دوباره محکوم میکند.
(صحیفة امام ج  12ص )114

58/10/24

 6 -1هزار نفر در عراق برای ایجاد آشوب درایران تعلیم میبینند.
 -2استمداد مهدویکنی از مردم برای شناسایی گروه شاهین

 -3امام خمینی در  ، 58/10/25آیت اهلل حاج سید باقر خوانساری را به امامت مسجد خمینی و

تولیت آن مسجد منصوب کردند.
58/10/26

 -1کشف شبکة بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان.
 6 -2تریلی برنج در بندر امام خمینی به سرقت رفت.
58/10/29

 20-1نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند.

 50-2افسر و درجهدار در پادگان ،توطئه و آشوب میکردند که  20نفرشان دستگیر و بهزودی

وقایع سال اول انقالب
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محاکمهمیشوند.

 48 -3ساعت درگیری مسلحانه در مرز ایران و عراق.

 -4امام خمینی آیت اهلل پسندیده و حسینعلی منتظری را وصی خود قرار دادند.
58/11/1

 -1پاسخ شدید اللحن [آقایان] بهشتی ،رفسنجانی و خامنهای به علی تهرانی.

 -2آیت اهلل خامنهای :تهرانی سادهلوح است و جزیی از یک توطئه میباشد.
 -3طرح نظامیان برای تصرف پادگان و فرودگاه تبریز فاش شد.
 -4توطئهگران میخواستند هواپیماها را به توپ ببندند.
58/11/2

 -1هواپیما به کوه خورد و منفجر شد.

 -2اجساد قطعهقطعه شدة  130مسافر هواپیما جمعآوری شد.
 -3شاه مخلوع  56میلیارد دالر از ایران خسارت خواست.

 -4قطبزاده پس از شکست در انتخابات گفت :تمام کلکهای انتخاباتی آمریکایی در ایران

هم رایج است!!

 -5دکتر مجتهد شبستری :خریدن آرا از راه بمباران تبلیغاتی!!

 -6آقای قطبزاده و محمد مجتهد شبستری و همراهان ایشان چون از حمایت مردم برخوردار

نبودند ،علیه انتخابات ریاست جمهوری جوسازی میکردند .قطبزاده برای فریب مردم شایعة
دستگیری شاه سابق را در آستانة انتخابات مطرح کرد که دروغ بود.
58/11/3

 -1در آستانة اولین انتخابات ریاست جمهوری ،شایع شد که شاه دستگیر شده است.

 -2جریان بازداشت شاه مخلوع ،امروز تلفنی به وسیلة رئیس جمهور پاناما به اطالع قطبزاه

رسید.

 -3شاه خائن احتماالً در ورزشگاه آزادی محاکمه میشود.
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58/11/4

 -1قاتالن استاد مطهری دستگیر شدند.
 -2محاکمة سری فرقان آغاز شد.

 -3وزارت خارجة ایران :رئیس جمهور پاناما بازداشت شاه را تأیید کرد.
 -4خبرگزاریها همچنان به تکذیب خبر بازداشت شاه ادامه میدهند.
58/11/5

پاسخ تلگراف ارسالى به مناسبت كسالت قلبى امام خمينى
بسمه تعالى
ف
عراق -نجف اشر 
حضرت آيت اهلل العظمى آقاى خويى -دامت بركات ه

تلگراف محترم واصل ،از ابراز محبت جنابعالى متشكر و ملتمس دعا هستم.
[روحاهلل الموسوی الخمینی] خمينى
(صحيفة امام ،ج ،12ص)129

58/11/6

 -1قاتالن مطهری و قرنی تیرباران شدند.

 -2بنیصدر تا کنون با اکثریت قاطع پیشتاز است.

 -3اعتراض شدید ستاد مدنی به نحوة برگزاری انتخابات.
58/11/7

 -1بنیصدر رئیس جمهور ایران شد.
 -2حال امام روبه بهبود است.

 -3نیایش برای سالمتی امام بر فراز بامها

تلگراف [تشكر به آقاى سيد عبد اهلل شيرازى (كسالت قلبى امام)]
بسمه تعالى

وقایع سال اول انقالب
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مشهد -حضرت آيت اهلل آقاى شيرازى -دامت بركات ه
تلگراف 1محترم واصل ،از ابراز محبت جنابعالى تشكر مىنمايم .ملتمس دعا هستم.
روح اهلل الموسوي الخمينى خمينى
(صحيفة امام ،ج ،12ص)130

تذکر :امام (ره) پاسخ تلگراف آیتاهلل خویی را فقط با نام خمینی امضا کردند .ولی برای

آیتاهلل شیرازی نام کامل آوردند .همراه با قید تاریخ  -58/11/15علتش این است که:

پول تلگراف آیت اهلل خویی به جیب صدام میرفت.

بنابراین از حداقل کلمه استفاده شده بود).

58/11/8

 -1تمام احزاب با هر ایدئولوژی میتوانند در انتخابات مجلس شورا شرکت کنند.
 -2موضعگیری کشورهای اسالمی در کنفرانس اسالم آباد.
58/11/9

 -1رفسنجانی :انتخابات مجلس ،اسفند برگزار میشود.

 -2امام خمینی غروب امروز به بخش عادی منتقل میشود.
امام خمینی:

ملت ما امروز اتکا به هیچ کس ندارد ،جز خدای تبارک و تعالی.
(صحیفة امام ،ج)131 ،12

58/11/10

 ۶ -1دیپلمات آمریکایی با تبانی سفارت کانادا در تهران از ایران گریختند.

 -1متن تلگراف آقاى شيرازى اين است:
بسم اهلل الرحمن الرحي م
حضور محترم حضرت آيت اهلل خمينى -دامت بركاته الشريفة
با تقديم سالم و تحيت ،خبر كسالت حضرتعالى موجب تأثر و تألم شديد گرديد .از خداوند متعال مسألت مىشود كه سريع ًا شفاى عاجل و
صحت كامل عنايت فرمايد تا هر چه زودتر به اقامتگاه مراجعت فرموده به مسئوليات سنگين -آن هم در اين شرايط حساس -ادامه دهيد..
ألبسكم هَّ
الل ثوب الصحه و العافيه .مشهد مقدس -ششم ماه ربيعاالول  1400هجرى 4 /بهمن ماه  -1358الشيرازى
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همگام با انقالب اسالمی

 -2بهسوی هواپیمای مسافری اصفهان تهران تیراندازی شد.
 -3امام خمینی :همه باید دست برادری به هم بدهند.
امام خمینی:

در پاسخ به تلگراف شاذلی بن جدید ،رئیس جمهور الجزایر:
از دریافت پیام محبتآمیز آن حضرت متشکرم.
موفقیت و سعادت روزافزون ملتها بهخصوص ملت برادر الجزایر را
از خدای تعالی مسألت دارم.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)133

۵۸/۱۱/۱۱

 -1درگیریهای خونین غرب کشور دهها کشته و مجروح بهجا گذاشت.
 -2چگونگی محاکمة امیرانتظام اعالم شد.
 -3نقشة فرار  6دیپلمات را سیا کشیده بود.
۵۸/۱۱/۱۳

 -1میلیونها ایرانی دیروز راهپیمایی کردند( .توضیحاً اینکه دیروز  ۵۸/۱۱/۱۲جمعه بود و

روزنامهها منتشر نشدند).

 ۲۵ -2چهره سرشناس ،نامزد نمایندگی مجلس شدند.
 -3عزالدین حسینی مجددا ً از امام استمداد طلبید.
58/11/١5

 -1بنیصدر شدیدا ً به فرصتطلبان تاخت.
 -2لولههای انتقال گاز ماهشهر منفجر شد.

 -3پیام امام در مورد تشکیل مجلس شورای اسالمی.

 -4بنیصدر در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حکم خود را با یک دست از امام گرفت و

هیچگونه کرنش و ادبی مراعات نکرد.

وقایع سال اول انقالب
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 -5امام خمینی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ابوالحسن بنیصدر فرمودند :من از آقای

بنیصدر میخواهم که مابین قبل و بعد از ریاست جمهوری در احوال روحیشان تفاوتی نباشد.
امام خمینی:

در هنگام تنفیذ ریاست جمهوری بنیصدر:
من یک کلمه به بنیصدر تذکر میدهم؛ آن یک کلمه تذکر برای همه است.
هر مقامی که برای بشر حاصل شود،
چه مقامهای معنوی و چه مقامهای مادی،
روزی گرفته خواهد شد.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)141

58/11/17

 -1دولت مسئول گرانی و کمبود است.

 -2وزیر ارشاد (دکتر میناچی) دستگیر و زندانی شد.

 -3دانشجویان پیرو خط امام اعالم کردند :میناچی معتقد به تشکیل شورایی مرکب از افراد

سلطنتی (سلطنتطلب) و روحانیون محافظهکار بود.
58/11/18

 145 -1امیر ،افسر و درجهدار نیروی هوایی اخراج شدند.

 -2یک ارتشبد 13 ،سپهبد 13 ،سرلشکر و  65سرتیپ جزء اخراج شدگانند.

 -3اولین نامهربانی بنیصدر :مسئول ادارة کشور کیست .شورای انقالب یا رئیس جمهور؟
 -4اعضای شورای نگهبان معین میشوند.

 -5محمدجواد ُحجتی کرمانی :شورای انقالب نیاز به یک انقالب درونی دارد.
58/11/19

امام خمینی:

آغاز قرن پانزدهم كه به همه مبارك است ،بايد مسلمين آغاز پيروزى خود بدانند.
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همگام با انقالب اسالمی

ديگر دنيا طورى نيست كه ابرقد رتها هر چه بخواهند بكنند.
مستضعفين بايد قيام كنند.
مستضعفين همة بالد ،همة ممالك بايد حق خودشان را با مشت محكم بگيرند؛
منتظر نباشند كه آنها حق آنها را بدهند .مستكبرين نخواهند حق كسى را داد.
(صحیفة امام ،ج ،12ص )143

امام خمینی:
ما هر روز که میگذرد ،به عمق جنایات شاه مخلوع و پشتیبانان ستمکار او،
ی میبریم.
بیشتر پ 
اگرچه معلوم نیست تاریخ هم بتواند تمام این جنایات را ثبت کند.
(صحیفة امام ،ج ،12ص )144

58/11/20

 -1بنیصدر از مدیریت روزنامة انقالب اسالمی کنار رفت.
 -2خلخالی :تصفیه در ارتش را همچنان ادامه میدهیم.
 -3کاردار ایران در سوئد خودکشی کرد.
58/11/21

 -1اخراج  8هزار نظامی از ارتش ،بعضی از نظامیان از رأفت اسالمی سوء استفاده کردند.
 17 -2عامل کمبود نفت دستگیر و زندانی شدند.

 -3آیا مخالفت با نظر دولت ،حکومت در حکومت است؟
 -4ارتش نظم گنبد را ب ه عهده گرفت.
58/11/22

 -1امروز سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است .یکسال از یو م اهلل  22بهمن سال

 1357گذشت .مردم کشورمان در سراسر کشور در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور
ی سراسری ،این روز بزرگ را جشن گرفتند.
میلیونی خود در راهپیمای 

وقایع سال اول انقالب

 -2ناسازگاریهای بنیصدر شروع شده است.
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 -3دکتر چمران وزیر دفاع 60 ،میلیارد دالر وسایل نظامی ایران خریداری شده از آمریکا بدون

وسایل یدکی ماندهاند.

امام خمینی:

سالروز پیروزی انقالب عظیم ایران را به مستضعفین جهان،
و مسلمانان عموم ًا و ملت شریف ایران تبریک میگویم.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)146

58/11/23

 -1اخراج نظامیان از ارتش متوقف شد.

 -2تمام گروههای چپ و راست ،حق شرکت در انتخابات را دارند.
 -3امام خمینی گفت :سازشکاران را از صفحة روزگار براندازید.
امام خمینی:

من با کمال مباهات از رشد سیاسی و تعهد اسالمی ملت شریف ایران،
تشکر میکنم؛ خصوص ًا در همهپرسیهای گذشته ،خصوص ًا در انتخاب رئیس جمهور.
(صحیفة امام ،ج  12ص )149

امام خمینی در پاسخ تلگراف لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی
که به مناسب سالگرد انقالب اسالمی برای ایشان فرستاده بودند نوشتند:
 ...امیدوارم که صلح جهانی بر پایة استقالل ملتها و عدم مداخله در امور یکدیگر،
و مراعات اصل حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا گردد،
و هرگونه تعرض به کشورهای دنیای سوم و اسالمی و بهخصوص در این منطقه،
بر خالف موازین است که باید پایه و اساس درستی مابین ملتها باشد.
(صحیفة امام ج  12ص )153

58/11/24

 -1ستاد چریکهای فدایی و کانون فرهنگی ترکمن به تصرف پاسداران درآمد.
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همگام با انقالب اسالمی

 -2محاکمة غیابی شاه ،هفتة آینده آغاز میشود.

 -3سیل ارتباط زمینی کلیة روستاهای خوزستان قطع شد.
58/11/25

 -1امام  2ماه در تهران میماند.

 -2طرح انقالبی مبارزه با گرانی اعالم شد.

 60 -3نفر در رابطه با درگیریهای گنبد دستگیر شدند.
 150 -4جسد از سیل خوزستان گرفته شد.

 -5دولت اسامی ساواکیها را چرا منتشر نمیکند؟

 -6کارکنان اخراجی دولت مقرری ماهانه می گیرند.

58/11/27

ن میروند.
 -1بنیصدر :گروههای حاکم و مراکز تصمیمگیری خودکامه از بی 
 -2صفبندی احزاب و گروهها برای انتخابات مجلس.

 -3حجتاالسالم خامنهای :انقالب باید همة نهادهای تبعیض و نابرابری را از بین ببرد.
 -4خلخالی دستور مصادرة زمینهای فئودالهای گنبد را صادر کرد.
 -5بختیار چگونه از مدرسة رفاه گریخت.

 -6سید جواد ذبیحی :یا مرا عفو کنید وگرنه حکم اعدامم را صادر کنید تا ملت هم شاد شود.
 -7بنیصدر دستور محاکمه عاملین درگیریهای اخیر کردستان را صادر کرد.
 -8جلو چشم مردم اتومبیل بانک ملی را به گلوله بستند و یک نفر را کشتند.
 -9پاسخ بیپردة آیت اهلل بهشتی به انتقادات و اتهامات.

 -10رئیس جمهور :طرح سری برای آزادی گروگانها وجود ندارد.
58/11/28

 -1طرح تجدید سازمان ارتش.

 -2اعتصاب در دادسرای انقالب و بنیاد مستضعفان.

وقایع سال اول انقالب

فرخ روپارسا و شوهرش دستگیر شدند.
ّ -3

امام خمینی:

آخرین عرض من آن است که:
از اختالف که منشأ همه بدبختیهاست و مخالف رضای خدای متعال است،
احتراز کنید.
(صحیفة امام ،ج ،12ص )156

58/11/29

 -1کارکنان دولت یک پایه ترفیع میگیرند.
 800 -2نفر نامزد مجلس شدند.

 -3راهپیمایی عظیم مردم تبریز در سالروز چهلم شهدای قم.
 -4امام خمینی خواستار تصفیة انقالبی توسط مجلس شد.
58/11/30

 -1تحصن نظامیان شکسته شد.

 -2قاسملو :مبادله گروگانهای کردستان شروع شد.
 -3بنیصدر جانشین فرمانده ّ
کل قوا شد.
 -4گرانی یا گرانفروشی ،مسأله این است.

نامه [به آقاى حافظ اسد (كسالت قلبى امام)]
بسم اهلل الرحمن الرحي م

ق
حضرت آقاى ژنرال حافظ اسد ،رئيس جمهورى كشور سوريه -دمش 
پيام محبتآميز جنابعالى را در بيمارستان دريافت داشتم.
از تفقد شما متشكرم و اميدوارم كشورهاى اسالمى با اتحاد و اتفاق كامل،
دست ايادى استعمار شرق و غرب و به خصوص آمريكا را از كشورهاى خود
 كوتاه كنند .و از خداى تعالى موفقيت همگان را در اين راه مسألت دارم.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)158
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58/12/1

 -1یک میلیارد دالر دارایی ایران در فرانسه توقیف شد.
 -2حاکم شرع بوشهر خود را زندانی کرد.
 -3زن جوانی در میدان فردوسی ترور شد.

امام خمینی:

اینجانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومی استقبال نمودند،
تشکر میکنم.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)159

58/12/2

 -1طرح آمریکا برای سقوط انقالب اسالمی فاش شد.
 500 -2نفر در تهران نامزد مجلس شدند.
58/12/3

 1900 -1نفر نامزد مجلس شدند.

 -2درگیری گروههای مخالف و مجاهدین خلق دهها مجروح بهجا گذاشت.
 -3انفجار بمب در خرمشهر  70نفر کشته شدند.
 -4تظاهرات خونین در کابل.
58/12/4

 -1رفسجانی وزیر کشور :حملهکنندگان به اجتماعات ع ّمال آمریکا هستند.
 -2سرپرست دانشگاه تهران استعفا کرد.

 4 -3عامل انفجار لولههای نفت تیرباران شدند.

امام خمینی:

جنایات شاه مخلوع سابق ،چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)161

وقایع سال اول انقالب
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حكم [انتصاب آقاى سيد محمد حسينى بهشتى به سمت رئيس ديوان عالى كشور]
بسم اهلل الرحمن الرحي م
جناب مستطاب حجت االسالم آقاى حاج سيد محمد حسينى بهشتى -دامت افاضات ه
نظر به اهميت نقش قوة قضاييه در تأمين سعادت و سالمت جامعه و تماميت نظام جمهورى اسالمى 
و ضرورت ايجاد تشكيالت نوين قضايى بر اساس تعاليم مقدس اسالم،
به رياست ديوان عالى كشور منصوب مىشويد،
تا با همكارى دادستان كل كشور ،فقها ،قضات ،كارمندان شريف و صالح دادگسترى،
و حقوقدانان ديگر،
به تهية طرح و برنامه و ايجاد تشكيالت نوين،
به تدوين لوايح قضايى جديد جمهورى اسالمى ايران بپردازيد.
اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير يارى فرمايد.
روح اهلل الموسوي الخمينى
(صحيفة امام ،ج ،12ص)163

حكم [انتصاب آقاى سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى به سمت دادستان كل كشور]
بسم اهلل الرحمن الرحي م
جناب مستطاب حجت االسالم آقاى حاج سيد عبد الكريم موسوى اردبيلى -دامت افاضات ه
نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تأمين سعادت و سالمت جامعه و تماميت نظام جمهورى 
اسالمى و ضرورت ايجاد تشكيالت نوين قضايى بر اساس تعاليم مقدسة اسالم،
به رياست دادستانى كل كشور منصوب مىشويد،
تا با همكارى رئيس ديوان عالى كشور ،فقها ،قضات ،كارمندان شريف و صالح دادگسترى،
و حقوقدانان ديگر،
به تهية طرح و برنامه و ايجاد تشكيالت نوين،
به تدوين لوايح قضايى جديد جمهورى اسالمى ايران بپردازيد.
اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير يارى فرمايد.
روح اهلل الموسوي الخمينى
(صحيفة امام ،ج ،12ص)164
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58/12/6

ت وزیر :شورای انقالب سفارشی در مورد بیاعتنایی به آمریکا نکرده است.
 -1بارزگان نخس 
 -2هیأت ویژة رئیس جمهور بررسی حوادث گنبد را آغاز کرد.
 -3فرماندة نیروی دریایی بازداشت شد.

 -4وزیر کشور ،شهردار تهران و معاون وزارت دفاع استعفا کردند.
58/12/7

 -1محل کار دریادار علوی الک و مهر شد .علل دستگیری فرمانده نیروی دریایی فاش شد.
 -2یک عضو گروهک فرقان در زندان خودکشی کرد.
 -3افشاگری سپاه پاسداران دربارة حوادث گنبد.
 220 -4نفر از وزارت کشور اخراج شدند.
58/12/8

 40-1هزار خانه خالی از دوشنبه تصرف میشود.

 -2سرقت از بانک چند کشته و  5مجروح برجای گذاشت.
 -3هواپیمای چینی با  124سرنشین سقوط کرد.

58/12/9

 -1دستگیری و اعدام میراشرافی.

 -2اسامی رسمی نامزدها از شنبه اعالم میشود.

 -3قدوسی توطئة اشغال چند مرکز مهم دولتی را فاش کرد.
58/12/11

 -1اسامی  600نامزد مجلس در تهران و شهرستانها.
 -2اویسی وارد پاریس شد.

وقایع سال اول انقالب

 11 -3واگن قطار آتش گرفت و صدها تن مواد نفتی سوخت.
 -4تجاوز هواپیماها و هلیکوپترهای افغانی به مرز ایران.
58/12/12

 -1اعتراضات تکاندهندة  8عضو گروه فرقان.

 -2رئوس مناظرة  4/5ساعتة رئیس جمهور با سازمان چریکهای فدایی خلق.
 -3تقسیم اراضی فئودالها تا آخر هفته آغاز میشود.
امام خمینی:

من دعاگوی همه هستم و در این چند روز آخر عمر به همة شما دعا میکنم.
(صحیفة امام ،ج)169 ،12

58/12/13

 -1تیرباران  7عضو گروهک فرقان.

 -2اعتراض شدید بازرگان ،سحابی ،صباغیان و یزدی به پخش برنامه فرقان.
58/12/14

 -1چند عضو جمعیت حقوق بشر ایران به ارتباط با آمریکا متهم شدند.
 -2میناچی :اسناد دانشجویان بیاساس است.

 -3الهیچی :با هیچ سفارتخانهای تماس نداشتهام.

 -4رئیس جمهور :در مورد حفظ امنیت به مردم اطمینان داد.
58/12/15

 -1ادارة شهرها شورایی میشود.

 -2موگابه اولین نخست وزیر زیمباوه مستقل.

 -3زیمباوه پس از  90سال از استعمار انگلیس رها شد.
 -4فانتوم نیروی هوایی در کردستان سقوط کرد.
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58/12/16

 -1مهندس میرسلیم سرپرست شهربانی کل شد.

 -2رئیس جمهور :هر گروهی از قانون سرپیچی کند ،در خط امام نیست.
 ۷ -3لوله نفت و گاز خوزستان منفجر شد.
58/12/18

 -1بنیصدر میناچی را آزاد کرد.

 -2دانشجویان پیرو خط امام از اظهار نظر خودداری کردند.
58/12/19

 -1ائتالف احزاب و نامزدهای مجلس منتفی شد.

 -2اسامی  147فراکسیون وزارت نفت ،امور اقتصادی ،سازمان برنامه و کانون وکال.
 -3خلیج فارس منطقة جنگی اعالم شد.

 ۴ -4لولة نفت و گاز خوزستان منفجر شد.
58/12/20

 -1مالقات مهم امام و شورای انقالب.

 -2فرمانده ژاندارمری ماکو و مرزبان خوی و  4نظامی کشته شدند.

 -3دانشجویان[خط امام]  :مردم بدون پردهپوشی باید در جریان اوضاع باشند.
 -4وزارت کشور :در این روزها راهپیمایی به نفع ضد انقالب است.
امام خمینی:

ما تا آخر عمر ،عليه دولت امريكا مبارزه مىكنيم ،و تا آن را به جايش ننشانيم
و دستش را از منطقه كوتاه نكنيم ،و به تمام مبارزان راه آزادى 
كمك نكنيم تا آنها را شكست دهند و خود مردم ايران سرنوشت خويش را به دست گيرند،
از پاى نمىنشينيم.
براى ما شرق تجاوزگر و غرب جنايتكار فرقى نمىكند.
ما مىجنگيم و چون حق پيروز است پيروزيم.

وقایع سال اول انقالب
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سلطة امريكا تمام بدبختيهاى ملل مستضعف را به دنبال دارد،
و تجاوز شرق متجاوز روى تاريخ را سياه نموده است.
ملت عزيز ايران!
بيدار باشيد كه ساليان دراز مبارزه در پيش داريد،
ابرقدرتها براى نابودى شما هر روز نقشه مىكشند
(صحیفة امام ،ج ،12ص)175

58/12/21

 -1جزییات حمله به فرمانداری خوی.

 -2آمریکاییها  47دانشجویان ایرانی را به تالفی گروگانگیری ،زندانی کردند.
امام خمینی:

عزیزان من !که امید نهضت اسالمی به شماست،
در روز تعیین سرنوشت کشور (انتخابات مجلس شورای اسالمی)،
بهپاخیزید و به صندوقها هجوم آورید،
و آرای خود را در آنها بریزید.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)177

58/12/22

 -1رجوی ،بهشتی را به مناظرة تلویزیونی دعوت کرد.

 -2تعطیالت نوروزی کارمندان و دانشآموزان  7روز شد.
امام خمینی:

من آن مقدارى كه قدرت دارم براى گفتن ،در عين حالى كه حال من حال نقاهت است،
احساس وظيفه مىكنم و به ملت عرض مىكنم.
و اگر ملت به اين حرف گوش نكرد ،من حجت دارم.
فردا در پيشگاه خداى تبارك و تعالى ،از ما سؤال خواهد شد.
من عرض مىكنم در آنجا كه من به ملت ،مصالح و مفاسد را گفتم.
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من گفتم به اينكه اگر شما مسامحه كنيد ،آنهايى كه مىخواهند شما را به بند بكشند،
آنهايى كه با اسالم مخالفند ،آنهايى كه با جمهورى اسالم از اول تا حاال مخالفت كردهاند،
اينها خواهند پيش برد.
و اگر خداى نخواسته ،آنها پيش ببرند و مملكت ما باز برگردد به حالى كه سابق بود،
يا به دست چپيها بيفتد،
يا به دست راستيها بيفتد،
تمام مسئوليتش به عهدة شماست.
امروز مثل زمان سابق نيست .مثل زمان رژيم سابق نيست.
رژيم سابق شما نمىتوانستيد ،قدرت نداشتيد،
امروز قدرت داريد براى اينكه حفظ كنيد حيثيت اسالم را،
و حفظ كنيد مصالح كشور را،
و حفظ كنيد استقالل خودتان را و حفظ كنيد آزادى خودتان را.
اگر مسامحه كنيد ،مسئول هستيد پيش خداى تبارك و تعالى.
خدایا!
من ادا کردم وظیفهای که به عهدة من است؛
در حالی که ضعف و نقاهت دارم و تو را شاهد میگیرم که برای ادای وظیفه،
این مسائل را میگویم.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)184

58/12/23

 -1امام با مردم اتمام حجت کرد.

 -2رئیس جمهور :مراقب باشید جز آنچه رأی داده اید ،از صندوق بیرون نیاید.
 -3تیم فوتبال ایران به المپیک مسکو میرود.
58/12/25

 -1برگزاری نخستین انتخابات مجلس شورای اسالمی.

وقایع سال اول انقالب
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 -2انتخابات در بیشتر شهرها به آرامی برگزار شد.
 -3نتایج انتخابات پنجشنبه اعالم میشود.
 -4فضای سراسر کشور کام ً
ال انتخاباتی بود.

 10 -5هزار گودنشین در شمال شهر اسکان یافتند.

امام خمینی:

طی حکمی دستور تأسیس بیناد شهید را صادر کردند.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)186

58/12/26

 -1فرمان امام برای بهبود وضع خانوادة شهدا.
 6 -2عامل سقوط جت هما بازداشت شدند.
 -3شاه در بیمارستان بستری شد.

 -4آیت اهلل اشراقی :امام بهزودی به قم برمیگردد.
 -5شوروی قیمت پیشنهادی گاز ایران را رد کرد.
58/12/27

 -1تشکیل ارتش چریکی پیرو خط امام در فلسطین.

 -2سید احمد خمینی در مرز لبنان رو در رو با اسرائیل(عکس ،مربوط به قبل از انقالب.)1355 /
 -3آخرین نتایج قطعی انتخابات در شهرستانها.

 -4اعتراض رهبر جبهة ملی ،به انتخاب استاد شریعتی ،شیخ علی تهرانی و طاهر احمدزاده و چند

گروه دیگر تسلیم رئیس جمهور شد.

امام خمینی:

من به دانشجویان و طبقة روشنفکران متعهد توصیه میکنم که:
کتابهای این استاد عزیز (استاد مطهری) را،
نگذارند با دسیسههای غیر اسالمی فراموش شود.
(صحیفة امام ،ج ،12ص)188
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نامة امام خمینی [به آقاى حسنين هيكل (لزوم قطع وابستگى همه جانبه به امريكا)]
بسم اهلل الرحمن الرحي م

ل
جناب آقاى محمد حسنين هيك 
نامة شما وقتى به تهران رسيده بود كه من مريض و در بيمارستان بسترى بودم؛
و به همين جهت مطلع نشدم .و اكنون كه آن را خواندم،
الزم است اين حقيقت را گوشزد نمايم كه:
مسائل آمريكا چنان نيست كه با اين قضايا حل شود.
و براى اينكه كشورهاى اسالمى بخواهند روى پاى خود بايستند،
بايد وابستگى نظامى و فرهنگى و اقتصادى،
و هر نوع وابستگى ديگر خود را با آمريكاى جهانخوار،
و كشورهاى استعمارگر،
قطع نموده و استقالل خود را حفظ كنند.
و به هر ترتيب از اظهار محبت جنابعالى متشكرم؛
و اميدوارم عموم مسلمانان جهان در پيروى از دستورات مقدس اسالم،
كوشا و موفق باشند.
والسالم عليكم و رحمه اهلل.
روح اهلل الموسوي الخمينى
(صحیفة امام ،ج ،12ص)190

58/12/28

 -1صدور گاز به شوروی قطع شد.

 -2آمریکا  3میلیارد دالر در آشوبهای تبریز خرج کرد.
 219 -3زندانی عادی عفو شدند.

امام خمینی:

لهذا من برای احساس خطر و جلوگیری از این نقشة شوم،
و حفاظت کشور عزیز و اسالم بزرگ،

وقایع سال اول انقالب

کلیة قشرهایی که دستشان به خون بیگناهی آغشته نشده
و امر به قتل نفوس نکرده و شکنجهگر نبوده،
و امر به شکنجه منتهی به قتل نکرده،
و از بیتالمال و اموال مردم سوء استفاده ننموده(اند)،
در آستانة سال جدید عفو عمومی نمودم  .
(صحیفة امام ،ج ،12ص)194

58/12/29

 -1رئیس جمهور بار دیگر به نظامیان هشدار داد.

امام خمینی:

این خدای متعال بود که وقتی که دید مردم در راه او قیام کردهاند،
با آنها همراهی کرد.
شما غافل نباشید از این انصرافی که
دشمنهای ما پیدا کردند راجع به مواجهه جدی؛
این چه بود؟
(صحیفة امام ،ج ،12ص)197
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نگاهی به دغدغههای سال 1357

( پیروزی انقالب اسالمی)

نوشتهای از آن روزها  /یک سند چاپ شده در مطبوعات

وقایع سال اول انقالب
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روزنامة کیهان

چهارشنبه  2اسفند 1357
هویت خود را در بیدادگاه امپریالیسم جهانی
احیا میکنیم.

1

انقالب ایران به پیروزی رسید .انقالبی که بهگفتة ناظرین داخلی و خارجی در تاریخ کمتر نمونه

دارد .لذا تعجبی ندارد که کارتر ،سازمان سیا را به جرم ناتوانی در تشخیص نیروی جنبش ایران

سرزنش کند.

راستی سازمان سیا که داعیة نظارت و کنترل بر تمامی حرکتهای جهانی به ویژه جبنشهای

کشورهای دوست دارد و جنایاتی که در ایران ،غنا ،اندونزی ،هند ،چین و شیلی و دیگر کشورهای

جهان سوم ،مرتکب شده است و دلیلی بر قدرت جهانی اوست،
چرا از درک مسائل ایران عاجز ماند؟

ما کار نداریم که چرا این به اصطالح کارشناسان و وابستگان اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی ریز و

درشتی که در سفارتخانههایشان از پرکارترین و فعالترین مردم دنیا هستند چرا نتوانستند لهیب سرکش

آتشزا و زیر خاکستر مردممان را ببینند و برای حفظ منافع سرشار بیشمارشان اقدام الزم را بکنند؟

 -1این مقاله  2هفته قبل از پیروزی انقالب اسالمی تهیه و برای چاپ در اختیار روزنامة کیهان قرار گرفت ،ولی متأسفانه  10روز پس از
انقالب منتشر شد.
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ما کار نداریم که قطع صدور نفت را که به دست برادران کارگرمان انجام شده و صنایع

امپریالیستها را به بازی گرفت و کارخانجاتهای معظم آنها را به ورشکستگی انداخت،
و بسیاری از کارخانهها به سبب کمبود انرژی نفتی از کار ماندند،

صنایع پتروشیمی غرب دچار لکنت شده،

کارخانههای مهم اتومبیلسازی آنها با تکانهای شدید،
صدای شکستن استخوانهای خود را شنیدند.

چرا حدس نزدند و کماکان عواید فروش نفت این مردم فقیر را به خرید سالحهای سنگین

و غیر مفید اختصاص دادهاند و فریادها را در حلقوم ها خفه کردند و مخالفین اینگونه معامالت

یکجانبه و فالکتبار را به اتهامهای واهی به سیاهچالها انداختند.

نگارنده که خود قبل از اقدام علیه امنیت کشور و محکومیت طوالنی،

سالیان متمادی در محرومترین مناطق کشور به امر تدریس اشتغال داشتم،
آثار شوم انقالب سفید را به چشم میدیدم،
که چگونه مردم را حتی از حفر چاه برای کشاورزیشان،
و برای آب آشامیدنیشان،
باز داشتند؛
که انقالب سفید ،آبها را ملی اعالم کرده بود!!

چنان فقر و تهیدستی در تمامی شئون مشهود و محسوس بود که بیهیـچ گـزافهای کـالم از

شرحش ناتوان است.
بگذریم.

این تصویر طبیعی از  65هزار روستای ایران بود ،وضع شهرها هم که بهتر از دهات نبود،

اینک که شعلههای آتش خشم خلق دربند کشورمان مهیب و پرتوان است،
مسلماً موحشترین سالحها را بیاثر ساخته،
و دقیقترین استراتژیها را باطل کرده است.

میرویم که دیگر انشاءاهلل هیچگاه شاهد صحنههای وحشتناک گذشته نباشیم،

میرویم که به دنیا تفهیم کنیم که:

ما هم زندهایم و خواستار هویت خویشیم.

وقایع سال اول انقالب
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سهم همه محفوظ است.

ما که دنیا را تکان دادهایم ،دنیای پیشساختة دشمنان برای خود را هم منهدم ساختیم .کاخ

ایدهآل قراردادیمان هم فروریخت .فرهنگ وارداتی تحمیلی هم نابود شد .بار دیگر آداب و رسوم
خودمان را که عامل اصلی محکومیتمان در بیدادگاه امپریالیسم جهانی بود ،احیا میکنیم.

یک بار دیگر دوستی ،عشق ،صفا ،کمک ،دستگیری و  ...رایج شد و عالیق فراوانی که ما را به

هم میپیوست ،رشد کرد .کدورتها و خردهحسابها فراموش شدند .کینهها به دوستی و نفرتها
به عشق مبدل گردید.

روزنامهها به حق رکن چهارم مشروطیبت شدند و به خود اجازه دادند(نه اجازه یافتند که این

حقشان بود که حق گرفتنی است نه دادنی) که بهجای درج مقاالت تحمیلی ،به چاپ مطالبی که
از دل برمیخاست ،اقدام کنند.

ب ه جای ترانههای مبتذل ،سرودهای رزمی و اشعار حماسی سروده شد،

و فیلمهای مستهجن و کثیف سینمایی و تلویزیونی،

جای خود را به فیلمهای تکان دهندة صحنههای متعدد درگیری خیابانی،
بیشک در این انقالب مقاوم و اصیل،
همة مردم ایران سهیم و شریک هستند،

و لزوم ًا همه میبایست از ثمرة دلنشین و گوارایش،
بهرهمند و محظوظ گردند.
در نظام آتی جایی برای تحمیل عقیده و دیکتاتوری وجود ندارد،
و بالطبع هیچکس نباید این توهم بیاساس را داشته باشد که:
جمهوری اسالمی مانعی در راهش خواهد گسترد.

از پیشداوریها خودداری نماییم.
از پراکندن شایعات بپرهیزیم.

از تحلیلهای ناقص ب ه عنوان خطوط کلی نظام آتی اجتناب نماییم،

و از عکسالعملهای سریع دوری کنیم.

دادند.
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محصول سوء نظام فاسد

ما به اعتقادمان نسبت به اسالم افتخار میکنیم.

به ایران عزیز ارج می گذاریم و به جان ،دوستش داریم.

به ملیت خویش میبالیم.

خلق قهرمانمان را میستاییم.

و رابطة ارگانیکی و پیوند دیرپای خودمان را گرامی میداریم.

امروز روز برادری و اتحاد است .آینده متعلق به ماست .آن وقت در حکومت خودمان هر قدر

میخواهیم درد دل میکنیم و هرچه بخواهیم میگوییم و مینویسیم.
عجله لزومی ندارد.

هیچ چیز فراموش نمیشود.

همه محترم هستند،
هیچکس حق جسارت به شخص و یا مکتب و معتقدات دیگری را ندارد.
اسالم عقایدش را به کسی تحمیل نکرده،
و طرفداران جمهوری اسالمی هم،

ن کار را نخواهند کرد.
ای 

ن
الدي 
ال إ ِْكرا َه ِفي ِّ
شر نظام طاغوتی و فاسد و کسب پیروزی ،ما همه را-
باور من این است که پس از رهایی از ّ
حتی خائنان بالقوه -هم ،عفو خواهیم کرد.
به نظر من بسیاری از افسران و درجهداران و حتی کارکنان ساواک که به نحوی در جنایات اخیر
سهیم بودهاند ،بخشوده میگردند .آنها در نظام فاسد ،فاسدند ،نه فاسدالعین!
من خود میدیدم هنگامیکه شکنجهگر با نهایت خشم ،شالقهایش را بیمحابا بر سر و روی
و سینه و دست و پا فرود میآورد و یا صورت و شکم و دست و دیگر اعضا را با فندک و چراغ
«هاویه» میسوزاند و یا ناخن میکشید (پنج ناخن مرا کشیدند و جایش را سوزاندند) ،بالفاصله
قرص مُ ّ
سکن میخورد و تشنجات عصبیاش را با داروهای متعدد برطرف میساخت.
آنها هم آدم هستند و محصول سوء نظام فاسد.
1
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در دین اکراه نیست.
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ما امروز بیش از همیشه به اتحاد و وحدت نیروها نیاز داریم .هیچ خانوادههای نمیبایست نگران

آینده باشد.

ما پیروان پیامبر بزرگوار اسالم هستیم .آن حضرت هنگامیکه در سال هشتم هجرت پیروزمندانه

وارد مکه شدند ،مردم مکه ،بهخصوص سردمداران کفر که مدت  13سال آنی از آزار و شکنجة

حضرتش و سایر مسلمانان فروگذار نکرده بودهاند و بعد از هجرت ،فراوان به توطئه و دسیسه دست
زده بودند ،پس از مقاومت غیرقابل ذکری تسلیم شدند ،ولی با نهایت اضطراب منتظر صدور فرمان

قتل عام بودند .چون خود ،بسیاری از مسلمانان را کشته بودند.

در همین حال رسول اهلل (ص) درمیان حیرت و ناباوری همگان فرمود:

و َأ ْن ُت ْم ُ
الط ّلقا

و همه را بخشید.

همگان آزادید.
مسلمان خیره سر نیست،
احساساتی نمیشود.
بهخاطر یک دستمال ،قیصریه را به آتش نمیکشد.

مگر نه پدران رشید همین مردم ،عینالدوله ،صدراعظم خونخوار نهضت مشروطیبت را که

دستهایش تا مرفق بهخون آزادگان و مجاهدین آغشته بود ،در سپیده دم انقالب بخشیدند و او به
آغوش ملت بازگشت.

ما به دوستی بیشتر احتیاج داریم ،راستی دوستان که دوست هستند،
ما باید دشمنانمان را به دوست تبدیل کنیم.

روی این جهات است که میگوییم:

 همة گروهها و اقلیتهای مذهبی از امنیت فکری و عقیدتی و غیره برخوردارند،و جای هیچ گونه نگرانی نیست؛
چون:
تاریخ تکرار میشود.

علی محمد بشارتی جهرمی

منابع
قرآن کریم

نهجالبالغه

صحیفة امام :مجلدات  3تا 12

صحیفة امام :سخنرانی حضرت امام در بهشت زهرا58/11/12 .
سخنرانی مقام مع ّظم رهبری در رابطه با عملکرد آمریکا در منطقه 96/11/11 -و 96/11/19
اصل عدل در اسالم :آیت اهلل شهید مرتضی مطهری

خاطرات آیت اهلل مهدویکنی ،انتشارات مرکز اسناد

خاطرات و مبارزات حجت االسالم شهید فضلاهلل محالتی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی
خاطرات حجت االسالم محمدتقی فلسفی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

چهارده قرن تالش شیعه برای ماندن و توسعه ،حجت االسالم حسینیان

یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه ،روحاهلل حسینیان
همگام با خورشید ،حجتاالسالم اسماعیل فردوسیپور

خاطرات حجت االسالم آقای ناطقنوری

صخرة سخت :محمدحسن روزیطلب ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی 2 ،جلد :ارتشبد سابق حسین فردوست ،قائم مقام ساواک
خاطرات دوسفیر( :ویلیام سولیوان سفیر آمریکا ،آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران)
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همگام با انقالب اسالمی

نقش آمریکا در ایران :سایروس ونس ،وزیر امور خارجة اسبق آمریکا

چگونه ایران از دست دادیم؟ :زبیگنیو برژینسکی ،مشاور امنیتی دورة کارتر

ت هایزر ،معاون سرفرماندهی پیمان ناتو
مأموریت در تهران :رابر 
غرور و سقوط ،آنتونی پارسونز ،سفیر انگلیس در تهران

مأموریت در ایران :ویلیام سولیوان ،سفیر اسبق آمریکا در تهران

همه چیز فرو میریزد :گری سیک ،وزیر دفاع آمریکا

اعترافات ژنرال :ارتشبد عباس قرهباغی رئیس ستاد مشترک ارتش
گفتگوی من با شاه :اسداهلل َعلَم 5 .جلد.

یکرنگی :شاپور بختیار

پاسخ به تاریخ :محمدرضا پهلوی

علماء و رژیم رضا شاه :حمید بصیرتمنش

دخترم فرح :فریده دیبا

دختر یتیم  2جلد :فرح دیبا،

خاطرات تاجالملوک ،مادر محمدرضا
من و برادرم :اشرف پهلوی

خاطرات امیراصالن افشار ،مدیر کل تشریفات دربار

خاطرات داریوش همایون ،معاون دبیرکل حزب رستاخیز

شکست شاهانه :داروین زونیس

خاطرات علی شهبازی سر محافظ شاه

خاطرات علی امینی (نخست وزیر اسبق) :به کوشش حبیب الجوردی
خدمتگزار تخت طاووس :پرویز راجی ،آخرین سفیر شاه در انگلیس

پشت پردة تخت طاووس:ز مینو صمیمی
تقویم انقالب اسالمی ،انتشارات سروش

خاطرات آقای مهندس سید احمد نصری ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

 15خرداد به روایت اسناد  2جلد ،دکتر جواد منصوری ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

 57سال اسارت ،بررسی عملکردها و رویدادهای  57سالة دودمان پهلوی با شرح و بسط  10جلد /علیمحمد بشارتی
از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان  2جلد :علیمحمد بشارتی،

عبور از شط شب ،خاطرات علیمحمد بشارتی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

روزنامههای کیهان و اطالعات در سال  1357و 1358
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کتابهای منتشرة مؤلف:
 -1در وادی عشق  /مجموعة اشعار تا سال  /1372حوزه هنری
 -2هزار سال نظم و نثر فارسی  /تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسالم  / 1376 /حوزه هنری
 -3از ظهور اسالم تا سقوط بغداد  /چاپ اول  /1379حوزه هنری
 -4از ظهور اسالم تا سقوط بغداد  /چاپ دوم با ملحقات  /1379 /حوزه هنری
 -5از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان  /جلد اول  /1380 /حوزه هنری
 -6از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان  /جلد دوم  /1381 /حوزه هنری
 -7والیت سرخ (نگاهی به تاریخ خونبار کربال)  /1381 /حوزه هنری
 -8میهمان آسمانی /تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا(ع)  /1381 /حوزه هنری
 -9در وادی عشق ( /اشعار ،دفتر سوم) /1383 /حوزه هنری
 -10عبور از شط شب (خاطرات دوران زندان ستم شاهی) /1383 /مرکز اسناد انقالب اسالمی /جلد اول
 57 -11سال اسارت  /بررسی میدانی رویدادهای سیاسی دوران ستمشاهی  /ده جلد.
جلد اول  /تجزیه و تحلیل رخدادهای دوران رضاخان  /1382 /سورة مهر
 57 -12سال اسارت  /جلد دوم /بررسی رخدادهای کشور پس از تبعید رضا تا ترور رزمآرا  /1383 /سوره مهر

 57 -13سال اسارت /جلد سوم /از نخستوزیری دکتر مصدق تا کودتای آمریکایی  28مرداد و رویدادهای بعد از آن

 57 -14سال اسارت  /جلد چهارم  /از شروع مبارزات امام خمینی تا تبعید امام  /1385 /سوره مهر

430

همگام با انقالب اسالمی

 57 -15سال اسارت  /جلد پنجم /از تبعید حضرت امام تا جشنهای  2500ساله /1386 /سوره مهر
 57 -16سال اسارت /جلد ششم /بررسی رویدادهای کشور تا سقوط هویدا /1387 /عروج ،وابسته به دفتر
نشر حضرت امام خميني(ره)
 57 -17سال اسارت /جلد هفتم /از ارتحال حاجآقامصطفی خمینی تا انفجار نور در قم /1389 /عروج،
وابسته به دفتر نشر حضرت امام خميني(ره)
 57 -18سال اسارت /جلد هشتم /از پایداری در تبریز تا فاجعة  17شهریور /1390 /عروج ،وابسته به دفتر
نشر حضرت امام خميني(ره)
 57 -19سال اسارت /جلد نهم /از تبعیـد امام به پاریس تا بیاثر شدن تهدیدات شاه /1390 /عروج،
وابسته به دفتر نشر حضرت امام خميني(ره)
 -20پایان  57سال اسارت /جلد دهم /از فرار شاه تا پیروزی انقالب اسالمی /1390/سوره مهر
 -21شاهد شهیدان /تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا ،قبل از کربال  /1384 /حوزه هنری
 -22شاهد شهیدان /تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا ،رخدادهای عاشورا  /1384 /سوره مهر
 -23شاهد شهیدان /تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا ،پس از عاشورا  /1384 /سوره مهر
 -24غدیر ،شورانگیزترین حادثة تاریخ  /1385 /سوره مهر
 -25غدیر شورانگیزترین حادثة تاریخ /همراه با ترجمة خطبة غدیریه /1380 /سوره مهر
 -26از عرش تا عرش /تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت زهرا(س) /چاپ چهارم  /1392 /مجتمع
فرهنگی عاشورا
مجسم /بررسی مختصر زندگی سیاسی امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) /1391 /مجتمع
 -27اسالم
ّ
فرهنگی عاشورا
 -28انديشهها و ريشهها  /صلح امام حسن(ع) /تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام مجتبی(ع)/1392 /

مجتمع فرهنگی عاشورا

 -29حضرت خدیجه(س) ،شایستهترین همسر پیامبر(ع) /1392 /مجتمع فرهنگی عاشورا
 -30رضوان معارف /شرح زیارت جامعة کبیره /1393 /مجتمع فرهنگی عاشورا
 -31عصر عدالت /بررسی حکومت توحیدمدار امام عصر(عج) /1394 /مجتمع فرهنگی عاشورا
 -32شهد شعر /کلیات اشعار /1394 /مجتمع فرهنگی عاشورا
 -33پیامبر رحمت /تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اسالم(ص) /1395 /مجتمع فرهنگی عاشورا
 -34میهمان آسمانی  /تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام رضا(ع) /1395 /مجتمع فرهنگی عاشورا
 -35اربعین حسینی  /تجزیه و تحلیل عملکرد چهل روزة اسرای کزبال  /1396 /مجتمع فرهنگی عاشورا

از سري انتشارات مجتمع فرهنگي عاشورا
 -1ني نامة خورشيد

مجموعة نوحه و مراثي عاشورايي /ادبيات عاشورايي1

محمدقاسم فروغي جهرمي
 -2قصة عشق

نوحه و مراثي عاشورايي /ادبيات عاشورايي2

محمدجواد غفورزاده (شفق)
 -3شرح منظومة ظهر

نقد وبررسي شعر عاشورا از آغاز تا امروز /ادبيات عاشورايي3

دكتر غالمرضا كافي

 -4حسينبن علي(ع) ،امام شهدا /ادبيات عاشورايي4

دكتر مرضيه محمدزاده

 -5شعر آييني و تأثير انقالب اسالمي بر آن /ادبيات عاشورايي5

زهرا محدثي

« -6هدايت» و «جنگ نرم و سخت» در زيارت عاشورا /ادبيات عاشورايي6

دكتر علياكبر احمديان

 -7عاشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه /ادبيات عاشورايي7

دكتر مرضيه محمدزاده

 -8نقد و تحليل شعر عاشورايي فارسي و عربي  /ادبيات عاشورايي8

دكتر نرگس انصاري

 -9جز زیبایی ندیدم
رأیت الاّ جمیال»  /ادبيات عاشورايي 9
شرحی بر کالم حضرت زینب(س)«ما ُ

دكترعلیاکبر رنجبران تهرانی
 -10اسالم مجسم

بررسی مختصر زندگی سیاسی علیبنابیطالب(ع)  /ادبيات عاشورايي10

دكترعلیمحمدبشارتی
 -11از عرش تا عرش

بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت فاطمه(س)  /ادبيات عاشورايي11

دكترعلیمحمدبشارتی

 -12خانواده در نهضت حسینی

تحلیل روانشناسی روابط خانوادگی  /ادبيات عاشورايي12

عبدالرحیمپورشجاعی

-13شایستهترینهمسر

بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت خديجه(س) /ادبيات عاشورايي13

دكترعلیمحمدبشارتی
ی دیگر
 -14حسین زبان 

ترجمه و تحلیل شعرهای حسینی در ادبیات معاصر عرب  /ادبيات عاشورايي14

دکتر نرگس انصاری

 -15چهل منزل با حسین(ع)
مقتل  /ادبيات عاشورايي15

دكترعلیاکبر رنجبران تهرانی

 -16مدیریت عاشورایی /ادبيات عاشورايي16

دكترحسینعلیانعطاآبادی
 -17طاها،ستار ة شمالی

مروري بر زندگي شهيده سيده طاهره هاشمي  /ادبيات عاشورايي17

مهدي خاني

 -18تجربیاتی از حماسة آمل
وقایع ششم بهمن سال  1360آمل

مهدي خاني

 -19شهدای جنگل
شهیدان درگیریهای جنگل آمل ()136 -1361

مهدي خاني

 20و  -21شهیدان همبستگی (منادیان وحدت ،امنیت ،خدمت)
سرگذشتی از شهید نورعلی شوشتری و دیگر شهیدان حادثة تروریستی مهرماه سال 1388سیستان و بلوچستان
جلد اول /پیشوایان پیشین -جلد دوم /ساالر شهیدان وحدت

مصطفیمحمدی

 -22پرسش تشنگي  /دفتر اول

پاسخ به چند سؤال عاشورايي  /ادبيات عاشورايي18

مؤسسة فرهنگي هنري فرهنگ عاشورا

 -23پژوهش نامة ادبيات انقالب اسالمي و دفاع مقدس
با مقدمة زندهياد دكتر صادق آيينهوند

نقد و بررسي قالبها و گونههاي مختلف  /ادبيات عاشورايي19

غالمرضا كافي

 -24شهد شعر

كليات اشعار  /ادبيات عاشورايي20

دكترعلیمحمدبشارتی
 -25رضوان معارف

شرح زيارت جامعة كبيره  /ادبيات عاشورايي21

دكترعلیمحمدبشارتی
 -26عصرعدالت

حکومت توحیدمدار حضرت مهدی(عج) /ادبيات عاشورايي22

دكترعلیمحمدبشارتی
 -27پیامبر رحمت

تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اکرم(ص) /ادبيات عاشورايي23

دكترعلیمحمدبشارتی
 -28میهمان آسمانی

تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام رضا(ع) /ادبيات عاشورايي24

دكترعلیمحمدبشارتی
 -29اربعین حسینی

تجزیه و تحلیل عملکرد چهل روزة اسرای کزبال  /ادبيات عاشورايي25

دكترعلیمحمدبشارتی

