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شاه، غالم حلقه به گوش آمریکا!

همه گفته اند و بسیاری هم نوشته اند که:
- آمریکا در زمان محمدرضا حاکم حقيقی و مطلق ایران بود. 

نوشتة زير از فرح پهلوی، اين وابستگی را به نمايش می گذارد:
»در زمان سلطنت پرافتخـار!! همسر فقیدم، بیشترین خـدمات و کمـک ها و 

حمایت ها به اسرائیل ارایه گردید.
 ما به سرمایه داران بزرگ یهودی اجازه دادیم تا در ایران به تحصیل ثروت 

بپردازند و بعد این دارایی ها 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 اسرائیلی هاست به 
آنها داده شود!! در زمان جنگ 1967 هواپیماهای ایران را به یاری آنها فرستادیم 

مقدمه
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و با ایجاد یک پل هوایی بین تهران- تل آویو، کلیة نیازهای نظامی آنها را تأمین 
کردیم و سوخت ارتش اسرائیل را تماماً تأمین کردیم. 

مسلمـاً اگر این کمـک های سخاوتمندانه نبود، اسـرائیل در جنـگ شکست 
می خورد.«1

نوشتة فوق را با گفتة محمدرضا تکمیل می کنیم.
» من در طول سی و هفت سال سلطنت خودم هرکاری که آمریکایی ها گفتند 

انجام دادم و ثروت ایران را به کام شرکت های 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 منطقه ای و فرامنطقه ای آنها بودم.

هر سال میلیاردها دالر بودجة کشور را صرف خـرید اسلحـه از کمپانی های 
آمریکایی کردم و صدها میلیون دالر به مؤسسات آموزشی و اجتماعی آمریکا کمک 

بالعوض کردم.«۲

ناتوانی سازمان سیا

وقوع انقالب اسالمی در ايران و پیروزی آن را هیچ کدام از سرويس های اطالعاتی غربی و شرقی 
پیش بینی نکردند. ايران که مرکز مهم جاسوس های شرق و غرب بود و همگی به شکلی به شاه سرويس 

می دادند، به رغم اختالف ديدگاه و منافع متفاوت، ترجیح همگی بقای شاه بود. 
بنابراين تالش همه در يک جهت متمرکز شده بود که:
                                             - رژيم شاه بماند.

»آمریکاییان هرگز احتمال سقوط رژیم شاه را نمی دادند. سازمان های اطالعاتی 
آمریکا پیش بینی می کردند که شاه تا مدت ها برسر قدرت باقی می ماند و حتی با 

مرگ ناگهانی وی، حکومت به فرزندش منتقل می شود.
1- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 894 .

۲- همان، ص 87۲ .
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پنتاگون در گزارشی که در مهرماه 1357 تهیه کرد، اعالم نمود که انتظار می رود 
شاه تا ده سال دیگر فعاالنه بر سر کار بماند.

گزارشی که سازمان سیا در همان سال تهیه کرد، در مقدمه اش تأکید نمود که 
ایران در وضعیت انقالبی یا حتی قبل از انقالبی نیز قرار ندارد.«1

حمايت های منفعت محـور آمريکايیان نیز بر اساس اين اطالعات و تالش بر جلوگیری از سقوط يکی 
از سرسپردگانش بود. اما همین که شواهد سقوط شاه آشکار شد، مقامات آمريکا سرزنش و توبیخ يکديگر 
را آغاز کردند. کارتر، سازمان سیا را به شدت مورد انتقاد قرار داد۲و  رئیس سازمان سیا به ناکامی در ايران 

در پیش بینی نکردن سقوط شاه اعتراف کرد.3
کارشناس سیا اعتراف می کند که ما طوری ايران را در زمان شاه ساختیم که حداقل صد سال بر اين 

کشور حاکم باشیم.4

دیکتاتور خوب از دید آمریکا!!

تا وقتی شاه داریم هيچ غمی نداریم؟

شعار سازمان سیا همیشه اين است که:
- ما با ديکتاتورها تا وقتی که ديکتاتور ما باشند، مخالفتی نخواهیم داشت!!

مثاًل هر وقت که مسألة ايران در ستاد مرکزی سیا مطرح می شد، رؤسای ما همیشه می گفتند که:
- آمريکا به شاه احتیاج دارد و تا وقتی که شاه را داريم هیچ غمی نبايد داشت!!

آنها فراموش می کردند که آن چه برای ما اهمیت داشت، شخص شاه نبود، بلکه خود مملکت ايران 
بود. 

کلیة گزارش های سیا در ايران بر اساس حفظ و جهت شاه تنظیم می شد. از اين رو حتی جای تعجب 
نیست که ما در مقابل انقالب ايران اين چنین انگشت به دهان و حیران مانده ايم. 

بعضی ها خیال می کنند  سیا وقتی که پای انجام وظايفش در میان باشد، نظری ندارد؛ حال آن که کاماًل  
اشتباه می کنند.

1- شکست شاهانه، داروين زونیس، ص 5۲7.
۲- روزنامة اطالعات، 57/10/۲6 .

3- همان.
4- نقل از صدا و سیما، در میزگرد سیاسی)دکتر جواد منصوری و دکتر قديری ابیانه(.
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مأموریت یک ماهة هایزر در ایران

کودتا، مهم ترين مأموريت ژنرال چهارستارة آمريکايی رابرت هايزر و تشويق ژنرال های ارتش، برای 
کودتا بود. 

در آن روزها وقتی مردم از مأموريت آن ژنرال سرکوب گر آگاه می شدند، در دل می خنديدند. اما امروز 
وقتی اسناد آن روزها را مورد دقت قرار می دهیم، متوجه می شويم که قصد از کودتا ويران کردن سراسر 
کشور بود. زيرا دولتمردان آمريکايی وقتی ديدند تشکیل دولت نظامی و کشتار وسیع مردم سودمند واقع 
نشد و تدبیر مخّرب حامیان شاه هیچ گونه تأثیری در ُکند کردن روند پیروزی انقالب، نداشت، نمی خواستند 
تسلیم انقالب شوند؛ بنابراين آنها تا آخرين لحظات، از بازگشت شاه حمايت کردند؛ ولی استراتژی اين بود 
که در صورت شکست بختیار، رهبر انقالب را به هر قیمت به شهادت برسانند و نزديکان رهبر انقالب را 
بی رحمانه از بین ببرند و تمامی مراکز اقتصادی- صنعتی و منابع درآمد ملی کشور را به ُکلّی نابود کنند تا 

شاه را به قدرت برگردانند.
آمريکايی ها هرچند خود بختیار را به عنوان نخست وزير به شاه تحمیل کرده بودند، ولی خیلی زود 
فهمیدند که بختیار عددی نیست. از او هیچ کاری بر نمی آمد. ترجیح آنها حاکمیت دوبارة شاه يا عنصری 
دست آموز، تسلیم و آشنا به وظیفه از خاندان پهلوی بود. به همین دلیل بود که برژينسکی مشاور امنیت 

ملی کاخ سفید تا آخر می گفت: 
»یک کـودتای نظامـی در ایران به طرفداری از شاه تنها امید باقی مانده برای حفظ منافع آمریکا 

در ایران است.«1
»هارولد براون« وزير دفاع آمريکا نیز همین نظر را داشت. او که مسئول مستقیم ژنرال  هايزر بود، از 

او می خواست تا »نیروهای مسلّح ايران را برای مقابله و سرکوب مخالفان آماده کند.«۲
برژينسکی به هايزر تأکید کرد که »طرح آماده ای را برای دست زدن به اقدام نظامی« داشته باشد. او 
معتقد بود اين طرح »روحیة ارتش، را تقويت خواهد کرد و از نظر روانی آنها را برای دست زدن به کودتا 

در صورت لزوم مهیا خواهد ساخت.«3
هايزر در اجرای مأموريت خود، طرح کودتا را آماده ساخت. به گزارش  هايزر:

- طرح ها، شکل می گرفتند و ما به نقطه ای نزديک می شديم که می توانستیم با ارتش دست به کودتا 
1- نقش آمريکا در ايران، سايروس ونس، وزير امور خارجة اسبق آمريکا، ص33.

۲- مأموريت در ايران، ويلیام سولیوان، ص 198.
3- چگونه ايران را از دست داديم؟، برژينسکی، ص 145.
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بزنیم. همچنین به نقطه ای می رسیديم که بتوانیم اين کودتا را ظرف يک 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؟

ايران کشوری بسیار مهم به لحاظ استراتژيک، بوده و هست. مجموعه امکاناتی که در ايران به صورت 
بالقوه و بالفعل موجود است، هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه، حتی کشورهای دورتر از منطقه، ويژگی های 

ايران را ندارند، از جمله:
- وسعت زياد و همسايگی با کشورهای مهم از جمله اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. 

- جمعیت انبوه و هوشمند.
- ذخاير عظیم نفتی. ايران دومین کشور از نظر داشتن ذخاير نفتی است.1

- منابع فراوان گاز. ايران پس از روسیه صاحب دومین منابع گازی دنیاست.
- معادن گسترده از انواع شبه فلزات و فلزات از جمله طال، اورانیوم، مس، آهن و سنگ های ساختمانی 

قیمتی و تزيینی ...
- دسترسی آسان به کشورهای دنیا از طريق دريا.

- داشتن ۲500 کیلومتر مرز آبی در جنوب و وجود بنادر و جزاير استراتژيک.
- آب و هوای متنوع. فی المثل، هم زمان با برف و يخبندان در شمال غربی، مردم جنوب در دريا به 

 سهولت شنا می کنند.
- دين باوری مردم که موتور محرکة هر پويايی و حرکت اثرگذار است.

اگر دودمان پهلوی را فرصتی عظیم، برای غربی ها به  خصوص آمريکا، اسرائیل، انگلیس و... بدانیم، 
سخن گزافی نیست. امکانات نُه گانة فوق االشاره زمانی برای امپريالیسم و صهیونیسم مفید بود که ايران 

توسط شاه اداره شود. 
رژیم قرون وسطایی شاه، ددمنش، خون ریز، ناراضی، خودشيفته و فاسد،

                                                                            به معنی اعم کلمه بود. 

شاه، درباريان و دولتیان را با نظر آمريکا انتخاب می کرد. بنابراين عماًل بین همراهان شاه يک مسابقة 
زشت وابستگی به آمريکا ايجاد شده بود. يعنی هرکس تالش می کرد برای آن که نظر مثبت دولتمردان 

آمريکايی را جلب کند، بیشتر به کشور و به ملّت خود خیانت کند. چون:
1- بانک جهانی در جديدترين گزارش خود موسوم به »ثروت در حال تغییر ملت ها« پیش بینی کرده است: ذخاير نفتی ايران 155 سال 

ديگر دوام دارد و تا 75 سال بعد از تمام شدن نفت عربستان، ايران صاحب نفت است. )خبر آنالين، فروردين 1397( 



همگام با انقالب اسالمی18

- خيانت به ملّت و کشور، خدمت به آمریکا محسوب می شد و می شود. 

مثال ساده، خود شخص شاه بود. بنابراين اين همه سرمايه گذاری آمريکا برای نگه داری رژيم پهلوی 
به دلیل خیانت های گستردة پنهان و آشکار وی به ملّت بزرگ ايران محسوب می شد. 

همراهان شاه هم همه در خط آمريکا کار می کردند. اين که می گويیم ايران، زمان شاه در حاکمیت 
آمريکا بود، به همین دلیل است.

آری، کاخ سفید، ژنرال چهارستاره، رابرت هايزر را يک ماه به ايران مأمور می کند تا ژنرال های شاه را 
در صورت به خطر افتادن رژيم، به يک کودتای وحشتناک و با تلفات گسترده وادارد. 

»هارولد براون« وزير دفاع آمريکا وقتی از هايزر می پرسد:
- در صورت وقوع کودتا چه تعداد کشته می شوند؟ 

هايزر می گويد: 
- خیلی زياد، شايد چند میلیون نفر، چه می دانیم شايد تا 5 میلیون نفر، نمی دانیم.1

به رغم انتشار اسناد روزهای پیروزی انقالب که در خاطرات دولتمردان آمريکايی و سفرای آمريکا و 
انگلیس و افراد مختلف ديگر از جمله نويسندگان و سیاسیون داخلی، موجود است، به نظر نويسنده آن چه 

تا امروز منتشر شده، بخش کوچکی از اسناد مربوط به انقالب اسالمی است.
شاید دولتمردان آمریکایی هيچ گاه اسناد اوليه و مهم دوران انقالب را فاش نکنند. 

آنها هرگز نمی گويند که اگر کودتا انجام می شد و رژيم کودتا برسرکار می آمد، چه برنامه ای را به 
رژيم کودتاگر تحمیل می کردند که ديگر هرگز مردم ايران چیزی به نام انقالب، اسالم، روحانیت، حجاب، 

استقالل، آزادی، قطع وابستگی و ... به فکر خود راه ندهند. 
زيرا با روحیة مردم انقالبی ايران در آن روزها و شجاعت بی نظیرشان،
                            بسیار بعید بود که با کشتن حتی 5 میلیون نفر، 
                                                       دست از انقالب بِِکشند. 

گفتیم که:
اطالعات ما در مورد تصمیم آمريکا و ديگر دشمنان جدی انقالب اسالمی در حّد اسنادی است که از 

آن روزها به دست ما رسیده است. ما بیشتر از آن را نمی دانیم.
1-  به طور قطع هم ژنرال هايزر و هم هارولد براون وزير دفاع آمريکا و حتی خود کارتر آن قدر در رياضیات ضعیف بودند که حتی تصور میلیون 
هم نمی کردند که چه عددی است. ولی هرچه هست، بايد اسناد را ديد.. به نظر نويسنده عدد چند میلیون کشته در صورت وقوع کودتا را هايزر برای 

ترس انقالبیون بر زبان جاری کرده بود تا اين عدد را توسط شاپور بختیار به انقالبیون برساند و سبب ترس هواداران امام خمینی شود.
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  به طور قطع ُسبُعيّت ذاتی آمریکا و دشمنی عميق آنها نسبت به مردم آزادة دنيا، 

                                                                   می طلبيد که نه تنها در ذهن آمریکا، 

حتی در برنامه های دولتمردان آمریکایی برای جلوگيری از حاکميت ملی در ایران، 

                                                                               حرث و نسل را از بين ببرند. 

ما تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی تصوير جنايات آمريکا را با انفجار بمب اتمی در شهرهای ژاپنی 
»هیروشیما« و »ناکازاکی« و نابودی دو شهر مذکور با حداقل ۲00 هزار کشته و بیش از همین تعداد 
مجروح را مثال می آورديم يا ددمنشی های واشنگتن را در جنگ طوالنی »ويتنام« مثال ما بود... اما وقتی 
کشتار گستردة شاه را در طول انقالب خودمان مشاهده کرديم- که تماماً به دستور آمريکا و با سالح های 
آمريکا و نقشه و هدايت دولتمردان آمريکايی بود- و ديديم که 50 هزار نفر از مرد و زن و کودک کشورمان 

را تا آستانة پیروزی انقالب به شهادت رساندند، ديگر ژاپن و ويتنام را از ياد برديم. 
خانم کلینتون، خود اذعان کرد که داعش را ما ايجاد کرديم و به جان مردم مسلمان خاورمیانه انداختیم. 

همین خانم که کانديدای رياست جمهوری آمريکا بود، گفت:
»اگر من رئیس جمهور آمریکا شوم،

 دستور کشتن 200 هزار نفر را به اسرائیل می دهم.«1 

یک نمونه از وحشی گری های فرماندار نظامی

گفتیم که:
ارتش شاه در کشتار گستردة مردم لحظه ای ترديد نکرد. بعضی از افسران خشن و الاُبالی که ذاتاً افراد 

خون خواری بودند، در کشتن مردم در بزنگاه هايی منتظر دستور مافوق هم نمی شدند. 
برای نمونه به يک مورد اشاره می کنیم:

»جنایت آمیزترین حادثه در روز 1357/10/16 در سرچشمة )تهران( صورت 
گرفت. 

مردم در حالی که در چهارراه سرچشمه مشغول تظاهرات بودند، با یک دسته 
نظامی روبه رو شدند. 

فرماندة دسته، ستوان »محمدحسین روحانی« از جیپ فرماندهی پیاده شد و 
مردم را دعوت به نشستن کرد. 

1- روزنامة کیهان، چهارشنبه 1394/11/۲8، ص 1)به نقل از خبرگزاری های جهانی(.
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مردم نیز روی زمین نشستند تا به سخنان این نظامی گوش فرادهند.
ناگهان، مسلسل ها به غرش درآمدند و ده ها نفر از مردم را در خاک و خون 

غلتاندند.«1

دشمن شناسی از زبان مقام معّظم رهبری

آمريکا به دنبال آن است که اين منطقه )غرب آسیا( روی خوش نبیند و دولت ها و ملت های منطقه به 
خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار يعنی صهیونیسم نیفتند. 

برای تروریست های مورد حمایت آمریکا شيعه و سنی، فرق نمی کند و مردم غيرنظامی اعم از شيعه 

و سنی، هدف آنها هستند. 

همان دست هايی که با ايجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلم و جنايت علیه مردم در سوريه 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.
آمريکا با انتقال داعش به افغانستان در پی توجیه حضور خود در منطقه است.

             آمریکایی ها خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند،

و کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه از حدود بيست سال قبل انجام گرفت، 

  مستقيم و غيرمستقيم،

  به وسيلة عوامل آمریکا بود،

    و اکنون نيز به دنبال آن هستند که با ایجاد ناامنی، حضور خود را توجيه کنند،

   و اهداف سياسی و اقتصادی شان را پيش ببرند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای در جايی ديگر فرمودند:
»لعنت خدا بر استکبار و بر عوامل استکبار و بر دولت خبيث و جنایت کار صهيونيسم و 

آمریکا و عوامل آنها که مردم و مسلمان ها را این جور نابود می کنند.« ۲

ايشان در جای ديگری فرمودند:
»داعش را آمریکایی ها به وجود آوردند و رئيس جمهور فعلی آمریکا در تبليغات انتخاباتی 

به آن اشاره کرد. 

1- يک سال مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه، نقل از روزنامة کیهان 1357/10/16، ص 5.
۲- روزنامة کیهان و جمهوری اسالمی، چهارشنبه 1396/11/19
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آمریکایی ها عالوه بر ایجـاد داعش، از آنها پشتيبانـی کردند و احتماالً آموزش برخی 

شيوه های خشن و وحشيانه را نيز مجموعه های وحشی آمریکا همچون »بلك واتر«1 به عهده 

داشتند. اما دولت آمریکا با وجود همة این بی رحمی ها و سنگ دلی ها، 

                                                              در تبليغات بين المللی، 

مدعی حمایت از حقوق بشر و مظلومان و حقوق حيوانات است،
                            که باید با بيـان حقـایق، آنها را رسوا کرد.«2

ايشان حمايت از ظلم 70 ساله به ملت فلسطین و همچنین حمايت از کشتار مردم يمن و ظلم به آنان 
را نمونه های آشکاری از ظلم  آمريکايی ها دانستند و اشاره نمودند:

»زیرساخت های یمن و مردم مظلوم این کشور به طور روزانه به  وسيلة هم پيمانان آمریکا 

با سالح های آمریکایی، بمباران می شوند، اما دولت آمریکا هيچ اعتراض و اعتنایی نمی کند، ولی 

با کمال وقاحت با نمایش چند  آهن پاره، ادعای بی دليل ارسال موشك از ایران را مطرح می کند.

درحالی که مردم یمن در محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشك وجود دارد؟!

البته براساس دستورات صریح اسالم، باید در مقابل ظلم ایستاد،

                                                               و به مظلوم کمك کرد.

در قضية مقاومت در منطقة غرب آسيا، آمریکایی ها تصميم داشتند مقاومت را ریشه َکن 

کنند، اما ما ایستادیم و گفتيم اجازه نمی دهيم. 

امروز برای همة دنيا ثابت شده است که:

            - آمریکا می خواست و نتوانست؛ 
                - و ما خواستيم و توانستيم.«3

نابودی قطعی استکبار

مدت زيادی از دوران سلطة سنگین استکبار بر جهان نمی گذرد. سال های سیاه و اسارت باری که دنیا 
در يک قرار نانوشته ای بین آمريکا و شوروی تقسیم شده بود. هیچ حرکتی بدون نظر و يا اشارة آنها روی 
نمی داد. نفس ها در سینه ها حبس شده و مجال خروجی نبود. حق مداران مأيوس، انديشمندان منزوی و 
1- »بلک واتر« سازمانی تروريستی آمريکايی که در عراق و سوريه با جنايت ها و آدم کشی های متعدد از طريق تک تیراندازی های هدفمند، 

صدها نفر از شخصیت های مؤثر اين دو کشور را ترور و ازبین برده است.
۲-  روزنامة کیهان، 1396/11/19

3- همان.
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دلسوزان جامعه، بی جايگاه 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 نمی جنبید، چون بر شاخه برگ از برگ

          سنگر آزادگان خاموش

          خیمه گاه دشمنان پرجوش

                       مرزهای ُملک

                                            همچو سرحّدات دامن گستر اندیشه، بی سامان

                      برج های شهر،

                                           همچو باروهای دل، بشکسته و ویران

                                             دشمنان بگذشته از سرحّد و از بارو

....

باغ های آرزو بی برگ

                     آسمان اشک ها پربار

                    گرم رو آزادگان دربَند

                    ... نامردمان در کار...

                                                      انجمن ها کرد دشمن،

                                        رایزن ها گرد هم آورد دشمن؛

                              تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند،
                          هم به دسِت ما شکسِت ما براندیشند...1

1- سیاوش کسرايی، منظومة آرش کمان گیر، راهیان شعر امروز، ج 3، ص 749.
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... ديری نپايید 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 يک حرکت عظیم توفنده و سراسری استکبار 
شرق و غرب را به زانو درآوردند و کشور و مردم کشور را آزاد کردند و اين حرکت تاريخی بی بديل، 

مهم ترين تحول سیاسی منطقه ای بود. 

اتّحاد نامقّدس استکبار و ارتجاع
چندی نگذشت که ناعرة1 اين حرکت از مرزها عبور کرد و مردم مسلمان منطقه را به  خود آورد. 

آن چه در عراق به  عنوان انتفاضة اول روی داد، تأثير شگرف انقالب بر آحاد مردم بود. 

زمامدار سرکوب گر و خون خوار عراق دست به کشتار گستردة مردم زد. سپس به منظور کنترل بیشتر 
اوضاع، جنگ ويران گر و پرهزينه ای را بر انقالب اسالمی تحمیل کرد. جنگی که صد در صد مورد حمايت 

شرق و غرب و ارتجاع منطقه بود. 
   در این جنگ هشت ساله،

 همان هایی 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 30 کشور تحت عنوان داوطلب به منطقه آوردند و آمريکا، شوروی، انگلیس، فرانسه 
و... که همة هنر خود را در تولید ساز و برگ نظامی بروز می دهند، انواع سالح های مدرن و ويران گر خود 

را در اختیار صدام قرار دادند. 
حاصل اين اتحاد نامقدس، ۲30 هزار شهید و بیش از دو میلیون مجروح و هزار میلیارد دالر خسارت 

مالی بود. 
پس از سی سال که از پايان جنگ تحمیلی می گذرد، هنوز هم از جبهه ها پیکر پاک شهـدای معّزز ما 

می آورند؛ گر چه اينها هزينه های انقالب اسالمی است که اجتناب ناپذير بوده و هست... 
طولی نکشید صدام که آغازگر آن همه جنايت و ويران گری ها بود، در آتشی که خود افروخته بود، 
نابود شد و عراق به دست عراقی های استکبارستیز افتاد؛ همان ها که برادران دينی و فکری انقالبند و 

1- آتش و شعله، گرمی آتش و حرارت.
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متحد بالقوه و بالفعل ما هستند. بدين سان عراق صدامی که تا قیامت سر سازش و همراهی با انقالب ما 
را نداشت، در آغوش انقالب قرار گرفت.

اين درست ترجمان اين آيه است:
اَءاهلل.1 اُؤَن اِلاّ اَْن َیْشَ ا َتْشَ َوْمَ

)آن چه خدا خواست، همان می شود.( 

راه یك  طرفة مبارزه
لبنان يکی از کشورهايی بود که در تقسیم میراث عثمانی به فرانسه رسید. فرانسوی ها اين کشور را 

به مرکز فساد تبديل کردند... و روزگاری بود... 
برای نشان دادن بدبختی های نهادينه شدة کشورهای عربی به بخشی از مصاحبة يک ژنرال اسرائیلی 

در آستانة جنگ اعراب و اسرائیل می پردازيم.
از ژنرال می پرسند:

- شما که قصد جنگ با اعراب را داريد، با چه امکاناتی می خواهید با مصر، سوريه، لبنان و اردن 
بجنگید؟

ژنرال مزبود در جواب می گويد:
- برای شکست مصر يک لشکر کافی است. برای شکست سوريه يک تیپ کافی است. اردن هم با 

يک تیپ می توانیم شکست بدهیم. 
خبرنگار می پرسد:

- لبنان را چگونه شکست می دهید؟
ژنرال می گويد:

- با يک گروه اُرکست، لبنان را شکست می دهیم!!۲
زمان به سرعت گذشت. انقالب اسالمی روح شجاعت و مبارزه و خودباوری و امید را در عروق لبنانی 
هم تزريق کرد. کار حزب اهلل لبنان )نه کشور لبنان( به جايی رسید که در يک جنگ فرسايشی 33 روزه 

در تاريخ 1385/5/۲3 طعم تلخ شکست را به رژيم کودک  ُکش اسرائیل چشاندند.
اين اولین شکست آن رژيم از مسلمانان بود. 

1- سورة بَّینه، آية آخر.
۲- روزنامة جمهوری اسالمی، 139۲/5/5، نقل از روزنامة القدس العربی. 
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سال بعد هم همین رژيم منحوس در يک جنگ ۲۲ روزه از »حماس« به سختی شکست خورد. 
اين دو شکست در حقیقت شکست اسرائیل از انقالب اسالمی بود.
لبنان هم مانند سوريه و عراق از انقالب اسالمی زنده و بیدار شد. 

افغانستان نمونة ديگری از بیداری اسالمی است. 

امروز 15 سال است که آمريکا و 16 کشور همراه وی بخشی از افغانستان را به منظور کنترل انقالب 
اسالمی به اشغال خود درآورده اند. اما به سختی شکست خورده است و صدها تَن ُکشته داده و چند برابر 

آن مجروح و میلیاردها دالر خسارت مادی و حیثیتی ديده است.
یمن نمونة ديگری از بیداری اسالمی است...

خط مبارزة انقالب اسالمی با استکبار، 

خط حياتی و راهبردی و یك  طرفه است. 

اصواًل:
           حيات انقالب در مبارزة دایمی با دشمنان مسلمانان است،

                                                                                                  و تردید در این خط، 

                                                                                                           خيانت است.

بهار عربی

پس از کودتای سرهنگان در مصر و معمر قزافی در لیبی، ديگر هیچ حرکت انقالبی و ضد استعماری 
در کشورهای عربی مشاهده نکرده بوديم. در حالی که اکثريت قريب به اتفاق اين کشورها، يا توسط امرا و 
پادشاهان سرسپرده، بی سواد و مردم ستیز اداره می شوند و يا به وسیلة افراد وابسته و سلطه پذير، به  عنوان 
رئیس جمهور. در اين کشورهای استعمارزده هر چند سال يک بار يک نمايش مضحک به نام انتخابات 

رياست جمهوری برگزار می شود که نتیجة آن از قبل معلوم است. 
اين زمامداران به ظاهر منتخب، رويکردی متفاوت با پادشاهان ندارند. اين هم یکی دیگر از ترفندهای 

زشت استکبار برای تحقير کشورهای اسالمی است. 

اما سرانجام بُغض فرو خوردة ملت های رنج  کشیدة عرب ترکید و آتشفشان سرکش آن از شمال آفريقا 
و از تونس آغاز شد و دامنة آن به لیبی و مصر کشیده شد.

اين حرکت توفنده و امیـدبخش رايحة روح نـواز آزادی را به دنبال داشت، که می توانست برای همـة 
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ملت های عربی، آزادی بخش باشد؛  که اين تالش مردمی، به بهار عربی شهرت يافت. 
اما استکبار جهانی به رهبری آمريکا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حاکم 
بالمنازع جهان شده، به سرعت دست به کار شد و جلو سرايت آن سیل عظیم را گرفت. در مصر با کودتای 
نظامی، حاصل انتخابات مردمی را زير پا گذاشت و امور را به يک نظامی خشن و سرکوب گر سپرد. در 
لیبی چنان به جان حرث و نسل افتاد که حداقل 30 سال برای بازسازی اين کشور وقت الزم است. اين 

حمله و ضد حمله، دو پیام به  همراه داشت:
- استکبار جهانی هر چند در دفاع از منافع خود بسیار خشن، وحشی و ضد اصول است.

- اما به شدت آسیب پذير است.
به هر حال هـر چـه بود، ضد حملة استکبار و شکست انقالبیـون مانند شکست نهضت اسالمی و 
مردمی کشورمان در 15 خرداد 134۲ که 15 سال بعد در ۲۲ بهمن 1357 با شور و شعور بیشتر به پیروزی 

رسید، عاقبت سیطرة خود را بر منطقه نشان خواهد داد و امیدها را شکوفاتر خواهد نمود. ان شاءاهلل.

اندر انگیزة تألیف کتاب

خوانندگان عزيز که از موضع سیاسی نويسنده و سبک نگارش ما در تجزيه و تحلیل مسائل سیاسی 
کشور آگاهند، به کرات و با نهايت محبت و حمايت تأکید کرده  اند که خوب است پس از اتمام بررسی 
مسائل کشور تا آستانة پیروزی انقالب اسالمی، به تدريج به عناوين مباحث بعد از پیروزی انقالب هم توجه 

شود و کتاب هايی در اين عرصه با رويکرد سیاسی و تحلیلی، تدوين گردد. 
با لطف خداوند سبحان و نظر مبارک حضرت بقیـه اهلل االعظم امام عصـر ارواحنـا فداه، جلد اول اين 

مجموعه تقديم دوستان و عالقمند می شود.
اين جلد به مجموعه رويدادهای سال 1358 که سال اول جمهوری اسالمی است، اختصاص دارد. 

طبق معمول تمامی رخدادهای ذکر شده در اين مجلد مستند و اغلب همراه با تجربه و تحلیل است.
از خداوند قادر متعال می خواهیم که ما را در تهیة مجلّدات بعدی موفق فرمايد. آمین.

تهران، علی محمد بشارتی

1397/۲/15
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مختصری راجع به رضاخان
رضاخان یک عامل انگلیس بود و در این تردید نیست.1

بزرگ ترین وجه مشترک حاکمان خودکامه، ستم گری 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.

عدالت خواهی، فطری انسان است. مردم ذاتاً طرفدار عدل و مخالف جورند. بنابراین،  حاکمان 
ستم گر، با فطرت و خلقت در ستیزند و برخالف جهت رودخانه شنا می کنند. 

تجزیه و تحلیل پیرامون ستمگری های حاکم جور،  نوعی عدالت خواهی و هواداری از سیاستی 
است که انبیای بزرگ الهی به آن منظور، مبعوث شده  اند تا دادگری را در جامعه به اجرا درآورند. 
سختی و سنگینی رسالت انبیا از همین نقطه شروع می شود. نه این که عدالت خواهی سخت 

1- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تیمسار ارتشبد سابق حسین فردوست، ج 1، ص183.
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است، خیر، بلکه مجموعة عناصر و عوامل و حاکمانی که سالیان دراز با ستم گری تمام،  بر مردم 
حکومت رانده بودند، نمی توانستند از مسیر خود بازگردند و راه عدل را طی کنند. غرور آنها و 
مهم تر این که عادت آنان،  )که روی قاعدۀ اَلْعَْاَدۀُ َطیِبَعـٌة ثَْانَوییـٌَة( به صورت  یک معضل عمیق 
در آنها نهادینه شده بود، باعث می شد تا آنها راضی نباشند از عدل بشنوند و دادگری پیشه کنند. 
بنابراین با انبیا به ستیز برخاستند و مردمی را که پیروی از پیامبران می کردند، با شدیدترین شکل 
ممکن نابود می نمودند. گروهی را به بند می کشیدند و جمعی را هم نفی بلد کرده و حتی تعدادی 

از پیامبران را نیز به شهادت رساندند.1 
به رغم این همه طغیانگری و تندروی،  خط عدالت پی گیری شد و دادخواهی با هر سختی و 

مشقتی که بود، تداوم یافت و پیروی از خط مشی پیامبران الهی تثبیت گردید. 
این تنازع بین حق و باطل که در تعبیر حکومتی و اجتماعی جنگ عدالت خواهی با ستم گری 

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 کشته ها و وسعت یافتن 
انواع محرومیت ها تداوم یافته، هیچ عاملی نتوانسته آن را متوقف کند. 

جالب است که:
                          انسان های الهی و متعالی،  عدالت خواهی 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 عدالت خواهی است.
در طول تاریخ،  اغلب حاکمیت ها،  به دالیلی که در این مقال نمی گنجد، به دست دین ستیزان 
مردم گریز بوده است، اما مبارزات بی امان و عدالت خواهانة مردم،  عرصه را بر ستم گران به شدت 
تنگ کرد و آسایش را از طاغوتیان گرفت و آرامش آنها را سلب نمود. اگرچه بسیاری از این 
مبارزات بی سرانجام ماند، اما همان گونه که گفتیم، توفان توفندۀ مبارزات، هرگز خاموش نشده و 
کار را پیوسته برحاکمان جور بسیار دشوار کرد؛ چیزی که نمونة بارز و زندۀ آن را در دهه های 

1 - َذلَِک بِأَنَُّهْم َکانُوا َيْکُفُروَن بِآَياِت اهلَلِهّ َو َيْقُتُلوَن الَأْنْبَِیاَء بَِغْیِر َحٍقّ َذلَِک بَِما َعَصْوا َوَکانُوا َيْعَتُدوَن )سورة آل عمران، آية 11۲(
۲- سورة حجرات، آية 15.
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اخیر خود شاهد بوده ایم و امروز نیز شاهد آنیم.
در طول تاریخ غم بار کشورمان،  حاکمیت ها همواره در دست پادشاهان سّفاک و خون ریز 
بوده است که برای استمرار حکومت جابرانة خود بر خرد و کالن و پیر و جوان رحم نمی کردند 
و خودمحوری را در تمامی عرصه ها محور کار خود قرار داده بودند. این دوران دیرپای و طوالنی 

تا پیروزی انقالب تداوم یافت.
یکی از مقاطع خون بار و سخت در تاریخ کشورمان، دروان تلخ رضاخان است. این مقطع 
حساس، اگرچه بیش از بیست سال به درازا نینجامید، اما به دلیل تأثیری گذاری زیاد و اثرات زیان بار 

آن، بسیار مهم بود. 
این دوره تلخ و تاریک به همین دلیل، به دورۀ رضاخانی معروف شد. مشکالت عدیده، 
مصایب فراوان، درگیری های پیوسته، ناهمواری های گسترده، نامالیمات و خالصه محرومیت های 
عمیق این دوران را با دوره های دیگری نمی توان مقایسه کرد؛ حوادث پشت سرهم که همگی علیه 
مصالح ملی صورت گرفت و به اسارات بیشتر مردم و وابستگی شدیدتر کشور به بیگانگان منجر 

می شد.
اینها از تلخ ترین و دردناک  ترین مشخصات این دوره است. به همین دلیل با صراحت و قاطعیت 

می توان گفت:
- هیچ دوره ای در تاریخ کشورمان، این همه برنامه ریزی برای اسارت کشور و مردم کشور وجود 

نداشته است.

ظلم و ستمگری از ویژگی های حکومت های غیرالهی است. 
وجه مشترک پادشاهان در طول تاریخ کشور، ستم کاری بوده است. اما در دورۀ رضاخانی، 

دین ستیزی و مردم گریزی نهادینه شد. 
رجال و شخصیت های دولتـی مسابقـة زشتـی را برای وابستگـی بیشتر خود و کشـورشان به 
بیگانگان آغاز کرده بودند. بنابراین جا دارد که به رویدادهای این دورۀ بیست  ساله دقیق تر بنگریم 

و عمیق تر به تجزیه و تحلیل حوادث دورۀ 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 پرداخته اند )صرف نظر از قلم به مزدها و 
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نویسندگان وابسته( این دوره را سخت و تلخ و پرتشنج و دردآور گفته اند. همچنین رضاخان را 
عنصری عادی، ساده لوح، بی سواد، خشن، کم صبر، لجوج، سخت گیر، مریض، کم حرف و... 

معرفی کرده اند. 
رضاخان در سخن گفتن بسیار ناتوان بود. به همین دلیل هرگز سخنرانی نکرد. در جاهایی که 
مجبور بود چند جمله ای بگوید، مطالب را از روی نوشته    ای که برایش تهیه کرده بودند، می خواند؛ 

آن هم بسیار دست و پاشکسته و نامنظم. 
تیمورتاش وزیر دربار رضاخان می نویسد: 

»رضا شاه کم تر حرف می زد. 
بزرگ ترین رنج و مصیبت او این بود که در جمعی مجبور به سخنرانی بشود. 

غالباً جمالت را به غلط تشکیل می داد. زیاد فحش می داد.«1

انگليس 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 جبران ناپذیری 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 برنامه های 

استعماری خود را به اجرا درآورد. 
یکی از محققان می نویسد:

»رضاخان ذاتاً خود محـور بود، ولی لندن هم او را به دیکتـارتوری تشویق 
می کرد.«2

محمدعلی کاتوزیان محقق معاصر، دوران شانزده سالة حکومت رضاخان را به دو دورۀ کلی 
تقسیم می کند. 

وی از 1304 تا 1312 را دورۀ دیکتـاتـوری و از 1312 تا 1320 شمسی را دورۀ استبـداد 
برمی شمارد. 3 بنابراین ایراد اصلی به انگلیس وارد است. چون همة دین ستیزی رضاخان، به دستور 

1- آيینة عبرت، نصر اهلل سیف پور، ص 13
۲- همان. 

3- مجلة ياد ، شمارة 45.
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انگلیس بود. 
به قول آیت اهلل حائری یزدی، مؤسس حوزۀ علمیة قم، انگلیس ها حلقوم اسالم و مسلمین را 

گرفته اند و تا آن را خفه نکنند، دست برنمی دارند.1
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 می کردند. با افزایش بودجة 
نظامی و رفاه نسبی که در این طبقه به  وجود آمد، نظامیان به عنوان مجریان چشم و گوش بستة 
شاه، بیشترین فشار را بر توده های مردم و مخالفین رژیم وارد آوردند و چیزی نگذشت که اختناق 
شدید پلیس بر سراسر کشور حاکم شد؛ که در طول تاریخ ایران، نمونة آن را کمتر می توان یافت.2 
همة اینها با نظر انگلیس انجام می شد. 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، بی تفاوت نباشند و نگران اقدام های مشابه 

انگلیس به مردم مسلمان کشور باشند. 
برای این که به اهداف استعماری انگلیس در ایران بهتر و بیشتر پی ببریم، به شرح خصوصیت 
و شخصیت و ماهیت رضاخان )که توسط انگلیس ها کشف و بر ملت مظلوم ایران تحمیل شد(، 

می پردازیم:

رفتار  رضا شاه با علما و حافظان اسالم

برای رضاخان مردم ایران هیچ اهمیتی نداشتند و همان گونه که گفتیم، این امر هم از خاستگاه 
خانوادگی و زندگی قزاقی و هم، آموزشی بود که مقامات انگلیس و سرویس های 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 اسارت بار معنی ندارد. 
به ارایة یک سند از رفتار رضاخان با علما و مردم اشاره می کنیم. 

ژراردووبلیه می نویسد:
1- همان.

۲- علما و رژيم رضاخان، حمید بصیرت منش، ص 38.
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»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 چاره جویی سوار خودرو شد، بی آن که منتظر شود تا دو 

خودرو مسلح که او را اسکورت می کردند، آماده شوند. 
یک سره به سوی قم رفت. داخل صحن شد. امام جمعة مسجد را با عصای 
آهنینش به  شدت مضروب ساخت و آن گونه 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 می کند: 
»یک روز در ماه رمضان، به دربار رفتم. سرلشکر سردار رفعت و سرلشکر خدایار 

نیز حضور داشتند. شاه قدم می زد و قدری عصبانی به نظر می آمد. 
سرلشکر رفعت برای خود شیرینی گفت: 

قربان! دیشب با سپهبد امیـراحمـدی به مسجد رفتیم. نمـاز خـواندیم و خیلی 
دعای اعلیحضرت کردیم. مردم که شب زنده داری می کردند، عموماً 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 می فهمم که اشکال کار کجاست. من آخوندبازی را 
می خواهم از بین ببرم. گفته ام که در مساجد، فرش ها را جمع کنند و میز و صندلی 

1- سیمای پهلوی، ژرار دو ويلیه، ترجمة عبدالرحیم میهن يار، ص 99
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بچینند، ولی سپهبد ارتش می رود و جانماز پهن می کند و روی زمین پهلوی آخوندها 
می نشیند. این پیرسگ هم می گوید رفتیم و اعلیحضرت را دعا کردیم.

                                                                          چرا رفتید؟«1

بی اعتقادی نسبت به امام حسین)ع(

تاج الملوک همسر رضاخان می نویسد: 
»حسینقلی خان اسفندیاری شوهر خواهرم که پزشک مخصوص رضاخان بود، 
اعتقادی به حرف های مذهبی نداشت و حتی با عزاداری امام حسین )ع( هم مخالف 
بود و می گفت: در هیچ کجای دنیا، مردم برای دشمنان خودشان عزاداری نمی کنند. 

این عرب ها دشمن ملت ایران بوده  اند. 
رضاخان این حرف ها را می پسندید و می گفت: 

من نمی فهمم چرا مردم برای عرب ها!!؟؟ عزاداری می کنند.«2

بازی با باورهای دینی مردم

رضاخان را انگلیس ها به قدرت رساندند تا اعقادات دینی مردم که بزرگ ترین مانع برای تسلط 
بیگانگان بر کشورمان بود، از بین  ببرند.

رضاخان در اسالم زدایی گستاخی ها کرد و رذالت ها نمود. 

به یک نمونه از این رذالت های رضاخان اشاره می کنیم. تاج الملوک می نویسد:
»اوایل، توپ افطار و سحر منظماً شلیک می شد و موقع خـوردن و نخـوردن را 
اعالم می کرد. حتی هیأت دولت، وزرا، اعیان و اشراف، توپ که در می رفت، با این 

که همگی به اتفاق، جزء روزه خواران بودند، مشغول افطار می شدند.
بعدها که حکومت، قدرت و قوام زیادتری پیدا کرد، رضا اظهار داشت که 

می خواهد جلو این آخوندبازی ها را بگیرد. 
در این جا، 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 

1- خاطرات نخستین سپهبد ايران، ص 408
۲- روزنامة کیهان، 9 بهمن 1381
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ساعت جلوتر از طلوع فجر می انداختند.
با این یک تیر دو نشان زد؛ عامه را که ساعت نداشتند، به واسطة درازی ساعات 
روزه از روزه داری بری می کرد و اشخاص ساعت دار هم به توپ سحر و افطار بی اعتماد 

ساخت، تا جایی که اکثراً خواستار توقف شلیک و جمع آوری توپ ها شدند.«1

بی اعتقادی به نماز و روزه

رضاخان اهل نماز نبود. می گفت: 
- مگر خدا عرب هست که باید روزی پنج نوبت با او عربی صحبت کنیم؟ 

روزه هم نمی گرفت و می گفت:
- انسان هروقت گرسنه می شود باید غذا بخورد.2

ولع سیری ناپذیر

رضاخان همان ولگرد خرک چی، پس از رسیدن به قدرت، با سوء استفاده های گسترده  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 جمع آوری اموال برای خود بپردازند.
به رغم ثروتمند بودن، وی بسیار خسیس، ممسک و بدتر این که بسیار لئیم بود. یعنی از این که 

مردم دارای مکنت شوند، ناراحت بود و جلوگیری می کرد.
دیوان بیگی فرماندار مازندران می نویسد:

»روزی رضاشاه از من پرسید: چرا این زمین ها )زمیـن های ساحلی( باتالقی 
است؟

من پاسخ دادم: این باتالق ها، فوایدی هم دارد. زیرا رونق اهالی را تأمین می کند، 
دهقانان، مرغابی هایی را که ییالق می کنند و از روسیه می آیند، شکار می کنند.

رضاشاه با حیرت گفت: مال چه کسی را شکار می کنند؟ مال من را؟ آن هم 
مفت و مجانی؟ 

سپس به مباشرین خود دستور داد که شکار مرغابی ها در آن ناحیه قدغن شود.«3
1- ملکه پهلوی، کیهان، 1381/11/15.

۲- 57 سال اسارت، ج 1، ص 50 .
3- داستان هايی از عصر رضاخان، محمود حکیمی.
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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 مانده های اعتقادات رضاشاه را گرفتند.

تاج الملوک می نویسد: 
»کم کم حرف های محمدعلی فروغی در او اثر کرد و کار به جایی رسید که رضا 

به کلی منکر بهشت و جهنم شد.«1
چنین شخصی که معتقد به بهشت و جهنم نبود، به نسل کشی گسترده دست زد، به بیگانه پرستی 
فرمان داد و فساد را در ابعاد مختلف آن ترویج کرد، به طوری که کلیة اعضای خاندانش اعم از زن 

و مرد، پیر و جوان فاسد شدند.
او مردم کشور را هم  چنین می خواست.2

ترور گستردة مخالفان 

یکی از وجوه مشترک رژیم های 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 1316 شمسی، کشتـن آیت اهلل حـاج آقـا 
نوراهلل رهبر علمای مهاجر در 1306، کشتار گستردۀ مؤمنان و زایران و مجاوران حضرت رضا)ع( 
در سال 1316 در 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 حوزۀ 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 

اجازۀ برگزاری هیچ گونه مراسمی را برای ایشان در تهران و دیگر شهرستان ها نداد.3
1- روزنامة کیهان، سه شنبه 15بهمن 81 ، ص 3.

۲- علما و رژيم رضاخان، ص 146.
3- 57 سال اسارت، ج 1، ص ۲15.
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در طول حکومت بیست سالة رضاخان، چیزی در حدود پنجاه هزار نفر از مردم کشور، به 
بهانه های 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 خانوادۀ اصیل 
است که دارای تربیت صحیح و خصلت های اعتقادی و اخالقی باشد.

او تا آخر هم روحیة مردم ستیزی را حفظ کرد. به هیچ کس چه مردم عادی و چه مقام های 
باالی مملکتی، احترام نمی گذاشت و مراعات مقام و شخصیت آنها را نمی کرد. 

ملک الشعرای بهار پس از ترور میرزاده عشقی که به دستور رضاخان انجام شد، می نویسد:
»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 

ناراضی تر خواهند شد. 
مشارالیه اظهار کرده بود که چه اهمیت دارد قتل یک نفر؟  چرا در جنگ های 

ما که آن قدر کشته می شوند، اظهار تأسف نمی کنید؟!
این درست سنخ فکر او بود. او می خواست با مردم همان طور رفتار کند که 

صاحب منصبان مافوق، روزی با او می کردند. 
وی همان طور به تودة مردم نگاه می کرد که یک صاحب منصب در میدان 

جنگ به سربازان و کشته شدن آنها نگاه می کرد. سنخ فکرش این بود. 
بنابراین تعجب نمی کرد اگر یک نفر از مردم را ترور بکنند، بکشند.«1

سوادکوهی، بچة خرک چی مازندرانی، نظامی خشن، بی سواد، رضا ماکزیم، در چهل و هشت 
سالگی رضاشاه پهلوی می شود. 2 چه انتظاری از چنین شخصی می توان داشت که مردم داری را 

پیشه خودسازد.

بیماری روحی و روانی

در مورد بیماری رضاخان اصاًل جای تردید نیست. رفتار او نسبت به اطرافیان و هواداران خود، 
1- تاريخ مختصر احزاب سیاسی، ملک الشعرای بهار، ج ۲، ص 110.

۲- سیمای پهلوی، ژرار دو ويلیه، ص 81 .
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بهترین دلیل این مدعاست، بی جهت عصبانی می شد و بدون دلیل افراد را تنبیه می کرد.
امیر طهماسبی، رضاخان را به بازدید از راه ها و جاده هایی که ساخته بود برد و سربازخانه هایی 
را که در اکثر نقاط آذربایجان به قیمت خالی کردن جیب مردم و با ظلم و جور ساخته شده بود، 

به رخ سردار سپه می کشید. 
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، همین طور بِّر و بِّر به رضاخان نگاه می کرد

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 
این که 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 می کرد. رضاخان پرسید: ناراحت شدی؟

جواب داد: خیر! برای این که جا خالی دادم و لگدی که شما پراندید، به نفر عقبی خورد.1
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 می گیرند.

اتحاد دولت و ملت، نیرومنـدترین و مـؤثرتـرین قدرت در برابر تمام    خواهـی و دخالت های 
بیگانگان است. 

این موضوع به کرات به اثبات رسیده است و نیازی به دلیل ندارد.
استکبار جهانی، از چند قرن پیش، تالش همه جانبه ای نمود تا زمامداران را به بهانه ها و ترفندهای 

1- 57 سال اسارت، ج 1، ص 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 گه گاه از غفلت دولت و ملت 
استفاده کردند و کشور را به سمت و سوی بیگانه گرایی 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، خوش گذرانی و تفریح، خریدن درباریان، پرداخت وام های کالن برای استفادۀ 

دربار و درباریان... موجب شد که زمامداران، به تدریج 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 نمونه های ارزنده و افتخارآمیز تاریخ کشور ماست. در 
آن حادثة شورانگیز، یکی از بزرگ ترین توطئة استعمار انگلیس با وحدت و هماهنگی بین مردم، 

خنثی شد و قرارداد انحصار تنباکو لغو گردید.
به  قول ادوارد براون جاسوس کهنه کار انگلیس: 

- لغو این امتیاز، لطمة بزرگی به حیثیت دولت انگلیس وارد آورد.1
برای  تصمیم گرفت  استعمارگر،  پیر  را گرفت.  این شکست، درس های الزم  از  انگلیس 
جلوگیری از تکرار چنان شکست ذلت باری، عوامل شکست را که اعتقادات اسالمی مردم و 
روحانیت بود، از سر راه خود بردارد؛ چیزی که مرحوم آیت اهلل میرزای شیرازی پیش بینی کرده 

بود. 

مرحوم مدرس می گوید: 
»پس از اثرگذاری فتوای مرحوم شيرازی در استقالل و عّزت کشور در سامرا، خدمت 

ایشان رفتم و از اثرات بسيار آن فتوا برای ایشان توضيح دادم.

آن مرد بزرگ، آثار تفکر و نگرانی در چهره اش پيدا شد و دیده اش پر از اشك گردید. 

علت را پرسيدم.

چه، انتظار داشتم مسرور و خوشحال شود. 
1- انقالب ايران، ادوارد براون، ص 55 .
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فرمود: حاال حکومت های قاهره فهميدند قدرت اصلی یك ملت و نقطة تحریك شيعيان 

کجاست. 

حاال تصميم می گيرند این نقطه و این مرکز را نابود کنند. 
نگرانی من از آیندة جامعة اسالمی است.«1

انگلیس به منظور اجرای طرح های ضد اسالمی، به دنبال عنصری می گشت 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 ویژۀ انگلیس قرار گرفت و به تدریج آموزش های الزم را 

به او دادند و برای سلطنت آماده اش کردند.
این موضوع قباًل مورد توجه محققان و اندیشمندان بوده است. 

ملک الشعرای بهار در جلد اول تاریخ مختصر احزاب به این مورد تصریخ می کند. 
جالب این که:

- ملک الشعرا از قول خود رضاخان نقل می کند که وی روزی به او گفته بود:
                                                                           ''مرا انگلیس روی کار آورد.''

ولی از هرچه بگذریم، وصیت نامة اردشیرجی جاسوس کهنـه کار و با تجربة انگلیس در تهران 
به خوبی و به صراحت از نقش انگلیس در سلطنت رضاخان و دین ستیزی رضاخان به دستور انگلیس 

به روشنی پرده برمی دارد.
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 سیاست های براندازی انگلیس در ایران 

است. این خصومت ها هنوز هم اگر نه به شکل قبل، ولی با سازماندهی جدید ادامه دارد. 
رضاخان چیزی نبود که اهمیتی داشته باشد. او مجری افکار و اندیشه های انگلیس بود، همچنان که 
پسرش محمدرضا، نقشه های شوم آمریکا را در کشورمان به اجرا درآورد که حرث و نسل را به نابودی 

کشاند. 
در حقیقت در دوران محمدرضا مسئولیت دین ستیزی انگلیس در ایران به آمریکا محول شد. 

1- شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت، ص 45.
۲- 57 سال اسارات، ج 1، ص 16.
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آمریکا بود که بعد از کودتای 1332 پنجه در پنجة مردم ایران افکند و همة فرصت ها 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 می گوید:
»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 سیاست هایـی که آزادی و استقـالل ملت ایران و جهـان اسالم را تهدید 

می کند، مبارزه می کنم و هدف خود را هم می شناسم.«1

قانون و حقوق بشر انگلیس

مجموعة مبارزات، مقاومت ها و مخالفت های مخالفان رضاخان در دوران سلطة بیست سالة وی، 
عمدتاً به منظور محدود کردن وی در چهارچوب قانون و جلوگیری از دین ستیزی و مردم گریزی 
او بود. اما حامیان رضاخان که قانون و قانون گرایی و شعارهای مشابه را صرفاً برای سرگرمی مردم 
کشورهای تحت ستم مطرح می کردند، اجازه ندادند که رضاخان، قانونمند و پاسدار قانون اساسی 

گردد؛ چرا که اصوالً رضاخان را به این منظور به  قدرت 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، همچان که هیچ گاه با محمدرضا کنار نیامدند.

مردم در زمان آن پدر و این پسر در زندان بزرگی به سر می بردند که نامش ایران بود. 
مردم آزادی می خواستند، 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 
مجسمة شّر و وابستگی در روز سوم اسفند ماه 1320 به زیر کشیده شد و مردم نفس راحتی کشیدند 

و از سقوط او شادمانی ها کردند.

1 - مدرس، ج 1، ص 18۲.
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هرچه بود، دوران سیاه رضاخانی دورانی سخت و طاقت فرسا بود. 
به جاست نویسندگان و محققان، به بررسی ابعاد مختلف حوادث آن دروان بپردازند و مردم 
متعهد کشورمان، به  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 این  همه گستاخی که طی سال های اخیر 

افزایش یافته، باشند.

دشمن همیشگی

به نظر می رسد که آشنایی بیش تر مردم با توطئه های دشمنان استکباری ما رسالتی سنگین و 
حساس است. بر همة کسانی که می توانند از این رهگذر مقاومت مردم را در برابر استعمارگران 

افزایش دهند، فرض است که صف خودی ها را از غیرخودی جداکنند و بدانند که:
دشمن، دشمن است. اگر دشمن ما، از سِر دوستی سخن گوید و از دِر دوستی وارد شود،

                                                           در آن صورت ما باید در خط خود تجدید نظر کنیم،

                                                                و بدانیم که داریم از موضع خود عدول می کنیم. 

                                                                   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 گسترده تر کنیم و 
فریب فریب کاری های دشمن نخوریم و قول حکیمانة پروردگار سبحان را همواره مدنظر داشته 

باشیم که به پیامبر عالی قدر اسالم)ص( می فرماید:
َو لَْن َتْرَضْىَ َعْنَك الَْيُهوُد َوَل الَناَّصاَرْىَ َحَتاّْىَ َتَتاِّبَع ِمَلاَّتُهْم.1

)هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد، مگر آن که:
 مواضع آنها را قبول کنی و از اصول خود برگردی.(

 امروز این خطاب الهی متوجه ماست.
پروردگار خطاب به ما می گوید:

1- سورة بقره، آية 1۲0.
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- هرگز امپریالیست ها و صهیونیست ها از شما رضایت نخواهند یافت مگر آن که به آنها گرایش 
یابید و مانند آنها فکر کنید و از مواضع آنها جانبداری نمایید و این یعنی تسلیم. یعنی ذلت! 

لَه. ا اَلذِّ َو َهْيهاُت ِمنِّ
)ما هرگز تن به ذلت نخواهیم داد.(1

بنابراین، این خصومت ها و مخاصمات ادامه خواهد یافت. به  عبارت دیگر خصومت جهان خواران 
دلیل روشنی بر اصالت راه ماست. البته باید اذعان نمود که ما دنبال دشمن تراشی نیستیم.

مقام معظم رهبری می فرمایند:
»بنای ما در سياست خارجی تعامل با کشورهای دنياست؛ اما این تعامل نباید به قيمت 

دست برداشتن از اصول باشد«.2 

بنای نویسنده بر خالصه نویسی 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 خالصه نویسی می داند و هم به خوانندگان حق می دهد که به میزان عالیق آنها به مطالب 
تاریخی بپردازد.گر چه در خالصـه نویسی 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 اسالم ستیز 
و مردم گریز پرداخته ایم. وانگهی عالقمندان می توانند هم به منابع ارایه شده رجوع کنند و هم 
به مجلدات ده گانه کتاب که اختصاصاً به عملکرد سیاه و دودمان پهلوی تحت عنوان »57 سال 
اسارات« که قباًل 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 می خواهیم.

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 دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در امور 

کشور بازدارد.
1- از فرمايشات امام حسین)ع(.

۲- سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن نظام، 138۲/5/1۲
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احسان نراقی می نویسد:
»شاه با ترویج ایران گرایی قبل از اسالم، زرتشت گرایی، غرب گرایی و حمایت 
از بهائیت و فراماسونری و حمایت از بی بندو باری، سعی در تضعیف ارزش های اسالمی 

و منزوی کردن مسلمانی و مسلمانان را داشت. 
شاه با راه اندازی جشن های 2500 سالة شاهنشاهی و تغییر تاریخ هجری پیامبر 
اسالم به تاریخ شاهنشاهی کوروش، تالش می کرد تا ضمن کاستن از اهمیت اسالم، 

به ایدئولوژی سازی شاهنشاهی نیز دست یابد. 
تمام تالش شاه از این اقدامات این بود که: 
             به دوران قبل از اسالم رجوع کند.

 او می خواست 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 1344 با پیامی به اردوی بین المللی پیشاهنگی اعالم کرد:

»اجداد و نیاکان ما ایرانیان در چند هزار سال پیش منش های مقدس پیشاهنگی 
را شعار ملی می دانستند که خالصة آن:

                                                   پندار نیک، 
                                                  گفتار نیک، 
                                               و کردار نیک

                                                                 است.«2
فرح هم می کوشید تا زرتشتی گری را در مقابل اسالم احیا کند. وی کنگرۀ زرتشتیان جهان را 

در وسط ماه رمضان برپا کرد و با مشروبات مختلف و شامپانی از میهمانان پذیرایی کرد.3

دیدگاه شاه نسبت به روحانیت 

شاه بیش از همه چیز از علما و روحانیت بدش می آمد و عمیقاً با آنها دشمنی می کرد. او در 
1- از کاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقی، ص 65 .  

۲- روزنامة اطالعات، 1344/5/7
3- غرور و سقوط، آنتونی پارسونز)آخرين سفیر انگلیس در ايران(، ص 49.
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راستای اسالم زدایی که نمی توانست از ترس واکنش مردم موضع علنی بگیرد، تا توانست و تا 
می توانست علیه علما، روحانیت و قم خصومت می ورزید.

سخنرانی زشت شاه در روز چهارم بهمن ماه 1341 در قم هرچند به  وضوح عالمت بی دینی 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 می خواست علیه روحانیت 
حرف بزند و بهانه ای برای تندروی به دست علما بدهد. اما کار وفق خواست شاه پیش نرفت. 

                                                                                                                                زیرا:
1- از حضور مردم قم هیچ اثری نبود. آن چه در تصاویر قدیمی مشاهده می شود، مردمی بودند 

که با 14 اتوبوس از تهران به قم آورده شده بودند.
2- از حضورعلما و روحانیت هم در مراسم خبری نبود. چند عمامه به  سر هم که آن جا 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. سخنانـی کـه بدون تـردید در پایـه های بنـیاد 

شاهنشاهی رخنة وسیعی ایجاد کرد.
شاه گفت:

»انقالب بزرگ ملی ما تا به حال بدون خون ریزی و بدون هیچ گونه عکس العمل 
ناشایسته ای با کمال سرعت پیشروی می کند، ولی باز یکـی دو هفتـه ای است که 
همان طوری که سرمای زمستان دارد کم می شود، می بینم یا می شنوم که بعضی ها 
مثل مارهای افسرده ای و چون اینها در کثافت خودشان غوطه ور هستند، باید گفت 
مثل شپش های افسرده ای که دارد کم کم اشعة آفتاب بر آنها می خورد... فکر می کنند 

که موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسیده است.
این عناصر فرومایه، با هم فکران 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

1- 57 سال اسارت، علی محمد بشارتی، ج 3، ص 378 )نقل از مجموعه سخنرانی های 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 
هم پیمانان او خالصه می شد، اما سؤال این جاست:

- شاه که بدون نظر و اجازه غرب حتی آب هم نمی خورد، چگونه بود که مبارزه با کمونیسم 
را در درجة دوم اهمیت قرارداشت؟! در حالی که ضدیت با روحانیت را در رأس اقدامات خود 

قرارداده بود.
شاه در همان سخنرانی و در ادامه گفت:

»ارتجاع سیاه اصالً نمی فهمد و از هزارسال پیش تا کنون، فکرش تکان نخورده 
است. او فکر می کند زندگی عبارت است از چیزی یا مالی به ظلم و بیکاری و یا 
به بطالت و از این قبیل به دست آوردن و غذایی بخورد و سر بر بالین بگذارد. ولی 

مفت خوری دیگر از بین رفته است. 
در لوایج شش گانه برای همه فکر مناسبی شده است. مقرراتی که امروز وضع 
کردیم، از مقررات سایر ملل اگر جلوتر نباشد، عقب تر نیست. اما چه کسانی با این 
مسائل مخالفت می کنند؟ ارتجاع سیاه، کسان نفهمی که درک ندارند و بد نیت اند. 
مخّربین سرخ، تصمیمشان روشن است و اتفاقاً کینة من نسبت به آنها کمتر است. 

ما بساط مفت خوری را در ایران برچیدیم. 
از ارتجاع سیاه بیش از مخّربین سرخ کینه دارم...«1

کینه ورزی استکبار جهانی نسبت به اسالم

شاه که بدون جلب نظر آمریکا هیچ کاری را انجام نمی داد و هیچ گونه موضع گیری نمی کرد، 
در آن روز شوم که آن گونه و بی محابا علما و روحانیت را مورد حمالت سبعانة خود قرار داد، 
شرایط جدیدی را در کشور ایجاد کرد؛ شرایطی که به  خواست آمریکا عمل شود تا در ایران نه از 
اسالم اثری باشد و نه روحانیت شیعه. ولی از آن جا که ضدیت مستقیم با اسالم ممکن نبود، دستور 

جدید آمریکا به محمدرضا ضدیت و خصومت پایان ناپذیر با روحانیت بود.

اگر آمریکا در این میدان پیروز می شد، عالوه بر ریشه کنی اصل اسالم در ایران، می توانست با 

1- همان.
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همان شیب و شتاب در کشورهای اسالمی دیگر هم آن تجربه را تکرار کند.
اسالمی که آمریکا در ایران می خواست، 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 
این که از یک سو من محافظ و پاسدار مذهب شیعه هستم و به آن سوگند وفاداری یاد کرده ام و از 

سوی دیگر مذهب به هیچ وجه دخلی )دخالتی( در امور کشور ندارد. 
شاه در راستای این مأموریت و برای ترویج چنین دین و مذهبی به کارهای متعددی دست زد 
که از جملة آنها می توان به طرح ایجاد دانشکدۀ 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 بی خطر تبلیغ می کرد.
صد البته شاه به این گونه اسالم هم راضی نبود. شاه طولـی نکشید که مدعـی شد ایدئولوژی 

شاهنشاهی سرآمد ایدئولوژی هاست.

وی در کتاب »به سوی تمدن بزرگ« نوشت: 
»آرمان شاهنشاهی ایران قابل قیاس با ایدئولوژی های 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 می گفت اعراب از پَست ترین ملل دنیا هستند که در 
بیابان های بی آب و علف با خوردن ملخ و خرما زندگی می کردند 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 می نویسد:

»او از کسانی که خودشان را »سیّد« می نامیدند، خیلی بدش می آمد و حتی گاهی 
اوقات به من هم که »سیّده« بودم، طعنه می زد و می گفت:

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

1- شیر و خورشید، اولیويه وارن، ص 61 .
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آنها موقع حمله به ایران با مادران شما نزدیکی کردند و نسل ایرانیان را خدشه دار 
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 گستردۀ 

اطالعاتی و نظامی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی در راستای تضعیف اسالم تعریف می شد. 
فرح می نویسد:

»در زمان سلطنت محمدرضا آمریکاییان برجسته ای را در استخدام ساواک و 
دستگاه های دولتی دیگر داشتیم. حتی سناتورهای آمریکایی مستقیماً حقوق بگیر ما 
بودند و آقای ''یعقوب جاویتس'' سناتور یهودی االصل، سالیانه چند صد هزار دالر 

از ما حقوق می گرفت!! 
بنابراین، آمدن »کی سینجر« 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 عموماً و مقام های 
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 می دانستند و به 
 تاراج آنها می پرداختند. دولتمردان دیگر اروپایی اعم از فرانسه و آلمان هم از این خوان یغما بهره 
می بردند. اما رفتار آمریکایی ها به گونه ای دیگر بود. آمریکایی ها کشور ما را به  صورت مستعمرة 

خودشان درآورده بودند و دستشان برای هرنوع دست اندازی به اموال و امکانات ایران باز بود. 

در این باره سوء استفاده های رژیم صهیونیستی از محمدرضا زبان زد بسیاری از افراد بود. 

شبکة جاسوسی اسرائیل در ایران

و  کمک ها  و  خدمات  بیشترین  فقیدم  همسر  پرافتخار!  سلطنت  زمان  »در 
1- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج۲، ص 848 .

۲- همان، ص 930.



همگام با انقالب اسالمی50

حمایت ها به اسرائیل ارایه گردید. 
ما به سرمایه داران بزرگ یهودی اجازه دادیم تا در ایران به تحصیل ثروت 

بپردازند و بعد، این دارایی ها 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 اسرائیلـی هاست 

به آنها داده شود. 
در زمان جنگ 1967، هواپیماهای ایران را به یاری آنها فرستادیم و با ایجاد 
یک پل هوایی بین تهران- تل آویو، کلیـة نیازهای نظامـی آنها را تأمیـن کـردیم. 

سوخت ارتش اسرائیل را تماماً ما تأمین کردیم. 
مسلماً اگر این کمک های سخاوتمندانه نبود، اسرائیل در جنگ شکست می خورد 

و یک میلیون اسرائیلی مغلوب هفتصد میلیون عرب !! می شدند. 
اینها فقط گوشه های کوچکی از کمک های عظیم ما به اسرائیل بود.

بنابراین شّکی وجود نداشت که اگر محمدرضا برای مسافرت به اسرائیل اظهار 
تمایل کند، اسرائیلی ها فوراً او را خواهند پذیرفت.«1

بی سوادی فرح پهلوی هم پایان ندارد. فرح جمعیت مسلمان ها که در سال 1967 در حدود 
700 میلیون نفر بوده است، به اشتباه جمعیت اعراب ذکر کرده است. حال آن که در آن سال کل 

جمعیت کشورهای عربی چیزی در حدود 110 میلیون نفر بوده است. 
فرح می نویسد:

»اکنون می خواهم یک راز سربسته را در پیشگاه تاریخ بگشایم. 
موقعی که تـب و لـرز و سـردردهای شدید محمدرضا شروع شد و مصـرف 
داروهای مخدر و آرام بخش های قوی نیز قادر نبودند درد ناشی از پیشرفت سرطان 

را آرام کنند، تصمیم گرفتیم برای معالجه به اسرائیل برویم. 

1- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 894 . 
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محمدرضا گفت: گور پدر همه! بگذارید هر کس هرچه می خواهد بگوید. گور 
پدر اعراب. گور پدر .... اسرائیل حتماً ما را خواهد پذیرفت.

از نظر تاریخی، اسرائیلی ها مدیون ایرانیان هستند. 
کورش بزرگ، پادشاه هخامنشی، بنیان گذار 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 اسرائیلی ها و ایرانیان پیوندهای عمیق فرهنگی و 
دینی و اجتماعی وجود داشته است. یهودیان از دوران باستان در ایران، به  ویژه در 

همدان، تویسرکان، اصفهان، شیراز و سایر نقاط ایران زندگی کرده اند.
پس از تشکیل دولت اسرائیل، ایران نخستین کشور مسلمان خاورمیانه بود که 

اسرائیل را به  طور »دوفاکتو« به رسمیت شناخت. 
دولت های ایران حتی دولت دکتر مصدق به یهودیان اجازه دادند تا ثروت های 
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 
به  طور طبیعی، متحد یکدیگر محسوب می شدند، زیرا هر سه کشور دارای دشمن 

مشترکی به نام اعراب هستند.« 1

نفت مجانی به اسرائیل

محمدرضا می گفت:
»من در طول سی  و هفت سال سلطنت خودم هرکاری که آمریکایی ها گفتند 

انجام دادم و ثروت ایران را به کام شرکت های آمریکایی ریختم.
به دستور آنها تحریم نفتی اعراب را شکستم و به اسرائیل نفت مجانی دادم. 

نیروهای  فرماندهی  اختیار  در  را  ایران  جنگی  هواپیماهای  ویتنام  جنگ  در 
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 به  قدرت 
1 - همان، ص 896 .
۲- همان، ص 87۲ .
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رساند تا به دست آنها به تاراج ثروت های ایران بپردازند.
حمایت استکبار جهانی از تبه کاری های شاه، صرفاً برای سوء استفاده های گستردۀ خودشان 

بود. 
در این مورد به یک سند اشاره می کنیم:

تاج الملوک همسر رضاخان و مادر محمدرضا در مورد تاراج ثروت مردم ایران توسط استکبار 
جهانی می نویسد:

»... حال بماند که چقدر آمریکا و اسرائیل سوخت مجانی می زدند. اصالً کل 
بنزین هواپیماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران به  صورت مجانی می زدند.«1

فرح می نویسد:
»محمدرضا، ماّلها را )علما و روحانیت( به مثابه ارتجاعی ترین گروه های اجتماعی 

ایران ارزیابی می کرد. 
محمدرضا می گفت: اینها تنبل ترین آدم هایی هستند که خداوند خلق کرده است 
که کار نکنند ولی خوب به شکم و .... برسند و خرافات را در بین مردم تشویق و 

منتشر می کنند. 
موقعی که در ماه محّرم، مردم لباس سیاه می پوشیدند و برای کشته شدگان نبرد 

کربال عزاداری می کردند، محمدرضا افسوس می خورد، می گفت: 
- این ملت بی شعور! تنها ملت دنیاست که برای دشمنان تاریخی خودش عزاداری 
می کنند. آنها به ایران حمله کردند و دین و استقالل ما را نابود کرده و از میان بردند، 

اما حاال این مردم نفهم! برای آنها سینه زنی کرده و خود را مجروح می نمایند.
در بی دینی 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

54 سال پیش در کشورمان بنیاد سوئی نهاده شد تا برای همیشه کشور ما را وابسته به غرب و 
1- روزنامة کیهان، 1381/11/۲9.

۲- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج 1، ص 440 . 
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مردم ما را محروم و مستمند سازد. 
خالصة طرح از نظر ظاهر تقسیم زمین های بزرگ بین کشاورزان بود تا دهقان ها خود بکارند 
و خود درو کنند و از سود حاصله شخصاً بهره مند 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، شدیداً 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 یك بازار بشود برای آمریکا.

آمریکا )به دليل افزایش توليد گندم و برای پایين نياوردن قيمت( گندم هایش را می ریخت 
توی دریا، حاال بهتر از این چی که بدهد به ایران و از آن نفت بگيرد.«1

به دور از اغراق و تعصب در آن سال ها که به دالیل گوناگون کشور به لحاظ سیاسی در یک 
حالت رکود و رخوت به سر می برد و عموم مردم در جریان مسائل مملکت نبودند، چون رسانه های 
عمومی مانند روزنامه ها 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 می شد. به رغم این حقیقت، 
امام خمینی با دقت مسائل کشور را از طرق مختلف پی گیری می کردند. عالوه براین، بسیاری از 
سیاسیون که متوجه زعامت و بزرگی مرد بزرگی مانند امام شده بودند، به طرق مختلف خود را به 

قم می رساندند و اطالعات خود را از مسائل کشور به امام می دادند و رهنمود الزم را می گرفتند.
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 زیان های همه  جانبة اصالحات ارضی، طی مصاحبه ای در 4 

اردیبهشت سال 1357 در نجف گفتند: 

1- صحیفة امام، ج 4، ص 64 .
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»کشاورزی ما که توليداتش حتی تا 33 سال پيش )در سال 1324( اضافه بر احتياجات 

داخلی بود و ما صادرکنندة این مازاد بودیم، فعالً از ميان رفته است. 

مطابق ارقامی که نخست وزیر شاه در دو سال پيش به دست داد، ایران 93 درصد از مواد 
غذایی مصرفی خود را وارد می کند و این است نتيجة اصالحات ارضی شاه.«1

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 57 سال حاکمیت 
ناروا بر کشورمان، نتوانسته  اند 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 پروژه ای را کلید زد، دستور آمریکا، 

انگلیس و اسرائیل در پشت آن قرار داشت. 
یکی از طرح های پر سروصدا مسألة اصالحات ارضی بود؛ موضوعی که شاه ظاهراً برای رفاه 

کشاورزان ساکن در روستاها به اجرا درآورد. 
خالصة طرح این بود که اراضی گستردۀ کشاورزی را از خوانین فاسد و از زمین داران بزرگ 

بگیرد و در اختیار روستاییان بگذارد. او در توجیه طرح خود می گفت:
-  وقتی دهقان زمین را متعلق به خود بداند، با تعصب بیشتر و عالقة شدیدتر کار می کند!!

شاه در ادامه می گفت:
- از رهگذر این طرح هم تولید محصوالت کشاورزی افزایش می یابد و هم درآمد کشاورزان 

بیشتر می شود.
این طرح از همان آغاز با مخالفت علما، کارشناسان و افراد دلسوز روبه رو 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 ماشین آالت کشاورزی نظیر تراکتور و بذر اصالح شده و سرمایه 
اولیه و از همه مهم تر به آموزش های الزم نیاز داشت. در طرح سیاسی و مطالعه نشدۀ اصالحات 

1- صحیفة امام، ج 3، ص 369.
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ارضی هیچ گونه اشاره ای یه این موارد نشده بود.
دیری نپایید که آن طرح پر سروصدا که بیت الغزل 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 می دیدند، در جستجوی کار رهسپار شهرها 

شدند و این موضوع دو اثر هولناک را در کوتاه مدت دربرداشت:
الف: کشور شدیداً 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، تخم مرغ  و... آغاز گردید. 

ب: آوارگی کشاورزان از روستاها و آمدن آنها به شهرهای بزرگ موجب بروز مشکالت 
عدیده شد. بسیاری از روستاییان ساده دل و کم تجربه و غیرمتخصص وقتی وارد شهرهای بزرگ 
شدند، در دام افراد فاسد و مفسد و به  خصوص سوداگران مرگ و مواد مخّدر قرار گرفتند و در 
آغاز مصرف کننده و به تدریج بعضی ها به فروشنده و معتاد کردن افراد و دوستان خود روی آوردند.

»در روستاها، روستاییان پس از آن که شادمانه پای مسئول و رئیس اصالحات 
امام زاده ده  به  به خانه می بردند،  را  مالکیت  ورقة  و  را می بوسیدند  ارضی محل 

می رفتند و شکر خدا به جا می آوردند. 
آنها روز بعد بر سر تقسیم آب یا تعیین محدودة ملک خود با یکدیگر درگیر 
می شدند. خصومت جای برادری را می گرفت. با آغاز فصل کشت، سرگردانی ها 
افزون می شد. نبودن بذر، نشناختن راه برای تأمین آن و ده ها مشکل دیگر، زمین هایی 

که روستاییان خود را مالک آن می دانستند، بدون کشت رها می شد. 
آنها آن قدر می کاشتند تا از گرسنگی نمیرند.

طرِح از آمریکا آمدة اصالحات ارضی در فاصلة یک سال پس از اجرا، تولید 
کشاورزی را به نصف تقلیل داد. 

هم زمان با روزهایی که نمایندگان دولت در پایتخت های دنیا در پی گدایی 
گندم، برنج و سایر مواد اولیة غذایـی بودند، کشاورزان ناتوان از ادارة ملک خود، 

راهی شهرها می شدند. 
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در شهرها آنان در ساختمان هایی که توسط مالکان سابق ساخته می شد، کارگران 
آرام و بی آزار و ارزانی بودند که می توانستند هرچند ماه با بغلی از اجناس پالستیک و 
نایلون و پارچه های ژاپنی و انگلیسی به روستاها برگردند؛ با این تفاوت که چپق خود 

را با سیگار عوض کرده بودند.
جوان هاشان نماز از یاده برده، ریش تراشیده، دمی به ُخمره زده، راه الله زار و 

قلعه زاهدی را یافته بودند. 
دامداری سنتی وضعی از این غم انگیزتر می یافت. به زودی برای تأمین گوشت و 

مواد لبنی واردکنندگان )دولتی( راهی استرالیا، هلند و بلغارستان شدند.«1
فردوست در مورد اصالحات ارضی می نویسد:

»در مقاله ای در مجلة اکونومیست خواندم که:
آمریکایی ها در نیجریه که یک کشور نفت خیز 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 علِت بانکی و اقتصادی، ارزش پول آن کشور را باال 

بردند تا به حدود 5 برابر ارزش واقعی آن رسید.
با باالرفتن ارزش پول کشور, تولیدات کشاورزی با پرداخِت جهانـِی واقعِی آن 
از کشاورز خریداری شد و چون خانوارهای کشاورز با این پول کم نمی توانستند 
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. 

فروش  بازار  ایجاد  برای  متعددی  راه های  آمریکایی ها  که  می شود  مالحظه 
محصوالت خود دارند و اصالحات ارضی محمدرضا یکی از این راه ها بود. 

اصالحات ارضی هرچند تحت عنوان ایجاد رضایت روستاییان اجرا شد و یکی 
از پایه های »دکترین امنیت ملی« محمدرضا را تشکیل می داد، ولی در واقع ناظر به 

اهداف فوق بود که از سودجویی آمریکایی ها ناشی می شد.«2
1- از سیدضیاء تا بختیار، ص 503 .

۲- ظهور 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 به  خوبی نشانگر آن است که وی عنصری 
سکوالریست بود. اطرافیان وی نیز یک مشت عناصر غیردینی و ضد دینی را تشکیل می دادند. 
اما رفت  و آمدهای مداوم او با بهایی ها و کمک های مالی فراوان وی به آنها و از همة اینها مهم تر 

اظهارات خود وی دیگر تردیدی باقی نمی گذارد که فرح بهایی شده بود.
 برای آن که نوشته  های خود را مستند کنیم، به گفته های خود وی توجه فرمایید:

فرح می نویسد:
»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 پیام آور الهی بوده اند؟!«1
مانند  از نوشته های فرح می توان دریافت که اصوالً وی  بی سوادی هم حد و مرزی دارد. 

شوهرش بی سواد و از مسائل دینی و تاریخ بعثت ادیان الهی بی اطالع بوده است. این جمله که:
- »پدران آنها زرتشتی و پیرو اولین پیام آور الهی بوده اند«.

نشان بی سوادی صرف اوست.
ما حضرت آدم را نخستین پیامبر الهی می دانیم و نوح و ابراهیم هم دو پیامبر عالی قدر آسمانی 
و صاحب شریعت اند. زرتشت اگر هم پیامبر بوده، بعد از آن سه بزرگوار و پس از هزاران پیامبر 
الهی که در فاصلة بعثت نوح و ابراهیم مبعوث شده اند، پیامبران قبل از زرتشت به حساب می آیند. 

پس زرتشت اولین پیام آور الهی نبوده است.
فرح در ادامه می نویسد:

»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 
افرادی بودند که علیه استبداد سهمگین ناصرالدین  شاه دیکتاتور خشن قاجار، قد، 
علم کردند. چون می خواستند مردم را همراه خود کنند و در آن موقع مردم به سبب 
بی سوادی تعصبات مذهبی داشتند، خود را به  عنوان مقدسین معرفی کردند تا مردم 

دنبال آنها به راه بیفتند.!!«2 
1- دختر يتیم، ج ۲ ص 558 .

۲- همان .
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قضاوت دربارۀ دانش فرح را به خود خوانندگان عزیز محول می کنیم. 
باید بگوییم که:

اوالً:سیدمحمدعلیبابغلطاست،بلکهعلیمحمدبابصحیحمیباشد.
ثانیاً:بهاءالدولههمدرستنیست،بلکهبهاءاهللصحیحاست.

اصطالحاتیمانندمقدسینهماصوالًدرتاریخفتنةبهائیتوجودندارد.

فرح در ادامه آورده است:
»من آیندة بهاییت را خیلی روشن می بینم. چون در حال حاضر نزدیک به دو 

میلیون نفر در آمریکا و اروپا و آسیا به بهاییت گرویده اند. 
سال گذشته در سفری که به شرق آمریکا داشتم، در یک مکان مقدس بهایی 
)حضیرُه القدس( در جمع بهاییان عزیز ایرانی سخنرانی کردم و خیلی متأسف شدم 

وقتی شنیدم در ایران امروز با بهاییان برخورد می شود. 
در زمان سلطنت همسر فقیدم، بهاییان و یهودیان و پیروان سایر ادیان آزاد بودند 

و آزادانه مراسم خود را انجام می دادند. 
آنها به نشانة سپاس از آن چه در زمان سلطنت شوهر فقیدم در اختیارشان قرار 

داده شده بود. حاال در مراسم مذهبی خود به روان وی درود می فرستند.«1
بیچاره فرح! که این همه پرت و پال می  گوید. 

تصور می شود خودش هم نمی داند چگونه باید از قلمش بیزاری از اسالم و نفرت از مردم ایران 
و عالقه مندی به بهایت بروز کند تا مردم نفهمند که حداقل وی به  عنوان همسر شاه و مادر ولیعهد 
شاه، در یک کشور اسالمی سلطنت می کند که مردمش عمیقاً ضد بهاییت بوده اند و این تنفر را نیز 

به خوبی می توان در زندگی روزمرۀ مردم مشاهده کرد.

فرح برای نشان دادن عالقة فراوانش نسبت به اسرائیل می نویسد:
من در سال های 1352 و 1354 دوبار به اسرائیل مسافرت کردم. 

البته از اسرائیل میهمانان زیادی به ایران می آمدند. 
در اسرائیل بسیاری از مقامات کشور، ایرانی االصل و از اهالی همدان، تویسرکان، 

مالیر، یزد، اصفهان و تهران بودند. 

1- همان، ص 559 .
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فرح و بهایی گری

بعضی از خانم ها در حلقة دوستان صمیمی من بودند: 
بود(، پروین )پری(  بهایی  - پروین روحانی )همسر منصور روحانی، وزیر کشاورزی که 
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 شریف امامی، شهال مشهدی، ملیحه نعیمی )همسر سپهد 

خسروانی بهایی(.2
همان گونه که خوانندگان گرامی توجه دارند اغلب زنان فوق االشاره که به قول فرح پهلوی در 
حلقة دوستان وی بوده اند، از زنان بسیار جسور در الاباگیری و فساد جنسی و مبلّغ و مرّوج اعمال 

خانمان سور و برباددهندۀ زنای محصنه بودند. 
اگر روزی روزگاری فرصت دست دهد و کارنامه های سیاه افرادی مانند ملکه اعتضادی و 
پری اباصلتی و ملیحه نعیمی منتشر شود، برنامة دربار پهلوی برای نابودی خانواده های ایرانی بیشتر 

مشخص می شود. 
فرح در ادامة بهایی گری خود می نویسد:

»خانم ملیحه نعیمی، زن نیکوکاری بود! و همة اوقات خودش را صرف رسیدگی 
به تهیة جهازیّه )جهیزیّه( و مقدمات ازدواج دختران بهایی می کرد. در واقع او یک 
بنیاد غیررسمی برای ازدواج جوانان بهایی را اداره می کرد تا چشمش به ما می افتاد، 

تقاضای کمک برای ازدواج جوانان بهایی را مطرح می کرد. 
ملیحه دختر شاعر معروف بهاییان )نعیم( بود و همه هفته در منزل مسکونی خود 
بهاییان متنفذ را دعوت می کرد و افرادی که می خواستند بهایی شوند، به خانة او 
می آمدند و افرادی مانند آقای »ثابت« و یا آقای »ورقا« و یا دکتر »ایادی« و امثالهم 

به سؤاالت مذهبی آنها پاسخ می دادند. 
1- نقش پری اباصلتی در فساد افسار گسیختگی زنان شوهردار بسیار زياد و چشمگیر بود. او مجری برنامه های ويران گری بود که 

صهیونیست ها برای فساد اخالقی زنان و مردان ايران زمان شاه تهیه کرده بودند. 
پری اباصلتی نخست خود در اين مسیر شیطانی قدم گذاشت، سپس تقريباً تمامی زنان دربار را به کمک فرح پهلوی به اين مسیر نابودی 

وارد کرد. بعدها همین زن بسیار فاسد و مفسد به توصیة فرح وکیل مجلس شورای ملی شد.
۲- دختر يتیم، ج ۲، ص 677 .
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من چند بار به منزل ملیحه رفتم؟!! واقعاً در ترویج بهاییت زحمت می کشید و 
اعتقاد عجیبی به بهاییت داشت.«1

حاال معلوم می شود فساد از کجا نشأت می گیرد و ریشة بی بندوباری از کجا آب می خورد. 
آن چه از زبان و قلِم فرح مالحظه می شود، نقش بسیار وسیع وی در تبلیغ و تقویت بهاییت است. 
به قول خودش وقتی ملیحه نعیمی فاسد که مرّوج مذهب استعمار ساختة انگلیس می شود تا دلش از 
حمایت دربار عموماً و شخص فرح به  خصوص گرم نباشد، چطور ممکن است درخواست کمک 

مالی از شهبانوی ایران! برای ازدواج جوانان بهایی ر ا نزد او مطرح کند؟
فرح که خود به طور مستقیم از اسرائیل، انگلیس و آمریکا برای تقویت و ترویج بهاییت 
خط می گرفت و خودش هم برای بقای سلطنت! اعتقاد به بهاییت داشت، مسلم بود که باید پول 

بیت المال 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 می نویسد:

»من یک بار در آن جا 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،
                                         می توانند با یکدیگر ازدواج کنند!!«2 

این فراز از نوشتة فرح به  خوبی از تغییر روحیة و تغییر دین وی حکایت دارد. 
وقتی زن فاسدی مانند فرح اعتقاد پیدا می کند که آینده متعلق به بهاییان است- زیرا هیچ قید و 

بندی را قبول ندارد- فرح هم پس از تغییر دین، در فساد غوطه ور شده، 
                                    به طوری که از رفتارهای جلف و زنندۀ او،
                                           حتی فواحش احساس شرم می کردند.

در حقیقت فرح که برابر اسناد شاهنشاهی فساد را در دربار و دولت به اوج رساند، از بهاییت به 
خاطر بی بند و باری جنسی آن فرقة انگلیسی حمایت می کرد و کمک های زیادی به آنها می داد تا 

به کمک آنها زنان و دختران ایران را مطابق برنامه ریزی اسرائیل و آمریکا در بیاورند.
1- همان، ص 678 .

۲- همان .
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فرح پس از اظهارات سخیف خود راجع به اسالم می نویسد:
»بنابراین، پس از مدتی فکرکردن به این نتیجه رسیدم که مغز بشر کوچک تر 
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 نمی برد، 
                                            عمر کوتاه خود را،
                 صرف ساختن دنیای زمینی خود کند.

 من ادیان زمینی را ساخته و پرداختة اذهان ضعیف بشری می دانم. 
در واقع اگر مطالعات عمیق دین شناسی انجام دهیم و به مقایسة تطبیقی ادیان 
بپردازیم و آنها را با هم مقایسه کنیم، به وضوح مشاهده خواهیم کرد که ریشة  همة 
ادیان، همان آیین های موهوم خرافه پرستی در میان آدم های اولیه است که کم کم 
با تکامل انسان و زندگی بشری این خرافه پرستی و موهوم پرستی و جادوگری و 
بت پرستی به صورت ادیان اولیه درآمده و ادیان بعدی هم از روی آنها کپی برداری 

شدند. 
من بعضی از این ادیان را مترقی می دانم. مثالً زرتشت که یک انسان ترقی خواه 

و درست کاری بوده که هرگز خود را فرستادة خداوند معرفی نکرده،
                                                        بلکه فقط گفته است که:
                              می خواهد راه الهی را به مردم نشان دهد.«1

فرح پهلوی که موجودی رنج دیده و گرسنگی کشیده ای 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 به  قدری تند رفت که همگان را متعجب کرد.
                             او دقیقاً حرف های مارکس را دربارۀ خدا مطرح می کند، 
                                                                                               ولی می گوید:
                                                                            - من به این نتیجه رسیده ام.

1- همان، ص 48.
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آخرین نظر راجع به باورهای دینی فرح از زبان خودش.

فرح در مورد ضدیتش با اسالم می نویسد:
»من به قدری از فنـاتیزم اسالمـی1 دلسرد و زده شده ام 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 

سالیان درازی دودمان پهلوی شعار وطن پرستی را مطرح کردند تا به  تدریج  این مسأله جای 
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 اسالم ستیزی و مردم گریزی وا می داشتند.

فرح می نویسد:
»تا قبل از آن که از ایران خارج شویم، خیال می کردیم زندگی شاهانه داریم 

درحالی که زندگی شاهانه ما پس از مرگ محمدرضا شروع شد. 
اکنون می فهمم که چرا محمدرضا به ایران و ایرانیان عالقه ای نداشت. من با 
دوست داشتن وطن  مخالف هستم. البته بعضی از کشورها در واقع دوست داشتنی 
هستند. ممالک زیبایی مانند کانادا، سوئیس، فرانسه و همة جاهایی که بین جنگل و دریا 
قرار گرفته و آسمان نیلگون دارند، دوست داشتنی هستند. اما کویر لوت یا کویر نمک 

بزرگ ایران چه عالقه ای را در انسان بر می انگیزد؟
 انسان وقتی در پیاده روهای لوس آنجلس یا در حاشیة رود سن در پاریس و یا در 
حاشیة دانوِب آبی، قدم می زند و مردمان زیباروی با چشمان آبی و موهای طالیی و 
پوست سفید و قامت کشیده را می بیند، از این که در ایران متولد شده، از خودش بدش 
می آید، و بی اختیار از خداوند سؤال می کند که چرا در مورد او بی عدالتی کرده و او را 
در یک سرزمین خشک و بی آب و علف و کویری و برهوت داغ به دنیا آورده است.«3

1- تعصب و قشری گری.
۲- همان، ص 558 .

3- همان، ص 1036.
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اظهارات مادر فرح راجع به سّیدها

فرح می نویسد:
»مادرم زن روشنفکر و دانایی بود؟! او می گفت: 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 بچه های 

آنها سیّد می گویند.«1
»محمدرضا درگوشمالی دادن ماّلیان به  خصوص سادات آنها توجه داشت. به 

همین  خاطر اجازه داد بهاییان رشد کنند. 
محمدرضا می گفت 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 13 سال به کشور کورش و دارا به قول 
شاه و خواجه نظام الملک و میرزا تقی خان امیرکبیر و ابن سینا و خوارزمی و صدها دانشمند و متفکر 

و ادیب، حاکم کرد تا مردم کشور را تحقیر کند.
فرح می نویسد: 

»ما انحرفات هویدا را به روی او نمی آوردیم. تنها کسی که علناً به او فحاشی 
می کرد و گاهی اوقات هویدا را با الفاظ رکیک نام می برد، اردشیر زاهدی بود.

اردشیر زاهدی که می دانست محمدرضا ذاتاً آدم کم رو و خجالتی است و رویش 
نمی شود در این مورد حرفی به هویدا بزند، برای خود شیرینی گاهی اوقات در جلو 
محمدرضا حرف های زشتی به هویدا می زد که زبان هویدا بند می آمد و نمی توانست 

پاسخی به او بدهد. 
اگر بخواهم در مورد امیرعباس هویدا منصفانه قضاوت کنم، باید بگویم او بزرگمردی 

1- همان، ص 54۲ .
۲- همان .
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کوچک و حقیر بود. در انظار عمومی خود را انسان بزرگی نشان می داد، اما تفاله ای بیش 
نبود! 

هویدا نقش یک سیاستمدار شاه دوست، متبّسم و مردمی را ایفا می کرد... 
در واقع او بسیار خشن بود و در استفاده از زیردست هایش آنها را مثل انار می فشرد 

و آب آنها را می گرفت و بعد به دور می انداخت.
هویدا به گفتة همسر سابقش لیال امامی متأسفانه به دو انحراف اخالقی عادت 
داشت؛ او هم خود را در اختیار مردان قرار می داد و هم خودش با نوجوانان و حتی 

پسران خردسال لواط می کرد.«1

نمونه هایی از فساد و افساد هویدا

»هویدا در سال هایی که خیالش از حمایت محمدرضا راحت شد، اعمال ننگین خود 
را علنی کرد و حتی دست به تشکیل باندی از همجنس بازان 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، عکس هایی از روابط همجنس بازی هویدا و 

سپهبد حمیدی را مشاهده کردیم.!«2
فریدۀ دیبا مادر فرح هم در مورد هویدا می نویسد:

»من سیزده سال حکومت هویدا را سیاه ترین ایام تاریخ ایران می دانم و با اطمینان 
هویدا را عامل به اشتباه افتادن محمدرضا معرفی می کنم!!

هویدا از نظر روحی و روانی بیمار بود. هویدا فردی متملق، چاپلوس و فوق العاده 
ریاکار بود...

آمریکایی ها را فوق العاده تعظیم و تکریم می کرد و روس ها را مردمانی روستایی 
و عقب مانده می  نامید. دین و مذهب را زاییده تّوهم بشر می دانست و می گفت بهترین 

دین پای بند نبودن به هیچ دین و مذهبی است. 
چون می دانست شاه از اعراب ناراضی و حتی متنفر است، خود را ضد عرب معرفی 

1- همان، ص 590 و 591 .
۲- همان، ص 577 . 
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می کرد. 
گاهی در بحث های خصوصی می گفت بزرگ ترین بدبختی و بداقبالی ایران این 

است که خداوند آن را در کنار اعراب قرار داده است.
از دین اسالم به  عنوان دین تازیان نام می برد و می گفت: 

- ایرانیان باید به اصل خود برگردند و دین باستانی خود را احیا کنند.«1

فرح درمورد هویدا می نویسد:
»یک روز سپهبـد محسن ُمبّصر رئیـس شهربانـی کل کشـور که آدم متعصـب 
و خیرخواهی بود، نزد من آمد و با آن ته  لهجـة شیـرین آذری کـه داشت، از روی 

خیرخـواهی و با خشم گفت: 
- اعلیحضرت شاه نباید اجازه بدهند که یک آدم فاسـداالخالق، نخسـت وزیر 

مملکت باشد.
از مبّصر خواستم توضیح بیشتری بدهد، 

او با ترس و لرز و کمی هم خجالت، اطالعات تکان دهنده ای 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 َقّواد و بچه باز جنوب شهر و اطراف مولوی حمایت می کند. 
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 همجنس بازی 

داشته اند. 
من این مطلب را به اطالع محمدرضا رساندم. ولی متأسفانه محمدرضا اظهار نمود 
اعمال خصوصی افراد به او مربوط نمی شود. مردم در زندگی خصوصی خود آزاد هستند. 

1- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲30.
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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 می کرد در رابطه با عملکرد سخیف هویدا به کشف تازه ای 
رسیده است و گزارش غیرمستقیم به شاه می تواند به شرارت های نخست وزیر 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 می اندازد. 

مورخان نوشته  اند:
دزدان بلخ، به قاضی شهر شکایت کردند که »زید بن بهرام« دیوار خانة خود را خیلی مرتفع 

ساخته است و ما نمی توانیم برای دزدی به خانة او وارد شویم.
 قاضی دستور احضار صاحب خانه را داد. صاحب خانه به محضر قاضی حضور یافت. قاضی به 
او گفت چون دیوار خانة خود را بلند ساخته ای و دزدان قادر نیستند دزدی کنند، مستوجب مرگ 

هستی!؟ 
صاحب خانه قسم یاد کرد که من در سفر بودم، دیوار خانه به دستور همسرم مرتفع ساخته شده 

است. قاضی گفت: پس به جای صاحب خانه، 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 صاحب خانه 
دایم در رفت و آمد بود و من هربار که او را می دیدم، اراده خود را از دست می دادم. بنابراین، مرتفع 

شدن دیوار تقصیر دختر صاحبخانه است. 
قاضی به احضار دختر امر کرد. وقتی دختر به حضور قاضی رسید، گفت آقای قاضی ارتفاع 
یافتن دیوار تقصیر من نیست. من چندین بار برای خریدن گوشت به قّصاب محل مراجعه کردم، 

1- دختر يتیم، ج ۲، ص 575 .
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نبود. بنابراین، رفت و آمد مداوم من تقصیر قّصاب است. 
قاضی حکم اعدام قصاب را داد. همة مردم در میدان شهر برای نظارت بر اجرای حکم اعدام 
قّصاب جمع شدند. وقتی خواستند طناب  دار را به گردن قّصاب بیندازند، به دلیل این که قد و قامت 

قّصاب کوتاه بود، طناب به گردن وی نمی رسید. 
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 می گوید:

ره یا سلخ است  تو را چه کار که سنگک سیاه یا تلخ است       تو را چـه کار که امـروز ِغّ

همان حکـایت دیوان و  قاضی بلـخ است       گـنـاه کـردن قصاب و کـشتـن حـداد 

زبان سـرخ سر سبـز مـی دهد بـر باد 

زور زیاد و عقل کم؟

داریوش همایون سخنگوی دولت رستاخیزی محمدرضا از قول اسداهلل اعلم یار غار شاه می نویسد:
»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 ادارۀ 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 بی عقلی و بی تدبیری 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 به  صورت 
روشن بیان می کند. آن چه اصل 115 قانون اساسی در مورد رئس جمهوری بیان می کند که باید 

مدیر و مدبّر باشد، نیز بیان گر همین مفهوم است.
بین رجال پهلوی در مدارهای اول و دوم کمتر کسانی یافت می شدند که دارای تدبیر باشند. 

1  تاريخ بیست و پنج سالة ايران، ج ۲، ص ۲8.
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اوج بی تدبیری شاه، هزینه کرن درآمدهای کشور در خرید اسلحه در سالی بود که قیمت نفت 
4 برابر شده بود. همان روزها هم افراد پرتجربه و مستقل به  خوبی می دانستند که شاه بر سر شاخ 
نشسته بود و بن می برید. اتفاقاً به زودی آثار اشتباهات در تصمیمات عجوالنه آشکار گردید. علت 
اصلی آن فاجعه در بی اعتقادی به افراد با تجربه بود و علت العلل عقب ماندگی کشور در بی توجهی 

دودمان پهلوی نسبت به مردم بود. 
در مورد مردم ستیزی رضاخان به یک سند اشاره می کنیم:

رضاخان در یک رهنمود به محمدرضا گفته بود: 
- به یاد داشته باش که مردم چیزی نیستند. تنها قدرت های خارجی اهمیت دارند. 
من )رضاخان( را در زمانـی که کسی مـرا نمی شناخت، بر روی کار آوردند و در 

دورانی که همه از من می ترسیدند، همان ها مرا بردند. 
مردم را همیشه باید ترساند.

 مردم باید از تو بترسند، نه این که 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 اتاق ها و تاالرهای کاخ خود انواع مجسمه ها و تمثال های مربوط به خدایان هندو، 
شینتو و صورتک های 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 یکشنبه ها آن گونه که رسم مسیحیان است، به کلیسا می رفت.«2

خاندان پهلوی و مواد مخّدر

»ارتشبد غالمعلی اویسی در تجارت تریاک با غالمرضا و اشرف همکاری نزدیک 
1- از سید ضیاء تا بختیار، ص 616 .

۲- دخترم فرح، ص ۲70.
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داشت و هرچه تریاک در مرزهای کشور کشف می شدند، به انبار مخصوص اویسی 
منتقل می شد و در این انبار، کارگران افغانی اویسی، تریاک ها را مالیده و عمل می آوردند. 
اویسی این تـریاک ها را تحـویل غالمرضا و اشرف می داد و هم وزن تریاک های 
کشف شده، شیـرة خرما و مواد رنگـی ترکیب با آرد و امثالهـم را در کیسه می کرد 
و تحویل بازرسان )بازرسانی که توسط خود او تعیین شده بودند( مـی داد تا معدوم 

کنند...«1
آری، یکی دیگر از خیانت های دوران پهلوی به ملّت ایران، معتاد کردن مردم و به  خصوص 

جوانان کشور بود. 
شاه و خاندان وی عالوه بر این که خود معتاد به تریاک بودند، دوست داشتند هم به منظور 
درآمد بیشتر و هم از کارانداختن عمده ترین نیروهای جوان کشور که احساس می کردند مزاحم 

وطن فروشی آنها می شوند، آنها را به بالی خانمان سوز اعتیاد مبتال کنند.
 برابر اسناد، خود محمدرضا از 37 سالگی معتاد به تریاک شده بود. کاخ دولّو قاجار فامیل 
شاه در نزدیکی های 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 می گرفت تا به خارج صادر کند و سود حاصله را با شاه تقسیم می کرد. 

شاه خود هفته ای یکی دو بار به کاخ دولّو می رفت و تریاک می کشید.

 نویسنده، خود یک بار از باغبان مجوعة دولّو ]مرکز اسناد امروز[ راجع به صحت و سقم موضوع 

پرسیدم.
باغبان پیر می گفت: 

- هر روز که شاه به این جا می آمد، بوی تریاک منطقه را پر می کرد.

شاه سردستة قاچاق مواد مخّدر

بعضی ها تصور می کنند اشرف، غالمرضا پهلوی و ارتشبد اویسی بدون اطالع شاه به قاچاق 
مواد مخّدر می پرداختند. محمدرضا کاماًل در جریان خالف کاری های اشرف، خواهر خود بود. 

شاه می دانست که خواهرش در دنیا به مافیای مواد مخّدر معروف است.
1- همان، ص ۲48.
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فریده دیبا می نویسد: 
»من اطالع داشتم که فردوست به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی و معاون 
ساواک، اطالعات دقیق در اختیار محمدرضا قرار می دهد و محمدرضا برسایی )آشکارا( 

در جریان اموز خالف قانون قاچاقچی گری خانوداده قرار گرفته است. 
محمدرضا از گل نازک تر به اشرف نمی گفت و حتی از اشرف حرف شنوی کامل 

داشت.«1

اشرف حامل مواد مخّدر 

در هفدهم نوامبر 1964 پلیس سوئیس اشرف را در فرودگاه ژنو به اتهام همراه داشتن چندین 
چمدان بزرگ لبالب از مواد مخّدر به ارزش 20 میلیون 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 

تبدیل شد.2

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 چهرۀ وی ناشی از اعتیاد شدید او به استعمال تریاک بود. 
فـرح پهلـوی دربارۀ وضعیـت وخیـم پس از فـرار محمدرضـای معتـاد به خـارج از کشـور و 

به  خصوص در جزیرۀ باهاما می نویسد:
»محمدرضا هر روز مقدار کمی تریاک را در چای حل می کرد و می نوشید.

 انواع مواد مخّدر نظیر ال- اس- دی و کوکایین و مخّدرهای شیمیایی مانند هرویین 
در باهاما به قیمت ارزان وجود داشتند، اما تریاک کمیاب و بسیار گران قیمت بود. 

سرانجام ناچار شدیم این مشکل را با نخست وزیر پول پرست و مادی باهاما در 
میان بگذاریم.

1- همان، ص ۲49.
۲- همان.
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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 1337 - روزگاری که در سن 38 سالگی بود- معتاد شده بود.
 سند زیر گواه ماست:

»یداهلل کرمانشاهی که از قاچاقچیان معروف تریاک و هرویین می باشد، به یکی 
از همکاران خود اظهار داشته مشاٌرالیه 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 به خصوص 
علیا حضرت ملکة مادر به طور رایگان تقدیم می کند 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 
اکثر امرای ارتش معتاد به استعمال مواد مخّدرند.

وی و سایر همکاران او و قاچاقچیان معروف هر یک به چند نفر از رجال، سهمیه ای 
از مواد مخّدر تقدیم می کنند.«2

برابر اسناد ساواک، محمدرضا از 38 سالگی 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 می دانستند. خیانت های 
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 شیـوۀ دیکتـاتوری او، این گـونه اشـاره 

می کند:
»رابطة شاه با مردم پیچیده بود. مردم هرگز او را دوست نداشتند.«3

1- دختر يتیم. فرح پهلوی، ج ۲، ص 898 .
۲- فساد دربار از زبان دربار، فساد اخالقی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 100.

3- روزنامة کیهان، 31 خرداد 1393، ص 6  .
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خالصه فصل اول

امروز و پس از 38 سال که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، اسناد بسیار زیادی از عملکرد 
ماهیت دودمان پهلوی منتشر شده است. به  طوری   که هرکس عالقمند به تحقیق پیرامون این خاندان 
باشد، اسناد زیادی در دسترس او قرار می گیرد. هرچند بسیاری از اهل تحقیق کتاب ها و نوشتة  
فراوانی در این مورد منتشر کرده اند، اما هنوز هم ناگفته های بسیار به صورت سند دست نخورده 

موجود است و چندان مورد توجه قرار نگرفته و تبعاً منتشر نشده اند.
مردم سیاسی و متعهد و بسیار هوشمند ما حق  دارند تا دربارۀ دودمان ناصالح پهلوی که بیش 
از 57 سال 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 

بزه کاران 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 آن گونه که شایسته است نمی توانیم 

پاسدار همه جانبه از انقالب و از دستاوردهای انقالب باشیم. به  خصوص امروز که به برکت شجاعت 

و هوشمندی و نگرش عمیق مقام معّظم رهبری، استکبار جهانی در عرصه های سیاسی و اطالعاتی و 
نظامی متحمل شکست های استراتژیک شده و این شکست ها 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

تشکيل دولت نظامی
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                           راه پیمایی عظیم عاشورا
در تاریخ هر کشوری روزهای تاریخی و تعیین کننده بسیار وجود دارد. سال 1357 پر از روزهای 
سرنوشت ساز است. 17 شهریور به رغم فاجعه بار بودن و شهیـد شدن جمعی از هم وطنان عزیز و 
مجروح شدن جمع زیادی از عزیزان، یک نتیجة شگفت انگیز در برداشت؛ این که 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 1357 روز شکست 
دولت ریاکار و گستاخ شریف امامی، نیز یک روز سرنوشت ساز بود. جالب است اشاره کنیم که 
ارتشبد اویسی که یک ژنرال بی سواد و خون خوار بود و در آن روزها به تحریک برژینسکی مشاور 
امنیتی کاخ سفید، مشق صدرات می کرد تا با قدرت بیشتر به سرکوب مردم انقالبی بپردازد، در روز 
14 آبان دست به آتش سوزی گسترده در تهران زد تا وانمود کند این مردم اند که تهران را به آتش 

کشیده اند و شاه مجبور شود برای کنترل بیشتر اوضاع او رانخست وزیر کند.
اویسی خود را مستحق نخست وزیری می دید. چون او در 15 خرداد 1342 فرماندار نظامی تهران 
بود که قیام مردم پایتخت را با بر جا گذاشتن 15 هزار شهید سرکوب کرد. اما اوضاع عوض شده 
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بود. روز 14 آبان، 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 می شد، شما ملت 

ایران علیه ظلم و فساد به پا خاستید...
انقالب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان 

یک فرد ایرانی نباشد... 
این وقایع اسف باری که پایتخت را دیروز به آتش کشید، برای مردم و مملکت 

قابل ادامه و تحمل نیست... 
من به نام پادشاه شما سوگند خورده ام که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی 
و مذهب شیعة اثنی عشری را حفظ کنم و بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود 
را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته دیگر تکرار نخواهد شد و 
متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش، در اسرع وقت یک دولت ملی 

برای استقرار آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود... 
من نیز پیام انقالب ملت ایران را شیندم... 

و آن چه را که برای به دست آوردن آن قربانی داده اید، تضمین می کنم... 
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 راهنمایی های 
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 آزادی های 
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اساسی و پیروزی و تحقق خواست ها و آرمان های ملت ایران همراه شما خواهم بود«.1

تجزیه و تحلیل توبه نامة شاه 

هر شخص معمولی هم می توانست بفهمد که پشیمانی شاه خدعه و فریب بود. 
روند سرعت یافتن تحوالت کشور در ماه های پایانی سال 1357 تماماً به زیان شاه بود. پس از 
کشتار 17 شهریورماه و اثبات این نکتة شگرف که دیگر ترس مردم ریخته شده و حکومت نظامی 
هیچ گونه نقشی در کند کردن روند سقوط شاه ندارد)که این البته دستاورد بزرگی بود(، چیزی که 

مردم در آن روزها در تظاهرات خود فریاد می  زدند: 
توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد 

بود. لذا خواست عمومی به خوبی در این شعار خودنمایی می کرد.
 از طرف دیگر عملکرد 37 سالة شاه، عزم مردم را برای پایان بخشیدن به حاکمیت ظالمانة او 
جزم تر کرده بود. بنابراین هیچ کس فـریب شاه را نخورد و بر عکس، توبـة ظاهـری شـاه نشانه هایی 

از زوال و انقراض وی و دودمان او بود.
البته افراد بی پایگاه و سست عنصری بودند که حیات سیاسی خود را  در ادامة مردم گریزی های 

شاه می دیدند و توبة او را برای شاه مفید می دانستند. 
دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق شاه و یکی از مهره های قدیمی آمریکا پس از پخش توبة 

شاه از تلویزیون، سراسیمه به دیدن شاه رفت و خوش بینانه 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 این که می دیدند 

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 می خورد، شاه به قدرت برمی گشت و این بار با سبعیّت مضاعف، به مصاف 

1- نطق محمدرضا شاه، 57/8/15 . 
۲- 57 سال اسارت. علی محمد بشارتی، ج 10، ص 18۲، نقل از خاطرات علی امینی، ص 18۲. 
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مردم برمی خاست. 
غیر از مردم انقالبی از درباریان و دولتی ها هم کسانی بودند که کار شاه را تمام شده می دانستند.

فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل می نویسد: 
»نطـق شـاه جز کاستن از اعتبارش نتیجـة دیگری به بار نیاورد. این اقدام او 
به قدری بی مـوقع بود که می بایست آن را به کارنامـة خطاهـایی که از آغاِز بروز 

ناآرامی ها 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 می پردازیم: 

مادر فرح پهلوی در جای جای خاطرات خود امرای ارتش شاه و ژنرال ها را شدیداً مورد مالمت 
قرار داده و آنها را به خیانت به شاه و به بی عرضگی متهم کرده است. 

وی در جایی می نویسد:
»در جریان انقالب ایران، نظامیان عالی رتبه 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 می کردند. 
یکی از اختالفات همیشگی فرح با محمدرضا بر سر بی غیـرتی همین نظامیان 
ارشد بود، که برای گرفتن درجـه و شغـل و مقـام، وسایل آشنایی محمدرضا را با 

همسران و دختران خود فراهم می آوردند. 
موقعـی که در پاناما بودیم محمدرضا مرتب به این نظامیـان فحش های رکیک 

می داد و از جمله می گفت: 
''من چقدر نادان بودم که سال ها آدم خائن و ضعیف النفسی مانند ازهاری را در 

ریاست ستاد کل ارتش نگه داشتم''«.2 
1- سقوط شاه، فريدون هويدا، ص 170. 

۲- دخترم فرح، فريده ديبا، ص 693 . 
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شاه اشتباه می کرد. نظامیان شاه برای حفظ تاج و تخت سلطمنت هر کاری می توانستند انجام 
دادند. مگر نه آن که ارتشبد اویسی فرماندار نظامی تهران در جریان 15 خرداد 1342 از هیچ  کشتاری 
به خاطر حفظ شاه خودداری نکرد و آن کرد که نباید می کرد! بعد از آن هم هر وقت الزم می شد، 
شاه نظامیانش را به جان مردم مظلوم کشور می انداخت و صف کشته ها و مجروحان را طوالنی تر 

می کرد. 

در جریان روزهای پرالتهاب سال 57 و به خصوص در نیمة دوم آن سال، تقریباً هر روز نظامیان 
شاه، مردم را در تهران و شهرهای مختلف کشور به رگبار می بستند و مردم بسیاری را می کشتند. 

پس چرا چنین ارتشی که فقط برای کشتن مردم سازمان دهی شده بود، با چنان سران و ژنرال های 
وابسته، باید متهم به ضعف نفس شوند؟! 

البته شاه با آن رویکرد نادرست و خائنانه باید ارتشش هم آن گونه متزلزل باشد که غیر از کشتن 
مردم خود، توان دیگری نداشته باشد.

فرح می نویسد:
»باید بگویم که اکثریت ارتشیان ما با آن لباس های پر زرق و برق و با آن همه 
نشان و درجه و واکسیل1 و عالیمی که به خود می آویختند، هیچ شجاعت و شهامت 
و قدرت ابتکاری نداشتند. به محض آن که محمدرضا پایش را روی پلکان هواپیما 
گذاشت تا ما برای مدتی به مصر برویم، همه شان از مهلکه فرار کردند و یا خودشان 

را تسلیم نیروهای انقالب کردند«.2

توقعات بی جا و زیاد
مشکل در سال 1357 در این بود که شاه و هواداران خارجی او انتظار داشتند که مردم، تبه کاری ها، 
فسادها و بی کفایتی هایش را فراموش کنند و تن به قضا و قدر بدهند و به ادامة وحشی گری هایش 
راضی باشند و دست از مبارزه بردارند. ولی چون مردم به چنین روشی عمل نمی کردند و فریب 

نمی خوردند، نظامیان را واداشتند تا از مردم انتقام بگیرند.
همان گونه 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 

1- رشته ای به رنگ زرد يا سفید که افسران روی دوش و جلو سینه آويزان می کنند.
۲- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 937. 
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که نابودی سلطنت پهلوی بود، فریاد می کردند. 
فرح می گوید: بعضی امرای ارتش به مردم پیوستند. 

ما که از چنین اتفاقی بی خبریم. کدام ژنرال ارتشـی در جریان انقالب به انقالب پیوست؟ 
                                                 اگر این خبر درست است، چرا نام آن ژنرال ها را نمی برید؟

فرح در ادامة توهین به امرای ارتش می نویسد:
»در واقع اگر چـه محمدرضا برای حفظ ظاهـر، داوطلبـانه؟! از کشـور خارج 
شد... اما حقیقت این بود که محمدرضا و من امیدوار بودیم امرای بی غیرت ارتش 
که یک عمر از قِـبَـَل محمدرضا خورده و خوابیده و هیکل بی غیرت خود را فربه 
کرده بودند، یک جـو غیرت و حمیّت از خود نشان داده و با توّسل به زور مردم را 

سر جای خود نشانده و آخوندها را به مساجد باز می گرداندند«.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 سالح هایی که 
کشتن مردم تنها هنرش بود، در اختیارش گذاشت و ارتش با چنین رویکرد و برنامه ای به محمدرضا 

منتقل شد. متأسفانه این عادت زشت زمامداران جور بوده و هست. 
در تاریخ می خوانیم: 

»هنگامی که امیـرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه، پیشنهادهایی اصلی برای 
سامان یافتن کشور می داد، پیوسته با مخالفت ناصرالدین شاه روبه رو می شد. 

ناصرالدین شاه در پاسخ امیـر کبیر که پیشنهاد ساختن اّراده های توپ دار را 
برای حفظ سرحدات ایران می کرد، گفت: 

''ما جز با رعیّت خود با کسی جنگ نداریم و به اندازة آنها هم توپ داریم.''«2 
1- دختر يتیم، ج ۲، ص 787. 

۲- تاريخ بیداری ايرانیان، ناظم االسالم کرمانی، ج 1، ص 147. 
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حکومت های استبدادی و سلطنتی همیشه مردم خود را تحقیر می کنند. 
قرآن کریم می فرماید: 

َة َأْهِلها َأِذلًَّة َو َكذلَِك َیْفَعُلون1 ِإنَّ الُْمُلوَك ِإذا َدَخُلوا َقْرَیًة َأْفَسُدوها َو َجَعُلوا َأِعزَّ
این رسم پادشاهان است که وقتی در جایی سلطنت می کنند، آن جا را به فساد و تباهی می کشند 
و عزیزان را ذلیل می کنند. آری، کار آنان این گونه است. تفاوتی زیادی بین آغامحمدخان قاجار و 

ناصرالدین شاه و رضاخان و محمدرضا و نُرون و هیتلر و استالین و صدام ... نیست. 
اصوالً هر کس از خدا نترسد، نباید حتی کدخدای یک روستا شود.

 شاهان از خدا نمی ترسند. به قول حضرت امام خمینی حکومت سلطنتی غیرمعقول و غیر ارزشی 
است. چه بی عقلی از این آشکارتر که شخصی بسیار معمولی و ساده لوح 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 15 خرداد 
می اندازیم. 

اهمیت قیام 15 خرداد

قیام 15 خرداد 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 سطحی نگر وقتی از تعداد 
شهدای 15 خرداد  با خبر شدند و یا از دستگیری های گستردۀ بعد از آن مطلع گردیدند، آن را تقبیح 
کردند و عماًل با دربار و دولت هم صدا شدند. اما باید اذعان کرد که تأثیر عمیق آن بسیار زیاد بود. 
حرکت 15 خرداد سال 1342 نخستین رویارویی جدی و وسیع شاه با روحانیت بود. در آن روز 
به دنبال دستگیری رهبر انقالب حضرت امام خمینی، کلیة علمای شهرستان ها 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 هیچ کس نتوانسته آمار دقیق و مستندی 

ارایه دهد. زیرا رژیم شاه از ترس واکنش های مردمی هرگز آمار دقیقی ارایه نداد. 
1- سورة نمل، آيه 34. 

۲- دختر يتیم، ج ۲، ص 74۲. 
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امام خمینی)ره( در این مورد فرموده اند: 
»مردم به تنگ آمدند. منتظر این بودند که یک صدایی بلند بشود، دنبالش 

بروند. 
در 15 خـرداد یک چنین صـدایی در آمد. از قـم شروع شد. از قـم، علمـای قم 
شروع کردند به این که یک مخالفتی بکنند. مخالفت کردند و صحبت ها شد. تا این که 

منتهی شد به 15 خرداد. 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... 
آن جا به من رساندند که 15000 نفر از مردم را کشتند«.1

تمامی این کشتار وسیع توسط سپهبد غالمعلی اویسی که بعدها ارتشبد شد، صورت گرفت. در 
مورد خشونت اویسی همه نوشته اند. حتی محمدرضا از خشونت اویسی می ترسید. او را یک افسر 
بی سواد وخون خوار می دانست. به رغم خشونت شاه، در سرکوب قیام 15 خرداد سخن فراوان است. 

امام خمینی در مورد اهمیت 15 خرداد می گویند: 
»مسألة 15 خـرداد یکی از مسائلی است که شاید ماقبـل و مابعـدش را کسی 

نداند. اینها در پردة ابهام تا آخر می ماند. 
من بسیاری از مسائل را کـه ماقبـل 15 خرداد و بعـد آن رخ داد، مطلعم، لکن 

بیان نمی کنم«.2 
خدا می داند چه اسرار پشت پرده ای در مورد آن حادثة بزرگ وجود دارد که امام از گفتن آن 

خودداری کرده اند. 
راستی رژیم چه تصمیمی برای نابودی روحانیت و تضعیف اسالم گرفته بود؟

پس از آن چه اقدامی می خواست انجام دهد؟
آن چه ما می دانیم عزم رژیم برای به شهادت رساندن امام خمینی جزم بود.

فرح در مورد اّولین لحظه پس از پیروزی انقالب می نویسد: 
»مـن تا نیمـه های پیـام، خـودم را حفظ کردم و بر اعصـابم مسلط بـودم. اما 

سرانجام به گریه افتادم... 
1- صحیفة امام، ج 11، ص 456. 

۲- همان، ص 486. 
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محمدرضا با تأسف گفت: 
''ای کاش نصیحت َعلَم را در روز 16 خرداد ماه 1342 گوش می کردم و این 

شخص )امام خمینی( را به جوخة اعدام می سپردم. 
محمدرضا تا پایان عمرش از این اشتباه بزرگ افسوس می خورد. واقعاً هم افسوس 
داشت. 2500 سال شاهنشاهی ایران به دست مردی که به سادگی می توانست وجود 

نداشته باشد، بر باد رفت«.1 
پس کشتن امام خمینی در برنامه جّدی شاه پس از 15 خرداد 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 نمی خواهد ادعا کند که بر همة اسناد 15 خرداد واقف است. اما تقریباً تمامی اسناد 
قیام 15 خرداد، در 2 جلد توسط دوست پژوهشگر و همکار سابق ما در وزارت امور خارجه جناب 
آقای دکترجواد منصوری با دقت بسیار جمع آوری و تدوین شده و در اختیار همگان قرار گرفته 
است.2 اما از حقیقت موضوع 15 خرداد که امام خمینی مطلع بوده اند و لکن بیان نکرده اند، هیچ 

چیزی نمی دانیم. 

تأثیر راه پیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا

تأثیرگذاری همة تظاهرات دوران انقالب به خصوص تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا 
فوق العاده بود. هر چه بخواهیم در این مورد بنویسیم نمی توانیم به همة ابعاد عظیم آن بپردازیم. 

در روز عاشورا، شاه خود با هلی کوپتر 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 می گفتند و خواستار سرنگونی وی بودند. 
فرح می نویسد: 

»میزان جمعیّت شرکت کننده در این راه پیمایی غیر قابل تصور بود. 
محمدرضا به وسیلة هلی کوپتر بر باالی جمعیّت پرواز کرد. اولین بار بود که می دید 

مردم در یک چنین حجمی شرکت کرده و خواستار سرنگونی حکومت او هستند. 
1- دختر يتیم، ج ۲، ص 803. 

۲- تاريخ قیام 15 خرداد به روايت 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 نمک نشناس هستند. من تمام عمرم را صرف بهبود زندگی 

آنها کرده ام، حاال وقیحانه در خیابان ها به راه افتاده و مرگ بر شاه می گویند.''
او با گوش خودش نشنیده بود که مردم، مرگ بر شاه می گویند. فقط دیده بود 

مردم دست هایشان را مشت کرده و در هوا تکان می دهند.
از خلبان هلی کوپتر سؤال کرده بود این مردم چه می گویند. خلبان هم چشم 

سفیدی کرده و با وقاحت گفته بود می گویند: »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 راه پیمایی عاشورا از دید مجلة اشپیگل 
خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل که بعد از راه پیمایی عاشورا با شاه دیدار و مصاحبه کرده، تصویر 

خوبی از شاه و درباریان ارایه می دهد: 
»در آن روزها، کاخ نیاوران چنان ساکت بود که گفتی به جای آدم ها، اشباح در 
آن جا رفت و آمد می کنند. دیگر، تشریفات درباری در کار نبود. دیگر، کسی را به 
هنگام ورود به کاخ، تفتیش بدنی نمی کردند. تمام مقررات امنیتی به هم ریخته بود. 
از پیشخدمت های )اونیفورم پوش( دیگر اثری نبود. آجودان ها و کارمندان دربار، 

مثل این که ناپدید شده بودند. 
در اتاق انتظار، اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندیان، عبداهلل انتظام و تعدادی از 

ژنرال های متوحش و رنگ پریده قدم می زدند و دست به دست می مالیدند. 
خوب، معلوم بود که کشتـی در حال غـرق شـدن است. در دفتـر شـاه، او پیر و 
شکسته با موی سفید و صورتی تیره و پلک و چشم های سرخ شده به زحمت تبّسمی 

غم انگیز بر لبانش آورد و گفت: ''خود را با دوا سر پا نگه می دارد...''

1- دختر يتیم، ج ۲، ص 734. 
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دربارة دوستان شاه از او سؤال شد. او گفت: ''دوست؟ کدام دوست؟ دوستان 
از ماه ها قبل مرا ترک کردند و با پول هایی که دزدیده بودند، به آمریکا و اروپا 
رفتند. حاال دارند در شانزه لیزه و کالیفرنیا گردش می کنند. دوستان خارجی هم 

حمایت شان را از من دریغ کرده اند.'' 
خبر نگار می پرسد: آیا این همه تنّفر ملّت را انتظار داشتید؟ 

فرح جواب می دهد: '' اصالً و ابداً، سخت به حیرت فرو رفته ام.'' 
خبرنگار از شاه می پرسد: چه احساسی دارید.

و او جواب می دهد: ''یک اندوه خیلی خیلی بزرگ. من واقعاً خسته ام''«.1 

تجزیه و تحلیل مصاحبة شاه

1- اظهارات شاه درباره ژنرال ها و درباریان هم قابل توجه است. او صریحاً می گوید که دوستانش 

با پول هایی که دزدیده اند به آمریکا و اروپا رفتند. اما وقتی برابر اسناد، خودش با میلیاردها تومان که 
از بیت المال دزدیده بود فرار کرد، سلطنت   طلب ها، دزدی های شاه را تکذیب می  کنند. دولتیان و 

درباریان دزدی را از شاه و پدرش رضاخان یاد گرفته بودند. 
2- طی سلطة ُعسرت بار دودمان پهلوی بر کشور، مردم ایران هم به دلیل اقتصادی و هم به لحاظ 

علمی و فرهنگی و حتی بهداشتی در پایین ترین سطح زندگی می کردند. شاه با انعقاد قراردادهای 
اسارت بار با آمریکا و انگلیس و هم پیمانان آنها بیشترین سودها را به قیمت فقر وسیع مردم به آنها 
می رساند. باقی ماندۀ ثروت های کشور هم به جیب شاه و با فاصله به حساب دولتیان و درباریان ریخته 
می شد. آن چه به مردم بعد از این حیف و میل ها می رسید، فقر و گرسنگی و محرومیت و بیماری 

بود. 
شاه از همة این مسائل اطالع داشت و حتی خود او به زبان های مختلف ژنرال ها و هوادارانش را 

به سوء استفادۀ مالی تشویق می کرد. 
این سیاست، دیکتة انگلیس به رضاخان بود. انگلیس با سلطة رضاخان به کشور درصدد برآمد 
تمامی ارتباط های وی را با مردم به خصوص با روحانیت قطع کند. به ژنرال هایش دستور داد که 
برای خود از اموال منقول و غیرمنقول مردم، ثروت اندوزی کنند. از آن پس اگر ژنرال ها مخفیانه به 

1- روزنامة کیهان 57/11/15 ، ص 6 . 



همگام با انقالب اسالمی86

تاراج دارایی های مردم می پرداختند، با مجوز رضاخان، آشکارا و گستاخانه به تاراج مایملک مردم 
دست زدند. دیگر مقامات هم»َعلی َمراتِبِِهْم« همین راه را برگزیدند.

 سعدی می گوید: 
اگر ز مال رعّیت َمِلک خورد سیبـی             برآورند غالمان او درخت از بیــخ 

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد            زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

جالب است که محمدرضا در روزهای آخر حضور در ایران، دزدی های همراهانش را تقبیح 
نمی کند، بلکه از این که او را در بحران تنها گذاشته بودند، اظهار ناراحتی دارد. 

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

و قدرت اسالم را باور کنند، به این دلیل همواره سعی در تضعیف اسالم و روحانیت می پرداخت. 
او تا روزهای آخر ریشه های انقالب را از تحریک روس ها می دانست. هر کدام از شخصیت های 
خارجی هم که به  دیدار شاه می رفتند، یا قدرت طرح نفوذ اسالم را در آحاد مردم نداشتند و یا اگر 
هم طرح  می کردند، با رسوبات ضخیم اوهام که بر روح و روان شاه نشسته بود، هیچ گاه مالقات با 
شاه را سودمند نمی دیدند. حتی »ویلیام سولیوان« آخرین سفیر آمریکا در تهران، وقتی طی گزارش 
خود به آمریکا از قدرت اسالم در راه انداختن مردم و حق خواهی برخاسته از اسالم را مطرح کرده 

بود، شاه وقتی از آن گزارش مطلع شد، شدیداً عصبانی گردید و گفت: 
- سفیر آمریکا نمی خواهد بفهمد که کمونیست ها پشت تظاهرات هستند!!1

4- محمدرضا هم مانند پدرش رضاخان، کم استعداد و بی کفایت 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 بی استعدادی خود همواره با مردم به خشونت رفتار می کردند، استعدادها را می کشتند و مردم 
را به اسارت خود در آورده بودند. َعلَم هم در پاسخ به سؤال خبرنگاری که راجع به قدرت اسالم 

و روحانیت پرسیده بود، گفته بود:
- من به قـدری در دورۀ نخست وزیری، آنها را تضعیف کرده ام که هیچ حرکتـی از ناحیة آنها 

مقدور نیست.
1- روزنامة کیهان، مرداد 59 . 
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اما شاه به رغم سیاست سرکوب، وقتی در 26 دی ماه 1357 سراسیمه 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
راه پیمایی عظیم تاسوعاو عاشورا ]19 و 20 آذر 1357[ در زمان دولت نظامی ارتشبد ازهاری و 
حکومت نظامی یک عنصر خون خوار مانند سپهبد رحیمی انجام شد. یعنی حکومت نظامی و دولت 

سرکوبگر ازهاری کمترین ترس در دل مردم نگذاشت. 
پس از همین راه پیمایی 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 

همان گونه که گفتیم، دولت نیمه بند 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 45 روزه اش، که 2 هفته اش 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 دوشان تپه که در اختیار آمریکایی ها 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 

1- دخترم فرح، ص 409.
۲- همان، ص 396. 
3- همان، ص 397. 
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زودتر و شتابان!!
ارتشبد ازهاری سمبل ارتش شکست خورده و مرعوب شاه بود. 

دولت نیم  بند بختیار و فرار شاه 

اوضاع سیاسی کشور به گونه ای تداوم می یافت که نه شاه و نه حامیان داخلی و خارجی وی 
به دلیل بیگانگی از مسائل کشور و بی اطالعی از قدرت مردم، از ارایة راه حل بحران ناتوان بودند. 
آنها فقط سیاست تهدید و سرکوب را می شناختند و چون ذاتاً ضد مردم و ضد حقوق بشر بودند، 
از توجه به خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور که حکومت اسالمی بود، عامداً خودداری 
می کردند. پیدا بود که هیچ راه حلی در آن روزها جز توجه به خواست مردم که در کالم و بیان و 

نوشته های امام تجلی  می یافت، اثر نداشت. 
ناگفته نگذاریم:

در آن روزهای سرنوشت ساز و در شرایطی که همة مردم تهران و مراکز استان ها و شهرها و 
بخش ها و حتی روستاهای کشور خواستار اخراج شاه و نابودی رژیم سلطنتی و تشکیل حکومت 
اسالمی بودند، عده ای معلوم الحال و مجهول الهویه به طور دایم با سفارت آمریکا و شاه برای تشکیل 
دولت رایزنی می کردند. در عدم صداقت و محکومیت این آقایان همین قدر بس که اینها هم مانند 

شاه ضد مردم و یا حداقل بی اعتنا به خواست مردم بودند. 
حتماً اگر اینها سرکار می آمدند، همان کاری با مردم می کردند که شاه و رضاخان کرد؛ آن گونه 

که در عملکرد شاهپور بختیار دیدیم. 
از مشخصات بارز آنها نداشتن هیچ گونه نقشی در انقالب بود. زیرا ملی گرایان پر ادعا آن زمان 

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

آنها تا روزهای آخر حضور شاه در کشور وفاداری خود به رژیم شاهنشاهی را اعالم می کردند.
 نفر دیگر دکتر کریم سنجابی دبیر کل جبهة ملی بود. او نیز شخصی عجیب بود. تمامی اعضای 
جبهة ملی در آن روزها از 500 نفر تجاوز نمی کردند، اما کریم سنجابی موضع دبیر کلی یک حزب 
فراگیر چندصد هزار نفری را داشت. او بدون توجه به شعارهای مردم حرف می زد و بدون اهمیت 
دادن به خواست مردم اعالمیه می داد و بدون آن که بداند حرف هایش هیچ  گونه خریداری بین مردم 

و رهبران مذهبی ندارد، با شاه مذاکره می کرد و برای بقای رژیم شاهنشاهی رهنمود ارایه می داد. 
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او از یک طرف در پاریس برای آن که توفیق زیارت امام را به دست بیاورد، اعالمیة سه ماده ای 
که نفی رژیم سلطنت و اخراج شاه از مواد آن بود، امضا می کند، 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 
پی گیری جمهوری اسالمی منصرف سازد. اما حضرت امام اجازۀ 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:
1- آن هنگام که مردم به طور متحد و یکپارچه از رهبری مطلق امام می گفتند و خواست امام 

را شعار می دادند، دکتر سنجابی مانند اربابش دکتر مصدق بی اعتنا به مردم و شعار مردم و به منظور 
تضعیف امام، به هواداران خود دستور داد در راه پیمایی عاشورای سال 57 عکس های دکتر مصدق 

و سیدکاظم شریعتمداری حمل کنند.1
2- در همان روزها که هیچ کدام از ترفندها با هوشمندی امام و مردم مفید فایده برای آنها نبود، 

دکتر سنجابی در 20 دی ماه سال 57 طی یک مصاحبة مطبوعاتی اعالم کرد حاضرم حکومت 
موقت را تشکیل دهم؛ البته در صورتی که ملت پیشنهاد کنند و مورد تأیید حضرت آیت اهلل خمینی 
قرار گیرد. نه ملت چنان پیشنهادی کرد ونه امام خمینی تأیید نمود. البته از جبهة ملی و شخص دکتر 

سنجابی هیچ کدام از آن عملکردهای ناصحیح عجیب نبود. نفاق از چهرۀ جبهة ملی می بارید.
نکتة ذیل دلیل روشن نفاق آنهاست. 

به نظر می رسد که سنجابی در معامله با شاه می خواست خود را بیشتر از آن چه 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 آن که بختیار قدرت گرفت، سنجابی افسوس فرصت 

از دست داده را خورد که صد البته دیر شده بود.
بختیار می گوید: 

»سنجابی در جلسة جبهة ملی تصریح کرده بود اگر شما بتوانید شاه را قانع 
کنید که برود، من با این که شما دولت تشکیل دهید، موافقت دارم.«2 

بختیار، سنجابی را موجود حیله گری معرفی می کند و هر چه بود، جبهة ملی با رفتار زشت دکتر 
1- روزنامة اطالعات، 57/10/۲0.

۲- يکرنگی، شاهپور بختیار، ص 151. 
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سنجابی ماهیت خود را آشکار ساخت و با خیانت های گستردۀ شاهپور بختیار به تاریخ پیوست. 
ما تا امروز هم ندانستیم که اینها در سال 57 و با توجه به نداشتن هیچ گونه پایگاهی در مردم و 
خیانت های مداوم آنها، چگونه می اندیشیدند و امام و مردم را چطور ارزیابی می کردند؟! در حالی 
که کمترین نقشی در خیزش عظیم مردمی در 15 سال گذشته نداشته و هیچ نوع سهمی در انقالب 
عظیم سال 1357 نیز  کسی برای آنها قایل نیست. چگونه بود که این گونه اظهار نظر می کردند و از 
انقالب و رهبری توقع داشتند؛ بدتر از همه آن که حاضر بودند دستاوردهای انقالب اسالمی را به 
نفع آمریکا و شاه مصادره کنند. وقتی هم که هوشمندی امام و ایثارگری مردم اجازۀ قدرت گرفتن 

بختیار و جبهة ملی را برای خیانت بیشتر نداد، به اربابان استعمارگر خود پناه بردند. 
به رغم امضای اعالمیة سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس که پیش شرط مالقات ایشان با امام 
بود و حکومت اسالمی را پذیرفته بود، چگونه به این زودی وی پیمان شکنی می کند و پیشنهاد 

نخست وزیری شاه را می پذیرد؟ 
به روایت نراقی، به خواست شاه، نراقی با سنجابی در زندان مالقات کرد. نراقی از موضوع 
مالقات وی با امام خمینی و اطالعیة سه ماده ای وی سؤال می کند، سنجابی که بی صبرانه در انتظار 
نخست وزیری 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 می توانیم 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 نگاه های 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 گونه ای تنظیم می کرد که حداقل اگر ضدیت جدی هم با 

روحانیت نداشتند، اصالً معتقد به روحانیت نبودند.
1- يک سال مباره برای سرنگونی رژيم شاه، روح اهلل حسینیان، ص 73۲. 
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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 نمی خواهیم دربارۀ 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 بین المللی و یا دادن امتیازهای عظیم و فوق العاده و یا معرفی شدن توسط 
خواهران شاه و یا تن دادن به بدترین زبونی ها و ذلت ها بود، شاه که در سال 1357 سلطنت خود و 
رژیم سلطنتی را با عملکرد زشت خود در شرف نابودی کامل می دید، مانند پدرش رضاخان که 
در شهریور 1320 به در خانة محمدعلی فروغی رفت و عاجزانه تقاضای نخست وزیر شدن وی را 
داشت، محمدرضا هم در آن سال به روزی افتاد که عاجزتر و حقیرتر از پدرش دست به دامان همه 

می شدتا 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 اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا دیگر 
بین شدت عمل و تسلیم شدن بدون قید و شرط، یکی را باید برگزید«.1 

چنان در آذر ماه سال 1357 به ضعف و ذلت و بدبختی و دردسر بی سابقه و بی تصمیمی رسیده 
بود که نمی دانست چه می کند و به قول فریدۀ دیبا:

»حرف هیچ خیرخواه و مصلحی را گوش نمی کرد و همه را احمق و کودن و 
ابله و عقب مانده می دید و مردم را تحقیر می کرد و ناچیز می شمرد و می گفت: این 

مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند و مثل گوسفند می مانند«.2 
شاه آن روزها دنبال افراد احمق و کودن بود تا نخست وزیر شوند!!

دودمان بی وطن همراه با دربار و دولت بی وطن

اطرافیان محمدرضا را گروهی بی وطن وغیرایرانی که فقط فارسی صحبت می کردند، ولی 
هیچ گونه شناختی نسبت به ایران نداشتند، جمع شده بودند. همانها که ایران را نمی شناختند، ایران 

1- غرور و سقوط، آنتونی پارسونز)آخرين سفیر انگلیس در زمان شاه(، ص 399. 
۲- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲85 . 
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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 می توان ایرانیانی در خط آمریکا دانست.

فرح می گوید:
»وقتی ]هویدا[ به دیدن ما می آمد، به ]زبان[ فرانسه گزارش می داد.«1 

هویدا جرثومة همة 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 ُگندی های2 فرانسوی 
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 می کردند. خود وی در ایران چند شرکت و کارخانه صنعتی داشت. 
محمدرضا او را عامل CIA می دانست و وقتی آمریکایی ها به محمدرضا توصیه 
کردند شاهپور بختیـار را به نخست وزیـری برگزیند، این ظن محمدرضا به یقین 

تبدیل شد«.3 
و آخرین زندگی نامة نخست وزیر وابسته پهلوی نیز چنین بود. 

عنصری بی تأثیر و بی اعتقاد 

شاهپور بختیار که به قول شاه به دلیل سرسپردگیش به سازمان های 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 

1- دختر يتیم، ج۲، ص 718.  
۲- به تشکیالت نیروهای مردمی فرانسه در جنگ »ُگندی« می گويند.

3- دخترم فرح، ص 397. 
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احزاب ملی دانست. 
به میزانی که افراد مؤمن در وادی ایمان پیش می روند، خود را کوچک می یابند. در احزاب 
سیاسی برعکس، هم به دلیل طبیعت احزاب و هم ماهیت معتقدان به احزاب، افراد، حزب خود را 

بزرگ و فوق العاده و ممتاز می بینند.
بختیار که یک روز سابقة خدمت به مردم محروم ما را نداشت، 

پس از آن که بوی قدرت شنید، 

به دربار شاه رفت و طوق بندگی غرب را 

در شرایطی که مردم کشورمان

 بندهای وابستگی را یکی پس از دیگری می گسستند، 

بر گردن خود محکم کرد.
بی اعتقادی 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 می کنید؟ 

گفت: 
»اعلیحضرتا! نمی توانم با جمعی که ایده آل و مشی سیاسی آنها با ایده آل 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 برمی دارد. بختیار در واقع احمقی بیش نبود که خود را خیلی بزرگ، 

مهم، توانا و با پشتوانه می دید. 

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

می  بیند. او  می نویسد:
»از مذاکرة خود با بختیار در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود را 

چیز دیگری می پندارد.
او با لحنی پر احساس از نقشه هایی که برای دولت خود داشت، صحبت می کرد 

1- يکرنگی، شاهپور بختیار، ص 154. 
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و از طرح های خود برای ربودن انقالب از دست آیت اهلل خمینی سخن می گفت. 
او تصور می کرد که با خـروج شـاه از ایران می تواند 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 نمی داند که پس از بازگشت آیت اهلل خمینی به ایران و خروش مردم و سیل انقالب، او و دولتش 

را با خود خواهد برد.
او در ادامه می نویسد:

»بختیار به سفیـر انگلیس هم همیـن حـرف را زده بود که آیت اهلل خمینی را 
می توان 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 زده اند، باید انتظار داشت که این گونه علیه مردم موضع گیری 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 می شوند. به خصوص بختیار که علیه مردم و رهبری های 
امام حرف های گستاخانه زد و مردم را به رگبار گلوله بست و برای آن که خیانت را به نهایت برساند، 

با بستن فرودگاه ها، چند روز ورود امام را به کشور به تأخیر انداخت. 
در تداوم همین بحث کارنامة بختیار را پی می گیریم. 

فرار شاه 

سرانجام محمدرضا پس از یک عمر فساد و بعد از 37 سال مردم ستیزی در روز 26 دی ماه 
1357 از 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 
بی سابقه 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 چهرۀ هواداران 
رژیم سلطنت محسوس بود، مردم در انتظار یک تحول چشمگیر بودند. آن تحول هم چیزی جز 

خارج شدن شاه از کشور نبود. 
1- مأموريت در ايران، ويلیام سولیوان، ص 166 ، به نقل از يک سال مبارزه برای سرنگونی شاه، ص 737.
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حوادث یک سال 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 تشویق های دایمی 
و مستمر سردمداران کاخ سفید در سرکوب شدید مردم، باز هم امیدی نداشت که با این کارها 

ماندگار شود. 
راستی که ارادۀ مردم برسرنگونی شاه بود. این ارادۀ عمیق را دشمنان مردم نمی توانستند با هیچ 
سالحی حتی سالح هسته ای 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. 
گروه ها و سازمان های مسلحانه مانند مجاهدین خلق، فداییان، مائوئیست ها،

حزب توده و خالصه گروهک های چپ،

 نه تنها هرگز قدرت مردم را باور نکردند، 

بلکه با نهایت قساوت و بی رحمی به جنگ مردم برخاستند؛ 

کاری که شاه هم بارها انجام داد،

ولی سودی از جنگ با مردم نبرد. 

ایران پس از فرار شاه 

روز 26 دی ماه روزی تاریخی و به یاد ماندنی است. مردم ایران پس از شنیدن خبر فرار شاه به 
خیابان ها 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 می کرد. 
جالب است وقتی بعضی از دوستان می پرسیدند: امام کی به کشور باز می گردند؟ در پاسخ 
آنها می گفتیم: قدری تحمل کنید. امام متعاقباً به کشور باز می گردند و به تشکیل جمهوری اسالمی 
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می پردازند. 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 می رفت، با تذکر تند فرح قدم هایش را تند کرد. او آشکارا گریه 

می کرد، 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 بی اعتقاد، دعای سفر بخواند. تقریباً تمامی هواپیماهای 
مسافربری »ایران ایر« به دلیل اعتصاب کارکنان شرکت نفت و پاالیشگاه ها در فرودگاه، زمین گیر 

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 می کند، مورد حملة مخالفان قرار بگیرد و هواپیمایش 

سرنگون شود و یا مورد حملة یک هواپیمای جنگندۀ ایرانی قرار بگیرد. 
محمدرضا در آن شرایط تالش می کرد 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 می نویسد: 

»پرواز به مصر بیش از 3 ساعت به طول انجامید. محّمدرضا که خود خلبانی 
برجسته بود، هدایت هواپیما را به اتفاق خلبان بهزاد معزی عهده دار 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. نمی دانم در ذهن 

محمدرضا چه می گذشت 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 نمی توانستند بفهمند علت مخالفت یکپارچة 

مردم ایران با شاه چه بود!

مردم که کشته می دادند و مجروح می شدند و محرومیت می کشیدند، چه می خواستند؟ 
شاه در اوج قدرت ظاهری و در اوج حمایت های گستردۀ جهانی هرگز نتوانسته بود نظر مردم 

را به طرف برنامه های خود جلب کند. 
البته  از شاه حمایت می کردند.  مردم  از  کارشناسان می گویند چیزی در حدود 20 درصد 

ژنرال های سرکوب گر و خون ریز شاه ادعا داشتند که30 درصد مردم طرفدار شاه هستند. 
تیمسار باتمانقلیچ گفته بود: آماده ایم برای حفظ 30 درصد  مردم طرفدار، 70 درصد دیگر را 

نابود کنیم!!
 اگر عدد مذکور را بپذیریم، چیزی در حدود 70 درصد دیگر مردم ضد شاه بودند. اما در سال 
57 و 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 می فهمیدند، اما شاه و 

مقامات کشورهای استعمارگر نمی خواستند مردم ایران و خواست مردم را تأیید کنند.
محمدرضا می پنداشت اگر رضاخان همة علمای کشور را از دم تیغ می گذراند، 

آنها سالیان دراز می توانستند روی استخوان های شکستة مجروحان،

و بدن های شهدای راه مبارزه با استبداد، 

زندگی کنند؛

 ولی این طور نبود. 

پیام امام پس از فرار شاه

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
ُ تعالی2 َقُهُم اهللهَّ ُ کلَِمتَُهْم َو َوفهَّ خدمت عموم ملت شریف و شجاع ایران- أْعلَی اهللهَّ

فرار محمدرضا پهلوی را که طليعـة پيـروزی ملت و سرلوحـة سعادت و دست یافتن به 

آزادی و استقالل است، به شما ملت فداکار تبریك عرض می کنم. 
1 دخترم فرح، فريده ديبا، ص 409.

۲- خداوند متعال، نوايشان را بلندمرتبه فرمايد و توفیق عطايشان کند.
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شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملت های مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و استقامت 

می توان بر مشکالت هر چه باشد، غلبه کرد، و به مقصد- هر چه دشوار باشد- رسيد. گر چه 

این ستم گر با دست آغشته به خون جوانان ما و جيب انباشته از ذخایر ملت از دست ما گریخت، 

ولی به خواست خداوند متعال به زودی به محاکمه کشيده خواهد شد و انتقام مستضعفين از او 

گرفته خواهد شد؛ لکن قطع دست ستم کار از ادامة ظلم، به دست ستمدیدگان، فوری است. 

او رفت و به هم پيمان خود، اسرائيل- دشمن سرسخت اسالم و مسلمين- پيوست و 

جرایم و آشفتگي هایی را به جای گذاشت که ترميم آن جز به تأیيد خداوند متعال و همت همة 

طبقات ملت و فداکاری اقشار کاردان و روشنفکر ميسر نخواهد شد. 

اکنون در این طلوع فجر سعادت و پيروزی توجه عموم را به مطالبی جلب می کنم:

1- بر جوانان غيور در سراسر کشور الزم است برای حفظ نظم، با آن دسته از قوای 

انتظامی که اکنون به آغوش ملت بازگشته اند، با تمام نيرو همکاری کنند و با کمال قدرت و 

جدیت نگذارند که بدخواهان و منحرفين آشوب و ناامنی ایجاد نمایند.

2- به تظاهرات و شعارهای پر شور عليه رژیم سلطنتی و دولت غاصب ادامه دهند؛ و 

اگر منحرفين و مخالفين اسالم بخواهند اخاللی به وجود آورند و نظم را به هم زنند، از آنان 

جداً جلوگيری کنند. 

باید ملت بداند که هر انحرافی و هر شعاری که مخالف مسير ملت است، به دست عّمال 

شاه مخلوع و عّمال اجانب تحقق می یابد. 

من از جميع اشخاصی که انحرافی داشته اند و یا گرایش به بعضی از مکتب های انحرافی 

داشته اند، تقاضا دارم که به آغوش اسالم، که ضامن سعادت آنان است، برگردند؛ که ما آنان 

را برادرانه می پذیریم. 

در این موقع حساس که کشـور جنـگ زدة ما بيش از هر زمانی به اتحاد و اتفاق احتياج 

دارد، باید سعی شود که از هر اختالفی احتراز شود.

3- دولت موقت برای تهية مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودی معرفی می شود 

و به کار مشغول خواهد شد. 

وزارتخانه ها موظفند که آنان را پذیرفته و با آنان همکاری صميمانه کنند.

اینجانب به صالح وزرای غير قانونی می دانم که برکناری خود را اعالم کنند و خود را در 
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مسير ملت قرار دهند.

4- به جميع نيروهای انتظامی و زمينی و هوایی و دریایی و صاحب منصبان و درجه داران 

ارتـش و ژاندارمـری و غير آنان توصيـه می کنم که دست از حمـایت محمدرضا پهلوی- که 

مخلوع است و به کشور برنمی گردد و در خارج نيز با نفرت مردم مواجه است- بردارند و به 

ملت بپيوندند؛ که صالح دنيا و دین آنان در آن است.

اینجانب از همة طبقات خصوصاً حضرات علمـای اعـالم در این مواقع حساس تشکر 

می کنم، و سالمت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم؛ 

                                              و وحدت کلمه را برای هميشه، 

                                خصوصاً تا برانداختن رژیم شاهنشاهی،

                       و استقرار حکومت جمهوری اسالم، اميدوارم. 

و السالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته

روح اهلل الموسوي الخمينی1 
                       

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 می کرد. او گمان داشت که پس از فرار او 
از کشور و تا آرام شدن خیالی اوضاع کشور، شورای سلطنت که از 8 نفر نیروی خودی و بی ضرر 
تشکیل شده، سلطنت را حفظ می کنند و پس از بازگشت او، پادشاهی را به او تحویل می دهند. اما 

شورای مذکور با تدبیر امام تشکیل نشده، منحل شد.
اسامی اعضای شورای سلطنت به شرح زیر است: 

شاهپور بختیار. نخست وزیر 

محمد سجادی. رئیس مجلس سنا 

جواد سعید. رئیس مجلس شورای ملی

سیّد جالل تهرانی. سناتور سابق
1- صحیفة امام، ج 5، ص684 / پیام ]تبريک به ملت ايران )فرار شاه و تشريح وظايف آحاد ملت([ / ۲7 دی 1357/ 18 صفر 1399/ 

پاريس، نوفل لوشاتو/ تبريک به مناسبت فرار شاه و تشريح وظايف آحاد ملت  / موضوع: فرار شاه از ايران/ مخاطب: ملت ايران  
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محمدعلی وارسته. وزیر دارایی اسبق 

علی قلی اردالن. وزیر دربار 

دکتر علی آبادی. دادستان سابق

ارتشبد قره باغی. رئیس ستاد کل ارتش 

حضرت امام که سلطنت پهلوی را غیر قانونی می دانستند، با هر موضوعی که رنگ سلطنت 
داشت، مخالف بودند. بنابراین از آغاز با شورای سلطنت مخالفت کردند.

سیّد جالل تهرانی که می خواست 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 57/10/30 عماًل شورای 

سلطنت منحل شد و مانند سلطنت پهلوی به تاریخ پیوست. 
بیچاره شاه می خواست حداقل 60 سال 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 آن جایی که وی ریاست شورای سلطنت را به عهده داشت، عماًل 

با استعفای وی شورای سلطنت منحل شد.



 فصل سوم

باز گشت پيروزمندانة امام خمينی
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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 نهایی که نابودی رژیم 

سلطنتی بود، گام های بلندی مانده بود. 
امام فرمودند:

 »خروج شاه از ایران اولین مرحلة پایان یافتن سلطة جنایت بار پنجاه سالة رژیم 
پهلوی می باشد،که به دنبال مبارزات قهرمانانة ملت ایران صورت گرفته است. من 

این پیروزی مرحله ای را به ملت تبریک می گویم  «.1
آن روزها هر چند روزنامه ها و شبکه های خبری طرفداران نسبتاً زیادی داشتند، اما گوش جان 
مردم به رهنمودها و پیام ها و موضع گیری های امام خمینی بود. مردم بعد از فرار شاه با اعتقاد و شور 
بیشتری در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کردند. خالصه این که بیشتر وقت خود را بیرون خانه 

به سر می بردند و بی صبرانه در انتظار بازگشت پیروزمندانة امام بودند. 
از طرف دیگر فرار شاه موجب رنگ پریدگی مظاهر شاه و فروریختگی بنیان های شاهنشاهی 
و حامیان شاه شد. عناصر حکومت نظامی روحیة ماندن در خیابان را نداشتند. آنها نه تنها دیگر میل 

1- صحیفة امام، ج 5 ، ص 481. 



همگام با انقالب اسالمی104

رویارویی با مردم را به دل راه نمی دادند، بلکه آنهایی که از خاستگاه اعتقادی بیشتری برخوردار 
بودند و یا تحت تأثیر تلقینات درست و تبلیغات مناسب مردم قرار می گرفتند، فرار را بر قرار ترجیح 
می دادند و هراس و وحشت را بر جان و دل مقامات رژیم می کاشتند؛ هراس و وحشتی که امروز 

ردپای آن را می توانیم در اسناد بر جای ماندۀ رژیم پهلوی مشاهده کنیم. 

فرمان قتل عام  مردم توسط ژنرال هایزر 

شکست طرح های ژنرال هایزر از بدو ورود وی به ایران در 15 دی ماه 1357 آشکار بود. او را 
به ایران نفرستاده بودند که ناظر اوضاع باشد. همان گونه که گفتیم، مأموریت او بسیار حساس و دقیق 

بود، اما هوشمندی و دشمن شناسی امام، مجال خودنمایی را از او گرفت.
پس از خروج شاه از کشور که با طرح و نظر او انجام شد، ژنرال هایزر عماًل حاکم کشور شده 
بود. بنابراین از روز 57/10/27 هم دولت بختیار و هم ارتش به زعامت ارتشبد قره باغی از او پیروی 

می کردند. 
یکی از دستورات وی بستن فرودگاه های کشور برای جلوگیری از ورود امام خمینی بود.

مردم پس از اطالع از بسته شدن فرودگاه ها به تظاهرات خود علیه شاه و بختیار و حکومت 
نظامی شدت بخشیدند. اوج این تظاهرات در تهران در روز هشتم بهمن در میدان انقالب )24 اسفند 

سابق( بود. 
ارتشبد قره باغی می نویسد: 

»گروه های 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 روبه رو شدند. درگیری ها آغاز شد. خبر به جلسة ستاد کل رسید که 

ژنرال ها با زعامت هایزر مشغول بحث و مذاکره بودند. 
هایزر دستور داد ''با استفاده از گاز اشک آور و تیراندازی هوایی با مردم برخورد 
کنند. اگر با این تدبیر مردم متفرق نشدند، لوله های تفنگ باید پایین بیاید تا مردم 

بفهمند که ارتش اهل عمل است.'' 
قره باغی فوراً با بختیار صحبت کرد و بعد آجودانش را خواست و به زبان فارسی 
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به او دستور آتش داد.
قره باغی به هایزر گفت: 

''همان طور که تصمیم گرفته ایم، عیناً عمل خواهد شد''«.1 

گسترش کشتار در تهران 

فرمانداری نظامی تهران با عملکرد ضد انسانی و ضد اسالمی خودش هر روز بر صف کشته های 
مردم انقالبی تهران می افزود. اما آن روز و با فرمان آتش هایزر، شدت عمل در همة صحنه ها 
محسوس بود و مرکز این درگیری ها در میدان انقالب و در خیابان ها و کوچه های اطراف آن بود. 

از تمامی این مناطق صدای رگبار لحظه ای قطع نمی شد. 
آن روز، هایزر دفتر قره باغی را ترک نکرد تا نتیجة شّدت عمل خود را مشاهده کند... 

فرمان شدت عمل هایزر یک آزمایش بسیار مهم محسوب می شد. به عبارت دیگر هایزر 
آخرین تیر در ترکش خود را برای نجات شاه )در جهت حفظ سلطة آمریکا بر ایران( شلیک کرد. 
در پایان درگیری های 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 60  نفر و مجروحان را 400 نفر اعالم کرد. اما ژنرال چهار ستارۀ 
آمریکایی در آن روز نمی توانست خرسندی خود را از این که به دستورش با شدت عمل بیشتری با 
مردم ایران توسط ارتش برخورد می شود، پنهان کند. چون می دید ارتشیان حاضر بودند که به سوی 

هم وطنان ایرانی و مسلمان خود تیراندازی کنند.2 
به رغم این موضوع، هایزر نتوانست به خرسندی خود ادامه دهد، زیرا گزارش ها حاکی از آن 
بود که به جای آن که مردم به ستوه بیایند، این ارتش خشن شاه بود که از کشتار بی نتیجة مردم به 
ستوه آمد. از این جهت عماًل مأموریت هایزر با شکست همراه شد. او چند روز پس از آن روز 

سخت و تاریخی و خون بار، با شکست فضاحت بار کشور را ترک کرد. 

فرار هایزر از ایران 

هر روز که حضور هایزر - ژنرال آمریکایی- در تهران طوالنی تر می شد، ارتش به جای آن که 
1- مأموريت در تهران، رابرت هايزر، ص ۲36. 

۲- همان، ص ۲44. 
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دلگرم تر شود، مأیوس تر می شد. 
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 خون خوار 
که با دستور کشتار گستردۀ مردم تصور می کرد مردم را می ترساند، اما مشاهده کرد که برعکس، 

مردم جّدی تر و مصمم تر شدند.
او پس از آن دستور، وقتی چشمان خون گرفتة ژنرال های ارتش شاه را می دید که به زبان 
بی زبانی می گفتند از تو هم که کاری ساخته نیست، دیگر نمی توانست دلیلی برای ماندن خود در 
تهران بیابد. از این جهت نظر سولیوان را جویا شد؛ حال آن که 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 
نمی خواهم تصمیمی بگیرم. اما شخصاً احساس می کنم نباید ایران را ترک کنم!؟ اما اگر قرار باشد 

بروم، حاال بهترین موقع است که مسئولیت ها 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 می تواند 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 می دانست کاری از دستش برنمی آید، می ترسید 
بی آبروتر شود. لذا خود پیشنهاد ترک ایران را البته غیر مستقیم و توسط سفیر کرده بود. به هر حال 

این عادت آمریکایی های چند چهره است. 
سرانجام »براون« وزیر دفاع در 14 بهمن 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-130 ارتش آمریکا شد و تهران 
را ترک گفت. همین که هواپیما مرز هوایی ایران را پشت سر گذاشت، خدمة هواپیما خنده ای سر 

دادند و هایزر هم مثل بقیه احساس آرامش کرد.1 

1- همه چیز فرو می ريزد، گری سیک، ص ۲34. 
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آری، آن روزها همة دشمنان انقالب از قدرت مردم ترسیده بودند، به خصوص آمریکایی ها و 
به ویژه آمریکایی هایی که در ایران بودند. هر چه بود، هایزر کاماًل ترسیده بود و در مورد خوشحالی 
خود پس از خروج از مرز هوایی ایران، خیلی مختصر نوشته است. زیرا او بنا به مالحظات سیاسی 

نمی توانسته در خاطرات خود بیشتر از این بنویسد.
آن ژنرال ترسو و منافق پس از ورود به آمریکا در کابینه شرکت کرد و گزارش امیدوار کننده ای در 
قدرت ارتش ایران برای کودتا داد. اما گفته های او توسط آدمیرال ترنر رئیس سازمان سیا رد شد. او گفت: 
- نظرات هایزر متفاوت با آن چیزی است که سایر ناظران در ایران می گویند. بسیاری از ناظران 
معتقدند که حمایت عمومی از آیت اهلل خمینی چنان زیاد است که وی می تواند 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 خوش بینی می باشد. 

بیچاره هایزر و همة مقامات آمریکایی حتی آن قدر شجاعت نداشتند که عملکرد کشورشان 
را عامل سقوط شاه معرفی کنند. لذا دایم به هم دروغ می گفتند و عجیب تر این که خودشان هم 

می دانستند به هم دروغ می گویند، اما هیچ کدامشان خنده شان نمی گرفت. 

مواضع به موقع امام و خشم شاه 

شاه در تمامی عمر سیاسیش وابسته به انگلیس و آمریکا بود و بر این وابستگی افتخار می کرد؛ 
همچنین از ژنرال ها و وزرایی که به تبع او تسلیم آمریکا بودند، در دل راضی بود، اما در روزهای پر 
التهاب انقالب وقتی مقام های آمریکایی به صورت مستمر حمایت خود را از شاه اعالم می کردند، 
خشمگین بود. او می دید که امام خمینی با موضع گیری های به موقع و دقیق چنان آمریکا و مقامات 
آمریکایی را تحقیر می کرد که تمام حمایت های آمریکا را خنثی و آن را به ابزاری برای تشدید 
مخالفت مردم با شاه تبدیل می کرد، تا جایی که شاه نیز از تکرار حمایت های آمریکا به تنگ آمد 

و به سولیوان سفیر آمریکا گفت: 
»انعکاس این حمایت ها در مطبوعات بیشتر به وی لطمه می زند و او را به عنوان 

یک عامل دست نشاندة آمریکا معرفی می کند«.1 
شاه که عمری وابسته به آمریکا بود، وقتی می دید که در جریان انقالب، مردم با مواضع امام 
موافقند و رفتار زشت آمریکایی ها آنها را خشمگین می کند، دریافت که یکی از علل نابودی سلطنتش 

1- مأموريت در ايران، ويلیام 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 ساده لوحی برخی از انقالبیون 

بعضی از شخصیت ها 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 آن جایی که امام شرط اجازۀ مالقات 
بختیار را استعفا قرار داده بودند، بازرگان به منظور انجام آن مالقات 5 پیشنهاد را به امام داد تا با 

پذیرش یکی از آنها توسط امام، بختیار موفق به دیدار امام شود: 
1- بعد 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 می دانند عمل نمایند. 
2- بختیار در فرودگاه از امام بخواهند چنان چه اجازه دهید به کار خود ادامه دهم و امام هم به 

بختیار اجازۀ ادامة کار تا اطالع بعدی را بدهند. 
3- بختیار به پاریس بیابد و استعفای کتبی بدهد. اما امام استعفای او را بپذیرد، ولی وی را مأمور 

ادامة کار نمایند. 
4- بختیار به پاریس بیاید و استعفای کتبی بدهد و استعفای او بپذیرد، ولی مجدداً او را به نخست 

وزیری موقت منصوب نمایند. 
5- شورای 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 فرمول ها قابل قبول نیست.1

صالبت و قدرت انقالب 

نمی دانیم شاید آقای بازرگان تصور می کرد می تواند 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 

1- آخرين تالش ها در آخرين روزها، دکتر ابراهیم يزدی، ص 15۲. 
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برای امام و انقالب قابل حل و رفع نبود. زیرا رهبر انقالب چگونه می توانست: 
- نخست وزیری بختیار را بپذیرد؟ در حالی که 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 می توانست اجازۀ 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 نخست وزیر موقت بپذیرد؛ 
شخصی که به قول شاه عضو سازمان سیا بود و به قول فرح حقوق بگیر ساواک. )پاسخ پیشنهاد چهارم(

- چگونه ممکن بود حضرت امام عنصری را در رأس نخست وزیری بپذیرد که براساس اسناد و 
مدارک اصوالً تبعة فرانسه بوده و خانواده اش 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 می    توان به نتیجة 
مطلوب در جهت خواست به  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 نسنجیدۀ 
دکتر یزدی در دوره ای 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 ملی گراها

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 می کرد، ولی به لحاظ سیاسی امور جاری کشور به طور نسبی در دست شاهپور بختیار بود. 
بنابراین می توانیم بگوییم که پس از فرار شاه تا سقوط سلطنت در 22 بهمن، امور کشور به مدت 
26 روز تا حدی در دست ملی گراها بود. صرف نظر از ادعاهای بعضی از اعضای جبهة ملی که می گفتند 

با بختیار اختالف دارند و با او همکاری نمی کنند، بر فرض صحت موضوع، این یک تاکتیک بود.
 ملی گراها از یک طرف تا شاه بود، با او برای حل مشکالتش همکاری می کردند، ولی از طرف 
دیگر برای آن که از قافلة انقالب عقب نمانند، در ظاهر با انقالبیون همراهی می کردند؛ که آن هم 
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بیشتر جنبة تخریبی داشت. 
آقای سنجابی به نمایندگان مجلس که آمادۀ استعفا بودند، اصرار می کرد که استعفا ندهند و در 
تظاهرات برای انحراف در نهضت، دستور حمل عکس های آقای شریعتمداری و مصدق را می داد، 

ولی به پاریس هم می رفت و اعالمیة سه ماده ای با حضرت امام امضا می کرد... 1 
هر چه بود، جبهـة ملـی در حکومت ناپایدار و نیم بند 26 روزة خود عالوه بر آشکار کردن چهرة 

نفاق و بی اعتقادی 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 جالل الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت،2 شورا را فرو پاشیده 
دید،با اصرار، تهدید و خواهش از افشای استعفای محمدعلی وارسته و عبدالحسین علی آبادی 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 می کردند.
تمام تالش بختیار برای جلوگیری از ورود امام متمرکز شده بود. او نه نظامی بود و نه عالقه ای 
به امور نظامی داشت. بنابراین توجهی به نظامی ها و الف و گزاف های آنها نداشت؛ نه نظامی ها او را 

قبول داشتند و نه او اعتقادی به نظامی ها داشت. 

اوج دریوزگی

بختیار در ادامة تالش در جهت باقی ماندن در قدرت و یا حداقل داشتن جایگاهی در آیندۀ 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 فوق العادۀ امام بود. 
رذالت ملـی گراها همراه با توقع غیـر قابل درک آنها و نفـی خواسته های قاطبـة مردم ایران در 

پیشنهادهای بختیار موج می زند.

 هیچ کس نبود که از بختیار بپرسد:
- تو کیستی؟ 

- نقش تو در انقالب اسالمی ایران چیست؟
1- يک سال مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه، ص 731. 

۲- روزنامة اطالعات، 57/11/3 . 



111 وقایع سال اول انقالب

- چقدر برای پی گیری درخواست های مردم تالش کرده ای؟
- اصوالً آیا می دانی جمهوری اسالمی چیست؟ 

از طرف دیگر مردم می گویند: 
- 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 می بری؟ 

- تو به دلیل خاستگاه ظلمانی خود به مردم و به اعتقادات و خواسته های آنان بیگانه بودی و 
اصوالً تفکر تو و حزب تو مربوط به گذشته های دور است. این تفکر در همان روزها هم طرفدار 
نداشت، حاال که تمامی مردم کشور، جمهوری اسالمی را فریاد می زنند، تو که بنا نوشتة خودت در 
پاسخ سؤال شاه که از تو در مورد شرکت در تظاهرات سؤال کرد و تو اظهار بیزاری کرده ای،1 و 
ایده آل ها و خط مشی خود را با خواست مردم منطبق نمی دانی، حال چگونه به در و دیوار می زنی 

تا مقامی در حکومتی به دست آوری که به هیچ وجه آن را قبول نداری!؟ 
این هم از عجایب آن روزها بود!!...  

مواضع نهضت آزادی 
موضع گیری های جبهة ملی را دیدیم، نهضت آزادی هم کم و بیش مانند جبهة ملی فکر 
می کرد. آنها هم هرگز مردم و شعارهای مردم را باور نداشتند و به دلیل خاستگاه سیاسی و فکری 
خود به چیزی به نام جمهوری اسالمی نمی اندیشیدند. اصوالً امام را به دلیل شعارهای خود مبنی بر 

نفی سلطنت نمی پسندیدند و این شعارها را ساده لوحانه می پنداشتند. 
مهندس بازرگان تا ماه های پایانی سال 1357 معتقد 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 این که گام های علوم 
در جهت توحید بوده، نه در جهت ضد آن، ولی عمومیت روش بازرگان را »بی راهه« می دانست و 

مفاهیم فلسفة غرب را نارساتر از آن می دانست که بخواهد اسالم راستین را تفسیرکند.2
»عمده ترین اشکال بر  بازرگان در غـرب محـوری وی بود. او تالش می کرد از 

1- يکرنگی، شاهپور بختیار، ص 154) در صفحات قبل اصل مطلب ايشان نقل شده است(. 
۲- اصول فلسفه و روش رئالیسم، استاد شهید مرتضی مطهری،  ص 398. 
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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 نمی انگیخت و موجی را ایجاد 

نمی کرد. 
علت مبارز بودن همکاران وی را باید در خصلت های شخصی خودشان جستجو 

کرد نه در تأثیر اندیشه های بازرگان«.1 
بازرگان خود می گفت:

 »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 فضاحت بار 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 تشکل های غیر الهی است. چون اعضای حزب تنها به اساسنامة حزب و 

رهنمودهای رهبران حزب معتقدند.
از آن جایی که نه در اساسنامة احـزاب و نه در رهنمودهای رهبران چیزی به عنوان اسـالم و 
والیت فقیه و تقلید و تکیه بر قدرت خداوند قادِر پایدار و امید به پیروزی نیست، بنابراین اعتقادات 
طرفـداران چنین تفکـری از نظر آنها مردود است. چیـزی که ما در سال 1360 در عملکـرد منافقـان 

مشاهده کردیم.
اعضا و هواداران منـافقین مردم کوچـه و بـازار را هم به راحتی آب خوردن مـی کشتند، چون 
رهبران آنها از آنها خواسته بودند. گاه مغازه دار کم درآمدی را به جرم داشتن عکس حضرت امام 

و یا حتی به خاطر داشتن محاسن به شهادت می رساندند.
به تدریج این مشکل وسیع تر شد. منافقان به تصور آن که با کشتن هواداران انقالب می توانند اطراف 
امام را خالی کنند، به قتل عام مردم کوچه و بازار می پرداختند، خانه ها را به آتش می کشیدند و بر زن و 
مرد و کوچک و بزرگ رحم نمی کردند. چرا؟ چون تشکل آنها، مردم مسلمان طرفدار والیت فقیه را 

برنمی تافت و خود را شایسة حکومت می دید و دیگران را ناالیق و البد باطل و بیهوده!؟
1- چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شیعه در ايران، ص ۲64. 

۲- خاطرات مهندس رجبعلی طاهری، ص 5۲. 
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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 آن که 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 می کرد، با شاهپور بختیار 

توافق کردند که وی به پاریس برود و با امام مالقات کند. 
مهندس بازرگان که رئیس شورا بود، طبق معمول نیازی نمی دید 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 میان  گذاشت. دکتر یزدی هم بنا به برنامه ریزی خود، همة خبرها را منتشر نمی کرد. 

او طی مصاحبه ای با آسوشیتدپرس گفت:
- امام خمینی با مالقات با بختیار موافقت خواهد کرد... 

حال آن که 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: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

حضرات حجج اسالم تهران و سایر شهرستان ها- دامت برکاتهم 

آن چه ذکر شده است که شاهپور بختيار را با سمت نخست وزیری من می پذیرم، دروغ 

است، بلکه تا استعفا ندهد، او را نمی پذیرم؛ چون او را قانونی نمی دانم. 

حضرات آقایان به ملت ابالغ فرمایيد که توطئه ای در دست اجراست و از این امور جاریه 

گول نخورید. من با بختيار تفاهمی نکرده ام و آن چه سابق گفته است که گفتگو بين او و من 

بوده، دروغ محض است. ملت باید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئه ها باشند. 

و السالم عليکم و رحمه اهلل

28 شهر صفر 99 / روح اهلل الموسوي الخمينی 1 

با این اعالمیه یک بار دیگر آرامش به مردم و طرفداران صدیق امام بازگشت و توطئة لیبرال ها 
برای به انحراف کشاندن انقالب ناکام ماند. 

1- صحیفة امام، ج 5، ص 536  / پیام ]به علما و روحانیون دربارة تکذيب شايعة پذيرفتن بختیار[ /  7 بهمن 1357/ ۲8 صفر 1399 /  پاريس، 
نوفل لوشاتو / مخاطب: علما و روحانیون تهران و شهرستان ها.
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آنها که توطئه شان آشکار و خنثی شده بود، به ترفندهای جدید و زشتی روی آوردند: 

١- بستن فرودگاه های 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 اقداِم بختیار و تحصن اثرگذار 
و حساب شدۀ روحانیون در مسجد دانشگاه تهران و تهدید دولت، سرانجام بختیار عقب نشست و 

اعالم کرد فرودگاه های کشور برای آمدن امام باز است. 

٢- تهدید به انهدام هواپیمای امام خمینی 
شب پرستان مردم گریز به منظور ترساندن هواداران امام در یک اقدام گسترده شایع کردند 
نظامیان هوادار شاه تصمیم گرفته اند 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.
 بی اعتنایی امام به این گونه تهدیدات از فرازهای زیبا و قابل توجه آن روزها بود. 

٣- ربودن هواپیمای امام 
تهدید دیگری که سران باقی ماندۀ رژیم در آستانة ورود امام مطرح می کردند، این بود که خلبان 
هواپیمای حامل امام را تهدید می کنند تا در یک پایگاه نظامی فرود آید. آنگاه امام را بازداشت 
می کنند. در آن صورت انقالب بدون راهبر و فرمانده می ماند و آنها می توانند 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 بی اطالع 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 می انداخت.

٤- کودتای نظامی 
در آستانة ورود امام و در شرایطی که همه چیز برای ورود پیروزمندانة امام فراهم می شد، از 
آن جایی که بختیار و مقامات باقی ماندۀ رژیم به خوبی می دانستند که مرگ سیاسی و فکری و 
جسمی آنها نزدیک است، شایعة کودتای نظامی را مطرح می کردند و با آب و تاب فراوان از کشتار 

گستردۀ مردم و قتل عام انقالبیون و تبعید وسیع علما سخن به میان می آوردند. 
البته همه می دانستند و می دانستیم 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 می داد و بس. اما کمترین 
تأثیری در روحیة مردم نداشت. مردم از سال 1332 که ارتش دست به کودتا زد و دولت مصدق را 

سرنگون ساخت، به گونه ای 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 

نمی کاست.
امام خمینی در مورد کودتا گفتند: 

»آخرش همين نظامی است و همين پيرمردهایند و همين تفنگ ها«.1

 در جای دیگری فرمودند: 
»این ملت حکومت نظامی اش را دیده است و شکسته است. دولت نظامی اش هم که 

حاال هست و می بيند کاری از آن برنمی آید و او را شکسته است. 

کودتای نظامی، یك نظامی دیگر می آید، یك چيز تازه نيست.«2 

امام خمینی در مورد احتمال کودتای نظامی و موفقیت آن به خبرنگار تلویزیون ایتالیا فرمودند: 
»احتمال کودتای نظامی می دهم و ليکن این طور که یك شانسی داشته باشد و بتواند 

ملت را آرام کند، این احتمال نيست«.3 

1- صحیفة امام، ج 5 ، ص 40. 
۲- همان، ص 4۲9 و 461. 

3- همان، ص 4۲9. 
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٥- مانور نظامی 
کودکانه ترین اقدام رژیم در آستانة ورود حضرت امام اقدام نمایشی نظامی ها بود. 

آنها می خواستند در برابر بازگشت پیرومندانة امام کاری بکنند تا از حقارت خود بکاهند؛ پرواز 
هلی کوپترها در آسمان تهران، حرکت تانک ها و نفربرها با سالح سنگین در خیابان ها و... از جمله 

مانورهای آنها بود.
قره باغی می نویسد: 

»این اقدام نظامی هم مفید واقع نشد و حتی نتیجة معکوس داد. زیرا هنگام حرکت 
ـُل به سـربازان  یگان های نظامی ها در خیابان ها، مردم عکس های آیت اهلل خمینی و گ

می دادند. 
آنها هم عکس را گرفته و با خود حمل و ابراز احساسات می کردند«.1

٦- طرح ترور امام 
پرویز راجی آخرین سفیر شاه در انگلیس از پیشنهاد ترور امام خمینی توسط ژنرال »الکساندر 

هیگ« فرماندۀ پیمان آتالنتیک شمالی می نویسد: 
- آیا شما قادر به محو کردن مردی که االن در پاریس نشسته است، نیستید؟

وی در ادامه می گوید:
- شما چرا به ترور ایشان اقدام نمی کنید؟2 

آنگاه که سفر امام به تهران قطعی شد، نگرانی فرماندهان ارتش افزایش یافت.
بدره ای و حبیب اللهی 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 می گفت هواپیمای آیت اهلل خمینی را به جزیرۀ 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: 
1- اعترافات ژنرال، ارتشبد قره باغی، ص 380. 
۲- مأموريت در تهران، رابرت هايزر، ص 191.

3- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص 607 . 
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اوالً: خداوند سبحان پشتیبان امام و انقالب و مردم بود. بدیهی است که تمامی قدرت های مادی 

و ظاهری در برابر قدرت مطلق خداوند هیچ و پوچ اند. 
ثانیاً: بختیاِر معتاد و بیمار که می دانست کاری در مورد جلوگیری از پیروزی انقالب نمی تواند 

انجام دهد، به سفسطه متوسل شد و گفت: 
»کشتن آیت اهلل خمینی از لحاظ امکانات خیلی آسان بود، ولی هیچ کس نمی خواست 
آیت اهلل خمینی را بکشد! به همین آقای )سپهبد( ربیعی می توانستیم بگوییم طیاره اش را 
سرنگون کند. اگر او نمی کرد 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
ثالثاً: سایروس ونس وزیر خارجة آمریکا می نویسد: 

»علت عدم اقدام نظامی بختیار علیه امام خمینی امیدواری وی برای نقش آفرینی 
در آیندة انقالب بود. بختیار تصور می کرد پس از ورود امام به کشور، اختالفات علما با 
امام آغاز و عمیق خواهد شد. در آن صورت او می تواند با سوء استفاده از شرایط، کاری 

برای خود دست و پا کند!!«2 

تالش های نافرجام ژنرال هایزر

بختیار که برای باقی ماندن در قدرت به هر کاری دست می زد، اما کمتر مورد توجه انقالب 
و انقالبیون قرار می گرفت، به همین دلیل آرام و قرار نداشت. او به طور دایم با مهندس بازرگان و 
دیگر اعضای نهضت آزادی تماس می گرفت و آنها را از کودتای نظامی می ترساند. آنها هم تهدید 
پوچ بختیار را با آب و تاب نقل می کردند. 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 

14 دی ماه 1357 وارد ایران شد. 
همان گونه که اشاره کرده ایم، هایزر سه مأموریت ویژه داشت: 

1 - تسلط بر اوضاع و بازگرداندن شاه به قدرت. آمریکایی ها همواره شاه را ترجیح می دادند. 

2- وادار کردن سران ارتش بر حمایت از بختیار؛ تا شاید با تقویت بختیار، منافع آمریکا در ایران 
1- 37 روز پس از 37 سال، شاپور بختیار، ص 8۲ .

۲- نقش آمريکا در ايران، سايروس ونس. 
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حفظ شود. 
3- کودتای 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 آمریکایی ها 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 ناتوان تر از آن می دانستند که بتواند اوضاع نابسامان آن روز کشور را 

تحت کنترل در آورد. 
بنابراین موضوع کودتا در دستور کار جدی  هایزر قرار گرفت. 

هایزر با تشکیل جلسات هر روزه با سران نظامی تالش می کرد نخست روحیة نظامی آنها را 
تقویت کند تا غرور آسیب دیده شان 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 می پرسیدند، گفت: 
»ما در این شرایط احتیاج به نهایت میهن پرستی شما داریم«.

 فرح می نویسد: 
»در همان روز قره باغی با صدای نسبتاً بلند گفت: اعلیحضرت چه دستور می دهند. 
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 می نویسد: 

»البته ما در بدو خروج از ایران نمی خواستیم 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 بـدره ای، سپهبد ربیعی، سرلشکر خسروداد، سرلشکـر نشاط و گروهی دیگر 

1- دختر يتیم، ج۲، ص 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 باقی مانده برای 

حفظ منافع آمریکا در ایران است.2 
»براون« وزیر دفاع آمریکا نیز همین عقیده را داشت و پیوسته از هایزر می خواست تا نیروهای 

مسلح ایران را برای مقابله و سرکوب مخالفان در صورت لزوم آماده کند«...3
به جرأت می توان گفت:

- غیر از کشورهای استکباری، تقریباً 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 پيروزی انقالب 
تمامی مأموریت شاه، خرید سالح های مدرن و گران قیمت از حیب مردم بود. سالح هایی که 
هیچ گاه نه مورد استفاده قرار گرفت و نه مورد نیاز بود. بد نیست نگاهی به قدرت ارتش در آستانة 

پیروزی انقالب از نگاه ارتشبد قره باغی که یک ژنرال متعصب و شاه دوست بود، بیندازیم. 
فرح می نویسد: 

»آیت اهلل خمینی در سخنرانی خود گفته بود: ما می خواهیم که ارتش ما مستقل باشد. 
آقای ارتشبد شما نمی خواهی؟ آقای سرلشکر شما نمی خواهی که مستقل باشی؟ )شما 
می خواهید نوکر باشید؟( و بیشتر نظامیان ما که از حضور کارشناسان آمریکایی در ارتش 

1- همان. 
۲- مأموريت در ايران، ويلیام سولیوان، ص 168. 

3- چگونه ايران را از دست داديم، برژينسکی، 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 می شد! 

محمدرضا که می ترسید فرصت از دست برود، با وسایلی که داشت، با قره باغی تماس 
گرفت. قره باغی که قبالً محمدرضا را به واکنش ارتش امیدوار کرده بود، به محمدرضا 
گفت: امکان کودتا فعالً میسر نیست. ما یک حالت بازی شطرنج را پیدا کرده ایم. در واقع 
مات هستیم. تکان نمی توانیم بخوریم! هیچ کاری نمی توانیم بکنیم! مردم را بکشیم، برای 
چی؟ بختیار می خواهد جمهوری اعالم کند. بازرگان هم می خواهد جمهوری اعالم کند. 
در این میان مردم، وزرای کابینة بختیار را به وزارتخانه ها راه نمی دهند. در حالی که همة 
ملت طرفدار نخست وزیر و وزرای کابینة انقالب هستند. پس هر دو دارند همان کار را 

می کنند. من چکار دارم که مسبب کشته شدن هم وطنانم بشوم«.1
بیهودگی مقاومت در برابر انقالب اسالمی، و بیهودگی موضوع کودتا، به بن بست رسیدن تمام 
طرح ها برای حفظ رژیم شاهنشاهی و خالصه تحقق حتمی پیروزی انقالب اسالمی، به وضوح از 

اظهارات قره باغی کاماًل هویداست. 
بدیهی است شاه مردم را نمی شناخت و سال ها 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 بی نظیر 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 می کردند. 

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 دوبارۀ کشت و زرع و تولیدات دامی و 
بی نیازی به واردات، و کارمندان که عظیم ترین و گسترده ترین اقشار جامعه را تشکیل می دادند، به 

1- دختر يتیم، ج ۲، ص 799 
اظهارات صحیح امام اين گونه بود: 

- می خواهیم که ارتش ما مستقل باشد آقای ارتشبد! شما نمی خواهید؟
آقای سرلشکر شما نمی خواهید مستقل باشید؟ شما می خواهید نوکر باشید؟ 

من به شما نصیحت می کنم که بیايید در آغوش ملت. همان که ملت می گويد، بگويید. ملت می گويد ارتش بايد 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 بازاری ها که همواره هوادار انقالب بوده و هستند و نقش بایسته ای در تأمین بخشی از هزینه های 

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 برنامه های اقتصادی، و دانشجویان و دانشگاهیان و اساتید 
دانشگاه به امید تنظیم برنامه های درسی مورد عالقه و نیاز دانشجو که نقشی در سازندگی کشور 

داشته باشد و پایان یافتن سلطة استعمارگران با تدوین و تدریس درس های سازنده و حذف واحدهای 
خسته کننده، وقت گیر، غیر مفید و خاتمه دادن به مدیریت مدیران وابسته به دربار و بهره مندی از 
تسهیالت دانشجویی و حمایت شدن در برنامه های نوآوری و افزایش بودجه های تحقیقاتی و افزایش 
یافتن داوطلبان رشته های مختلف پزشکی، فنی و اقتصادی با استفاده از فناوری های مدرن دنیا، هر 

یک به نوبة خود در این حرکت انقالبِی مردمی مشارکت می کردند. 
زنـان که الحق نقش بسیار زیادی در انقالب داشتند، به امید رسیدن به جایگاه بایستة خود که 

تقویت عفت، پاکدامنی و بهره مندی از مواهب تحصیل در رشته های مورد عالقه و نیاز و کسب 
حقوق مناسب در جامعه بود، و نیـروهای مسلـح به امید پایان سلطه و نفوذ بیگانگان بر حساس ترین 
مراکز کشور و رفع تبعیض های تحمیلی تحقیرآور، و به خصوص حضور تعیین کنندة علما و روحانیون 
در انقالب که عالوه بر این که پاسداری از ارزش های 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 این که، این خواسته ها جز در سایة حکومت اسالمی 

تأمین نمی شد. 
بنابراین:

            تمامی افراد جامعه صرف نظر از خاستگاه فکری و اقتصادی،
                                                     در انقالب حضور پیدا کرده بودند؛ 

                        حضوری چشمگیر، بی سابقه، گسترده و شبانه روزی. 

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 می داد و بزرگ ترین 

قدرت امام محسوب می شد.
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اگر جمعیت آن روز کشور را 36 میلیون نفر بدانیم1 و مجموع نفرات نیروهای مسلح رژیم و 
عناصر ساواک و سرمایه داران 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 5 درصد جمعیت کشور محسوب می شدند. و اگر فرار عناصر 
متعهد ارتش قبل و بعد از فرار شاه و پیوستن گستردۀ درجه داران و افسران به انقالب را دقیق تر مورد 
توجه قرار دهیم و قول سپهبد بدره ای- فرمانده خشن نیروی زمینی- را بپذیریم که در آستانة پیروزی 
انقالب تعداد عناصر ارتشی در خدمت ارتش را فقط 700 نفر2 اعالم کرد، قبول کنیم- که آنها هم 
راننده، آشپز و باغبان بوده اند- و با همین قرینه، دیگر دستگاه های هوادار شدید شاه را بکاویم، به 
خوبی می توانیم ادعا کنیم که هواداران متحد شاه و معتقد به رژیم شاهنشاهی 2 درصد هم نبوده اند.

این محاسبه دور از ذهن نیست. دیدیم که بیش از 98 درصد مردم کشورمان در رفراندوم 11 و 
12 فروردین 1358 به 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؟ 

هميشه مردمی بودن حضرت امام
وقتی عزم حضرت امام برای بازگشت به کشور جزم شد، کمیتة 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 نمی گرفت و همه می دانستند که کودتا در آن روزها و شرایط به 

شوخی بیشتر شبیه است. 
1- برابر اعالم ثبت احوال، جمعیت کشور در پايان تیر ماه 1353 شمسی 33/300/810 نفر بوده است. 

                                                                                    )روز شمار انقالب، ج۲، ص ۲88(. 
۲- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 607 . 
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آن روزها همة روحانیت فّعال 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: 
1- استقبال بسیار عظیم خواهد بود و فرودگاه مهرآباد را با قالی  فرش می کنیم. 

2-  شهر را چراغانی و تزیین خواهیم کرد. 

3- حضرت امام خمینی را با هلی کوپتر به بهشت زهرا می بریم. 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 حجت االسالم اسماعیل فردوسی پور 

فرمودند:
» به آقایان بگویيد: 

- مگر کوروش را می خواهند وارد ایران بکنند؟ 

یك طلبه از ایران خارج شده است و همان طلبه به ایران برمی گردد.

من با هلی کوپتر به بهشت زهرا 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 فردوسی پور نظر امام را به شهید بهشتی منعکس کرد. ولی آیت اهلل بهشتی کماکان 
بر انتقال امام از فرودگاه به بهشت زهرا با هلی کوپتر تأکید داشت و می گفت:

- 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 مجدداً خدمت امام منعکس شد.
 امام فرمودند: 

»من باید مانند سایر مردم حرکت کنم، ولو زیر دست و پا بروم و له شوم«.1

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 پایين تر باشد و منزلی اعيانی نباشد، برای 

اقامت اجاره کنيد«.2 
1- همگام با خورشید، اسماعیل فردوسی پور، ص 491.

۲- خاطرات شهید محالتی، ص 106. 
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ایشان نمی خواستند 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 پایین تر 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 این گونه است. اگر دقت کنیم اقامتگاه حضرت امام در خیابان ایران، تقریباً به موازات 

میدان توپخانه یعنی درست جایی که امام می خواستند، در نظر گرفته شد.1 

موضوع حفاظت از امام خمينی 
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 جّدی طرح شد. 
در آن روزها غیر از گروهک های مسلّح، هیچ  تشکیالتی که آشنایی با اسلحه و اصوالً کار برد 

اسلحه را در دستور کار داشته باشد، نبود. 
وقتی بازگشت حضرت امام جّدی شد، حفاظت از جان امام هم جدی تر مورد بررسی کمیتة 
استقبال قرار گرفت. در آن روزها عده ای که هوادار منافقین بودند و غیر از آنها گروه دیگری را 
نمی شناختند، پیشنهاد حفاظت از امام را به منافقین دادند. عمده علمای ستاد استقبال مخالفت کردند. 
به رغم این مخالفت ها، جمعی در همین مورد با منافقین وارد مذاکره شدند. منافقین پذیرش حفاظت 

از جان امام را مشروط به انجام سه موضوع کردند. 
1- تأمین 15 اسلحة کمری

2- در اختیار قرار دادن 15 دستگاه موتور سیکلت2

3-  تأمین 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 اندازه های مختلف در اختیارشان بود. 
ثالثاً: پول کافی هم از طرق مختلف به آنها داده شده بود. 

1- حضرت امام همیشه روحیة مردمی داشتند، مردمی ماندند و مردمی رفتند. 
۲- خاطرات علی دانش منفرد، ص 79. 
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وقتی نتیجة  مذاکرات غیررسمی با منافقان در ستاد استقبال مطرح شد، آیت اهلل مرتضی مطهری 
خشمگین تر شد که چرا اصوالً به منافقین چنین پیشنهادی شده است.

 »شهید مطهـری که ایدئولوژی سازمان را التقاطـی می دانست، حساسیت مضاعفی 
به  همین جهت سرانجام حفاظت  به  داد.  نشان  از خود  مجاهدین  به سازمان  نسبت 

گروه های توحیدی صف، موحدین، منصورون و فالح واگذار گردید.«1
»آقای محسن« رفیق دوست 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 56 هزار نفر مأمور انتظامات شدند.2
این افراد که مجّهز 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 محّول شده بود انجام دادند. 

خداحافظی با مردم فرانسه 

حضرت امام خمینی مظهر اسالم حقیقی و محبّت شیعی و مردم داری بودند. ایشان در طول 
چهار ماه اقامت خود در فرانسه، هم خود تمامی مقررات کشور میزبان را رعایت می کردند و هم 

همراهان را به رعایت قوانین فرانسه فرا می خواندند. 
روز قبل از سفر به تهران، امام طی پیامی از مردم فرانسه خداحافظی کردند: 

یسم اهلل الرحمن الرحيم 

در این موقع که پس از چهار ماه توقف پر حادثه در خاک فرانسه، برای خدمت به وطنم 

می خواهم این جا را ترک کنم، الزم می دانم از دولت فرانسه که وسایل امنيت و آزادی بيان را 

برای اینجانب مهيا نمود و از اهالی محترم که با حسن انسان دوستی عالقة خود را برای آزادی 

و استقالل کشور ایران اظهار کردند، تشکر  کنم. 

اميد است مهمان نوازی دولت و ملت فرانسه و حسن آزادی خواهی آنان را فراموش نکنم. 

از زحماتی که به همسایگان و اهالی »نوفل لوشاتو« دادم، معذرت می خواهم. 

1- خاطرات محسن رفیق دوست، ص 133. 
۲- خاطرات و مبارزات شهید محالتی، ص 107. 
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اميد است احترامات اینجانب را بپذیرند.     

       2 شهر ربيع االول )75/11/11( 
روح  اهلل الموسوی الخمينی1

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 شخصـیت هایی آشنا شـدیم و بزرگانی 
را مالقات کردیم که هرگز در دوران عمرمان فکر نمی کنیم 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 حجت االسالم آقای فردوسی پور 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، 

نفیس ترین چیز یعنی خاک فرانسه را هدیه می کنند.
امام خمینی نیز در پاسخ آنها دو عکس را امضا کردند و برای آنها ارسال نمودند.3 

1- صحیفة امام، ج 6 ، ص 6  . 
۲- يک سال مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه. روح اهلل حسینیان، ص 9۲5. 

3- همگام با خورشید، حجت االسالم اسماعیل فردوسی پور، ص 54 . 
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بازگشت روح خدا
سرانجام انتظارها به پایان رسید و رهبر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی در روز 12 بهمن 
ماه 1357 فاتحانه به کشور بازگشتند و مورد استقبال جانانة میلیون ها ایرانی مشتاق و عاشق اسالم و 

آزادی و استقالل قرار گرفتند. 
با یک فروند هواپیمایی  از خلبانان و کارکنان هواپیمایی تصمیم داشتند  هر چند گروهی 
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 اجارۀ یک فروند هواپیمای 747 »ایرفرانس« 
به تهران وارد شدند و مورد استقبال میلیون ها 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 پیش بینی مردم تصمیم داشت کاری 
کند که به امام و هواپیمای امام صدمه ای وارد نشود، اما در لحظات ورود هواپیمای امام جنان ضربان 
قلب ها شدید شده بود که حتی قدری اضطراب و نگرانی در قیافة خواص نیز قابل درک بود. این 

نگرانی ها 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 
گل بوته های عشق و صداقت خود مقوله ای شنیدنی است؛ اما به منظور اجتناب از اطالة کالم از آن 

می گذریم. 
امام که پیوندی ناگسستنی  با مردم داشتند، بنا گذاشتند که مهم ترین سخنرانی خود را با مردم در 
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 23 کیلومتری فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا 
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 17 شهدا در نظر گرفته شده بود، 

مستقر گردیدند.
اینجانب نیز بنا به مسئولیتی که داشتم، در حوالی جایگاه، به اصطالح مراقب اوضاع بودم!! 

در آن روز استاد شهید آیت اهلل مطهری را از همه نگران تر یافتم. 



همگام با انقالب اسالمی128

اشتیاق استقبال از دید ناظران بین المللی 

مراسم شکوهمند استقبال مردمی از امام خمینی از هر جهت بی نظیر 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 
بین المللی به رغم عدم عالقمندی به انقالب اسالمی و برخوردهای تقریباً خصومت آمیز با مردم 
ایران و خوف عمیق از آیندۀ منافع نامشروع آنها در ایران، که به تشکیل حکومت اسالمی به کلی 
از دست می رفت، تاگزیر به حضور وسیع و گستردۀ مردم  در استقبال از امام خمینی مجبور شدند و 

رسانه های جهان اخبار زیادی در این باره منتشر کردند. 

رجعت خورشید

در مورد بازگشت پیروزمندانة حضرت امام به کشور شعرای متعهد و انقالبی هم دوش مردم در 
راه پیمایی های 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 زنده  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 بی نظیر است: 

رجعت خورشید
شب سیـاه ستـم دامـن از جهـان پـر چیـد 
سپیــدة سحــر عــدل از افـق تابـیـــد
دمیـد خون شفـق در تـن کبــود سپهــر 
چنان که بر روی خاک سیـاه خـون شهـیـد 
بـه مهـر سیم بـران فـلک بـه حجلـة شـب 
کشیـد پـــردة زریـن تجـّلی خـورشـیـد
گریخت ظلمت شب همچنان که شاه گریخت
رسیــد صبـح چنـان کز سفر امام رسیـد 
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شکـست ُمهـر سکـوت فضـا مـؤذن نــور
نــدای نـادی تـوحیـد در فـضـا پیچیـــد
ز بـــانـگ اشهــــد اَْن الالـــه اال اللـــه
دوبـاره پیکـر بت ها و بت گــران 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
یکـی بـه لــرزه که َحـیَّ علـی الصاله آمد
یکـی بـه تـوبه چو َحیَّ علی الفالح رسیـد
خوشـا طلیعـة روزی که روز رحمت بــود
خوشا شگفتن صبحی  که 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 آینــة روشـن شگفتـــی هاست
طلـوع مهـر ز مغرب نـدیـده بـود کـه دید
مـگـر بـه امـر علــی بـاز اتفــاق افتــــاد
بـرای جلــوة اســـالم رجعـت خـورشیـد
چـو آفتاب کـه سـر مـی زند ز دامـن شـرق
بـر جـمـال خمینـی ز ســوی غـرب امیـد
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اقدامات اولیه امام پس از بازگشت

از آن جا که ما در جلد دهم کتاب 57 سال اسارت به طور مفصل و گسترده در مورد بازگشت 
روح خدا به کالبد مردم ایران نوشته ایم 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 گفته ایم و خالصه از 
حوادث خیره کننده و سرنوشت ساز کشور که با برنامه ریزی های مهندسی شدۀ امام برای تسریح در 
سقوط شاه نوشته ایم... بنابراین ما از تکرار مّکررات می گذریم، ولی به بررسی دقیق تر ناتوانی عجیب 

رژیم در دهة فجر و نابودی سریع باقی ماندۀ رژیم در این ده روز به صورت میدانی می پردازیم. 

انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر 

یکی از اولین گام های اثر گذار امام پس از بازگشت به کشور تعیین نخست وزیر بود. همان 
گونه که قباًل اشاره شد، امام در نطق فوق العاده مهم خود در جوار قبور شهدا و در حضور میلیونی 

مردم به صراحت فرمودند:
- من توی دهن این دولت می زنم. من دولت تعیین می کنم.

در روز 57/11/15 یعنی در سومین روز اقامت در تهران آقای مهندس مهدی بازرگان را به 
عنوان نخست وزیر تعیین کردند. 

متن حکم چنین است:

حکم نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

6 ربيع االول 1399

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان  

بنا به پيشنهاد شورای انقالب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت 

قاطع قریب به اتفاق ملّت ایران که طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر 

ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما 

به مکتب مقّدس 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 تشکيل دولت موقت 
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می نمایم تا ترتيب ادارة امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت 

دربارة تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسالمی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين 

مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق 

قانون اساسی جدید را بدهيد. 

مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص 

نموده ام، تعيين و معرفی نمایيد. 

کارمندان دولت و ارتش و افراد ملّت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت 

انضباط را برای وصول به اهداف مقّدس انقالب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. 

موفقيت شما و دولت موقت را در این مرحـلة حساس تاریخـی از خداوند متعال مسألت 

می نمایم.

 روح  اهلل الموسوی الخمينی1 

57/11/15

وظایف خطیر رئیس دولت موقت 

با یک نظر دقیق می توان اهم وظایف و تکالیفی که حضرت امام طی حکم فوق انجام آن را بر 
عهدۀ مهندس مهدی بازرگان گذاشتند، در چند نکته خالصه کرد: 

١- ادارة امور کشور 
حضرت امام که بکرات مسئولیت شاهپور بختیار را غیرقانونی می دانستند و در نطق مهم خودشان 
در بهشت زهرا با قدرت اعالم داشتند که من به پشتیبانی ملت توی دهن این دولت می زنم و دولت 

تعیین می کنم، انتصاب آقای بازرگان عمل به وعدۀ تو دهنی زدن به دولت بختیار بود. 

٢- انجام رفراندوم 
تغییر رژیم سلطنت به حکومت جمهوری اسالمی که خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم 
1- صحیفة امام، ج 6 ، ص 54 / حکم ]تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان [ / 15 بهمن 1357/ 6 ربیع االول 1399 / تهران، 

مدرسة رفاه  / موضوع: نخست وزيری آقای بازرگان / مناسبت: تشکیل دولت موقت  / مخاطب: بازرگان، مهدی
متن حکم حاضر توسط آقای هاشمی رفسنجانی در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی قرائت گرديد. سپس ترجمة انگلیسی حکم امام 

توسط آقای ابراهیم يزدی برای خبرنگاران حاضر در مراسم قرائت شد.  
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کشور بود، نیاز به یک شکل قانونی داشت که تحقق این خواست جنبة قانونی هم پیدا کند. 
این موضوع و این تکلیف بیت الغزل وظیفة دولت موقت بود. 

٣- انجام 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 آن که عده ای موج سواری نکنند، با دقت و با برنامه ریزی دقیق تکلیف کردند که 
مردم، اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی را انتخاب کنند.

 این قسمت از حکم رئیس دولت موقت، بسیار حساس بود. 

٤- تکلیف به همة اقشار مردم در حمایت همه جانبه از دولت موقت 
تا آن روز اگر شاهپور بختیار حرفی می زد، می گفت که رئیس دولت است. از روز 15 بهمن ماه 

1357 دیگر بختیار و همکارانش با حکم نخست وزیری بازرگان مصلوب االراده شدند.



فصل چهارم

پيروزی 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 شگفت آورترین و شکوهمندترین حوادث قرن بیستم 

بدانیم، سخن گزافی نگفته  ایم. 
جنگ بین امام خمینی و محمدرضا پهلوی که بیش از 100 کشور جهان از او حمایت می  کرد و 
آمریکای حیله  گر نیز با همة ترفندها و امکانات در کنار او بود، داستان بزرگی است که باید همچنان 

دربارۀ آن کتاب ها نوشت.
آمریکا، ژنرال چهار ستارۀ خود - رابرت هایزر که معاون فرماندهی ناتو بود - به مدت یک ماه 
به ایران فرستاد تا شاه را نجات دهد. عالوه بر آن، ارتش سرکوب  گر مردمی و پرتجربة شاهنشاهی با  
ژنرال  های تاج و ستاره بر دوش که مسئولیتی غیر از حفاظت از تاج و تخت شاه را نداشتند و دربست 
در اختیار طاغوت بودند و  همچنین سرویس  های 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 ِعّده و ُعّده می  نگرند و 
حوادث را تجزیه و تحلیل می  کنند و ناظران بین  المللی، پیروزی امام را محال می  دانستند، اما به رغم 

این معادلة عجیب، امام به پیروزی بزرگ رسید. 
پیروزی امام بر دیوساالران، ترجمان دقیق  این آیة مشهور بود: 

َكْم ِمْن ِفَئٍة َقليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثيَرًة بِِإْذِن اهلل .1
)ای بسا نیروی قلیلی که بر سپاهیان مجهز و زیاد، به خواست خداوند پیروز می شود.(

شکست ژنرال هایزر 

گفتیم که ژنرال هایزر معاون فرماندهـی ناتـو با اختیار ویژه  ای از طرف کـاخ سفیـد و در اوج 
روزهای انقالب به تهران آمد. او در این مأموریت ویژه سه تکلیف بر عهده داشت: 

1- اوضاع ایران را به گونه  ای توسط ارتش سامان دهد که شرایط برای بازگشت شاه به قدرت، 

فراهم آید. 
2- در صورتی که بازگشت شاه به قدرت موضوعاً منتفی باشد، هایزر باید ژنرال  های ارتش را 

در حمایت همه جانبه از دولت بختیار وادار نماید. 
3- اگر 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 14 دی ماه 1357 آغاز شده بود و تا 15 بهمن 57 ادامه 
داشت، دربارۀ مأموریت سوم خود می  نویسد: 

»مأموریت سوم ما انجام کودتا در صورت شکست بختیار بود.«2
ولی هایزر دوست داشت حتی  المقدور نظم موجود در کشور را برای بازگشت دوبارۀ شاه 
به قدرت فراهم کند. زیرا آمریکایی  ها معتقد بودند حتی یک تغییر جزیی مانند حمایت موقت 
از بختیار که غیرقابل تحمل برای ژنرال  های شاه بود، می  توانست 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، 

1- سورة بقره، آية ۲49.       
۲- مأموريت در ايران، رابرت هايزر، ص 33. 
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بلکه مأموریت ارتش دفاع از منافع آمریکا در ایران، خلیج فارس و خاورمیانه بود. 

هایزر و تماس  های 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 مالقات  های وی با عالمه یحیی نوری بود. محل مالقات در منزل حاج اصغر کاشانی 
منشی رئیس میدان تره  بار تهران واقع در خیابان 17 شهریور پایین  تر از میدان شهدا بود. 

در این جلسه شهید دکتر مجید دیالمه هم حضور داشت. این مالقات به درخواست هایزر و با 
وساطت نیک  پی شهردار وقت تهران صورت گرفت. از شکل دعوت و ارتباط مالقات کنندگان با 
نیک  پی و محتوای مذاکرات اطالعی در دست نیست. در هیچ منبعی هم نویسنده ردپایی از مالقات 

فوق  الذکر مشاهده نکرده است. آن چه مسلم است، نفس انعقاد جلسه است.
به احتمال بسیار زیاد با توجه به مماشات بعضی از روحانیون در مورد انقالب، به نظر می  رسد 
این جلسه باعث امید هایزر شده بود. با توجه به این که مترجم جلسه، نیک  پی بوده، می  توان از 
مطالب بیشتری که در این جلسه طرح شده است، پی برد که انزواهای زود هنگام عالمه نوری و 
اعدام نیک  پی و مشکل پیدا کردن میزبان جلسه، قرائن و نشانه هایی است که می  شود از آن نکته  ها 
آموخت. همین جلسه از خطرات بسیار زیاد حضور هایزر در تهران و از توطئه  های رنگارنگ علیه 

امام و انقالب پرده بر می  دارد. 
به رغم اصرار عده  ای سست عنصر بر تحریک ارتش برای کودتا، 

هم آمران آنها و هم خود ژنرال  های 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 می  دانستند که هیچ ارتشی قدرت مقابله با مردمی که تصمیم گرفته بودند

مستقل شوند و از بند اسارت آزاد گردند،

و رشته  های وابستگی را بگسالنند،

 کاری ساخته نیست.

 این شعار نیست. در آن روزهای حساس اظهار نظر صریح بعضی از حامیان رژیم ستم شاهی در 
کنترل انقالب اسالمی قابل مالحظه است. 
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ذیاًل به چند اظهار نظر حامیان شاه نسبت به ارتش و امرای آن اشاره می  کنیم: 
فریده دیبا مادر فرح می  نویسد: 

»به تازگی دیدم بعضی از خاطره  نویسان، ارتشبد قره  باغی را خائن معرفی کرده و 
گفته  اند انتشار اعالمیه مبنی بر بی  طرفی ارتش از سوی ارتشبد عباس قره  باغی 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 قره  باغی آن اعالمیه را بدهد، بدنة ارتش به مردم پیوسته بود.
ما اطالع داشتیم که نظامیان در رده های پایین در حالـی که روزها به عنوان آمرین و 
مجریان حکومت نظامی در خیابان  ها گشت  زنی می  کردند، پس از اتمام کار و مأموریت 
روزانه  با لباس شخصی به تظاهرکنندگان می  پیوستند. حتی بسیاری از نظامیان ما سالح  های 

خود را به انقالبیون تحویل داده و گریختند.«1
به قول فریده دیبا وقتی بدنة ارتش که ستون فقرات حکومت نظامی را تشکیل می  داد، به مردم 
پیوسته باشند، کاری از دست سران ارتش برنمی  آمد. 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 سلطنت  طلب متعصب است، می  گوید: 

»البته ما در بدو خروج از ایران نمی  خواستیم 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 بدره  ای، 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 بی  غیرت!! ارتش که یک عمر از قِبَِل محمدرضا 
خورده و خوابیده و هیکل بی  غیرت 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
1- دخترم فرح، از فريده ديبا، ص ۲61. 

۲- دختر يتیم فرح پهلوی، ج ۲، ص 787. 
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بیچاره امرای ارتش که هر کاری می  توانستند 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 می  آمد، انجام دادند. باید به فرح گفت امرای ارتش بی  غیرت 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 عقب  ماندگی 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 صحبت  های خود راجع به وضعیت دولت بختیار و ارتش می  نویسد: 
»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 1332 شورشیان را سرکوب و محمدرضا را به ایران باز گرداند...
رسیدگی به نیروی هوایی به اندازه  ای بود که سایر نظامیان، همیشه به وجود تبعیض 
میان پرسنل نیروی هوایی و سایر نیروها اعتراض می  کردند. اما همین همافران و افسران 
نیروی هوایی دست به انجام رژه در برابر )آیت  اهلل( خمینی زدند و کمر ارتش شاهنشاهی 

را شکستند. 
روزی که )آیت  اهلل( خمینی وارد تهران شد، من و محمدرضا از طریق تلویزیون این 
مراسم را تماشا می  کردیم. )آیت  اهلل( خمینی از هواپیما پیاده شد و افسران عالی  رتبة 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 می  نویسد: 
»قره  باغی که قبالً محمدرضا را به واکنش ارتش امیدوار کرده بود، به محمدرضا 
گفت: امکان کودتا میسر نیست. ما یک حالت بازی شطرنج را پیدا کرده  ایم. در واقع مات 

هستیم. تکان نمی  توانیم بخوریم. هیچ کاری نمی  توانیم بکنیم... 
وزرای کابینة بختیار را به وزارتخانه  ها راه نمی  دهند. همة ملت طرفدار کابینة انقالب 
هستند. مردم اسلحة موجود در پادگان دوشان تپه را بین خود تقسیم کردند و با همان 

1- دختر يتیم، ج ۲، ص 793. 
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سالح  ها به کالنتری ها هجوم برده و کالنتری  های سطح شهر تهران را نیز به اشغال خود 
در آوردند و سایر پادگان  ها و حتی مقر اصلی ساواک در سلطنت  آباد هم سقوط کرد و به 
دست مردم خشمگین افتاد. بدین ترتیب کودتایی که قره  باغی و افسران بی  وجود!! ارتش 

قول داده بودند، برعکس اتفاق افتاد و مردم در خلع سالح ارتش پیش  دستی کردند.«1 
بختیار که مصمم می  شود کار را یک سره کند، به همین خاطر به سپهبد ربیعی دستور می  دهد 
کارخانة مسلسل سازی و اطراف آن را بمباران کند. اما ربیعی فرماندۀ نیروی هوایی و افسران نیروی 
هوایی همکاری نمی  کنند. آنها می  گویند افراد نیروی هوایی تفنگ  هایشان را انداخته و پادگان  ها 
را ترک کرده  اند. هیچ کس هم حاضر نیست هم وطن خود و خانوادۀ و فامیل خود را بمباران کند.

البته اخباری منتشر شد که نشان می  داد افسران خلبان و تکنسین  های 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 آن طور بود. البد بختیار می  خواسته با نیروی دریایی کودتا کند!!

در این موضوع اشاره  ای نیز به اظهار نظر آخرین سفیر انگلیس در تهران می کنیم: 
»نظامیان ایران به کلی در کار حکومت، آن هم در سیستم پیچیدة سازمان اداری 

دولت ایران بی  تجربه بودند«.2
بنابراین ارتشی نمانده بود که بخواهند با آن کودتا کنند. اعالمیة بی  طرفی ارتش هم در حقیقت 

اعالمیة بی  طرفی چند ژنرال بود وگرنه خاصیت چندانی نداشت. 

ادامـة پیشـروی  های انقـالب
بیعت ارتش با امام خمینی 

یکی از روزهای تاریخی و ماندگار در تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی بیعت گروهی از 
همافران، افسران و درجه  داران نیروی هوایی با امام خمینی در روز 57/11/19 است. 

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 

1- دختر يتیم. ص 801 . 
۲- غرور 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 برنامه  های 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 بین  المللی 

شد و فردا روزنامة کیهان عکس نظامیان بیعت کرده با امام را در صفحة اول روزنامه چاپ کرد. 
تالش قـره  باغـی و دیگر فرماندهان برای تکذیب خبر، بیهوده بود. این حرکِت ارتش سهم 
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 کنگرۀ امریکا  در مورد حضور در ایران و حمایت  های فراوان کشورش 
از شاه ، اذعان نمود که نتوانسته حتی یک ساعت هم حرکت توفندۀ انقالب را ُکند کند و به رغم انواع 

حیله  ها، تدبیرها و توطئه  ها علیه تمامیت انقالب، بیهوده بودن این اموررا گوشزد کرد.
گزارش انقالب به کاخ سفید و وزارت امور خارجه کشورش منعکس کرده بود. اما سران 
بی  تدبیر آمریکا هنوز خواب بازگشت شاه را به ایران و تسلط بر اوضاع را می  دیدند!؟ این در حالی 

بود که ژنرال هایزر در 15 بهمن 1357 سراسیمه از ایران گریخته بود. 
برژینسکی مشاور امنیتی کاخ سفید از هـایـزر می  خواست که برای انجام کودتای نظامی به ایران 

باز گردد؛ اما هایزر گفته بود انجام کودتا غیر ممکن است.

از اسناد فوق، سردرگمی، دستپاچگی، بی  برنامه 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 دشمن  شناسی 
و انعطاف  ناپذیری امام خمینی از نزدیک آگاه بودند، از بی  اثر بودن تهدید و تطمیع یقین داشتند. 
برعکس، افراد بی  اطالع، خشن، متکبر و مسئولیت  ناپذیر مانند »برژینسکی« مشاور امنیت ملی آمریکا 
وهمراهانش مانند شاه هنوز هم فکر می  کردند که کودتا می  تواند یک راه  حل مهم باشد. اما برابر 
اسناد و مدارک غیرقابل انکار، همة ژنرال  های تاج و ستاره بر دوش شاه، به دلیل متالشی شدن ارتش 

از انجام هر کاری توسط ارتش برای حفظ رژیم پوسیدۀ پهلوی به کلی ناامید شده بودند. 
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دشمن احمق 

هواداران شاه هرگز به عنصر مذهب و تبعاً به مذهبی ها بها نمی دادند. همین جهالت، آنها را از 
قدرت مذهب و مذهبی ها ناتوان ساخت.

اوج این جهالت اظهارات اسداهلل علم وزیر دربار شاه بود که چندین بار در مورد سؤال بعضی 
از روزنامه نگاران در مورد قدرت علما و روحانیت به صراحت گفت: 

- من در دورۀ نخست وزیری ام آنها را به گونه ای 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 پیش داوری هرگز به حوزه های علمیه و به علما و روحانیت بها ندادند و هرگز 
نتوانستند بپذیرند که خاموشی نسبی حوزه ها پس از تبعید حضرت امام آتشی نیرومند زیر خاکستر 
است که باالخره روزی این آتش فروزان می شود و به آتشفشان قدرتمندی تبدیل خواهد شد که 

همة موجودی شاه و هواداران شاه را به خاکستر تبدیل می کند؛ که باالخره همین طور هم شد. 
لذا اگر خوانده ایم و یا شنیده ایم که نه ساواک با آن همه طول و عرض و نه سرویس های جاسوسی 
غربی و شرقی نتوانستند وقـوع انقـالب و پیـروزی آن را پیش بینی کنند، به خاطر نادانی آنها در درک 

قدرت اسالم و علمای اسالم بود.

درست فرموده اند:
اَلَْحْمدهللِالّذیَجَعَلاَْعدائَناِمَنالُْحَمقاء.

)خداوند شایسته شکر است که دشمنان ما را احمق کرده است.(
راستی که اگر شاه و هواداران شاه عاقل بودند هرگز انقالب به پیروزی نمی رسید. باید اذعان کرد 

که شاه ذاتاً یک احمق بود؛ چیزی که حتی کیسینجر هم به حماقت او اقرار کرد. 

دو روز پرالتهاب و شورانگيز
تسخیر پایگاه  های مهم رژیم توسط مردم 

از ظهـر روز 57/11/21 به تدریج پایگـاه  های رژیم پهلـوی مانند مراکـز نظامی، پادگـان ها و 
کالنتری  ها در محاصرۀ مردم در تهران قرار گرفت. هر لحظه حلقة محاصره تنگ  تر می  شد. حضور 
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سی روزۀ ژنرال »روبرت هایزر« آمریکایی معاون سرفرماندهی پیمان ناتو نتوانسته بود به هیچ یک از 
موارد سه  گانة 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 کوچک تر 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 بررسی  های رخدادهای حاکمیت شوم دودمان پهلوی، از شکست 
همه جانبة رژیم پس از بازگشت پیروزمندانة امام به وطن نوشتیم و روحیة ژنرال  های شاه را در 

آخرین جلسة آنها از قول ارتشبد سابق حسین فردوست آوردیم. او می  نویسد: 
قره  باغی )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 بدره  ای )فرمانده نیروی زمینی( در کنار من نشسته بود. از او سؤال کردم چه 
عده  ای در اختیار دارید؟ گفت حدود 700 نفر که تا این لحظه زیاد که نشده  اند 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 سربازخانه  ها دفاع کنیم، خیلی کار کرده  ایم. 
مشخص بود که خیلی نگران است. سپهبد ربیعی فرماندة نیروی هوایی که سمت 
راست بدره  ای نشسته بود، با دقت به حرف های من گوش می  کرد، و سرلشکر خسروداد 
)فرماندة هوانیروز و سرلشکر امینی افشار رئیس ادارة دوم مشترک ارتش( هم با دقت به 

حرف  های من توجه داشتند.«1  
بدین ترتیب و به قول فردوست ژنرال  های فرسودۀ تاج و ستاره بردوش شاه فقط می  خواستند 

1- 57 سال اسارت، ج 10، علی محمد بشارتی، ص 341، به نقل از ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 13. 



همگام با انقالب اسالمی144

سربازخانه  ها را حفظ کنند؛ چون کار دیگری از عهده شان 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 می  کنند و ادعا می  کردند 
که هم اطالعات زیادی از دنیای سیاست دارند و هم بر اوضاع دنیا مسلط هستند، نمی  توانستند به 
خوبی انقالب ایران را درک کنند. حال آن که عمدۀ مراکز قدرت رژیم در دست مردم بود و امرای 
ارتش شاه که آخرین تکیه  گاه آمریکا و هواداران داخلی و خارجی شاه محسوب می  شدند، رمقی 

در کالبد آنها نمانده بود.

بهتر است اوضاع آن روزها را برابر اسناد بیان کنیم: 
»آخرین دژ رژیم، ستاد بزرگ ارتشتاران )دفتر ارتشبـد قـره  باغـی( 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 26 نفر از مستشاران آمریکایی 

به زیرزمین مرکز فرماندهی پناه بردند و با تماس با سفارت، استمداد می  طلبیدند.
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 فوق  العاده در کاخ سفید صحبت می  کند 
و هم اکنون جلسه  ای به ریاست برژینسکی برای بررسی اوضاع ایران تشکیل شده و 

می  خواهند تازه  ترین 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 نمی  توانم 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 می  خواهد. 
در آن وضعیت سولیوان فقط چند فحش آب  دار به برژینسکی حواله کرد و تلفن را 



145 وقایع سال اول انقالب

قطع نمود.«1
در مورد قدرت، مدیریت و صالبت حضرت امام خمینی هر چه بگوییم کم گفته  ایم. همین 
اندازه اطالعات در مورد انقالب اسالمی که به صورت ناقص در اختیار ما قرار گرفته است، به خوبی 

از درماندگی، دستپاچگی و بی  برنامگی آمریکا حکایت دارند. 
دریغ و درد که:

                           بسیاری از مقامات و مسئولین امروز ما،

 همین اندازه هم از تحوالت اواخر سال 1357 بی  بهره  اند. 

                                                                           لذا قیمت حقیقی انقالب اسالمی را نمی  دانند،

                                                                           و گاه با اعمال ناشیانة خود،

                                                                                                              به انقالب لطمه می  زنند.

 اما بر عکس،

 آمریکا و متحدین و دولت  های وابسته به آمریکا،

               این اسناد را بارها خوانده و تکرار کرده،

                                           و افسرده خاطر شده،

                                            و عزم خود را جزم کرده  اند که دیگر نگذارند چنین انقالبی،

                                                                                  در جای دیگری از دنیا اتفاق بیفتد. 

مسلماً مقامات آمریکایی ده ها کتاب و صدها جزوه و هزاران بولتن از انقالب اسالمی تهیه 
کرده و فیلم  های انقالب را به کّرات دیده  اند. به همین دلیل آنها پس از عقب  نشینی خفت  بار در برابر 
انقالب اسالمی و بعد از تجدید قوا، طرح  های مختلف برای جبران شکست خود از انقالب تهیه 

کرده  اند تا آب رفته را به جوی بازگردانند. 
ضد حملة آنها در برابر بهار عربی و به خصوص کودتای نظامی در مصر و ویران گری در لیبی و یمن 

و ایجاد گروهک  های ملحد و ضد مردمی طالبان، داعش، احرار الشام، بوکوحرام و ده  ها گروهک دیگر، 

بخشی از ضد حملة آنهاست. 

مگر نه آن که خانم کلینتون به صراحت گفت: داعش را ما ساخته  ایم.2 
و مگر همین خانم نگفت:

1- مأموريت در ايران. ويلیام سولیوان آخرين سفیر آمريکا در تهران، ص 174. 
۲- روزنامة کیهان، 95/9/30.
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»اگر من رئیس جمهور آمریکا شوم، اجازة کشتن 200 هزار فلسطینی را به اسرائیل 
می  دهم.«1 

آیا اینها داللت بر نقشة راه آمریکا برای بازگشت قدرتمندانه  تر به منطقه در جهت شکست محور 
مقاومت با مرکزیت ایران نیست؟ 

دنبالة گفتگوی تلفنی مقامات کاخ سفید با سولیوان:
»پس از آن که سفیر آمریکا در تهران با عصبانیت گفتگوی تلفنی خود را با نیوسام قطع 
کرد، مجدداً 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 ااّل اگر او به 

راستی مستشار نظامی بود، چگونه است که باید از او دربارۀ کودتای نظامی سؤال کنند؟(
 به هر حال سولیوان گفت: آیا او نمی  داند که رئیس هیأت مستشاری هم  اکنون در یک 

پناهگاه زیرزمینی به دام افتاده است و من برای نجات او تالش می  کنم؟
نیوسام پاسخ داد: موضوع را درک می  کند، ولی دستوری که به او داده  اند این است. 

سرانجام با پا در میانی آیت  اهلل بهشتی و دکتر یزدی در اطراف ستاد، آتش  بس برقرار 
شد و نیروهای آمریکایی به سفارت منتقل شدند«.2 

پس از درگیری های 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 
قره باغی طی صدور اعالمیة شمارۀ 40 در روز 21 بهمن 1357 ساعت منع عبور و مرور را از ساعت 

16/30 دقیقة بعد از ظهر تا ساعت 5 بامداد اعالم کرد.
سران تبه کار تصور می کردند با آن اعالمیه، مردم به منازل خود می روند و آنها از غفلت مردمی 

سوء استفاده می کنند و طرح امپریالیستی کودتا را با کشتار گسترده به اجرا می گذارند. 
اما آن اطالعیه با اطالعیة امام به کلی خنثی شد و سقوط رژیم شاهنشاهی را به جلو انداخت.

این اعالمیه یکی از شاه بیت های قصیدۀ زیبا و تماشایی امام بود. اطالعیة امام به منزلة تیر خالصی 
1- روزنامة کیهان 94/11/۲8، ص 1. 

۲- مأموريت در ايران. ويلیام سولیوان، ص 176. 
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بود که توسط امام به مغز شاه و آمریکا و صهیونیست ها 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 4/5 
بعد از ظهر روز 21 بهمن 1357 و به منظور خنثی کردن آخرین ترفند رژیم ستم شاهی اعالمیة بسیار 

مهمی را به شرح زیر صادر فرمودند:  

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ملت شجاع ایران! اهالی محترم تهران!

به طوری که می دانيد اینجانب بنا دارم که مسائل ایران به طور مسالمـت آميـز حل شود، 

لکن دستگاه ظلم و ستم، چون خود را به حسب قانون محکوم می بيند، دست به جنایت زده و 

در شهرهای گرگان و گنبدکاووس به مردم شجاع مسلمان حمله کرده و کشتار نموده است؛ 

و در تهران لشکر گارد به طور ناگهانی به نيروی هوایی که به ملت پيوسته است، حمله نموده؛ 

و نيروی هوایی به کمك مردم، شجاعانه آنان را شکست داده اند. 

من این تعرض غير انسانی و عمل گارد را محکوم می کنم.

اینان با این برادرکشی می خواهند دست اجانب را در کشور ما باز نگه دارند و چپاولگران 

را به موضع خود برگردانند.

من با آن که هنوز دستور جهاد مقدس نداده ام، و نيز مایلم تا مسالمت حفظ و قضایا موافق 

آرای ملت و موازین قانون عمل شود، لکن نمی توانم تحمل این وحشيگري ها را بکنم؛ و اخطار 

می کنم که اگر دست از این برادرکشی برندارند و لشکر گارد به محل خودش برنگردد و از 

طرف مقامات ارتشی از این تعدیات جلوگيری نشود، تصميم آخر خود را به اميد خدا می گيرم 

و مسئوليت آن با متجاسرین1 و متجاوزین است. 

من از مردم شجاع تهران می خواهم در صورتی که قوای متجاوز عقب نشينی کردند، با 

حفظ آمادگی و هوشياری از خدعة دشمن، آرامش و نظم را حفظ کنند، ولی مجهز و مهيا برای 

دفاع از اسالم و نواميس مسلمين باشند.
1- کسی که اظهار جسارت کند. 
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اعالمية امروز حکومت نظامی، 

خدعه و خالف شرع است، 

و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نکنند.

برادران و خواهران عزیزم! 

هراسی به خود راه ندهيد که به خواست خداوند تعالی حق پيروز است.

از خداوند تعالی پيروزی ملت اسالم را خواهانم. 

و السالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته

روح اهلل الموسوي الخمينی«1  

به راستی که امام خمینی رهبری بی  نظیر، سیاستمداری بادرایت، مدیری مدبر، مرجعی بیدار و 
زمامداری مسلط و مطلع بودند. 

پیش  بینی  های حضرت امـام بخشی از دلیل بزرگـی آن مرد فرهیختـه و تاریـخ  ساز است. 

اعالمیة فوق را صدها بار باید خواند و صدها بار کپی  برداری کرد و نکته  های آن را دید و آفرین 
گفت.

 این اعالمیه، کم نظیرترین و اثربخش ترین اعالمیه  های امام خمینی است. زیرا این آخرین اعالمیه، 
آخرین توطئه و ترفند رژیم را که می  خواست با اعالم حکومت نظامی از ساعت 4/5 بعد از ظهر خیابان  ها 
را از مردم خالی کند و آنگاه به مقر امام حمله نظامی کند و همه چیز را از بین ببرد؛ کاماًل خنثی و بی اثر 

کرد و در حقیقت تیر خالصی بر مخ شاه، آمریکا، اسرائیل و هواداران آنها بود.

ضربة ویرانگر 

این اطالعیة کوتاه به سرعت در تهران منعکس شد و بالفاصله به همة نقاط کشور تلفنی فرستاده 
شد. 

به مجرد انتشار اطالعیة حضرت امام مردم که طبق معمول در انتظار واکنش سریع و قاطع امام 
بودند، در خیابان  ها ماندند و لحظه به لحظه هم بر تعداد آنها افزوده می  شد و به تدریج مردم با هر 
وسیله  ای که در اختیار داشتند، به سنگربندی در خیابان  ها و کوچه  ها دست زدند و عزم خود را جزم 

کردند که تحت هیچ شرایطی خیابان را ترک نکنند.
1- صحیفة امام، ج 6 ، ص 1۲1- پیام ]به ملت ايران )حملة لشکر گارد به نیروی هوايی([ / 1۲ بهمن 1357/ 1۲ ربیع االول 1399 / مکان: 

تهران، مدرسه علوی  / موضوع: حملة لشکر گارد به نیروی هوايی در تهران / مخاطب: ملت ايران 
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عصر 21 بهمن 1357

ترفند جدید هواداران شاه و بختیار و امرای ارتش برای حکومت نظامی از 4/5 بعد از ظهر هیچ 
گونه اثری در مردم نگذاشت و هیچ کس به آن عمل نکرد. 

اعالمیة شجاعانه، به موقع و مدبرانة حضرت امام تردیدی دیگر برای کسی نماند که آخرین 
توطئة رژیم نیز کمترین تأثیری در مردم ندارد. برعکس، اعالمیة نظامی، زوال رژیم ستم شاهی را 

به جلو انداخت.

مشاهدات نگارنده از فروپاشی رژیم

روز بیست و یکم بهمن طبق معمول  همراه با مردم در راه  پیمایی 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 ره آورد 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 گوشه ای از مرز و بوم خویش

توفان خشم را

با منتهای قدرت و همت به پا کنیم

در راه انقالب

بهر نجات خلق

بهر نجات مردم محروم بی نوا

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                    

این سان 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 بغّرد به دشمنان

و آن گاه 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

غّرنده تر ز خشم

کوبنده تر ز سیلی سیالب صخره کن

بنیاد ظلم را

از ریشه

 از نهاد
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باید جدا کنیم

وین مزرع حیات ستم دیدگان خلق

این مرغ زار از زغن آفت رسیده را

از زاغ های تیره دل شوم بدسگال

از گرگ   

از گراز

وز روبه و شغال

جرثومه های شوم

از غوک های 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 دل های 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 مرده ای

فریاد کن که زنده ام و زندگی مراست

                                                            ای مرگ بر شما

                                                            ای ننگ بر شما

فقر و گرسنگی و بال یک سر از شماست

هر قوم و ملتی که هواه خواه عّزت است

                           خواهان سر بلندی و فّر و سعادت است

                                                              عّزت جز از جهاد میسر نمی شود

                                                                                     باید به پای خاست

                                                                                     باید ز جای خاست

                                                                                    باید زجای خاست.

 را برای آحاد مردم خواندیم.
از آن جایی که دانشگاه شریف به بلوار استاد معین نزدیک بود، نزدیکی های ظهر برای ادای نماز 
ظهر و عصر به منزل شهید حمید سلیمی که در یکی از فرعی  های بلوار است، رفتیم. خانة مزبور یکی 
از پایگاه  های مهم انقالبی جوانان و دانشجویان به خصوص دانشجویان تبریز محسوب می  شد. چون 
شهید حمید سلیمی دانشجوی راه و ساختمان دانشگاه تبریز بود. خانوادۀ وی دربست در خدمت 
انقالب اسالمی بودند. عالوه بر حمید، برادرش مجید سلیمی و کوچک ترین فرزند خانواده به نام 

فرهاد سلیمی در جنگ شهید شدند. 
خالصه آن که 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 بحث  های انقالبی ومبارزاتی، در همین منزل منعقد می  شد. منزل دیگری نیز با همین خصوصیت 

در حول و حوش میدان خراسان مورد استفادۀ ما بود.
بعد از اقامة نماز ظهر و عصر و صرف نهار بحث  های سیاسی آغاز شد.

در ساعت 2 بعد از ظهر رادیو اعالمیة برقراری حکومت نظامی را از ساعت 4 بعد از ظهر پخش 
کرد. همه همدیگر را لحظه  ای نگاه می  کردیم. آنگاه از ما پرسیدند که واکنش ها چه خواهد شد؟ 
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همه صحبت کردند. هیچ کس کمترین تردیدی برای ادامة مبارزه نداشت. ولی ما گفتیم که ببینیم 
موضع  گیری امام چگونه است. چون ما جزء هیأت استقبال بودیم، بیشتر از ما می  خواستند که از دفتر 

امام سؤال کنیم که تکلیف چیست؟
دو شمارۀ دفتر امام واقع در مدرسة رفاه را گرفتم، ولی هر دو اشغال بود. هر چند همه منتظر 
بودند، اما به راستی در هیچ کس آثاری از ترس مشاهده نمی  شد. در آن حال و روزها، ترس افراد 
غیرشجاع هم ریخته شده بود. الحق هر کس در تهران زندگی می  کرد و حداقل یک بار در یکی 
از آن راه  پیمایی  های عظیم شرکت کرده بود و آن همه شجاعت و حماسه و شعارهای شجاعانه و 

جهت  دار را شنیده بود، دیگر به آن چه نمی  اندیشید، ترس بود.
سرانجام تماس برقرار شد. دوستان گفتند حضرت امام اعالمیه داده اند و اعالم حکومت نظامی 

را خالف شرع اعالم نموده و خواستار ماندن مردم در صحنه شده  اند. 
همین تماس کافی بود که تکلیف همگان روشن شود... 

پیاده از منزل شهید سلیمی بیرون آمدیم. جنب و جوش عظیمی در مردم مشاهده می  شد. اعالمیة 
حضرت امام تیری بر قلب دشمن بود. ما خود را به چهار راه کوکاکوال رساندیم و در آن جا 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 راه ها 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 می  کرد در اطراف ما سنگربندی و حضور مردم فراوان بود، اما عده  ای که 
عمدتاً از پیرمردان و خانم  های مسن بودند، شاید با بودن انبوه مردم نیازی به ماندن همه آنها نبود. لذا 

با رفتاری مانند اجازه و  جلب موافقت ما، به خانه  هاشان رفتند.
شب به نیمه رسید. صدای انفجار از دور و نزدیک به گوش می  رسید و صدای رگبار اسلحه 
تقریباً قطع نمی  شد. هر چند ما خود از قبل مسلح بودیم، در همان نیمه  های 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 می  زدیم و حتی  المقدور آنها را دربارۀ تداوم انقالب تا پیروزی نهایی تشویق 

می  کردیم. 
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حدود ساعت 4 بعد از نیمه شب بارانی نرم و مالیم به مدت 15 دقیقه بارید. در همه جا آتش 
افروخته شده بود. این آتش  ها عالمت حضور گستردۀ 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 خیابان  ها گشت می  زدیم. 

رادیوهایی در سنگرها بود واخبار پراکنده  ای از تداوم نهضت شنیده می  شد. 
افراد مختلفی که با موتور سیکلت در رفت وآمد بودند وعکس  هایی از امام خمینی با خود حمل 
می  کردند، آخرین اخبار از تسخیر پایگاه  های رژیم را به مردم می  دادند. واکنش مردم نیز صلوات 

و یا کف زدن بود. 
پس از طلوع آفتاب و اطمینان از این که دیگر امکان غافلگیر شدن انقالب اسالمی نیست، مسیر 
رفت و آمد وسط بلوار برای عبور یک اتومبیل باز شد و رفت و آمد وانت  بارها که وسایل مربوط 
به انقالب را با خود حمل می  کردند و در رفت و آمد بودند، هموار گردید. ابتدا یک مسلح و به 
تدریج افراد متعددی از کسانی که پشت وانت  ها سوار بودند واسلحه  های به دست آمده از پادگان  ها 

را به مردم نشان می  دادند، مشاهده شد.
این وضعیت با آمدن مینی  بوس  های فراوان که افراد مسلح در باالی آنها سوار بودند و تیراندازی 
هوایی می  کردند و به رژه رفتن می  پرداختند... حال و هوایی تازه به وجود آورد و ترس مردم به کلی 

ریخته شد.

دستگيری فرماندار نظامی تهران
یکی از خشن  ترین و خون خوارترین ژنرال  های شاه سپهبد محمدرضا رحیمی بود. او اصوالً 
افسری ارتشی بود که محمدرضا او را به ریاست شهربانی گماشت و در 17 شهریور که در 12 شهر 

حکومت نظامی برقرار شد، سپهبد رحیمی با حفظ سمت، فرماندار نظامی تهران شد.
برای اطالع بیشتر خوانندگان عزیز اضافه کنیم که بین ژنرال  های شاه سه ژنرال با درجه سپهبدی 

نام رحیمی داشتند:
سپهبد محمدرحیمی آبکناری: رئیس آجودانی ستاد کل

سپهبد موسی رحیمی الریجانی: رئیس ادارۀ یکم ستاد کل
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سپهبد محمدرضا رحیمی: رئیس شهربانی کل کشور
در مقررات نیروهای مسلح شاه، مقامات ارتش و ژاندارمری را فرمانده می  خواندند، ولی مسئول 
شهربانی، لقب »رئیس« داشت. از آن جایی که این بحث چندان به اهداف کتاب ارتباط ندارد، از 

پرداختن به علت آن خودداری می  کنیم.
نام سپهبد رحیمی در انقالب اسالمی بسیار بر سر زبان  ها بود. از روز  تشکیل حکومت نظامی 
در تهران، سپهبد رحیمی مسئول مستقیم و غیرمستقیم شهید و مجروح شدن افراد در درگیری  های 

تهران بود.
سپهبد رحیمی در تمامی جلسات با حضور فرماندهان نظامی، خشن  ترین پیشنهادها را می  داد. او 

از این جهت بسیار مشهور بود... 
در حوالی ظهر روز 1357/11/21 مقر 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 22 بهمن 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 

حرف های ناجور فراوان زد. بزرگان درست گفته اند:
- '' آن که حلق و حنجره اش رشد کند، عقلش ضایع می شود و از رشد باز می ماند.'' 

چون چنین افرادی که با داد و فریاد مشکل خود را حل می کنند، اصوالً نیازی به عقل ندارند. 
سپهبد رحیمی این گونه بود. او در پخش مستقیم تلویزیونی صریحاً گفت: 

- آخ، حیف شد بدره ای کشته شد.1 
گفتنی است که:

سپهبد عبدالعلی بدره ای فرماندۀ نیروی زمینی و سپهبد امیرحسین ربیعی فرماندۀ نیروی هوایی 
بیشترین اصرار برای انجام کودتا داشتند. 

1- بخش خبری تلويزيون، يک شنبه 57/1/۲۲ .  
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در مورد کودنی و کم خردی این ژنرال های تاج و ستاره بر دوش، همین قدر بس که شاه پس از 
سقوط دولت حیله و فریب شریف امامی و انتصاب ارتشبد ازهاری عماًل دست به کودتای نظامی 
زد؛ ولی زمانه عوض شده بود و دیگر مردم از اسلحه و از ارتش نمی ترسیدند. آنها هیچ کدام از 

عهدۀ ادارۀ وزارتخانه هایی که به عهده شان بود، بر نمی آمدند.
اسناد حکایت از آن دارد که حتی برای ادارۀ وزارتخانه های نیم بند تحت امر خود علی الدوام به 

همدیگر زنگ می زدند و راه حل می خواستند.
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 55 روز 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 آمریکایی ها از 

کشور گریخت.1

عذر بدتر از گناه

هر چند مجموعة شهدای گران قدار انقالب در تهران و فقط در روز 22 بهمن بیش از 235 نفر و 
مجروهان بالغ بر 1000 نفر شدند، اما مردم ما ضمن احترام ویژه به شهدا و خاندان آنها، چون پیروزی 

حق بر باطل را نزدیک می  دیدند، تحمل می  کردند.
 مردم عزیز، انقالبی و والیت مدار در سال 1357 و به خصوص در ماه  های پایانی آن، ایثار را به 
اوج رساندند. در عوض سپهبد رحیمی پس از دستگیری هم همچنان از عملکرد خود دفاع می  کرد. 

هواداران حکومت وابستة پهلوی هم در کشتن مردم سنگ تمام گذاشتند. 
سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران که توسط مردم در 21 بهمن 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 می  ماندم.

به این می  گویند: جهل مرکب. یعنی هم نمی  فهمید و هم نمی فهمید که نمی فهمد.

1- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتشبد حسین فردوست، ج ۲، ص 590 . 
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رحیمی در ادامة همین صحبت گفت:
- من ضمن ستایش از شخصیت امام خمینی، در مسیری حرکت می  کردم که در آن مسیر خود 

را موظف می  دانستم آن چه را که در خدمت ارتش است، انجام دهم.

آخرین ساعت  ها و آخرین نفس  های رژیم

اعالمیة 40 فرمانداری نظامی تهران که آغاز حکومت نظامی در تهران را از ساعت 4/5 بعد 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 می  شد، همة اتفاقات تلخ در شب 22 بهمن ماه 1357 ممکن بود اتفاق 

بیفتد. 
مطلب زیر دلیل ماست:

آخرین جلسة شورای امنیت در ساعت 18 روز 21 بهمن در حضور شاهپور بختیار تشکیل شد. 
بیچاره بختیار هم که شدیداً از ناحیة آمریکا و سلطنت  طلب ها برای توسل به زور بیشتر زیر فشار بود 
و هم وابستگی خود به غرب و بی  اعتقادی به اسالم و ایران می  طلبید که برای باقی ماندن چند روز 

بیشتر در قدرت دست به هر جنایتی بزند، از همه خشن  تر 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 نکرده  اند.

ارتشبد قره  باغی در تأیید سخنان رحیمی گفت:
- آن چه تیمساران گفتند صحیح است. من موقع آمدن از ستاد کل به این جا از هلی  کوپتر 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 می  دهند. 
سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی اظهار داشت: 

- چون مرکز آموزش هوایی از خیابان های اطراف به وسیلة جمعیت زیادی از تظاهرکنندگان 
محاصره شده، نیروی هوایی بدون کمک فرمانداری نظامی یا نیروی زمینی قادر به جلوگیری 

نمی  باشد.
وی در ادامة گزارش خود گفت:
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- شدت عمل و تیراندازی در مرکز آموزش هوایی دوشان تپه جز کشتار بیهودۀ هزاران نفر و 
آتش  سوزی در آن جا نتیجه  ای نخواهد داشت. باید به نحوی این جمعیت را متفرق کرد و ااّل مرکز 
پست فرماندهی هوایی که حساس  ترین نقطة ستاد نیروی هوایی است و چسبیده به مرکز آموزش 

می  باشد، از بین خواهد رفت. 
سپهبد رحیمی گفت: 

- یگان  های مأمور در این منطقه، فرمانداری نظامی به علت توسعه و شدت تظاهرات و اغتشاشات 
از امروز صبح در نقاط مختلف تهران تقسیم شده  اند و فرمانداری نظامی عدۀ اضافی و احتیاط ندارند 
که به مرکز آموزش هوایی دوشان تپه اعزام نمایند. باید فرمانده نیروی زمینی عده  ای را برای این 

منظور در اختیار فرمانداری نظامی قرار دهد. 

سپهبد بدره  ای فرماندۀ نیروی زمینی گفت:
- کلیة نیروهای زمینی در تهران در اختیار فرمانداری نظامی است و نیروی زمینی یگان احتیاط 

ندارد.1
در روز 21 بهمن 1357 به قدری حوادث فراوان و اتفاقات متعدد و گسترده و بی  شمار بود 
که امکان گردآوری تیتر آنها هم در این نوشتار نمی  گنجد، چه رسد به شرح آنها. بنابراین اگر 
به آخرین جلسة شورای امنیت اشاره می  کنیم، برای نشان دادن فروپاشی عمیق رژیم و درماندگی 

همه جانبة سران نظامی ارتش شاه است، نه چیز دیگر. 
ما در این مورد به اشاره  ای عبور می  کنیم، زیرا این مردم تهران و شهرستان  ها بودند که داشتند 

تمامی نقاط حساس و سرنوشت  ساز را یکی پس از دیگری تسخیر می  کردند؛ یعنی:
- حرف آخر را مردم حاضر در صحنه می  زدند، 
                                                نه بختیار ناتوان،

                      و ارتش نا امید و شاه نگون  بخت،

                                   و آمریکای خوش خیال. 

بختیار در همین جلسه با توجه به ضدیتش با مردم گفت:
»تا به حال من صبر کردم. از این بیش نمی  شود تحمل کرد، 

سپهبد رحیمی موظف است از این ساعت مقررات حکومت نظامی را در تهران به موقع 
1- اعترافات ژنرال، ارتشبد عباس قره باغی، 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 اندازه  ای از گزارش بی  اعتنایی 
مردم به حکومت نظامی مطلع بود و تا آن ساعت عمدۀ مناطق حساس ارتش به تصرف و یا در 

محاصرۀ مردم در آمده بود، بیهوده می  کوشید 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 قره  باغی موظف است اختالف بین سپهبد رحیمی )فرماندار نظامی( و سپهبد 
بدره  ای )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 بدره  ای باید عده  ای از نیروهای گارد را در اختیار ساواک 
بگذارد.

جلسه با این تصمیمات به پایان رسید.«3 

در مورد دستگیری شخصیت  های انقالب که در صحبت شاهپور بختیار مطرح شده است، 
اصلی  ترین دلیل تعیین حکومت نظامی از ساعت 4/5 بعد از ظهر 21 بهمن بود. 

آمریکا و مقامات ارتش و ساواک و سلطنت طلب  ها و دیگر نهادهای طرفدار رژیم بر این باور 
بودند که اگر حداکثر 500 نفر از سران انقالب در تهران و شهرستان  ها دستگیر شوند، آنها می  توانند 
بر اوضاع کشور مسلط شوند؛ چیزی که 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 1357 می  گفت: 
- اگر 500 نفر در ایران دستگیر می  شدند، انقالب پیروز نمی  شد. 

حال این بحث مطرح است که:
- آیا با دستگیری 500 نفر در سال 1357 انقالب تحقق نمی  یافت؟ 

1- اعترافات ژنرال، ص 331.
۲- منظور دستگیری سران و افراد مؤثر در جريان انقالب اسالمی و شخصیت های انقالب هستند.

3- اعترافات ژنرال، ارتشبد عباس قره باغی، 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 
21 بهمن ماه به هر دلیل از تعقیب انقالب دست بر  داشته و تسلیم حکومت نظامی   شوند. 

آمریکا و ساواک و سران ارتش و شاهپور بختیار در جهل مرکب بودند و نمی  دانستند چه کار 
می  خواهند بکنند.

و دیدیم که اعالم حکومت نظامی از ساعت 4/5 بعد از ظهر نابودی رژیم را به جلو انداخت. 

پیروزی معجزه آسای انقالب اسالمی مبارک باد 
ْت َأْقداَمُكم1ْ  ِإْن َتْنُصُروا اهللَ َیْنُصْرُكْم َو ُیَثبِّ

آفتاب روز 22 بهمن ماه 1357 در شرف غروب بود که خورشید فروزان و فرح  بخش 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 ائمة اطهار علیهم السالم وارواح انبیای الهی و شهدا، صلحا و اهل آسمان  ها 
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 عظیم الشأن به مکه در سال هشتم هجری 
و بعد از ورود پیروزمندانة پیامبر عظیم الشأن اسالم به مدینه و تشکیل اولین حکومت اسالمی سابقه 

نداشت. 

عجز امرای ارتش شاه 

غیر ار برژینسکی و یکی دو تن از مقامات مسئول آمریکا دیگر بر همه واضح شده بود که کشتی 
رژیم ستم شاهی در امواج پر غروش انقالب اسالمی غرق شده و فقط بخشی از دکل آن مشاهده 
می  شود؛ دکل آن کشتی غرق شده هم چند ژنرال کم استعداد و مردم گریز و پیر و زمین گیر رژیم 

بودند. 
از امرای ارتش بی  نیرو و بدون پادگان و بدون ساز و برگ نظامی چه کار ساخته بود؟ هر چند 
امرای ارتش هم می  دانستند که کاری از دستشان برنمی  آید، اما آنها به طور مستمر از ناحیة مقامات 

آمریکایی برای انجام یک حرکت کوچک تأخیری تحریک می  شدند. 
1- سورة محمد)ص(، آية 7

اگر خدا را ياری کنید، ياريتان می کند و گام هايتان را استوار می دارد.
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رژیم درمانده چاره  ای جز این نداشت که باقی ماندۀ امرای ارتش را در هر رده و مسئولیتی که 
هستند، دعوت کند تا با دریافت اضافه کار و فوق  العاده و حق جلسات به صورت مرتب با شاهپور 
بختیار و قره  باغی برای انجام اقدام نظامی تماس حاصل نمایند. اما این آخرین جلسه بود، زیرا آخرین 

اخبار از اشغال آخرین پادگان  ها به همین جلسه رسید. 
به ناچار آخرین جلسة امرای ارتش که بنا داشت برای یک تصمیم خشن آماده شود، به صدور 

اعالمیة بی  طرفی ارتش منتهی شد.

دونکتة قابل توجه 

الف: قبل از اشاره به نام امرای ارتش که در جلسة صبح 22 بهمن ماه شرکت کرده بودند، باید 
توجه دهیم که در این لیست، ما افراد را به دلیل درجة نظامی آنها تنظیم کرده  ایم. نه به دلیل مقام و 

حساسیت کار آنها. 
یعنی در این فهرست، نخست سه ارتشبد، بیست سپهبد و چهار سرلشکر آورده  ایم. 

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 22 بهمن که درجاتشان دریاساالر 

بوده، در حقیقت همان سپهبد محسوب می  شدند. 

ب: از حدود سیصد نفر از امرای ارتش در آن روزها، فقط همین  ها مانده بودند، بقیه یا به خارج 
فرار کرده و یا در خانه پنهان شده بودند.

ارتشبد عباس قره  باغی: رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران
ارتشبد جعفر شفقت: وزیر جنگ

ارتشبد حسین فردوست: رئیس دفتر ویژۀ 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 بدره  ای: فرماندۀ نیروی زمینی

سپهبد احمدعلی محققی: فرماندۀ ژندارمری
سپهبد امیرحسین ربیعی: فرماندۀ نیروی هوایی

دریاساالر کمال حبیب  اللهی: فرماندۀ نیروی دریایی
سپهبد جعفر صانع: معاون لجستکی نیروی زمینی

دریاساالر اسداهلل محسن  زاده: جانشین فرماندۀ نیروی دریایی
سپهبد حسین جهانبانی: معاون پرسنلی نیروی زمینی

سپهبد محمدکاظمی: معاون طرح و برنامه  ریزی نیروی زمینی
سپهبد رحیمی آبکناری: رئیس آجودانی ستاد

سپهبد خلیل بخشی آذر: رئیس ادارۀ پنجم ستاد
سپهبد علی محمد خواجه نوری: رئیس ادارۀ سوم ستاد
سپهبد موسی رحیمی الریجانی: رئیس ادارۀ یکم ستاد

سپهبد امیرفرهنگ خلعتبری: معاون عملیاتی نیروی زمینی
سپهبد رضا طباطبایی وکیلی: رئیس ادارۀ بازرسی مالی ارتش

سپهبد جالل پژمان: رئیس ادارۀ چهارم ستاد
سپهبد ناصر فیروزمند: معاون ستاد

سرلشکر محمدفرزام: رئیس ادارۀ هفتم ستاد
سرلشکر منوچهر خسروداد: فرماندۀ هوانیروز

سرلشکر پرویز امینی افشار: رئیس ادارۀ دوم ستاد
سرلشکر کبیر: دادستان ارتش

فهرست فوق تمامی موجودی ارتش بود. یعنی از 294 نفر از ژنرال  های شاه چیزی در حدود 30 
نفر دزدانه نفس می  کشیدند، زیرا: 

- برای بقای شاه آخرین تیر در ترکش محسوب می شدند. برعکس، شرکت عناصری مانند 
معاون پارلمانی وزیر جنگ و معاون پرسنلی ستاد کل چه سودی می  توانست برای بقای رژیم در آن 

روزهای سرنوشت  ساز داشته باشد؟
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ارتش شاه تسليم انقالب شد
اعالمیة زیر که حاصل آخرین جلسة امرای ارتش بود، ظهر روز 22 بهمن ماه 1357 صادر شد 

و در اخبار ساعت 2 بعداز ظهر توسط رادیو به آگاهی مردم رسید:
»ارتش ایران وظیفة دفاع از استقالل و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و تا کنون 
در آشوب  های داخلی سعی نموده است با پشتیبانی از دولت  های قانونی این وظیفه را به 

نحو احسن، انجام دهد. 
با توجه به تحوالت اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10/5 تشکیل و به اتفاق 

آرا تصمیم گرفته شد که:
 برای جلوگیری از هرج و مرج و خو ن ریزی بیشتر، 
بی  طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعالم،
 و به یگان  های نظامی دستور داده شده که:
 به پادگان  های خود مراجعه نمایند.

ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن  پرست ایران بوده و خواهد 
بود و از خواسته  های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می  نماید«.1 

هر چند مردم انقالبی ما با رهبری  های امام خمینی قبل از صدور اعالمیة بی  طرفی ارتش، عماًل 
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 عماًل انقالب اسالمی پیروز شد.

اولين پيام امام خمينی پس از پيروزی انقالب
وعدة ساختن ایران آباد و آزاد 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

31 ربيع االول 1399/ 22 بهمن 1357

ملت مسلمان، قهرمان و مبارز ایران!

در این لحظة حساس کـه به لطف خداوند مبارزات قهرمانانة شما سـدهای استبـداد 

1- روزنامه های کیهان و اطالعات، 57/11/3۲ و اسناد ارتش رژيم گذشته.
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و استعمـار را یکی پس از دیگری می شکند و انقالب اسالمـی شما شکوفـه ها و ميـوه های 

خود را آشکار می سازد، الزم می دانم ضمن ابراز تشکر و قدردانی از یك یك شما برادران و 

خواهران، چند نکته را یادآوری نمایم:

شما در جریان مبارزات گذشته، رشد اسالمی و انقالبی خود را آشکار کرده اید؛ و اکنون 

بيش از پيش الزم است این رشد را به جهانيان نشان دهيد تا جهانيان بدانند مردم مسلمان 

ایران می توانند بدون قيمومت این و آن، راه سعادت خود را انتخاب نمایند. 

لهذا از شما می خواهم که:

- اواًل مانع آشوب و هرج و مرج بشوید و نگذارید آشوب گران مغرض به عملياتی از قبيل 

غارت، آتش سوزی، مجازات متهمان و از بين بردن آثار علمی و فنی و صنعتی و هنری و اتالف 

اموال عمومی و خصوصی دست بزنند. 

دشمن برای خراب کردن چهرة نهضت از طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در ميان 

تودة مسلمان دست به چنين کارها می زند تا نهضت ما را ارتجاعی و وحشيانه قلمداد نماید. 

من اکيداً اعالم می کنم که:

هر کس دست به چنين عملياتی بزند، از جامعة انقالبی ملت مطرود و در پيشگاه خداوند 

متعال مسئول است.

-ثانياً توجه داشته باشيد که هنوز انقالب ما از نظر پيروزی بر دشمن به پایان نرسيده 

است. 

دشمن از انواع وسایل و دسایس بهره مند است و توطئه ها در کمين ماست. 

تنها هوشياری و انضباط انقالبی و اطاعت از فرمان های رهبری و دولت موقت اسالمی 

است که همة توطئه ها را نقش بر آب می سازد.

- ثالثاً افرادی از دشمن که به عنوان اسير در اختيار شما قرار می گيرند، هر گز مورد خشونت 

و آزار قرار ندهيد. 

همچنان که سنت اسالمی است، به اسيران محبت و مهربانی کنيد؛ و البته دولت اسالمی به 

موقع آنها را محاکمه و عدالت را در مورد آنها اجرا خواهد کرد.

از همة شما برادران و خواهران عزیزم می خواهم که با دولت موقت انقالب اسالمی که 

وارث یك سلسله خرابي های دولت های فاسد گذشته است، همکاری نمایيد تا به حول و قوة 
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الهی، هر چه زودتر با همکاری یکدیگر، ایران اسالمی، آباد و آزاد را که مورد غبطة جهانيان 

باشد ، بسازیم. 

و السالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته

روح اهلل الموسوي الخمينی1 

                        
شرح مختصری بر اولین اعالمیة امام در عصر 22 بهمن 

یک رهبر بزرگ به همان میزان که باید شجاع و بی باک باشد، باید مدیر و آینده نگر 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، نمی توانستند 
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 22 بهمن دیگر هیچ منطقه ای در تهران نمانده بود که به تسخیر انقالب در نیامده 
باشد. به رغم این مسألة مهم، حضرت امام نگران توطئه ها و دسیسه های 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 مانده های رژیم ستم شاهی وجود دارد. 

به همین دلیل امام در همان اطالعیه، خطاب به مردم مرقوم داشتند.
»توجه داشته باشيد که هنوز انقالب ما از نظر پيروزی بر دشمن به پایان نرسيده است«.

 حق هم با امام خمینی بود. همین اندرز عمیق رهبر بود که مردم شب 23 بهمن و دیگر شب ها 
هم تا تثبیت نظام در صحنه ماندند و با سنگربندی های 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 سلطنت طلب ها و هم از ناحیة گروهک ها بوده ایم. 
و این پیروزی تا ابد مبارک باد.

1- صحیفة امام، ج 6 ، ص1۲5 - پیام ]به ملت ايران )حفظ آرامش- همکاری با دولت موقت([ / ۲۲ بهمن 1357/ 13 ربیع االول 1399 / مکان: 
تهران، مدرسة علوی  / موضوع: جلوگیری از آشوب و هرج و مرج- لزوم همکاری با دولت موقت  / مخاطب: ملت مسلمان ايران 





فصل پنجم

آغاز بحران در کشور از روزهای اول پيروزی
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   آغاز تحرکات ضدانقالب در مقابل انقالب اسالمی
آنهایی که انقالب اسالمی را قبول نداشتند و اصوالً به دلیل بی اعتقادی به اسالم ناب، زعامت 

روحانیت را در هیچ عرصه ای بر نمی تافتند، نه به امام خمینی دلبستگی پیدا کردند و نه به انقالب.
در راه پیمایی های عظیم و تعیین کنندۀ تاسوعا و عاشورای سال 57 که در روزهای 15 و 16 دی 

ماه روی داد، همة ناظران بین المللی و هواداران شاه رژیم را رفتنی دانستند. 
فرح می نویسد: 

»میزان جمعیت شرکت کننده در این راه پیمایی غیرقابل تصور بود. محمدرضا به 
وسیلة هلی کوپتر بر باالی جمعیت پرواز کرد. این اولین بار بود که می دید 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 نمک نشناس هستند. من تمام عمرم را صرف بهبود زندگی آنها 
کرده ام، حاال وقیحانه در خیابان ها به راه افتاده و مرگ بر شاه می گویند. ''
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او با گوش خودش نشنیده بود که مردم مرگ بر شاه می گویند. فقط دیده بود مردم 
دست هایشان را مشت کرده و در هوا تکان می دهند. از خلبان هلی کوپتر سؤال کرده بود 

این مردم چه می گویند؟ خلبان هم چشم سفیدی کرده و با وقاحت گفته بود: 
                                                                      می گویند 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 مبارزه ای از  ناحیة سرمایه داران و هواداران آنها انجام نمی شود 

و اگر هم شروع شد، به جایی نمی رسد. 

در راه پیمایی های مردم ایران در حمایت از اهداف امام خمینی، همة اقشار جامعه و آحاد مردم 
حضور داشتند. منافقین نیز منافقانه و برای آن که از آن نمد کالهی برای خود بدوزند، در بعضی 
از راه پیمایی ها شرکت می کردند. 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 عکس های کشته های خود و 

حداکثر یکی دو عکس از امام خمینی و... حضور می یافتند. 
آنها وقتی دیدند کاری از دست آنها برای تغییر اهداف انقالب و نابودی حکومت برنمی آید، 
تضعیف شعارهای انقالب و نهادهای انقالبی را  وجهة همت خود قرار دادند. از جمله شعارهای 
مخرب آنها، تضعیف ارتش نوظهور بود. آنها نه آن که تغییر روحیة ارتش و پرسنل فداکار آن را 
نمی دیدند، اصوالً در تجزیه و تحلیل خود که تسلط بر اوضاع کشور بود، ارتش را مُّخل اهداف 

خود می دانستند.
آنها به صورت های مختلف می گفتند و تحلیل می کردند که آخوند قدرت مدیریت ندارد. 
بنابراین طولی نخواهد کشید که ضعف مدیریتی آنها آشکار می شود و شرایط برای سلطة آنها 

فراهم خواهد شد.
با چنین تحلیلی، ارتش بالقوه، مانع به قدرت رسیدن آنها می شد. لذاست که همواره ضد ارتش 

موضع گیری می کردند. 
مسعود رجوی رهبر سازمان، تنها دو هفته پس از پیروزی انقالب، طی یک سخنرانی گستاخانه 

1- دختر يتیم، ج۲، ص 337.
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در دانشگاه تهران گفت:
»انحالل ارتش و تجدید سازمان انقالبی ارتش مبرم ترین مسألة کنونی کشور ماست. 
اگر صحبت از انقالب است، یعنی دگرگون کردن، یعنی حکومت کننده کنار برود و 
حکومت شونده بیاید روی کار. یعنی طبقة حاکم نابود شود. یعنی زیر و رو شدن چیزی 
که ]حضرت[ علی )ع( به بهترین صورت آن را در اعالمیـة شمـارة1 خود در وقتی که به 

قدرت رسید، بیان کرد. 
سوگند به آن خدایی که ]حضرت[ محّمد )ص( را به حق برانگیخت، بایستی در هم 
آمیخته شوید. دگرگون شوید. غربال شوید، تا کف گیر نظام فعلی به ته دیگش بخورد و 

برگردد. باالیی ها پایین روند و پایینی ها باال روند.
این یعنی انقالب، انقالبی که به اعتقاد ما در قدم اول باید با انحالل و تجدید سازمان 

ارتش شروع شود و ااّل 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 38 سال بشنود و یا متن آن را بخواند، به خوبی از 
اهداف خطرناک منافقین راجع به تسلط بر کشور پی می برد. چون رجوی آشکارا امام و اسالم و 

انقالب و مردم را در این سخنرانی تحقیر کرد. زیرا: 
1- از امام خمینی که دنبال تجدید حیات ارتش است، انتقاد می کند. 

2- به رهبر انقالب ناشیانه درس انقالب و انقالب اسالمی و انقالبی گری می دهد. 

3- تفسیر خطبة معروف نهج البالغه را به هواداران امام می آموزد. 

4- او دلش برای حرکت منفی احتمالی ارتش نمی سوخت، او ارتش را مزاحم اهداف شوم 

خود می دید. 
5- وقیحانه به عالی ترین مقام کشور امر می کند. آن جا که می گوید:

-  اگر انحالل ارتش و تجدید سازمان ارتش شروع نشود، صحبت از انقالب به خصوص 
صحبت از انقالب اسالمی نکنید. 

اما امام، بی اعتنا به منافقین و سایر گروهک های غیرانقالبی و ضد مردمی و کمونیست ها و 
مارکسیت ها که هیچ پایگاهی در مردم و هیچ جایگاهی در انقالب اسالمی نداشتند، به راه خود 

1- روزنامة اطالعات، 6 اسفند 1357، ص 7 . 
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ادامه می دادند و برنامه های خود را با تدبیر و با توکل به خداوند و به پشتیبانی مردم به پیش می بردند.
حضرت امـام خمینـی منافقان را به خـوبی می شناختند و به افکار آنها از جزوات، کتاب ها و 

سخنان خودشان آشنا بودند و لحظه ای از توطئة آنها غافل نبودند. 

1- ایجاد ارتش مکتبی 
یکی از کارهای بسیار ارزشمند حضرت امام، ایجاد ارتش جمهوری اسالمی بود. این کار جداً 

سهِل ممتنع محسوب می شد و از عهدۀ هیچ کس جز امام برنمی آمد. 
حضرت امام با قاطعیت از ارتش تصفیه شده حمایت می کردند و ارتش جدید به شکل زیر 

عماًل تصفیه شد و مورد حمایت قرار گرفت. 
به رغم این که 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 می دادند 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 خون خوار آن امثال ارتشبد ازهاری و ارتشبد اویسی 

عامل خون ریزی گستردۀ 15 خرداد و ارتشبد توفانیان وزیر جنگ از کشور گریخته بودند. 
ب: جمعی از سران خون خوار ارتش و ساواک مانند ارتشبد نصیری رئیس بی رحم ساواک، 
سرلشکر خسروداد فرماندۀ هوانیروز))همان افسری که در 26 دی ماه سال 57 و روز فرار شاه بر 
روی پاهای طاغوت افتاده و از شاه خواسته بود که از کشور نرود و اجازۀ برخورد گسترده همراه 
با سرکوب وسیع را به ارتش بدهد(، سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران، سرلشکر ناجی فرماندار 
نظامی اصفهان و... که توسط دادگاه های انقالب محاکمه و محکوم به اعدام شده و یا کشته شده 

بودند. 
ج: گروهی از سران ارتش که خطر بالقوه ای از ناحیة آنها، تمامیت انقالب را تهدید می کرد، 

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: آن چه از ارتش باقی مانده بود، با هدایت آیت اهلل خامنه ای 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 8 ساله جواب اعتماد امام و مردم را در جبهه ها با مقاومت و جان فشانی داد. 
گفتنی است که بخش زیادی از وقت کمیسیون دفاع مجلس در دورۀ اول - به ریاست آیت اهلل 

خامنه ای- به ایجاد ارتش انقالبی و مردمی گذشت. 

2- ناآرامی در کردستان 
مشکالت روزهای اولیة انقالب بسیار بود. اما مشکل عمده از ناحیة گروه هایی بود که شعار 
تجزیه طلبی می دادند. 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 محاصرۀ نیروهای مسلّح ُکرد با 
زعامت عزالدین حسینی1 قرار گرفت2 و دو روز بعد، افراد غیرمسئول وارد پادگان شدند و تمامی 

سالح های سبک و بسیاری از موجودی پادگان به سرقت رفت. 
مسألة محاصره و اشغال پادگان  مهاباد در حالی صورت گرفت که هیأتی از طرف دولت بازرگان 
در مهاباد مشغول مذاکره با مقامات ُکرد بود که خودمختاری می خواستند. عجیب تر این که در اثنای 
مذاکرات هیأت اعزامی دولت به کردستان، خبر رسید که تیمسار پزشک پور فرماندۀپادگان ترور 

شده است. 
تصور نشود شیخ ِعّزالدین و همراهان و هم فکرانش، درد اسالم و درد کشور و مردم داشتند. وی 

برابر اسناد موجود، از ساواک منحله حقوق می گرفت و به ساواک سرویس می داد. 
در آستانة پیروزی انقالب که دیگر هیچ امیدی برای بقای رژیم شاه نبود، جزء سرویس های 
امنیتی عراق قرار گرفت و عامل صدام شد و راه ویژه ای برای فراری دادن مهره های شاه به خارج 
فراهم می آورد و تسهیالتی برای ورود و خروج افسران اطالعاتی عراق به مناطق غربی کشور 
جور می کرد. به خصوص از شمال عراق سالح هایی می آورد و در اختیار گروه ها و گروهک ها 
1- زادة ۲9 رمضان 1340 )4 خرداد 1301(، از رهبران و شخصیت های دينی و سیاسی کرد. مدت 30 سال در مدارس علوم دينی در کردستان 
ايران به تدريس مشغول بود و فعالیت رسمی سیاسی خود را از دوران عضويت در جمعیت احیای کرد )کومله( در سال 13۲1 شمسی با نام مستعار 
»هوين« آغاز کرد. در سال 13۲۲ طرفدار حرکت مصدق بود و به پشتیبانی از آن فعالیت می کرد. پس از انقالب اسالمی با حکومت جمهوری 
اسالمی به مخالفت پرداخت و در ۲3 اوت 1979جنگ کردستان را اعالم کرد و با خیانت های عديدة خود خسارت های فراوانی برای مردم کردستان 

به وجود آورد و باعث شهادت جمعی از مردم و نیروهای مسلح ايران اسالمی شد. وی سرانجام در سال 1389 در سوئد درگذشت.
۲- صخرة سخت، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 161. 
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می گذاشت. هر کس یک بار هم با او می نشست و نیم ساعت به حرف های او گوش می داد، متوجه 
می شد که از عقل و دین و انسانیت هیچ بهره ای نبرده بود. 

سرمایه گذاری ساواک برای ایجاد ناآرامی در کردستان 

قبل از آن که انقالب به پیروزی برسد و ساواک از نگه داری رژیم شاهنشاهی مأیوس شود، با 
سرمایه گذاری 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 می آمد و به آن جا آورده شد، 

شخصی به نام »حسن ثنا« مشاور تیمسار مقدم آخرین رئیس ساواک بود.
وقتی او را آوردند، دستور دادم چشم های او را ببندند. او گفت بستن چشم من بیهوده 
است، چون من همه جای این ساختمان را می شناسم. گفتم می دانم. فقط می خواهم لذت 

چشم بستن را بچشید.
او به من در آن جا 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 »کومـله ها« و »دموکـرات ها« چه مصایب و مشکالتـی را که دامن 

نزدند...«1 
آری، آقای عزالدین حسینی همان گونه که اشاره شد، حقوق بگیر ساواک بود. همچنین سران 

حزب دموکرات  هوادار شوروی بودند. 
روس ها 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 می کردند. 

1- صخره سخت، از انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 89 . 
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ادامة بحران در کردستان 

کردستان قبل از آن که انقالب به پیروزی برسد، ناآرام بود. بعضی از عناصر کردی که به غلط 
خود را رهبران ُکردستان و سخنگوی خلق کرد معرفی می کردند، 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 هم فکران آنها افراد وابسته به قدرت های 
خارجی بودند و هیچ گونه 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 عمدة طرفداران وی را کمونیست و چپ گرا و مارکسیست تشکیل 

می دادند، که بالقوه و بالفعل ضد اسالم و مخالف جمهوری اسالمی و بی اعتقاد به مذهب و دین بودند. 

در روزهای اول انقالب این گروه ها 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 هیأت هایی را به منطقه 
فرستاد، اما غرور بسیاری از سران آنها مانع از دسترسی به نتیجه گردید.

اعضای یکی از هیأت ها که از طرف دولت به کردستان رفته بود، عبارت بودند از:
- آیت اهلل 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 مهم ترین شعار گروه های مسلح به گونه ای 
شیوع یافت که ِعّزالدین حسینی در گفتگو با مطبوعات در پاسخ به این سؤال که اگر 
دولت مرکزی تمام درخواست های 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 می گویید؟
اظهار داشت: 

اگر جبرئیل از آسمان بیاید و قوانینی بیاورد که خـودمختـاری در آن نباشـد، آن را 
نمی پذیریم«.1 

این همه گستاخی شیخ عزالدین- رهبر بخشی از عوامل ضد انقالب مستقر در غرب کشور- 
نشانه ای 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 می دانستند. 

سخنان نسنجیدۀ شیخ، اعالم جنگ با دولت جمهوری اسالمی و عالمت تصمیم آنها به ایجاد 
بحران طوالنی و عمیق در استان های غربی کشور بود. 

هر چند شیخ در تمامی ناآرامی های مناطق کردنشین در بعد از انقالب سهم و نقش داشت و به 
همین دلیل صف کشته های اکراد و شهدای کشور را طوالنی کرد، ولی با شکست های مفتضحانه 

روبه رو شد و پس از ذلت فراوان به تاریخ پیوست. 
ین« لقب دادند. مردم انقالبی کشورمان او را شیخ »ِذل الدَّ

شیخ مزبور 5 میلیون تومان از یک روحانی نما گرفت و از کردستان عراق برای او کالشینکف 
وارد کرد. حزب خلق مسلمان با همان اسلحه ها مسلح شد و ماه ها شهر قهرمان پرور تبریز را ناامن 

نمود و دچار بحران کرد و مشکالت زیادی پدید آورد. 
شیخ ِعّزالدین با این که مدعی بود به عنوان روحانی در تمام تظاهرات، اعتصابات و سخنرانی های 
انقالب شرکت داشته است، حکومت اسالمی را »حکومت ارتجاعی« و غیر قابل پذیرش می دانست. 
در مقابل با اذعان به این که: »افق سیاسی ما باید وسیع باشد«، به حمایت از گروه های ضد انقالب 

می پرداخت«.2 
در نتیجه از همان ابتدای امر، سراسر کردستان زیر سلطة گروه های چپ الحادی قرار گرفت و 
تمام امکانات شهری و روستایی به دست آنان افتاد. در چنین فضایی، گروه های طرفدار خودمختاری 

کردستان، از جمله حزب دموکرات، شیوخ مرتجع، فئودال ها و ارتشی های فراری با انگیزه های اسالمی 

مردم منطقه به مخالفت برخاستند. از آن جا که امام جایگاه ویژه ای در بین مردم داشتند، گروه ها 
1- روزنامة اطالعات 1۲/۲4/ 57 . 

۲- روزنامة ايران، خرداد ماه 1388، ص 10- صخرة سخت، ص 160. 
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شرایط را برای موضع گیری علنی در مقابل ایشان مساعد نمی دیدند. 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 شدیداً آشفته ساخته و زمینه را برای اقدام نظامی علیه انقالب اسالمی 
فراهم آوردند.1

موضع گیری های تند و غیرقابل قبول و گستاخانة شیخ ِعزالّدین نماد مشکالت عدیده ای بود که 
انقالب اسالمی از همان روزهای اول پیروزی با آنها روبه رو بود. هر چند در نهایت همة گروه ها و 
گروهک ها 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. 

درگیری های در پاوه 

از جمله شهرهایی که ضد انقالب در سال 1358 دچار 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 
نمایندۀ مجلس طاغوت و همکار ساواک تحریک می شدند و قصد داشتند نگذارند این منطقه روی 

آرامش ببیند. 
با  عناصری از چریک های فدایی خلق هم از سراسر کشور در پاوه جمع شده بودند. آنها 
سالح هایی که از پادگان ها به سرقت برده بودند، در تاریخ 1358/5/20 در قریة قوری قلعه متحصن 
شده بودند و با صدور قطعنامة 12 ماده ای خواستار تشکیل شورای شهر پاوه و تصفیة سپاه پاسداران 
پاوه و خودمختاری کردستان بودند. دو روز بعد یعنی در 58/5/22 گروهک های فوق تمامی 
راه های 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 می شد، به سرقت بردند. 
در روز 58/5/24 تمامی ارتفاعات پاوه را گروهک های مسلح به تسخیر خود در آوردند، سپس 

تیراندازی به داخل شهر را شروع کردند. 
شرایط هر ساعت سخت تر می شد. فرماندۀ سپاه پاسداران پاوه توسط بی سیم اطالع داد که اگر 

کمک فوری به پاوه نرسد، شهر سقوط خواهد کرد. 
1- صخرة 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 60 پاسدار فقط 16 نفر زنده مانده بودند. یعنی 44 نفر از آنها شهید شده بودند. شرایط بسیار 
ناگوار بود. چون از افراد باقی مانده، 7 نفرشان شدیداً مجروح شده بودند و مهمات آنها هم تمام 

شده بود.
شهر در دست ضد انقالب افتاده بود. ضد انقالب با حمله به بیمارستان شهر 25 پاسدار مجروح 

را سر بریدند. مجموع عناصر ضد انقالب مسلّح چند هزار نفر می شدند. 
شهید چمران مأموریت دشواری داشت. او که خودش هم مسلحانه با ضد انقالب می جنگید، 
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 1358/5/26 فرمان زیر را به همین مناسبت صادر کردند. 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 
24 شهر رمضان 99/ 27 مرداد 58

از اطراف ایران، گروه های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا کرده اند که 

من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و غایله را ختم کنند. 

من از آنان تشکر می کنم؛ 

                                       و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم

                                                   اگر با توپ ها و تانك ها و قوای مجهز،

                                     تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، 

                                                                                                   من همه را مسئول می دانم.

من به عنوان ریاست کل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور می دهم که:

                                             فوراً با تجهيز کامل عازم منطقه شوند؛ 

                                             و به تمام پادگان های ارتش و ژاندارمری دستور می دهم 

                                                                که بی انتظاِر دستور دیگر و بدون فوت وقت، 

                                                               با تمام تجهيزات به سوی پاوه حرکت کنند؛ 

                         و به دولت دستور می دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کنند.

تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشيانه را قوای انتظامی می دانم. و در صورتی 
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که تخلف از این دستور نمایند، با آنان عمل انقالبی می کنم. 

مکرر از منطقه اطالع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام نداده اند. 

                           من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگيرد، 

                                     سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم.

                                                                                         و السالم.
  روح اهلل الموسوي الخمينی«1

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 یگان هایی از ارتش عازم پاوه شدند. انبوه مردان شجاع و جوانان 
والیی از سراسر کشور به کرمانشاه وارد شدند. شهر از جمعیت جوانان بسیجی موج می زد. 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 مهم تر تأثیر پیام امام بر روی عناصر ضد انقالب بود. وقتی آنها متوجه شدند که امام چنان 
اطالعیه ای داده اند، فرار را بر قرار ترجیح دادند. ظرف چند ساعت ارتش به پاوه رسید. نخست 
تپه های 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 پاک سازی شد. 

دیده و شنیده های هیأت اعزامی به ُکردستان

»رفته بودیم ببینیم چه خواسته هایی دارند. گله ای 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 صالح الدین مهتدی 
که آشوب گری مجرب و کار کشته بود، مالقات داشتیم. البته به نظر می رسید همکار سابق 

ساواک هم بوده است؛ آن طور که پرونده اش نشان می داد و ساواک خود منتشر کرده بود. 
1- صحیفة امام، ج 9، ص 58۲ / پیام ]به نیروهای ارتشی و مردم )پايان دادن به غايلة پاوه([ / ۲7 مرداد 1358/ ۲4 رمضان 1399 / مکان: 
قم  / موضوع: فرمان پايان دادن به غايلة پاوه  / مخاطب: نیروهای نظامی و انتظامی، ژاندارمری و دولت  - امام: ارتش با توپ و تانک به پاوه حرکت 

کند ، روزنامة کیهان 58/5/۲7 .
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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 بانه ای حضور 

داشتند. با هم همشهری بودیم و طبعاً  بی رودربایستی.(
گفتم مگر بنا بود چیزی داشته باشیم؟ آمده ایم ببینیم چه می گویند و چه می خواهید؟ 
شیخ جالل برگشت خطاب به عده ای از جمع گفت: چیزی ندارند. گفتم ما که نیامده ایم 

سوغات برای شما بیاوریم. آمده ایم ببینیم حرف حسابتان چیست؟ 
من منطقی در صحبت هایشان ندیدم. نگاه عشیره ای داشتند. گفتم آقا به دولت موقت 

فرصت بدهید. امام قطعاً به مطالبات شما توجه می فرمایند. 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 ستم هایی که بر مردم ُکرد رفته، گفت. حرف های 

خوب و منطقی نبود. 
بعد شیخ جالل حسینی صحبت کرد و گفت: اسلحه ها را تحویل نمی دهند، ولی با 
حکومت سرستیز ندارند. با تحویل اسلحه خودشان را ضعیف نمی کنند. اما با حکومت هم 

در نمی افتند. 
طبعاً فروهر هم مطالبی ایراد کردند. شاه بیت سخنانشان این تمنا بود که:

- هم وطنان! 
خواهش می کنم این بار از لوله های تفنگ صحبت نکنید. 

                                    فکر کنید و چه سخن زیبایی«.1 

بخشی از خاطرات شهید چمران

»بزرگ ترین شهرهای کردستان مانند مهاباد، بانه، سّقز و بوکان بدون درگیری به 
تصرف نیروهای اسالم در آمدند. 

در شهر بانه نیروهای دشمن 4 برابر نیروهای ما بود و فرماندهی آنها را جالل الدین 
حسینی برادر عزالدین حسنی به عهده داشت و بزرگ ترین قدرت منطقه به شمار می رفت. 

1- صخره سخت، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص ۲61. 
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در ساعت 6 بعد ازظهر وارد بانـه شدیم، ولی جالل 2 ساعت قبل از ورود ما یعنی در 
ساعت 4 بعد از ظهر بانه را تخلیـه و به سمت عـراق گریختـه بود.1 
در ایجاد بحران در کردستان در سال 1358 عناصری از فداییان خلق، 

مجاهدین خلق، 

شفق سرخ، 

مائوئیست ها، 

استالینیست ها،

 و اعضای سایر گروهک های 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. 

موضع گیری های 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 می شدند، با مهم ترین برنامة نظام که 

بازسازی ارتش بود، آشکارا مخالفت می کردند. 
بیانیة ذیل که دو روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی صادر شد، گویای ناآرامی های آنهاست: 

»مهم ترین حربه در دست امپریالیسم آمریکا و عامل عمدة سرکوب جنبش خلق، 
ارتش مغرور و ضد خلقی است. بدون ایجاد ارتش خلقی، همة پیروزی های به دست آمده 

نیمه کاره و موقت خواهد بود... 
ارتش پس از انحالل باید از طریق تشکیل سازمان های مسلح دفاع و مقاومت توده ای 
به وجود آید... انحالل ارتش و تمام ارگان های حاکمیت رژیم سابق و ایجاد ارتشی که 

دفاع از دستاوردهای انقالب را به عهده گیرد.

1- کردستان، مصطفی چمران، ص 691 . 
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ارتش باید از طریق تشکیل سازمان های مسلح دفاع و مقاومت توده ای به وجود آید. 
همافران، سربازان، درجه داران و افسران جزء میهن پرستی که صفوف ارتش ضد خلقی را 
ترک گفته و در سنگرهای خونین علیه ارتجاع جنگیده اند، آموزش نظامی و سازمان های 
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 می شد، بی اعتنا به مخالفان ارتش، با بردباری، راهبرد خود را که اصالح و تقویت 

ارتش بود، با صالبت پی گیری می کردند. 
امام خمینی در یک سخنرانی با شکوه در 21 فروردین ماه 1358 در دیدار جمعی از پرسنل 

ارتش سخنرانی بسیار مهمی داشتند که یأس گروهک ها را بیشتر کرد: 
»سالم بر جوانانی که در راه اهداف مقدسة اسالمی مجاهدت کردند! 

درود بر شهیدانی که در راه اهداف اسالمی جان خود را از دست دادند!
من از تمام طبقات ملت تشکر می کنم؛ من در خدمت ملت هستم. 

من از شما جوانانی که در راه اهداف اسالمی جدیت دارید تا اهداف اسالمی به ثمر 
برسد، تشکر می کنم. 

شما لشکر اسالم و قرآن هستید. ملت موظف است به شما احترام بگذارد؛ ملت موظف 
است از شما پشتیبانی کند. ما و اسالم پشتیبان شما هستیم، شما دلخوش باشید، آزرده 

نشوید از بعضی اخاللگران که حرف های بي جا می زنند.2 
ما شما را از خود می دانیم و خود را از شما می دانیم. 

ما در همه مراتب با شما هستیم و تا آخر نهضت شما با ما و ما با شما.
اسالم اگر آن طور که هست، موفق بشویم که احکام آن را اجرا بکنیم، برای همة شما 

سعادت ایجاد می شود، برای همة ملت سعادت ایجاد می شود. 
اسالم دین آزادی و استقالل است، اسالم دینی است که همه کس به حقوق خودش 

1- روزنامة کیهان 1357/11/۲5.
۲- روزنامة اطالعات، ۲8/ 11/ 57 و 1 و 5 و 6/ 1۲/ 57 . 
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می رسد و مراعات همة حقوق را می کند. 
ارتش اسالمی در پناه اسالم است؛ ارتش اسالمی برای ملت و برای اسالم است و امروز 

طاغوت از بین رفت و ان شاءاهلل دیگر برنخواهد گشت.
شما باید حافظ استقالل مملکت خودتان باشید، حافظ آزادی مملکت خودتان  باشید. 

همة قشرهای ملت موظفند از شما پشتیبانی کنند. 
شما کسانی هستید که باید استقالل این مملکت را حفظ کنید و ما از شما تشکر 

می کنیم و ما پشتیبان شما هستیم. 
همة ملت موظفند که از شما پشتیبانی کنند و اگر کسی به شما جسارت کند، به لشکر 

امام زمان)عج( جسارت کرده است. 
من به شما اطمینان می دهم که شما در جوار اسالم با ُطَمأنینه، با سالمت، با سعادت 

زندگی خواهید کرد.1
این موضع گیری های محکم امام همیشه در برابر گروه ها و گروهک های ضد انقالب بود. آنها 
بدون آن که نقشی در پیروزی انقالب داشته باشند، اظهار طلب کاری می کردند و اصوالً انقالب 
انقالب سوء  اوایل  از آزادی های فراوان  اما گروهک های منافق و ضد خلق،  را قبول نداشتند. 
استفاده های زیادی کردند. آنها ضمن سرقت اسلحه ها از پادگان ها و مسلح کردن جوانان کم تجربه 
و جویای نام، درصدد انتقام از انقالب برآمدند و به منظور انتقام از ارتش مکتبی، فرماندۀ کل ارتش 

را ترور کردند. 

ترور سرلشکر قرنی 

مخالفت با بازسازی ارتش اصاًل 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 می شد 
شدیداً مخالف بودند، ولی گروهک های مسلح، ارتش را مانع رسیدن به امیال ضد مردمی خود 

می دیدند. به هر حال این دو تفکر با انتصاب سرلشکر قرنی به ریاست ارتش موافق نبودند. 
از طرف دیگر بعضی از همان گروهک ها از فردای پیروزی انقالب دست به توطئه زدند. 

در خوزستان عده ای دور »آل شبیر خاقانی« جمع شدند و پی گیر شعار بسیار خطرناک وی که 
1- صحیفة امام، ج 6 ، ص 5۲6 / سخنرانی ]در جمع پرسنل ارتش )پشتیبانی از نیروهای نظامی([ / 1۲ فروردين 1358/ 1۲ جمادی ا الول 1399/  مکان: 

قم  / موضوع: پشتیبانی از نیروهای نظامی  / حضار: پرسنل لشکر يک پیاده .
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خواستار تجزیة خوزستان بود، شدند. 
جمعی در کردستان از تجزیه طلبان هواداری کردند. 

سه گروه در کردستان دنبال تجزیة استان های غربی کشور بودند. »عبدالرحمن قاسملو« حزب 
دموکرات را هدایت می کرد و شعارهایشان، بسیاری از جوانان ساده دل کردستان را متوجه خود 

کرد. 
حزب کوموله دیگر حزب خشن و تجزیه طلب مناطق کردنشین بود و حزب رزگاری گروهک 
دیگری بود که بسیاری از اعضای گروهک های الحادی و التقاتی و وابسته را جذب شعارهای خود 

نمود. 
ما بعدها و در فصل مربوط به توطئة گروهک ها، بیشتر بحث خواهیم کرد. 

سرلشکر قرنی عالوه بر این که در برابر توطئه گران ارتش نظیر سرهنگ توکلی نیشابوری و همراهان 

وی ایستاد و مانع قدرت گرفتن آنها در ارتش شد، دو کار مهم را به دقت پی گیری می کرد: 

1- تصفیة بازماندگان ارتشی های غیر انقالبی و بدسابقه که خدمت آنها در ارتش خطرناک می نمود 

و موضوع ایجاد ارتش مکتبی را با مشکل روبه رو می کرد. 

2- برخورد جـدی و انعطاف ناپذیر با گروهک های 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 نمی پسندید و... سرانجام به کار وی در ششم فروردین 

سال 1358 پس از 48 روز خدمت صادقانه خاتمه داد و او مجبور به استعفا شد. 
بعدها همان هایی که ریاست او را بر ارتش برنمی تافتند، 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 

آدم ُکش »فرقان« بیرون آمده بود، در روز سوم اردیبهشت سال 1358 به شهادت رسید. 
نگاهی به اطالعیة گروهک فرقان پس از شهادت سرلشکر قرنی و به عهده گرفتن ترور وی، 
هم نقش تخریبی این گروهک بی دین را روشن می کند و هم مشکالت روزهای اولیة انقالب را 

به نمایش می گذارد. 
»سرسپردگی به امپریالیزم آمریکا و کوشش در جهت انجام کودتای آمریکایی، همکاری 



185 وقایع سال اول انقالب

با رژیم طاغوتی قبلی، همکاری با رژیم ضد توحیدی!! فعلی و سرسپردگی به دیکتاتوری 
آخوندیسم، مفسد فی االرض، اقدام برای سرکوب مردم کردستان در جهت قلب حقایق و 
واقعیات و متهم کردن مردم به این که مأمور اجنبی هستند، کوشش برای خلع سالح مردم 

مبارز و محروم ایران و بازسازی ارتش«.1 
ترور سرلشکر قرنی توسط گروهک التقانی و ضد مردمی فرقان، نخستین ترور بعد از انقالب 

بود. 

خيانت های گروهك ها 
یکی از خیانت های گروهک های مسلح ضد انقالب حمله به پادگان ها و غارت سالح های 

سبک و نیمه سبک و اسناد سری مراکز نظامی بود.
از آن جایی که عمدۀ گروهک ها ارتباط با سرویس های بیگانه مانند آمریکا و شوروی داشتند، 

بخش اعظم این اسناد بسیار مهم به دست دشمنان قسم خوردۀ انقالب اسالمی افتاد. 
همچنین در حالی که مردم انقالبی، درصدد به تسلیم وادار کردن آخرین مراکز رژیم شاهنشاهی 
بودند، گروهک های ضد انقالب با خیال راحت به مرکز ساواک حمله بردند و اسناد به کلّی سّری 

آن جا را غارت کردند. 
برای پی بردن به عمق این فاجعه، ذیاًل مشاهدات حضرت آیت اهلل خامنه ای مقام معّظم رهبری 

را مالحظه فرمایید: 
»بعد از انقالب که دروازه ها باز شد و یك قدری بی در و پيکر شدیم، در آن چند ماه اول 

وقتی اطالعات سپاه شکل گرفت و کارها شروع شد، کشور ما تا اعماقش در اختيار سرویس های 

اطالعاتی )دشمن( قرار گرفت. 

اوایل انقالب ما آمدیم این ساختمان های گوناگون را در این عمارت )مرکز سپاه پاسداران 

و ساختمان ساواک سابق( نگاه کردیم، در پنهان ترین اتاق های این جا، شعارهای چریك های 

فدایی خلق و منافقين را دیدیم. تا این اعماق آمده بودند. می دانيد که آنها هم جاسوس بودند. 

البته خيلی فرصت نکردند که هر چه می خواهند ببرند. اما همين قدر که پایشان به این جا 

رسيد، محوطه ای به این عظمت را ناامن کردند. شاید نيروهای انقالبی به فکرش هم نبودند. 

1- صخرة سخت، ص 15۲.  
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اما آنها نه به فکر و عقل خودشان، بلکه با هدایت سرویس های امنيتی بيگانگان، فهميدند 

این جا کجاست. این جا آمدند. ادارة دوم رفتند. جاهای دیگر رفتند و من خودم دیدم. این 

روایت نيست. 

در اتاق های ادارة سوم، ادارة دوم، ادارة هشتم، طبق تقسيمات قدیم دستگاه اطالعاتی 

ایران، در آن زوایا و پنهان خانه ها هم، ما هر جا که رفتيم، دیدیم آرشيوها به هم ریخته و 

پرونده ها به سرقت رفته است.

االن هم ما قاعدتاً یك تعدادی پرونده کم داریم. آن وقت هم که بررسی می کردند، 

پرونده ها نبود، یا کم بود. و معلوم بود که به سرقت برده اند. 

عالوه بر اینها جای پای اینها بود. آمده بودند. همه جا را کشف کرده بودند. پنهان ترین 

جاهای هر نظام، طبعاً دستگاه اطالعاتی و مرکز اسناد اطالعاتی آن جاست. حال شما ببينيد 

وقتی این جا وارد بشوید، جاهای دیگر هم به طریق اولی رفته اند. مخصوصاً آن کشورهایی 

که در بعضی از استان های ما کنسولگری داشتند، توانستند به خانة امام جمعه، استانداری ها، 

مساجد، حسينيه ها، در بين مردم و شخصيت ها بروند و آنها را تخلية اطالعاتی کنند و از آنها 

راهنمایی بگيرند و مثالً سرویس اطالعاتی روسيه در ایران خيلی از خانه ها و جاهایی را که 

رژیم سابق، دستگاه های روسی را از آن جاها کنترل می کرد، کشف کرد و فهميد که از این جاها، 

لو می رفته است. 

پروندة مقربی را دزدیدند و خيلی از مسائل را از آن طریق کشف کردند به وسيلة منافقين، 

که یادتان هست. 

این قبيل پرونده ها و شگردهای اطالعاتی سيا و موساد را که ساواک در گذشته از آنها 

استفاده می کرد، بدین ترتيب همة شگردهای اطالعاتی، منابع و اسناد به ميزان زیادی لو رفت 

و هم مسائل کشور ما. 

خيلی از چيزها بود که اگر جهت تهيه شان یك مأمور اطالعاتی به 5 سال وقت نياز 

داشت، اینها ظرف 5 روز آن اطالعات را به دست می آوردند. 

این هم یك مشکل دیگر ماست که دورانی را گذراندیم که کشور بی در و دروازه بود. 

آمدند این جا و خيلی چيزها را کشف کردند و رفتند«.1 

راستی که این خیانت گروهک ها به خصوص گروهک منافقین، غیرقابل بخشش است. 
1- صخرة سخت، ص96 / بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در زمان رياست 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، مشکل دار شد. این حـرف گـزافـی 
نیست. 

در این مورد روحانیونی که با منافقین مرتبط بودند، به سه دسته تقسیم می شوند: 
گروه اول: آنهایی که آگاهی زیادی از ایدئولوژی و تفکرات آنها داشتند. بنابراین ارتباط گه گاه 

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 می کردند، ولی نمی خواستند عضو سازمان آنها شوند، اما با آنها هم در 
مقابله و دشمنی نبودند. اینها هم با فاصله، عاقبت به خیر شدند.

 آیت اهلل طالقانی را می توان مصداق این گروه دانست. حال آن که نه مرحوم طالقانی آنها را قبول 
داشت و نه منافقین ایشان را قبول داشتند. دیدیم وقتی مرحوم آیت اهلل 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 حتی المقدور در مقابل امام قرار دهند. اما آیت اهلل طالقانی عاقل تر و وارسته  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 می کردند. بهتر بگوییم آنها 

را قبول داشتند. مثل مرحوم آقای الهوتی که قبل و حین و بعد از انقالب از آنها جانبداری می کرد، 
و تا ایشان از پا در نیامد، آن مرد عاطفی و صمیمی را رها نکردند. سرانجام در حالی که 54 سال بیشتر 

عمر نداشت، با کپسولی که منافقین در اختیار او گذاشته بودند، خودکشی کرد. 
منافقین خود بهتر از دیگران می دانستند 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 زندان ها برقرار کرده بودند. هر کس با آنها 

نبود، منزوی می شد و هر کس با آنها به مخالفت برمی خاست، او را متهم به همکاری با ساواک می کردند. 
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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 می گوید: 

»مسعود رجوی در سال 1357 از زندان به من پیغام داد که به نظر ما !؟ انقالب به 
سرعت در حال پیشروی است و به طور زودرس!؟ پیروز می شود؟ 

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 می گذاریم؟ غیر از خود بزرگ بینی؟
این اظهار نظر غیر از خود بزرگ بینی چند نکتة زشت دیگر هم دارد: 

می گوید:
1- به نظر ما انقالب به سرعت در حال پیشروی است. از 17 شهریور 57 تمام مردم ما و حتی 

حامیان شاه هم می دانستند که انقالب پیروز می شود. اما منافقین به دلیل ماهیت ضد دینی شان با تأخیر 
بسیار مجبور به پذیرش انقالب و پیروزی آن شدند. 

2- درخواست 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 اسالم گریز و 

وابسته، ایستادند و انقالب را به پیروزی رساندند. یعنی:
- مواضع منافقین در این مسأله موضع شاه بود. 

حضرت امام لحظه ای 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 می کرد، وابسته و سلطنت طلب 

و اسارت خواه می دانستند. 
آقای رجوی می گوید:

3- انقالب در حال پیروزی است و ما هنوز در زندان هستیم و آمادگی برای پیروزی انقالب 
1- صخرة سخت. محمدحسین روزی طلب، 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 می اندازد 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 میلیون ها چشم بینا و بیدار که تماماً ناظر بر انتخابات بودند. رجوی هم تصور می کرد که محوِر 
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 می گیرد... پس از چندی خروجِی همان تفکِر خود 
بزرگ بینی، موجب فاجعة 7 تیر و 8 شهریور و شهادت شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و 
ده ها شهید بزرگ دیگر شد. و پس از آن نیز شهادت شهدای گران قدر محراب: شهید قاضی، شهید 
مدنی، شهید صدوقی، شهید دستغیب و شهید اشرفی اصفهانی و ده ها تن از مردان انقالبی و زنان 

متعهد، که قربانی خودمحوری منافقین شدند. 
رجوی و رفقایش چون می دانستند که در انقالب اسالمی، رهبری حضرت امام حرف اول و آخر را می زند 

و مجاهدین با همة ادعاها و شعارهایشان کمترین تأثیری در انقالب اسالمی نداشتند، 

می خواستند حداقل در یکی دو راه پیمایی حضور یابند

 و احتماالً سخنرانی کنند و بعدها بگویند:

 ما هم در انقالب نقش داشته ایم. 

سپس سهم خواهی کنند.

از آن جا که این اندیشه عملی نشد، بعدها برای سهم خواهی نقش کشته های خود را توسط رژیم 
مطرح کردند و خود را بنیان گذار مبارزۀ مدرن علیه شاه معرفی کردند و اظهار طلب کاری نمودند. 

منافقین در آستانة پیروزی انقالب

٣- وحشت یا خود بزرگ بینی؟ 
با توجه به این که یکی از اشکاالت اساسی منافقین، خود بزرگ بینی بود، آنها خودشان را در 
اوج عرش می دیدند و تمامی اقشار جامعه اعم از روحانی، دانشجو، بازاری، کارگر، کشاورز و... را 

در حضیض عقب ماندگی می دانستند. 
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نمی دانیم 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 کاستی ها را برطرف نماید، به 

بیماری خود بزرگ بینی مبتال شود. 
خدا و ارزش های اسالمی،

مالک و میزان مسلمانی و حتی انسانیت انسان است.

با اعتقاد درست به اسالم،

هیچ کس از جادة عقل و عدالت منحرف نمی شود. 

دریغ که منافقین اسالم را قبول نداشتند. همچنین به دلیل غرور و عجب، هیچ کس را هم برتر 
از خود نمی دیدند و نمی خواستند تا از نصایح پدرانة آنها بهره مند گردند.

 اگر به مرحوم آیت اهلل طالقانی می گفتند: »پدر طالقانی« دو دلیل داشت: 

1- می خواستند آن مرد وارسته و الهی را روبروی امام قرار دهند و خود سوء استفاده کنند. 

2- می خواستند افکار و خواسته های خود را از زبان ایشان مطرح نمایند. 

همان بالی بزرگی که بر سر حجت االسالم 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 می توان دراین گروه جای داد. 

یکی از طلبه های درس نخوانده آقای جـالل گنجـه ای 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 

می کرد. 
وی در پایان یکی از راه پیمایی های میلیونی مردم تهران، در گوشه ای از میدان آزادی و با حضور 
چند ده نفر از منافقین و مردم عادی، آرم منافقین را با شوق فراوان تشریح می کرد... جالل گنجه ای 
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 طلب ها مرتبط گردید.
جالب است که فرح به او لقب آیت اهلل داده است. 

فرح می نویسد: 
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»آقـای آیت اهلل گنجه ای که در عراق هستند، ما به آنها نذورات خودمان را می دهیم«.1 
خوش به حال آقای گنجه ای که یک سرش در منافقین است و سر دیگرش در سلطنت طلب ها 

و سر سومش بین مخالفین انقالب اسالمی و وطن فروش ها...
سرنوشت آقای گنجه ای سرنوشت محتوم همة روحانیونی است که با دشمنان انقالب عقـد 

اخـوت می بندند. 

راجع به منافقین 

آقای محمد محمدی گرگانی می نویسد: 
»اوایل انقالب دیداری با آقای رجایی داشتم، مرحوم رجایی گفت: 

می خواهی چیزی را صریح به تو بگویم. به واهلل من هنوز از بچه ها )مجاهدین( می ترسم. 
می بینم شان می ترسم. 

من می فهمیدم چرا. برای این که با آن زمینة ذهنی که از زندان داشت، از بچه ها 
می ترسید و ناراحت بود و حق هم داشت. 

می گفت خودم از آنها می ترسم. حاال به آن شرایط نگاه می کنم، وحشت می کنم از نوع 
رفتاری که در زندان با ما داشتند. 

از آن طرف محمد حیاتی و موسی خیابانی می گفتند. اینها تا ما را نابود نکنند، ساکت 
نمی نشینند. 

ایدئولوژی و تئوری راست این است. بقای ما نابودی آنهاست. 
من دقیق یادم هست که یک بار با آقای هاشمی صحبت می کردم. می گفت ما مطمئن 
هستیم که اینها می خواهند با ما درگیر شوند و با ما برخورد کنند. ما مطمئن ایم که اینها 

نمی ایستند. اینها نمی خواهند با ما راه بیایند. اینها می خواهند خودشان به قدرت برسند. 
خاطرات زندان هم به این ذهنیت کمک می کرد. در زندان خود هاشمی از آنهایی بود 

که منزوی شده بود. در واقع نوعی بایکوت غیر مستقیم بود. 
آقای مهدوی کنی در سال 50 به ما کمک کرد. اما ایشان می گفت: ما به شما اعتماد 
نداریم. سازمان، تئوری اش این است که ما خرده بورژوازی سنتی هستیم. دین ما محتوا 

1- دختر يتیم، از فرح پهلوی، ج ۲، ص 1036. 
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ندارد و تئوری اش این است که مارکسیست ها از ما بهترند. شما چه توقعی دارید که ما 
به اینها اعتماد کنیم. 

تئوری سازمان این است که ما موجب انحطاط جامعه هستیم. ما نمی توانیم این را 
تحمل کنیم و بپذیریم. اگر اینها بیایند ما را نابود خواهند کرد. 

سازمان هم از آن طرف استدالل می کرد و می گفت:
روحانیت به خاطر درگیری با ما، رفتند با ساواک همکاری کردند.«1 

عدم تأیید امام 

منافقین هیچ گاه مورد تأیید حضرت امام خمینی قرار نگرفتند، نه موقعی که در سال 50 اعالم 
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 زندان های 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 درخواست شان 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 تازه ای 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 بی اعتقاد دانستند. 
در این جا قصد نقل اظهارات حضرت امام نیست، بلکه برای نشان دادن تأثر امام از آنهایی بود 

که هم منافقین را تأیید می کردند و هم از امام می خواستند که آنها را تأیید کنند. 
ببینید : 

شیخ حسن الهوتـی به همراه روحانیونی همچون هاشمـی رفسنجانـی و سیدمحمود طالقانـی 
1- زندان در زندان، زمینة 30 خرداد 1360- چشم انداز ارديبهشت و خرداد 1384، شمارة 31، ص 14. 

۲- خاطرات سیدحسن موسوی تبريزی، ص 180، ص ۲83. 
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نامه هایی به امام نوشتند و خواستار تأیید مواضع این گروه از سوی امام خمینی شدند.
امام فرمودند:

»سران اینها شياطينی هستند که آن شياطين می خواهند جوان های ما را، دخترهای بيچارة 

ما را، پسرهای بيچارةمارا، می خواهند در مقابل ملت نگه دارند و قيام کنند در مقابل ملت، و 

همه را به باد فنا بدهند. 

اینها یك گروه های کوچکی هستند که چنان چه این مصلحت، که عبارت از این است که 

جوان های گول خوردة ما برگردند به آغوش اسالم و ملت، اگر نبود این، خوب، تکليف آنها زود 

معلوم می شد. 

ملت هم فریاد می زنند و از من می خواهند که تکليف آنها را معين کنم. 

    لکن من مصلحت همة مسلمين را و غير مسلمين را هم می خواهم، 

                                            که اینها همه رها کنند این شرارت ها را؛ 

              و جوان ها و دخترها و پسرهای عزیز ما گول اینها را نخورند. 

                             از دام اینها فرار کنند؛ و به آغوش اسالم برگردند، 

                                          که اینها برای ملت نمی خواهند کار بکنند.

دليل این است که اینها در هر جا دارند قيام به ضد ملت می کنند.

این هياهوی چند روز پيش از این، دو روز پيش از این، و آن شرارت ها، برای جلوگيری 

از امریکا بود؟!

این مردمی که شهيد شدند امریکایی بودند؟! 

این خرمن هایی که شما آتش می زنيد، خرمن های امریکاست؟! 

این کارخانه هایی که شما به تعطيلی می کشيد، کارخانه های امریکایی است؟! 

این کشاورزان را که دعوت به کمکاری و بيکاری، ]می کنيد[ یا این که اگر حاصل عمرشان 

را جمع کردند، شما با یك کبریت آتش می زنيد، 

                         اینها مردم امریکا هستند؟! 

شما طرفدار خلق هستيد؟! 

طرفدار خلق ایران هستيد؟! 

طرفدار ملت خودتان هستيد؟! 
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 شما آقایان که از اینها تأیيد می کنيد، طرفداری از اسالم می کنيد؟! 

                                            طرفداری از کشور اسالمی می کنيد؟! 

                                                کارهای اینها را اسالمی می دانيد؟! 

شما کارهای حکومت اسالمی ما را اسالمی نمی دانيد، و کارهای این گروهـك ها را که در 

ميدان ها و در خيابان ها با سالح به جنگ مردم برخاسته اند اسالمی مي دانيد؟!

                                                              نباید یك دفعه هم تفکر کنيد؟! 

ُر َساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعباَدِة َسبِعيَن َسَنة1  تفكاّ
 اگر شما هفتاد سال هم عبادت کردید، بنشينيد یك ساعت هم تفکر کنيد؛ فکر کنيد که 

دارید چه می کنيد، فکر کنيد که برای خودتان دارید چه غایله ای به پا می کنيد.

آن صحبت هایی که شما فرستادید و در مجلس کردند، این برای خدا بود؟! 

این تهمت ها برای خدا بود؟!

این کارهایی که شما می کنيد، مع األسف شمایی که طبقة مسلم و اسالمی هستيد، این 

کارها برای کشور شماست؟ برای اسالم است؟ 

دین، شما را وادار کرده است که بر خالف یك دولتی که این همه گرفتاری دارد، عمل بکنيد 

و چوب الی چرخ یك دولتی که دارد برای این ملت شب و روز زحمت می کشد، بگذارید؟!

این برای اسالم است؟ یا برای ملت اسالمی است؟! به نفع کشور است؟! 

مگر من و شما چند سال دیگر هستيم؟ مگر شماها چه قدر می خواهيد عمر بکنيد؟ مگر 

شما هر مقامی هم پيدا بکنيد، از مقام رضاخان و محمدرضا خان بيشتر می شود؟ 

عبرت بگيرید! عبرت بگيرید از این حوادث تاریخ. 

                                     تاریخ معلم انسان است.

تعليم بگيرید از این حوادثی که در دنيا واقع می شود. شماها چند سال دیگر نيستيد در 

این عالم، چمران2 هم نيست؛ چمران با عّزت و عظمت و با تعهد به اسالم جان خودش را فدا 

کرد و در این دنيا، شرف را بيمه کرد و در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه کرد؛ 

                                                                   ما و شما هم خواهيم رفت. 

1- بحارالنوار، ج 66 ، ص ۲93.
ساعتی انديشیدن، برتر است از هفتاد سال عبادت و پرستش) البته در جوامع حديثی شیعه به جای» سبعین«،» سّتین« ذکر شده است (. 

۲- شهید مصطفی چمران  
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مثل چمران بميرید. 

مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند، بميرید.«1 

٤- توطئه های خلق عرب 
یکی از استان های 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 می تواند 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، فتنة خلق عرب بود. هر چند ما اوایل انقالب در کردستان، کرمانشاه، بلوچستان و 

ترکمن صحرا مشکالت امنیتی داشتیم،اما ریشة ناامنی های آن مناطق، در دست عناصر ضد انقالب 
بود، که شعار سنی گری می دادند. اما مع االسف سر خط فتنة خلق عرب شیخ شبیر خاقانی که خود 

را شیعه می دانست، بود. 
هر چند ما تالش داریم بحث بررسی ناآرامی های اوایل انقالب را به طور خالصه بیاوریم و 
بررسی فتنه در خوزستان نیز از این قاعده بیرون نیست، لذا ما بسیار فشرده به ریشه های آن بحران 

اشاره می کنیم. 

فتنة خوزستان از کجا آغاز شد؟ 
مردم خوزستان به رغم  داشتن تنوع زبان در کلیّت و تمامیّت ارضی کشور خود را مقید می دانند. 

دریغ آنان که باید َرهبر باشند، خود ره بُر می شوند. 
از ابتدای انقالب و یا حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی، زمانی که کمیته ها برای دفاع از 
انقالب و مردم تشکیل شدند، اختالف اندازی شروع شد. مثاًل شیخ فتنه در خوزستان معتقد بود 

1- صحیفة امام، 14، ص: 48۲ - سخنرانی ]در جمع اقشار مختلف مردم )تذکر به بنی صدر، نهضت آزادی و فريب خوردگان([ / 1 تیر 1360/ 
19 شعبان 1401 / مکان: تهران، حسینیه جماران / موضوع: عزل بنی صدر و پیامدهای آن- هشدار و نصیحت به فريب خوردگان گروهک ها- تذکر 
به گروه »نهضت آزادی« / حضار: اقشار مختلف مردم، پرسنل پايگاه چهارم نیروی هوايی، اعضای بسیج خمینی شهر، اعضای دفتر تبلیغات قم، اهالی 

دامغان، فرهنگیان مسجد سلیمان 
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که نیمی از اعضای کمیته های خوزستان باید عرب باشند و نیم دیگر غیر عرب. چیزی که تا آن 
روزسابقه نداشت و با طرح این موضوع یکباره اختالف بین عرب ها و غیرعرب ها شروع شد و اوج 
گرفت. مثاًل اگر رانندۀ تاکسی عرب بود، مردم کرایة او را می دادند، اما اگر غیر عرب بود، کرایة 

او را نمی پرداختند. 
شعار تدریس زبان عربی در دبستان ها و داشتن کتاب درسی به زبان عربی و تشکیل مجلس 
عربی در خوزستان برای تصویب قوانین محلی، تشکیل دادگاه های عربی، پخش برنامه های عربی 
در رادیو و تلویزیون خوزستان، دادن اولویت به عرب ها برای استخدام و گرفتن مسئولیت های 
استانی و تأمین بخشی از درآمد نفت برای عمران خوزستان و... دایم مطرح می شد. به قدری این 
ادعاها و حرف ها خطرناک و غیرقابل قبول بود که حتی محافظه کارترین مقامات هم تحمل چنین 

حرف هایی را نداشتند. 
سردار سرلشکر غالمعلی رشید دربارۀ ریشه های ماجرای خلق عرب می گوید: 

»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 ارتباط هایش با 

رژیم عراق نیز برقرار بود.« 

فتنه ای به نام استاندار خوزستان 

همان گونه که گفتیم، خوزستان استانی بسیار مهم و استراتژیک است. شهید بهشتی تعبیری در 
مورد بعضی از استان ها داشتند که برای ماهم جالب بود. می گفتند فالن استان، استان دشواری است. 
یعنی بعضی از استان ها 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، هیچ    کدام از این صفات  

را نداشت. 
خود ما که مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران و عضو شورای فرماندهی بودیم، با 
هماهنگی های قبلی با وی، می خواستیم با نظر مبارک حضرت امام، سفری به جزیرۀ خارک که 
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عمده ترین ترمینال صدور نفت کشور بود، داشته باشیم، مسائلی برای ما پیش آمد که شنیدنی است. 
خاطرۀ زیر در راستای مشکالت خوزستان در اول انقالب است: 

خاطره ای از نویسنده

با اتومبیل به اهواز رفتیم. بنا بود ساعت 10 با دکتر مدنی استاندار خوزستان مالقات کنیم. ساعت 
9/5 به دفتراو رسیدیم. رئیس دفتر ایشان گفت: تیمسار نیستند. بسیار تعجب کردیم. او اصرار می کرد 
که هیچ اطالعی از این مالقات ندارد. نیم ساعتی در دفتر ماندیم. با همراهان مشورت کردیم که چه 
کنیم؟ همه می گفتند 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. 
نیمه های 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 دقیقه ای 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 خیابان های 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 هلی کوپتر 412 روشن شد و ما را به آسمان برد. اما متأسفانه خلبان ها کم تجربه 
بودند و راه بوشهر را بلد نبودند. به ناچار گفتند ما از اهواز به طرف دریا می رویم و از کنار ساحل به 
بوشهر می رسیم؛ چون نقشه نداریم. در وسط بیابان به روستایی رسیدیم. خلبان فرود آمد و از اهالی 
پرسید: راه بوشهر کجاست؟ آنها هم اظهار بی اطالعی کردند. مجدداً خلبان، هلی کوپتر را به پرواز 
درآورد. اما آژیر هلی کوپتر، تمام شدن بنزین را اعالم کرد. به ناچار در وسط بیابان فرود آمد. از 
آن جا با بی سیم با خلبان هلی کوپتری که بنا بود ما را از بوشهر به خارک ببرد، تماس گرفت. یک 
ساعتی طول کشید که یک فروند هلی کوپتر »سیکوروسکی« در حالی که یک سرهنگ فرماندۀ 
آن بود، نمودار شد و نزدیک ما فرود آمد. ابتدا پرسید: خلبان هلی کوپتر کیست؟ ستوان دوم خلبان 

با ادای احترام نظامی گفت: قربان! من خلبان هلی کوپتر هستم. 
سرهنگ خلبان دو سیلی محکم به دو طرف صورت او نواخت و با فحش های آبدار گفت: شما 
خیال می کنید بالل و گوجه فرنگی بار کرده اید؟ نه نقشه خوانی بلد هستید و نه سوخت الزم زده اید. 
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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 هلی کوپتر 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 خلبان ها دستور داده بود فرودگاه 
اهواز را ترک کنند تا ما به خارک برای بازدید نرویم!؟ 

دربارۀ عملکرد نادرست تیمسار مدنی، سخن بسیار است. 
دریادار شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی دربارۀ مدنی می گوید: 

»مدنی استاندار خوزستان بیش از این که دنبال حل مشکل باشد، به دنبال تحریک 
مشکالت بود تا خود قهرمان شود.

اصالً 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 چاره ای جز استفادۀ چند درصدی از عناصر رژیم سابق را نداشت، اما آنها 
به جای سپاسگزاری از مواضع پدرانة حضرت امام تا توانستند در مسیر انقالب سنگ اندازی 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 
سلطنت طلب 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 ناآرامی های زیادی که گروهک خلق عرب به زعامت شیخ شبیر خاقانی انجام داد، طاقت 
مردم متدین و انقالبی خوزستان تمام شد. در روز24 تیرماه 1358 مردم خرمشهر برای برگزاری مراسم 
سوم شهید رضایی به مسجد جامع رفتند، نارنجکی در داخل مسجد منفجر شد که هفت شهید و جمع 

1- صخرة سخت. ص ۲10. 
۲- دختر يتیم، ج ۲، ص 96۲.
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کثیری مجروح شدند. 
مردم خشمگین و شهید داده که به خوبی می دانستند 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 ژ3، چند قبضه کالشینکف، تعدادی کلت، هشت 
عدد نارنجک روسی و چند دستگاه بی سیم 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 تحت الحفظ به قم منتقل کردند. همچنین شش نفر از سران 

فتنه اعدام شدند که رانندۀ 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 چشم پوشی کرد؛ از جمله گفت: 

- فعاًل به دلیل خستگی، مدتی در قم خواهد ماند. 
وی همچنین نژادپرستی و تجزیه طلبی را که منسوب به وی بود، محکوم کرد و از ادعاهای خود 
دور شد. از طرف دیگر جمع قابل مالحظه ای از عـوامل شیـخ که از عوامل رژیم خـون خوار صـدام 

محسوب می شدند، دستگیر شدند. 
به دنبال این اقدامات شجاعانه، مردم متعهد اهواز که یا به اعتراض تندروی های شیخ و حامیانش 
و یا از ترس از شهر خارج شده بودند، به اهواز بازگشتند و شهر پس از مدت ها رنگ آرامش به 
خود گرفت. مع االسف پس از تسخیر کنسولگری عراق در اهواز، معلوم شد که عراق بخشی از 

سیاست های خود را از طریق شیخ شبیر خاقانی اجرا می کرده است.
در اسناد موجود در آن مرکز، آمده است: 

- پس از آن که 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 آیندۀ آن درک کنیم و توجیهاتی را که برای ما از راه بصره می رسید، به 

شکل مناسب به او القا کنیم. 
در همین اسناد کنسولگری عراق دربارۀ 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 گرفتن 
عناصر مؤثر سازمان، کاماًل 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 کاًل در خوزستان فرا رسید.

از آن پس سازمان ها و گروه هایی که تا آن زمان محور عمدۀ قضایا به شمار می رفتند، 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 پایگاه های مرزی عراق از جمله در بجلیه مراجعه 
می کردند و پس از تحویل سالح، آنها را با وانت به داخل ایران می آوردند و بین افراد تقسیم می نمودند.

در همین ایام برخی افراد نیز به عماره )عراق( می رفتند و از جانب ارتش عراق آموزش نظامی 
می دیدند. با تشدید انفجارها در خوزستان، سپاه دزفول 30 نفر 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 100 قبضه کالشینکف از عراق 

تحویل گرفتند. 
در مجموع، سپاه دزفول از میان سالح هایی که دولت عراق بین عشایر عرب توزیع کرده بود، 
3000 کالشینکف جمع آوری کرد. این اقدام با کمک عشایر عرب انجام شد. دولت عراق قبل از 

آغاز جنگ، در مجموع حدود 10000 سالح بین عشایر خوزستان توزیع کرده بود.2
این موارد خالصه ای از توطئة  گروهی به نام خلق عرب بود که مدت های مدیدی از وقت 
گرانبهای انقالب اسالمی در آغاز شکل گیری آن، برای خنثی کردن آنها صرف شد؛ وقتی که باید 

مصروف آبادانی کشور و رسیدگی به محرومین می شد. 

کودتای نوژه 
یکی از توطئه های زشت ضد انقالب در 18 تیر ماه سال 1359 کودتای نوژه است. از آن جایی 

1- خاطرات سردار سرلشکر غالمعلی رشید، نشرية نگین، ش 41. 
۲- همان .
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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 حاشیه ها مورد بررسی قرار دهیم، باید نگاهی کوتاه 
به دولت نیم بند 37 روزۀ شاهپور بختیار بپردازیم. 

بختیار پس از شکست های همه جانبه اش که در دورۀ مسئولیتش مواجه شد، به تحریک اطرافیان 
و به خصوص ارتشی های فراری و عناصر بی وطن جبهة ملی، باور کرد که اگر دست به اقدامی بزند، 

مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
بختیار در اوایل سال 1358 مخفیانه از کشور گریخت و وارد پاریس شد. او به تدریج توسط 
ضد انقالب محاصره شد و هر روز عده ای از افراد معلوم  الحال اخبار دروغی را از ضعف ها و 
نارسایی های انقالب به وی منتقل می کردند و پس از هر جلسه ای بر ضرورت یک حرکت قهرآمیز 

توسط ارتشی های ضد انقالبی تأکید داشتند. 
گفتنی است که:

 شاه فراری پس از سرنگونی از قدرت، لحظه ای از توطئه علیه انقالب دست نکشید.

آن عنصر مردم گریز و بزدل که دسیسه هایش 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 
می کرد؛ کاری که شاه از ترس واکنش مردم و با حضور خود در ایران انجام نداده بود، پس از فرار، 
بی صبرانه 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 می شود، به تحریک چند 

فرمانده بی کس و کار ارتش امید بسته بود. 
فرح می نویسد: 

»البته ما در بدو خروج از ایران نمی خواستیم 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 بدره ای، 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 

1- دختر يتیم. ج ۲، ص 787. 
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همة قراین حکایت از همین حقیقت دارد که هیچ گاه 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 آمریکایـی ها 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 راه های 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 خیابان ها بکاهند. غافل از این که خداوند با 

امام و با مردم بود.
امام که به خوبی دشمن را می شناختند، فریب ترفندهای دشمن را نخوردند و بالفاصله پس از فرار 

شاه و ضمن اظهار مسرت، به مردم توصیه کردند که به تظاهرات گسترده تر 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 90% سالح های ساخت آنها برای کشتار مردم است. 
آنها ارتش کشورها و امرای ارتش های کشورهای تحت سلطة خود را مرتب آموزش آدم کشی 

می دهند. 
فرح می نویسد: 

»محمدرضا که از شّدت عمل اویسی در جریان اغتشاشات 15 خرداد ماه سال1342 
همیشه رضایت داشت، سوء اعمال اویسی را نادیده می گرفت!! 

در جریان حوادث سال 1357 اویسی را فرماندار نظامی تهران کرد و امیدوار بود 
اویسی بتواند با شّدت عمل خود، تظاهرکنندگان را مرعوب کند. اما برعکس، شّدت عمل 
او در 17 شهریور ماه 1357 باعث شد تظاهرکنندگان به مخالفت های خودشان حّدت 

بیشتری ببخشند«.1
در مورد کودتای نوژه دو نظریة متفاوت بین مقامات کشور بود: 

1- دختر يتیم. ج۲، صفحه 643 . 
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1- جدی نبودن کودتا

برخی معتقد بودند با توجه به شناخته نبودن دست اندرکاران کودتا و نداشتن هیچ گونه پایگاه 
نظامی و مردمی سران کودتا و امکانات بسیار محدودشان، نمی توانستند در ایران کاری بکنند که 

حاکمیت را به اوباش برگردانند. 
در مورد شخصیت  شاهپور بختیار که رهبـری کـودتا را به عهده داشت و امکانات وی، فرح 

می نویسد:
»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 

ااّل با کشتن عده ای از مردم تهران، کار درست می شد!''
 بختیار که متأسفانه اعتیاد شدیدی به مواد مخّدر داشت و این مواد هم در پاریس 
فوق العاده 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. بعداً ما متوجه شدیم 
ایستگاه رادیویی یک میلیون دالری او عبارت است از یک ضبط صوت دو کاسته!؟ که 
خودش و دوستانش کنار آن می نشینند و حرف می زنند، آنگاه نوار صوتی آن را به یک 
ایستگاه خصوصی رادیویی در پاریس می دهند تا ضمن پخش آگهی هایش، صحبت های 

آنها را هم پخش کند. 
از این ایستگاه های موج اف- ام خصوصی در همة پایتخت های دنیا موجود است که با 

گرفتن مبلغ اندکی مطلب مورد عالقة مشتریان خود را پخش می کنند«.1
اظهارات فوق در مورد شاهپور بختیاِر وابسته و معتاد که در برابر توفان سهمگین انقالب اسالمی 
خود را مرغ توفان می دانست و در دوران خوش رقصی کوتاهش ده ها 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 ژنرال های ارتش با حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سلطنت طلب ها دنبال آن بودند و 

1- دختر يتیم. ج ۲. ص 101۲.
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کاری از پیش نبردند، به طنز بیشتر شبیه بود. 
سرهنگ محّمدمهدی کتیبه مسئول حفاظت اطالعات وقت ارتش می گوید: 

»آمریکا یقین داشت که این کودتا به نتیجه نمی رسد و هدفشان از این مسأله چیز 
دیگری بود. می خواستند انسجام ارتش را به هم بزنند. )دو سال پس از پیروزی انقالب 
اسالمی( ارتش داشت روی پای خودش می ایستاد و تقریباً شخصیتش را به دست می آورد. 

یک ارتش مردمی داشت پا می گرفت و وفاداریش به نظام به اثبات رسید. 
مردم در همه راه پیمایی ها فریاد می زدند:

- ارتش فدای ملت، ملت فدای ارتش. 
در تیر ماه 1359 ارتش داشت یک دست می شد و اعتماد به نفسی را کسب می کرد. 
آمریکا و سرویس های غربی هدفشـان این بود که این ارتش کمر راست نکنـد و ارتش 

منسجمی که مخالف سیاست های آمریکا و غرب  در منطقه باشد، به وجود نیاید. 
شوروی هم بدش نمی آمد که ارتش را به هر طریقی که هست، تضعیف کند تا بتواند 
نفوذ خود را از شمال گسترش بدهد و عناصر حزب توده و چریک های فدایی و گروه های 

چپ را بر اوضاع مسلط کند«.1

2- جدی بودن موضوع کودتا
از آن جا که از روزهای بعد از پیروزی انقالب، ضد انقالب با حمایت شرق و غرب مشکالت 
بی شماری را برای کشور ایجاد می کرد، مقامات تصمیم گیر کشور، موضوع کودتا را خیلی جدی 

گرفتند؛ که جّدی هم بود.
ما در این مقال برابر اسناد به ارزیابی میدانی کودتای نوژه می پردازیم؛ چرا که دشمن، زخم 

خورده و خشمگین بود و باید دشمن را جّدی می گرفتیم. 
به قول سعدی: 

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد.2 

1- صخرة سخت، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 9۲9. 
۲- گلستان سعدی / باب اول / در سیرت پادشاهان

دانی که چه گفت زال با رستم ُگرد     دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
ديديم بسی که آب سرچشمة ُخرد     چون بیشتـر آمـد شتـر و بـار ببرد
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با توجه به این که صدام خون خوار و اویسی خون ریز در کنار کودتاگران بودند، از این جهت هم 
باید کودتا جدی گرفته می شد. 

ذیاًل به صورت مختصر مقداری راجع به دو تن از حامیان کودتا - یعنی صدام دیکتاتور عراق و 
ارتشبد اویسی- قدری توضیح می دهیم. 

الف: حمایت صدام عفلقی 
در اوایل پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از سران کشورهای مرتجع خلیج فارس اظهار نگرانی 
شدید می کردند. آنها که تا آخرین روزهای حضور شاه در کشور از وی حمایت می کردند- 
به خصوص مقامات سعودی که بیشتر از دیگران از سقوط شاه وحشت زده شده بودند- به دنبال 
عنصری می گشتند 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: 
1- جوان بود و جویای نام.

2- حاکم عراق بود که بیشتر مردمش شیعه و بالقوه حامی انقالب اسالمی بودند. 
3- در قرارداد 1975 الجزایر در مورد اروند رود خود را مغبون می پنداشت و منتظر فرصتی بود 

تا جبران کند. 
4- کشورش از تمامی کشورهای عربی خلیج فارس و حتی از مجموع کشورها جمعیت بیشتری 

داشت. بنابراین خود نیز آمادۀ چنین حرکتی علیه انقالب بود. 
5- کشورش پس از مصر، از نیرومندترین و بیشترین نیروی نظامی برخوردار بود. 

6- با توجه به ضعف شدید ارتش در اوایل انقالب، هر کدام از دشمنان انقالب را برای هجوم 
به ایران تحریک می کرد. 

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 31 شهریور 1359 به ایران حمله کند. 

ما ان شاءاهلل در جلد بعد مفصاًل پیرامون جنگ هشت ساله بحث خواهیم کرد. در این جا ما به 
این نکته اشاره داریم که:

- حمایت همه جانبة صدام از کودتاچیان دلیل آمادگی صدام برای حرکت جدی تری علیه 
انقالب بود؛ که این طور هم شد. 
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ب: ارتشبد اویسی 
غالمعلی اویسی همان افسر بی سواد و خشن که با به شهادت رساندن 15 هزار نفر از مردم تهران 
در سال 1342، ارتشبد شد و مورد حمایت همه جانبة محمدرضا قرار گرفته بود، به تحریک افسران 
تندرو، تهران را در 14 آبان ماه 57 به آتش کشید که شاید شاه او را به دلیل ناامنی های گسترده، 
نخست وزیر کند. اما آمریکایی ها که تصور می کردند می توانند انقالب اسالمی را به کنترل خود در 
آورند، از پیشنهاد نخست وزیری 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 پرونده ای آکنده از سوء استفادۀ 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 مالقات های متعدد با مقامات نظامی و 
سیاسی عراق تا توانستند راجع به ضعف ارتش و روحیة پایین نظامیان به دلیل اعدام ها و دستگیری ها 

صحبت کرده و ارتش ایران را فروپاشیده معرفی کردند.
برای توجه بیشتر خوانندگان قدری بیشتر راجع به اویسی می نگاریم: 

فرح می نویسد: 
»البته باید بگویم اویسی عالقمند بود نخست وزیر شود و آن طور که ما بعدها از افراد 
موثق شنیدیم، فتنة 13 آبان 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 نخست وزیری برسد. اما چون گزارش هایی داشتیم 
که نشان می داد اویسی با قدرت های 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 

1- کودتای نوژه. مؤسسة مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم، 1384، ص 91. 
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پیرمرد فرتوتی مانند ازهاری داد. 
او یک ژنرال چهارستاره بود که تظاهر کنندگان در خیابان ها او را االغ چهـار ستـاره 

می نامیدند«.1
فرح در مورد اویسی خونخوار می نویسد: 

»من همان شب علت انتصاب ازهاری )به جای اویسی( را از محمدرضا پرسیدم و 
همسر فقیدم گفت ترجیح می دهد توسط انقالب مردم ساقط شود و به دست یک سرباز 

بی سواد خون ریز مانند اویسی نیفتد«.2
»محمدرضا معتقد بود اگر زمام امور به دست اویسی بدهد، او سریعاً 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 ستارۀ سرکوب گر و مورد اعتماد خود را که سال ها در 
مشاغل مهم مانند فرماندار نظامی در تهران سال 1342، فرماندۀ ژندارمری، فرماندۀ لشکر یک گارد 
و فرماندار نظامی تهران در سال 1357 به کار گرفته بود و به دست او جنایات بی شماری مرتکب 

شده بود، حال او را یک سرباز بی سواد و خون ریز می نامد. 
َمثَل شاه َمثَل شیطان رجیم است. این شاه بود که امرای ارتش و نیروهای نظامی و اطالعاتی را 
به خون ریزی مردم وا می داشت. حا باید پرسید: عامل و اسمر العلل خون ریزی اویسی آیا شخص 
دیگری جز محمدرضا بود؟ حال چه شده بود شاه از اویسی که دست پروردۀ خودش بود، می ترسید 

و عالوه بر خون ریزی، او را بی سواد می خواند.
قرآن کریم در مورد تالش همه جانبة شیطان در انحـراف انسان و افـراط او در خالف کاری 

بسیار،سرانجام آن را این گونه می گوید: 
ا َكَفَر  ْنساِن اْكُفْر َفَلمَّ ْيطاِن ِإْذ قاَل لِْلِ َكَمَثِل الشَّ

قاَل ِإنِّي بَري ٌء ِمْنَك ِإنِّي َأخاُف اهللَ َربَّ الْعالَمين.4
مانند شیطان کـه انسان را به کفـر و انحـراف می خواند، ولی انسان تحـت تأثیر القـائات شیطـان 

1- دختر يتیم، ج ۲، ص 756.
۲- همان.  
3 - همان.

4- سورة حشر، آية 16. 
چون حکايت شیطان که به انسان گفت: »کافر شو.« و چون ]وی [ کافر شد، گفت: »من از تو بیزارم، زيرا من از خدا، پروردگار جهانیان، می ترسم.«
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به قدری زیاده روی می نماید که حتی شیطان هم از او اظهار بیزاری می کند و می گوید:
- من از اقدامات تو از خدا می ترسم. 

عاقبت سوء شيطان و انسان منحرف 
قرآن کریم پس از ذکر بیزاری شیطان از افراد تبه کاری که به تحریک شیطان منحرف شده و 

در تبه کاری به افراط کشیده شده بودند، می فرماید: 
َفكاَن عاِقَبَتُهما َأنَُّهما ِفي النَّاِر خالَِدْیِن فيها

الِميَن.1 َو ذلَِك َجزاُء الظَّ
سرانجام جایگاه شیطان و انسان کافر شده، خلود در جهنم است و این کیفر ستمکاران می باشد. 

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 6 ماه 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 

سه شنبه 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 می توانیم تا پنج میلیون 
نفر را بکشیم. گویا شگرد حمید نعمتی این بود که در نخستین دیدار توجیهی کودتا به 
خلبانان عضوگیری شده، چنین جمله ای را می گفت 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، 

1- سورة حشر، آية 17. 
و فرجام هردوشان آن است که هر دو در آتش، جاويد می مانند؛ و سزای 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 این گونه روایت می کند:

»من به او گفتم: شما با مردم مخالفید یا با حکومت؟ که این همه کشت و کشتار 
می خواهید بکنید؟ 

گفت ما با حکومت مخالفیم، ولی هر کس هم که بخواهد مانع کار ما بشود، چاره ای 
نداریم جز این که همه را بکشیم. 

این موضوع برای من خیلی ثقبل بود و چون از مخالفت کردن با آنها خصوصاً در منزل 
نعمتی ترس داشتم، گفتم: من بیت امام را نمی توانم بزنم، ولی تلویزیون را می زنم و پس از 

کمی صحبت از او جدا شدم«.2 
پس از خروج از خانة حمید نعمتی، خلبان مذکور با مادر و برادر کوچک ترش مشورت می کند.

او خود در این باره می نویسد: 
»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 نمی کنم و ازت 

رضایت ندارم.
باالخره تا ساعت 12 شب با مادر و برادر کوچک ترم دربارة این موضوع صحبت 
می کردم 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 خیلی ها از جمله شریعتمداری 
این کار را تأیید کرده اند، می ترسیدم به هر کسی این موضوع را بگویم، شاید یکی از همان 

نفرات باشد و نه تنها نتیجه ای نگیرم، بلکه بالیی سر خودم بیاورند...
باالخره تصمیم گرفتم موضوع را به آقای )آیت اهلل( خامنه ای 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.

1- کودتای نوژه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم، 1385، ص ۲6۲. 
۲- همان، ص 46۲.

3- همان، صص، 46۲- 66۲ . 
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برای گرفتن تلفن بیت امام، با یکی دو جا )کمیته و سپاه و ...( تماس گرفت، اما نتیجه ای عایدش 
نشد. سپس به سپاه پاسداران مستقر در پادگان ولی عصر )عشرت آباد( تلفن زد و گفت که موضوع 

بسیار مهمی است که باید فوراً با آقای )آیت اهلل( خامنه ای در میان گذارد. 
سپاه برای آن که مجال تصمیم و چاره اندیشی داشته باشد، پاسخ داد: 20 دقیقة دیگر مجدداً 

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 چاره ای نداشت و به پادگان رفت. پاسدارانی که با 
او برخورد کردند، کوشیدند تا از آن چه در سر دارد، مطلع شوند. خلبان مقاومت کرد و برای نشان 
دادن اهمیت مسأله و دستیابی به آیت اهلل خامنه ای به افشای شغل خود و این که خطر بزرگی ایران و 

موجودیت جمهوری اسالمی را تهدید می کند، اکتفا کرد. 
سپاه پادگان ولی عصر)عج( با کمیتة سه راه امین حضور تماس گرفت و اندکی بعد چند نفر از 

کمیتة مذکور خلبان را به خیابان ایران، منزل آیت اهلل خامنه ای بردند. 
آیت اهلل خامنه ای ماجرای آن شب را این گونه روایت می کند:

»یک شبی من حدود اذان صبح شنیدم که دِر منزل ما را می زنند، اول دری که بین 
محل پاسدارها و داخل حیات بود. به شدت هم می زدند. من از خواب بیدار شدم، رفتم 
دیدم آقای مقدم است و میگه که یک ارتشی آمده و می گوید 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. همان طور 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 
می گویم و شاید یادم نیست گفت مربوط به کودتاست. به هر حال من حساس شدم 
از حرفش. گفتم باشه، من نماز بخوانم و می آیم. رفتم نماز را خواندم، آمدم اونو صداش 
کردم توی حیات. البته احتمال این هم بود که این مثالً سوءنیتی داشته باشد. اما دیدم 
نمی شه 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 

می دونی؟ بنا کرد شرح دادن... 
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آثار بی خوابی شب و خیابان گردی و خستگی و افسردگی شدید و ضمناً هم سراسیمگی 
و هیجان درش پیدا بود. حرفشو مرتب و منظم نمی زد و من مجبور بودم برای این که حرف 
ازش در بیاورم و ببینم چی می گوید، مکرر ازش سؤال می کردم و خالصه آن چه گفت این 
بود که در پایگاه همدان اجتماعی تشکیل شده و تصمیم بر یک کودتایی گرفته شده که 
یک عده ای توی کارند و پول هایی به افراد زیادی دادند، به خود من هم پول داده اند و قرار 
است که درآن واحد در تهران و همدان یک جلسه ای انجام بگیره. یک عده ای از تهران 
جمع می شوند و می روند همدان و شب در همدان این کار انجام می گیره و آنهایی که 
در همدان هستند، کار را که در آن جا انجام دادند، بعد می آیند تهران جماران را بمباران 
می کنند و چند جا را بمباران می کنند، 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 دقیقاً یادم نیست. من دیدم مسأله خیلی جدی است و بایستی آن را پی گیری بکنیم. 
البته در این بین احتمال این را می دادم که حال عادی نداشته باشد و یا متعادل نباشد. 
احتمال دادم این که 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. 
ضمناً آقای هاشمی شب منزل ما بود... به آقای هاشمی گفتم چنین قضیه ای است... 

بعداً تلفن کردم به محسن رضایی. اون موقع مسئول اطالعات سپاه بود. گفتم فوری بیا 
این جا و یک نفر دیگر که او هم یک جای دیگر کار اطالعاتی می کرد1، به هر دوی  آنها 

گفتم فوری بیایید که یک قضیه ای است براتون بگم. 

آن جوان را خواستیم، آمد و گفتم بشین همین جا و به اون ها گفتم اطالعاتش را 
بگیرند. اینها یکی دو ساعتی با هم صحبت کردند. و اطالعاتش را یادداشت کردند. ُمقّطع 
ُمقّطع می گفت. اما مجموعاً اطالعات خوبی به دست آمد. محل تجمع آنها که می خواستند 
بروند، پارک الله بود. او اسم پارک الله را هم ظاهراً نمی دانست، جایش را می دانست... این 
آقایون مشغول کار شدند. مقدمات بازجویی را فراهم کردند که هم در همدان و هم در 

1- منظور محمدکاظم پیرو رضوی مسئول کمیتة مستقر در ادارة دوم ارتش است. 
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پارک الله بتوانند پی گیری 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 نمی دانست زمانش کی است و 

این براشون مهم بود.
رضایی همان روز گفت: ما این را فکر می کردیم 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 می گیرد. 
محسن رضایی ماجرای آن شب را این گونه روایت می کند:

»این خلبان به بیت امام در جماران و دنبال کسی می گشت که اطالعاتش را به او 
بدهد. از آن جا او را نزد آیت اهلل خامنه ای 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. دقیقًا 
آخرین حلقه ای که در اطالعات مان کم داشتیم، همین اطالعاتی بود که آن خلبان به ما 

داد. 
ما می دانستیم کودتایی که در حال وقوع است، اما نقطة آغاز و روز آن را نمی دانستیم. 
در ذهن خودمان آمد و اطالعات را به ما منتقل کرد، متوجه شدیم تا 48 ساعت دیگر 
کودتا به وقوع خواهد پیوست. درست در همان شبی که آنها آماده شده بودند تا وارد 
ما هم در همان  اطالعات  بسیجی های  و  پاسداران  بشوند، سربازان،  نوژه  پایگاه شهید 

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؟

1- همان، صص ۲66-۲7۲
مشابه اين روايت در کتاب خاطرات آيت اهلل ری شهری نیز نقل شده است. رئیس وقت دادگاه انقالب ارتش در مقدمة اين سخنان نوشته 

است: 
- در ايام رياست جمهوری آيت اهلل خامنه ای، اينجانب از ايشان خواستم که برای ثبت در تاريخ ماجرای کشف کـودتای نوژه را به وسیلة 
خلبانی که به ايشان مراجعه کرده، ضمن مصاحبه ای تعريف کنند و ايشان نیز پذيرفتند. بعد از مدتی نوار مصاحبة معظم له در اختیار اينجانب 

قرار گرفت.
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اگرچه در روایت های رسمی، این خلبان معرفی نمی شود، اما امیر عبداهلل نجفی1 فرمـاندۀ سابق 
نیروی زمینی ارتش در خاطراتش اظهار می دارد:

»قبل از این که پایگاه هوایی وارد عمل شود، خلبانی به نام »عبـاس دهقان« با تالش 
فراوان نزد حضرت آیت اهلل خامنه ای می رود و به ایشان اطالع می دهد که چنین قضیه ای 

از پایگاه همدان می خواهد 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 می شناخت 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 می کند:
»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 قبالً 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 می کرد.
از آن طرف هم یکی از خلبان ها که در جریان این کودتا قرار می گیرد، ایشان هم 
می آید در منزل و با مادرش صحبت می کند. مادرش که یک خانم متدینه ای بود به او 
می گوید بایستی بروی حتماً این را اطالع بدهی و اگر این کار را نکنی من شیرم را حاللت 
نمی کنم. چون خودش هم دچار عذاب وجدان بود و به هر حال نپذیرفته بود، می آید و این 

1- امیر عبداهلل نجفی در سال 1330 در رزن همدان متولد شد و در سال 1349 وارد دانشکدة افسری شد. او که از افسران انقالبی بود، پس از 
پیروزی انقالب نقش مهمی در سازماندهی مجدد ارتش داشت و سمت های مهمی مانند ريیس گروه کار نظامی دفتر رياست جمهوری، فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش، رياست دفتر عمومی حفاظت اطالعات فرماندهی معّظم کل قوا، رياست کمیسیون های اسرا، معاونت نیروی زمینی ارتش و چهار 

سال فرماندهی نیروی زمینی ارتش را بر عهده داشت. 
۲- پا به پای آزادگان، خاطرات امیر سرتیپ عبداهلل نجفی، تدوين عباس آقايی و فاطمه رستمی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ 

اول، 1386، ص 36.
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موضوع را مطرح می کند.
آن موقع ایشان یک ستوانی بود، ستوان خلبان بود به نام دهقان. ایشان مراجعه می کند 
به کمیته و از آن جا چون عوامل کودتا وانمود  کرده بودند که برای پشتگرمی کودتاچی ها 
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 می کند که به هرکجا مراجعه کند، ممکن است که 
خود آن شخص هم یک عامل باشد. و می آید می رود به کمیته مراجعه می کند و می گوید 
یک مسألة بسیار مهم و حیاتی در رابطه با انقالب و مملکت است که من این را به کسی 

جز حضرت امام با آیت اهلل خامنه ای نمی گویم.«1

برخورد امام با کودتا 

نحوۀ مواجهة امام خمینی با کودتای نوژه یکی از مسائلی است که همواره به عنوان نمونة اعالی 
مدیریت بحران از آن یاد می شود. 

آیت اهلل خامنـه ای که در واقع مسئولیت تیـم عمل کنندۀ ضـد کودتا را بر عهـده داشت، دربارۀ 
برخورد امام خمینی با ماجرای کودتای نوژه می گوید: 

»سپاه آن روز خوب جنبید... ما دیگر دل دل می زدیم، عصری آمدیم شورای انقالب. 
آقای هاشمی هم در جریان بود. می دیدم دل، آن جا آروم نمی گیرد. از امام دلم خواست 
کمک بگیرم. به آقای هاشمی گفتم: بیا برویم خدمت امام بگوییم که امشب چه قضیه ای 

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 قضیه ای در ُشرف 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 می کنیم از این جا برین، 
خطرناکه و چنین خواهد شد. ایشان ُمّصر و قرص گفتند:

- نه. 

1- صخره سخت، روزی طلب، ص 913.



215 وقایع سال اول انقالب

وقتی دیدند که ما خیلی اصرار می کنیم، گفتند:
- شما از من نگران نباشید. امشب برای من چیزی پیش نخواهد آمد و من طوریم 

نمی شه.
به من گفتند:

- شما بروید مواظب اوضاع باشید. از اون جا به من تلفن بزنید. اگر حادثه  ای 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 می کنند.
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 خنثی سازی کودتا و در روز20 تیر 1359 در حسینیة جماران 

سخنرانی کردند. 
ایشان در بخش هایی از سخنان خود چنین به مسألة کودتا اشاره کردند: 

»توطئه ای که معلوم است که چنان چه موفق به کشفش هم نشده بودیم و قیام هم 
کرده بودند )مردم( خفه می کردند آنها را... آن روز که فانتوم آنها آمد و این جا را خراب 
کرد و من هم رفتم سراغ کارم، ملت دستش باز و با مشت محکم اسالم را حفظ بکند... 
این احمق ها نفهمیدند این را که با چهار تا مثالً سرباز، سربازها که با اینها موافق نیستند، با 
چهار نفر از این درجه داران و امثال اینها می شود یک مملکت سی و پنج میلیونی که همه 

مجهز هستند، اینها بتوانند فتح کنند. اینها غلط فکر کردند.
اینها نفهمیدند که شوروی با همة سالح های مدرنی که دارد و با همة ابزاری که دارد 

در افغانستان پوزه اش به خاک مالیده شده است
)تکبیر جمعیّت و شعار یکی از حضار:

- »توطئة چپ و راست، کوبنده اش روح اهلل ست«

 امام خطاب به شعار دهنده، سخنان خود را ادامه می دهند 

1- کودتای نوژه، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ چهارم، 1384، صص ۲84 – ۲83. 
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- صبر کن! کوبنده اش شما هستید! روح اهلل کی هست؟(...«.1 

ستاد خنثی سازی کودتا

پس از جمع آوری اطالعات الزم برای مقابله با کودتاگران و دستگیری اولیة عوامل کودتا، برای 
ریشه کنی شاخه های جریان کودتا در ارتش، ستاد خنثی سازی توطئة کودتا با حضور نمایندگان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، کمیته های انقالب اسالمی، کمیتة ادارۀ دوم ارتش، اطالعات، ارشاد 

و انجمن اسالمی نیروی هوایی و گروه ضربت مهدیة قصر فیروزه تشکیل می شود. 
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 کمیتة ادارۀ دوم 

از جمله افراد اصلی ستاد ضد کودتا بودند. 
محسن رضایی مسئول ستاد خنثی سازی کودتا را بر عهده داشت و مهدی منتظری جانشین او 
بود. جمال اصفهانی از اطالعات کمیته بر روی سران کودتا مانند باقر بنی عامری و منوچهر قربانی فر 
و سعید حجاریان بر روی ناصر رکنی کار می کردند. 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 ارایة گزارش 

می پردازد.
همچنین در ادارۀ دوم ارتش برای خنثی سازی کودتا و جلوگیری از فرار عناصر اصلی و هر 
گونه اقدام از جانب آنها، گروه ویژه ای مرکب از آقایان: تیمسار احمد دادبین، شهید سروان حسین 
شهرام فر و شهید سروان علی ناطق نوری تشکیل شد تا پس از اعزام به پایگاه هوایی نوژه، با همکاری 

نیروهایی که از قبل در آن جا مستقر بودند، به دستگیری و مقابله با کودتاگران اقدام نمایند. 
همچنین در مقامی باالتر از ادارۀ دوم ارتش، مرکز فعالیت های ضد کودتا تحت نظارت محمد 
رضوی شکل گرفت که مستقیماً با مسئوالن ارشد نظام در تماس بود و هر گونه اقدامات مرکز در 

هماهنگی  با آنها صورت می گرفت. 
سرهنگ محمدمهدی کتیبه رئیس وقت ادارة دوم ارتش معتقد است که ستاد کودتا هیچ نفوذی  
1- صحیفة امام، ج  13، ص 8 - سخنرانی ]در جمع روحانیون و ائمة جماعات )تبیین وظايف روحانیت در اسالم([ / قبل از ظهر ۲0 تیر 1359/ 
۲8 شعبان 1400 /  مکان: تهران، حسینیة جماران / موضوع: تبیین وظايف روحانیت در نظام اسالمی / مناسبت: در آستانة ماه مبارک رمضان و شکست 

توطئة کودتای نوژه  / حضار: روحانیون و ائمه جماعات تهران و شهرستان ها و روحانیون عضو بسیج .
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در ادارة دوم نداشته است.

البته سال ها بعد فردی به نام مجتبی شفیعی خزانه از پرسنل وقت ادارۀ دوم ارتش که بعدها به 
سازمان ضد انقالبی درفش کاویانی پیوست، اعتراف کرد که ارتباطاتی یک طرفه با ستاد ضد کودتا 

داشته است.
گفتنی است سرهنگ نصرت نیا تا چند روز پیش از کودتای نوژه رئیس ادارۀ دوم ارتش بود. 
او پس از کناره گیری از این اداره، باز نشسته شد و هیچ گاه در جریان این کودتا مورد اتهام قرار 

نگرفت.
بررسی سوابق کودتاگران نشان می داد که آنها در زمان رژیم گذشته از وفادارترین افسران به 
رژیم شاهنشاهی بودند، به گونه ای که یکی از آنها در اسنادی که بعداً مشخص شد در پرونده اش 
موجود بوده، آمادگی خود را برای سرکوب و حتی عملیات انتحاری علیه انقالبیون اعالم کرده بود!

گرچه سران اصلی کودتا مانند بنی عامری و قربانی فر بالفاصله از کشور گریختند، اما بسیاری 
از عوامل کودتا توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دادگاه های 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 خلف بیگی، تیمسار محققی، ستوان ناصر رکنی، سرهنگ داریوش 
جاللی، استوار عبدالعلی سالمت، استوار غالمحسین قایق ور، سرهنگ رحمت اهلل خلیفه، سرگرد 

کوروش آذرتاش از جملة این افراد بودند.1
بدین سان یک بار دیگر توطئة بزرگی که می توانست خطرآفرین باشد، خنثی شد و لطف ویژۀ 
حضرت ولی اهلل 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 آن جا، بحرانی در کشور ایجاد کند. 
اصوالً ضد انقالب برای ناآرام کردن مناطقی که برادران اهل سنت در آن جا اکثریت داشتند 
برنامه داشت. آنها قبل از پیروزی انقالب برای این گونه مناطق برنامه نوشتند و عناصر وابسته ای را به 

1- صخرة سخت، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، محمدحسن روزی طلب، ص ۲69. 
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آن مناطق فرستادند تا مقدمات کار را فراهم آورند. 
در خوزستان و کردستان شعار خودمختاری می دادند. البته باید اقرار کنیم که در بعضی از مناطق 
این شعارها بی تأثیر نبود. در گنبد و سیستان و بلوچستان نیز شعارهایی با نام خلق ترکمن و خلق بلوچ 
مدتی آشوب هایی 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 می دانستند که منشأ همة این ناآرامی ها آمریکا و دولت های 
وابسته به آمریکا در منطقه هستند، ولی در آغاز و در برخورد با گروهک ها، تا آنها دست به اسلحه 
نبردند، با آنها مماشات نمودند. اما گرو ه های آشوب  طلب خیلی زود به روی نهادهای انقالبی اسلحه 

 کشیدند و بدون هشدار شلیک کردند و این وضع مدت ها ادامه داشت.
 برای نمونه به حوادث تلخ روزهای اول سال 1358 می پردازیم؛ روزهایی که کمتر از دو ماه از 

پیروزی انقالب اسالمی می گذشت. 
جراید راجع به ناآرامی های گنبد نوشتند: 

»بعد از ظهر دیروز 1358/1/6 در حالی که از سوی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن 
میتینگی در پارک شهر گنبد کاووس برگزار می شد، بین پاسداران انقالب این شهر و اعضای 
کانون، درگیری مسلحانه روی داد که تا صبح امروز 7 کشته و بیش از 20 نفر مجروح بر جای 

گذاشته است.«1
ظاهراً علت درگیری مخالفت گروهی از مارکسیست ها و کمونیست ها به همه پرسی تعیین 

جمهوری اسالمی بود. 
رهبر کمونیست های منطقه فردی معلوم الحال به نام »توماج« بود. آنها که اصوالً با اسالم و با 
روحانیت شدیداً زاویه داشتند، نمی خواستند در کشور حکومت اسالمی برقرار شود. لذا به اشکال 

مختلف درصدد اخالل در نظم همه پرسی بر آمده بودند.
روزنامة کیهان در ادامه می نویسد: 

میتینگ کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن از ساعت 2 بعد 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 

1- روزنامة کیهان، سه شنبه 58/1/7 ، ص ۲. 
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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 می کرد و از مردم می خواست که مخالفت خود را با رفراندوم با ندادن رأی به جمهوری 
اسالمی اعالم کنند، مردم را تحریک می کرد که در روز نهم و  دهم فروردین راه گرگان به گنبد 

و گنبد به بجنورد را مسدود کنند و مانع رفت و آمد اتومبیل ها و مردم شوند.
گردانندگان آن میتینک به خوبی می دانستند که شعارها و نقشه های آنها موجب تحریک و 
واکنش نهادهای انقالبی خواهد شد. به قول کیهان خود آنها که می دانستند درگیری اجتناب ناپذیر 

است، از قبل اقدام به ساختن سنگر کرده بودند... 
»تیراندازی تا پاسی از شب ادامه داشت و مجدداً از ساعت 5 صبح امروز آغاز شد و 

تا لحظة مخابرة خبر )9 صبح( 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 شاه پسند )گنبد 

کاووس به گرگان( به سفر ادامه دهیم.
آنها ادامه دادند که در مسیر گنبد، پاسـدارانی را مشـاهده کرده اند که عـازم گنبد 

هستند.«2 
هر چه بود، مسائل گنبد یک حادثة معمولی نبود. 

ما قباًل در همین فصل به ناآرامی های کردستان و عوامل داخلی آنها به خصوص عزالدین 
حسینی اشاره کرده ایم. ماجرای کردستان یک تست آمادگی مقامات جمهوری اسالمی برای برخورد 
با ضد انقالب - به خصوص آنهایی که تحت شعارهای خودمختاری به طور جّدی دنبال تجزیة کشور 

بودند - بود، امری که تمامی قدرت های استکباری و دول ارتجاعی منطقه و عوامل داخلی امپریالیزم 

دنبال آن بودند.
بعضی سران ضد انقالبی ُکرد، به صراحت می گفتند:

- هر طرحی که خودمختاری کردستان در آن دیده نشده باشد، اگر از آسمان هم آمده باشد، 
1- همان.

۲- کیهان، 1358/1/7.
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ما نمی پذیریم.1
معلوم بود که آن عنصر معلوم الحال )عزالدین حسینی( که همواره به ساواک و به رژیم شاه خدمت 
کرده بود و زندگیش از طریق کمک های مالی ساواک تأمین می شد، زیر بار حکومت اسالمی به 

رهبری امام خمینی نمی رود.
 منظور وی این بود که اگر امام خمینی هم بدون در نظر گرفتن حق خودمختاری مردم کردستان 
ما را به آرامش دعوت کند، نمی پذیریم. اما قاطعیت انقالب، عزالدین حسینی را به ذل الدین 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 آن قدر به لحاظ تعداد قابل مالحظه بوده اند. 
مردم ترکمن صحرا مسلمانانی آرام، بی حاشیه، پرکار و  وطن دوست بوده و هستند. متأسفانه 
در اوایل انقالب بسیاری از ضد انقالبیون بی وطن، حرف های بیهودۀ خود را به مردم مناطق مختلف 

نسبت می دادند تا کشور را ناامن و ناآرام  جلوه دهند. 
در پی ناآرامی های گنبد، حضور ضد انقالب گسترده شد. آنها دست به ناامنی و تیراندازی 

می زدند و به ترکمن ها منسوب می کردند. 
کیهان می نویسد: 

»آتش بس گنبد را ضد انقالبیون ناشناس می شکنند.
70 چریک فدایـی و جنگجـوی مسلـح در گرگان دستگیر شدند«.2 

مطلب فوق را هم نمایندگان دولت که برای مذاکره به گنبد رفته بودند، تأیید کرده اند و هم 
نمایندگان ترکمن ها. 

هر چه بود، ناآرامی و تیراندازی در گنبد روزهای متوالی ادامه یافت و صف کشته ها هر روز و 
هر ساعت رو به فزونی بود و قابل توجه تر، اظهار نظرهای گروهک های ضدانقالبی نسبت به بحران 

گنبد بود. 
جنبش ملی مجاهدین خواستار ترک مخاصمه در گنبد شد. 

هرکس منافقین را نمی شناخت با این اعالمیه فکر می کرد که آنها هم به مسائل انسانی توجه 
1- روزنامة اطالعات، 1357/1۲/۲4.

۲- روزنامة کیهان، سه شنبه 1358/1/14. 
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ویژه دارند و خواستار آنند که قطره ای خون از هیچ کس بر زمین نریزد. 
مسأله ای که بعدها معلوم شد منافقین نیروهایی را برای گسترش ناامنی به گنبد فرستاده بودند. 

اولتیماتوم کمونیست های گنبد به دولت 

پس از آن که عده ای از سران ضد انقالبی منطقه آن همه جنایت کردند و به مردم ترکمن آن 
همه خیانت نمودند، 8 شرط زشت را برای آتش بس به دولت پیشنهاد کردند: 

1-کلیّه دستگیر شدگان به فوریت آزاد شوند. 

2- تمامی اسناد و مدارک و سالح های ستاد مرکزی ترکمن صحرا به این مرکز باز گردانده شود. 

3-کلیّة خسارت های وارده جبران گردد. 

4- آزادی فعالیت شوراها در سراسر منطقه تضمین شود. 

5- ضدانقالبیون حوادث اخیر، اعم از نظامی و غیرنظامی در حضور نمایندگان واقعی خلق ترکمن 

و ستاد شوراها به فوریت معرفی و محاکمه شوند. 

6- کلیّة اطالعیه هایی که علیه انقالبیون تا کنون صادر گردیده، از سوی مقامات مسئول محکوم شود. 

7- عناصر ضد انقالبی که به مردم حمله کرده اند، اسلحة خود را به شورایی مرکب از نمایندگان 

خلق ترکمن واگذار کنند. 
8- کلیّة 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 می کند: 
الف: تصویری روشن از بحران های اوایل انقالب ارایه می دهد. 

ب: کمونیست های منطقه خود را فراتر از قانون و حتی دولت می دیدند. 
ج: برای امام، انقالب و دولت تعیین تکلیف می کردند؛ انگار که حاکم، آنها بودند.

د: هرگونه راه مماشات را عماًل بر خود بسته بودند و در تاریکی فکری خود اصاًل روشنایی را 
نمی دیدند. 

آرام شدن گنبد با قاطعیت نظام 

خیلی ها انقالب اسالمی را جّدی نمی گرفتند. البته عده ای هم بودند که ذاتاً بدبین بودند و از 

1- روزنامة کیهان، 58/1/9، ص 5 . 



همگام با انقالب اسالمی222

دیدگاه آنها ایجاد حکومت اسالمی در قرن بیستم محال بود. 
جمعی دیگر چون اعتقادی به روحانیت نداشتند، نمی توانستند. معتقد به حکومت اسالمی به 

زعامت روحانیت شوند.
این مسیر  پیشگام در  و  با شاه  مبارزه  راه  معاند که خود را صاحب  گروهک های ملحد و 
می دانستند، می گفتند طولی نخواهد کشید که روحانیت در همة عرصه با شکست روبه رو می شود 

و از صحنه کنار می رود؛ و سرانجام مسئولیت به آنها می رسد. 
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 می کردند.
آنها به یاد نمی آوردند که در روزهای قیام و خون که هر روز خون های زیادی از مردم کشور 

در راه تحقق آرمان های امام خمینی می ریخت، امام با قاطعیت می گفتند: 
_ شاه رفتنی است، شاه نخواهد ماند. ملت می ماند؛ اصل، ملت است. 

                                                                                   شاه جانی است، 
                                                                                شاه رفتنی است.1

انقالب در برخورد با  بحران کردستان، از خود قاطعیت نشان داد. 
دومین مورد از بروز قاطعیت، برخورد خیلی جدی با سران گروهـک های ضـد انقالبی در گنبد 

بود. 
به دستور امام مرحوم آقای خلخالی به ترکمن صحرا و گنبد رفت. او پس از مشاهدۀ پروندۀ 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. 
لَعَلیاهلل.2  َفِاذاَعَزْمَتَفَتَوکَّ

)وقتی تصمیم جدی گرفتید، قاطعانه عمل کنید.( 

بحران در بلوچستان 
منطقة بلوچستان به دالیل عدیده از جمله همسایگی با افغانستان و پاکستان منطقه ای بسیار 

1- صحیفة امام، ج  5 ، ص ۲08 / ۲0 آذر 1357/ 10 محّرم 1399 / پاريس، نوفل لوشاتو .
۲- سورة آل عمران. آية 159.
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حساس و راهبردی است. این منطقه در زمان ستم شاهی مورد بی توجهی دولت و دربار و اسداهلل 
علم به عنوان حاکم حقیقی منطقه قرار داشته است. 

اصوالً دولت انگلیس »شوکت الملک َعلََم« 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 

می دانست، 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 خانواۀه 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 

می آوردند و در اختیارش قرار می دادند.1
اما مردم صبور و مقاوم سیستان بلوچستان  هر چه بود، منطقه، مشکالت عدیده ای داشت، 

بردباری را در پیش گرفتند
برخی از گروهک ها که آرامش را در کشور نمی خواستند، 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 گه گاه 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 می شوند و بعضاً از سیاست 

دو کشور در مورد تحکیم روابط دو کشور اطالعی ندارند و یا دوستی دو کشور را نمی خواهند.  
ثانیاً: فاصلة مرزهای دو کشور تا کویته - مرکز بلوچستان پاکستان - بیش از 300 کیلومتر است. 

همین امر تسلط نیروها را بر منطقه ضعیف می   کند. 
ثالثاً: منطقه به طور کلی کویری و بیابانی است و ضد انقالب خیلی به سرعت می تواند پس از 

انجام هر جنایتی، از منطقه دور شود. 
همین عناوین است که مرزداران سلحشور و شجاع ما که مانند سّدی بزرگ در برابر نفوذ 
عوامل بیگانه ایستاده اند و از ورود گروه ها و گروهک های مسلح و تروریستی جلوگیری می کنند 
و همچنین جلو ورود مواد مخدر را می گیرند، آسیب پذیرند؛ هر چند طی سال های اخیر با ایجاد 

1- دختر يتیم، ج ۲، ص 608 .
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راه های ارتباطی و ساخت تأسیسات، سنگرها و پایگاه های مستحکم تا حد زیادی کمبودها را جبران 
کرده اند و الحق ضد انقالب را از ورود به کشورمان مأیوس ساخته اند، باز هم باید بیشتر مواظب 

گروهک های تکفیری و الحادی و وابسته باشیم... .
هر چه بود، ناآرامی های بلوچستان در اوایل انقالب دیری نپایید و به سرعت نیروهای انقالب بر 

منطقه مسلط شدند و دشمن را خیلی پیشتر از آن چه می پنداشت، از پای در آوردند. 

گروهك 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. تلخ ترین اقدام ضد انقالبی آنها ترور متفکر شهید آیت اهلل مرتضی مطّهری 

بود. 
در این جا ما به طور خالصه در مورد تفکرات و ادعاها و عمرکوتاه آنها می پردازیم. 

یکی از روحانی  نماهای کم مایه، بی سواد و پرادعا، جوانی به نام اکبر گودرزی بود. او را 
می توان تمامیت این گروهک نامید. بررسی افکار و ادعاهای وی می تواند 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 1338 در این روستا متولد شد. پدرش چوپان بود 
که با 6 پسر و دو دختر و یک همسر با در آمد بسیار محدود زندگی را به سختی می گذراند. او 
تحصیالت خود را تا کالس نهم ادامه داد و چون عالقه به مطالعة کتاب های مذهبی داشت، درصدد 

برآمد تا به عنوان روحانی به تحصیالت خود ادامه دهد. 
اکبر گودرزی در سال 1351 وارد 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 حوزۀ علمیة این شهر به تحصیل بپردازد. 
او رغبت چندانی برای تحصیالت فقهی نداشت و بیشتر وقت خود را به مطالعة کتاب های دینی و 
تفسیر در کتابخانة آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل نجفی می پرداخت. توقف وی به همین دلیل بیش از 

دو سال در قم طول نکشید. و راهی تهران شد. 
او به تدریج و پس از مطالعة پراکندۀ بعضی از تفاسیر، به برداشت شخصی و بدون پایه و مایه 
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مشغول شد و با تشکیل جلسات مذهبی، جوانانی را به جلسات خود دعوت می کرد و برداشت های 
التقاتی و مارکسیستی خود را به عنوان تفسیر قرآن کریم به آنها ارایه می داد. از آن جا که بحث های 
قرآنی وی با معانی مرسوم و تفاسیر رایج متفاوت بود، او آشکارا مفسرین نامدار شیعه اعم از قدیم و 
جدید را محکوم می کرد و به رغم این نکته، حرف هایش برای عده ای 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 آیت اهلل مطهری را شهید کردند. 

فعالیت در مساجد 

گودرزی کم کم جلسات خود را به مساجد تهران کشاند و برداشت های ناصواب و اشتباه خود 
را از قرآن به صورت آشکارا در مساجد مطرح می کرد.

 این مرحله اوج شهرت و انحراف اوست. 

التقاط و ارتباط 

با یک نظر دقیق به افکار و اندیشه های گروهک فرقان، به خوبی می توان متوجه شد که این 
گروهک، زادۀ گروهک منافقین است. 

1- ضدیت با روحانیت. 

2- باور نداشتن مدیریت علما.

3- مخالفت جدی با اساس انقالب.

4- مردم گریزی و باور نداشتن مردم در هیچ مسأله و موضوع.

 5- از همه مهم تر تالش برنامه ریزی 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... اساسی ترین 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، می تواند 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 



همگام با انقالب اسالمی226

منافقین گفتند. این که در چند نوبت با کادر مرکزی منافقین جلسه داشته اند و سالح هایی صرفاً برای 
ترور از منافقین تحویل گرفته اند. 

همچنین به ضرورت و یا به عنوان سپاس از منافقین مقادیری از وجوهی را که در 9 حمله به 
بانک های تهران به سرقت برده بودند، در اختیار منافقین قرار داده اند. 

گفته می شود ترورهای منظم و با فاصلة کم و حملة فراوان به بانک ها 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، برداشت های غلط خود را 
از مسائل روز در نشریة خود به نام فرقان منتشر می کرد. این تفکرات قباًل در بعضی از مساجد مطرح 
کرده بود که مخالفت های 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 می شد. وی به خاطر تفاسیر عجیب 
و غریبی که از قرآن ارایه می داد، نوعی هم   سخنی با گودرزی یافت و پذیرای اکبر گودرزی شد. 

شهید مطهری چند بار به وی تذکر داد، ولی او کار خودش را می کرد.1 حتی اکبر گودرزی به 
اشارۀ همین آقا به مسجد خمسه رفت و آن جا 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 می دهد، مارکسیستی و خالف اسالم است. 

بعد گفت: »به او پیغام بده که حتماً پیش من بیاید«.2 
اما آن آقا توجهی به درخواست شهید مطهری نکرد. 

خشونت طلبی گروهک فرقان 

جامعه شناسان می گویند وقتی حربة منطق ضعیف شود، زبان ضعیف می شود. همچنین هنگامی 
که حرف و بیان ضعیف شد، حلق و حنجره قوی می شود. یعنی این بارزترین نشانة افراد بی منطق 

است که اغلب اوقات به جای ارایة دلیل، داد می زنند و فریادشان بلند می شود. به قول شاعر: 
1- گروه فرقان. مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 91. 

۲- گفتگو با علی مطهری، ص 151. 
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چو نیک در نگـری آن که مـی کند فریاد          ز دست خوی بد خویشتن به فریاد است
اوج بی منطق بودن وقتی است که:

شخص به جای پاسخ به نقد افراد، 

دست به اسلحه می برد،

و با زور اسلحه،

 صدای مخالف خود را خاموش می کند.

 همة تروریست ها این گونه اند. 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 پاره ای 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 

حزب اهلل لبنان و یا حماس و گروه های مقاومت در سوریه و عراق کردند و تمامی نقشه های شوم و پلید 

قدرت های استکباری را بر هم زدند، افتخار است.
این که آمریکا و هم پیمانان آمریکا در تالشند که اقدامات حزب اهلل لبنان و مقاومت فلسطینی ها 

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 بنیان گذاری 
نظام عزت بخش جمهوری اسالمی، بنیان گذار یک اندیشة ناب دیگر هم بودند، این که:

- امام خمینی در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ 15 سالة انقالب اسالمی،
                           و حتی در دوران سیاه و سخت دیکتاتوری محمدرضا،

                                   اجازة توسل به اسلحه را به هواداران خود ندادند. 

مهم تر آن که:
- در اوج خون ریزی های روزهای خون و قیام در سال 1357 با پیشنهاد بعضی از انقالبیون که 
می گفتند باید با حکومت نظامی با اسلحه برخورد کنیم، اصاًل موافقت نکردند. حتی وقتی حسنعلی 
منصور نخست وزیر وابستة محمدرضا در سال 45 ترور 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 نمی خورد... 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 ارتش های غیر هسته ای 
جهان را به زانو در آورند و حکومت اسالمی را جایگزین کنند. 

غرض این که:
- 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 22 بهمن 1357، پنجاه 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 14 مورد ترور دست زد.
اولین کار تروریستی آنها ترور تیمسار سرلشکر محمد ولی قر نی در تاریخ 58/2/3 بود؛ یعنی 44 

روز پس از پیروزی انقالب اسالمی. 
همان گونه که در همین فصل در موضوع خدمات شهید قر نی در کردستان نوشتیم، عوامل ضد 
انقالب از همان روزهای اول پیروزی می خواستند شیرینی پیروزی انقالب را در کام انقالبیون تلخ 

کنند. 

ترور شهید بزرگ، آیت اهلل مرتضی مطهری 

تلخ ترین و مصیب  بارترین اقدامات تروریستی گروهک فرقان ترور متفکر بزرگ آیت اهلل مرتضی 
مطهری بود.

 عوامل ضد انقالب و حامیان داخلی و خارجی آنها پس از آن که نتوانستند جلو پیروزی انقالب 
اسالمی را بگیرند، از همان روزهای نخست به تصفیه حساب با سرمایه های ارزندۀ انقالب و یاران 

صادق و صدیق امام پرداختند. 
بدون تردید آیت اهلل مطهری بین رجال انقالب تأثیرگذارترین فرد به لحاظ فکری و سیاسی بود. 

شهید مطهری تفکر جهان بینی حضرت امام را تئوریزه و سپس تدوین کرد. به همین دلیل 
انقالب اسالمی هرگز و در هیچ مقطعی دچار بن بست فرهنگی نگردید.
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نقش اثرگذار شهید مطهری را باید در سوگ نامة حضرت امام که به مناسبت شهادت ایشان 
صادر شد جستجو کرد.

حضرت امام در بخشی از آن اعالمیه مرقوم فرمودند:
»من فرزند بسيار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصيت هایی بود 

که حاصل عمرم محسوب می شد. 

در اسالم عزیز با شهادت این فرزند برومند و عالِم جاودان،
         ُثلمه ای وارد شد که هيچ چيز جایگزین آن نيست...« 1

و یا در جای دیگری از همان اعالمیه نوشتند: 
»من گرچه فـرزنـد عـزیـزی را که پاره تنم بود،

                                                   از دست دادم، 

                                                                         لکن مفتخـرم که:

                  چنين فرزندان فداکاری در اسالم وجود داشت و دارد.«2 

هر چه بود شهید مطهری یک شخصیت عالی مقدار و ارزنده بود. کسی که هم در حوزه های 
علمیه مورد احترام مراجع، علما، اساتید و طالب بود و هم در دانشگاه ها مطرح و مورد توجه بود و 

هم در بین انقالبیون اعم از بازاری ها و دانشجویان محبوب بود.
کتـاب ها و سخنـان روشـن گر 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 حرف هایی 

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 1358/2/11 توسط گروهک فرقان به شهادت رسید. 
هر چند ترور وی اولین ترور جدی گروهک های الحادی با تفکر شیعی محسوب می شد، اما 
ایزان اسالمی به پاس تکریم چنین شخصیت واالیی تماماً به پا خاست و در مراسم عظیم و گسترده 

و سراسری، خشم توفندۀ 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 می شد...
1- صحیفة امام، ج 7، ص 178 / پیام ]به ملت ايران )شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری([- 1358/۲/11- 4 جمادی الثانی1399

۲ - همان.
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پیام امام خمینی در رثای استاد شهید مرتضی مطهری
»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعون 
این جانب به اسالم و اوليای عظيم الشأن آن و به ملت اسالم و خصوص ملت مبارز ایران 

ضایعة أسف انگيز شهيد بزرگوار و متفکر و فيلسوف و فقيه عالي مقام مرحوم آقای حاج شيخ 

مرتضی مطهری- قدس سره- را تسليت و تبریك عرض می کنم. 

تسليت در شهادت شخصيتی که عمر شریف و ارزندة خود را در راه اهداف مقدس اسالم 

صرف کرد و با کج روي ها و انحرافات مبارزة سرسختانه کرد، تسليت در شهادت مردی که در 

اسالم شناسی و فنون مختلفة اسالم و قرآن کریم کم نظير بود.

من فرزند بسيار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصيت هایی بود 

که حاصل عمرم محسوب می شد.

در اسالم عزیز با شهادت این فرزند برومند و عالِم جاودان ُثلمه ای وارد شد که هيچ چيز 

جایگزین آن نيست. 

و تبریك در داشتن این شخصيت های فـداکـار که در زندگی و پس از آن با جـلوة خود 

نورافشانی کرده و می کنند. 

من در تربيت چنين فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حيات می بخشند و به 

ظلمت ها نور می افشانند، به اسالم بزرگ، مربی انسان ها و به امت اسالمی تبریك می گویم. 

من گرچه فرزند عزیزی را که پارة تنم بود از دست دادم، لکن مفتخرم که چنين فرزندان 

فداکاری در اسالم وجود داشت و دارد.

مطهری که در طهارت روح و قّوت ایمان و قدرت بيان کم نظير بود، رفت و به مأل اعلی  

پيوست، لکن بدخواهان بدانند که:

- با رفتن او شخصيت اسالمی و علمی و فلسفی اش نمی رود.

تروریست ها نمی توانند شخصيت انسانی مردان اسالم را ترور کنند.

آنان بدانند که به خواست خدای توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه عليه فساد 

و استبداد و استعمار مصمم تر می شوند. 

ملت ما راه خود را یافته و در قطع ریشه های گندیدة رژیم سابق و طرفداران منحوس 
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آن از پای نمی نشيند. 

اسالم عزیز با فداکاری و فدایی دادن عزیزان رشد نمود.

برنامة اسالم از عصر وحی تا کنون بر شهادت توأم با شهامت بوده. قتال در راه خدا و 

راه مستضعفين در رأس برنامه های اسالم است. 

جاِل َو الناّساِء َو الولدانِ.1 َما لَُكم ل ُتقاِتلوَن ِفى َسبيِل اهللِ َو الُمسَتضَعفيَن ِمَن الراّ
اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با این رفتار غير انسانی می خواهند انتقام 

بگيرند، یا به خيال خام خود مجاهدین در اسالم را بترسانند، بد گمان کرده اند. 

از هر موی شهيدی از ما و از هر قطره خونی که به زمين می ریزد، انسان های مصمم و 

مبارزی به وجود می آید؛ شما مگر تمام افراد ملت شجاع را ترور کنيد و ااّل ترور فـرد هر چه 

بزرگ باشد، برای اعادة چپاولگری سودی ندارد. 

ملتی که با اعتماد به خدای بزرگ و برای احيای اسالم به پاخاسـته، با این تالش های 

مذبوحانه عقب گرد نمی کند. 

ما برای فداکاری حاضر و برای شهادت در راه خدا مهيا هستيم.

این جانب روز پنج شنبه سيزده اردیبهشت 58 را برای بزرگداشت شخصيتی فداکار و 

مجـاهد در راه اسالم و ملت، عزای عمومی اعالم می کنم و خودم در مدرسة فيضيه روز 

پنج شنبه و جمعه به سوگ می نشينم.

از خداوند متعال برای آن فرزند عزیز اسالم رحمت و غفران و برای اسالم عزیز عظمت 

و عزت مسألت می نمایم. 

سالم بر شهدای راه حق و آزادی.
روح اهللهَّ الموسوي الخمينی« 2

                        
شخصیت های دیگری که توسط فرقان ترور شدند

ترور  آنها  اسالمی  اقدامات ضد  از جمله  زد.  زیادی  به جنایت های  فرقان دست  گروهک 
1- - سورة نسا، آية 175.

چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوان نمی جنگید؟ 
۲-  صحیفة امام، ج  7، ص 178 - پیام ]به ملت ايران )شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری([ / 11 ارديبهشت 1358/ 4 جمادی الثانی 

1399 / مکان: قم  / موضوع: شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی  مطهری / مناسبت: شهادت آقای مرتضی  مطهری  / مخاطب: ملت ايران .  
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شخصیت های تأثیرگذار در انقالب بود، که می توان به آن بزرگان اشاره کرد:
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ 1358/3/3؛ که الًحمداهلل ایشان سالم ماندند. 

2 و 3- حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام عراقی در تاریخ 1358/6/4.
4-دکتر محمد مفتخ در تاریخ 58/9/27 . 

5- آیت اهلل قاضی طباطبایی در تاریخ 58/8/11 .
6- و 7- پاسدار جواد بهمنی و پاسدار اصغر همتی از محافظان آیت اهلل قاضی طباطبایی در تاریخ 

 . 58/8/11
8- حاج محمدتقی طرخانی در تاریخ 1358/4/16 .

افراد دیگری که توسط همین گروهک کشته شدند. 
9- احمد الجوردی، سرمایه دار 

01- محسن بهبهانی، واعظ 
11- کازرونی، سرمایه دار اصفهانی 

21- هانی 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 بانک ها 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 عباس آباد 
بانک ملی، شعبة طالقانی 
بانک ملی، شعبة ستارخان
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بانک بازرگانی، شعبة میرداماد 
بانک صادرات، شعبة بیات 

در موارد فوق مبالغ کالنی از وجوهات مردمی به دست آنها افتاد. البته این گروهک در 2 مورد 
زیر نیز اقدام مسلحانه برای سرقت از بانک ها کرد که موفق نبود:

الف: بانک صادرات، خیابان ولی عصر)عج(
ب : بانک صادرات، خیابان زعفرانیه.1

براساس اسناد برجای مانده گروهک فرقان فهرست دیگری از شخصیت های کشور در دست 
داشت که درصدد ترور آنها بود: 

آیت اهلل دکتر بهشتی
دکتر محمدجواد باهنر

آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
آیت اهلل محمد امامی کاشانی 

حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری
ابوالحسن بنی صدر

آیت اهلل محمدحقی رئیس کمیتة انقالب 
حجت االسالم والمسلمین خوانساری 

تیمسار ولی اهلل فالحی.2
بسیاری از عناصر سیاسی و اطالعاتی اعتقاد دارند که ترورهای کور گروهک فرقان که هیچ 

سابقة مبارزاتی و سیاسی نداشت، حکایت از استفادۀ ابزاری از تجارب تروریستی منافقان دارد. 
هیچ بعید نیست که طراح اصلی ترور های فرقان، از آموزه های منافقان باشد. 

آخرین نکته دربارة گروهک فرقان

از قدیم گفته اند که:
- همیشه بیماری سرایت می کند نه سالمتی.

 اکبر گودرزی دارای ایمان محکم و عقیدۀ راسخ نبود، ولی میل زیادی داشت که مشهور شود 
1- گروه فرقان، علی کردی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 109. 

۲- همان، ص 116.
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و اسم و رسمی پیدا کند و ورود به حوزۀ علمیه به همین منظور بود. اما حوزۀ علمیه، جذابیت الزم را 
برای رسیدن به هدفش نداشت. او بدون پشتیبانی از عقیدۀ عمیق به مطالعة کتاب های دکتر شریعتی 
روی آورد. او شدیداً تحت تأثیر کتاب »تشیّع علوی و تشیّع صفوی« دکتر شریعتی قرار گرفت و 
از آن به بعد در گفته ها و نوشته هایش به کتاب مزبور فراوان اشاره می کند و به عنوان مدرکی موثق 

برای سخنانش آن را مطرح می کند. 
خواندن کتاب های مختلف و متفاوت که حتی عقاید اسالمی و شیعی را نقد می کند، اشکال 
ندارد، اما خوانندۀ این گونه کتاب ها باید به قدر کافی به مبانی اسالمی آشنایی داشته و باورهای 
دینی خود را عمیق کرده باشد تا شنیدن و یا خواندن کتاب های 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 می گیرد. از آن جایی که اکبر گودرزی مانند بسیاری از اعضای گروهک های 
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 حوزه های علمیه، علما به خصوص عالمان مشهور و صاحب اثر بود. به 
همین دلیل مشاهده می کنیم که آنها نخست به سراغ شهید مطّهری می روند؛ هر چند آنها چندی قبل 

تیمسار قرنی را ترور کرده بودند.

پایان فرقان 

ترورهای بی وقفة گروهک فرقان همة دلسوزان انقالب را به شدت نگران کرد.
اعالمیة بلند باالی حضرت امام در شهادت استاد مطّهری در کشور موج زیادی انداخت. این 
موج، خفتگان را هم بیدار کرد و به اثرات وحشتناک ترورها و مهم تر از آن، به اثرات تفکرات 
گروهک فرقان بیشتر آشنا نمود. به همین دلیل همة دست اندرکاران انقالب که دستی در کار 
اطالعاتی و امنیتی داشتند، بر آن شدند که در ریشه کنی این گروهک اقدام کنند. سرانجام و پس 
از تالش های 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 بانک ها... دایر شد و از اعضای 50 نفرۀ فرقان فقط 6 نفر اعدام شدند:
1- اکبر گودرزی    
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2- سعید مرآت    
3- علی حاتمی    

4- محمد متحدی   
5- حسن اقرلو

6- عباس عسکری. 
حکم اعدام آنها در سحرگاه 1359/3/3 اجرا 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 نيست.«1

 علی هذا بیش از 30 نفر از اعضا و حامیان فرقان به زندان محکوم شدند و پس از چندی مشمول 
عفو قرار گرفته و آزاد شدند. 

برکات شهادت استاد مطّهری 
مردان خدا در همة حاالت خود، دارای خیر، برکت و اثرگذاری هستند. 

شهادت استاد مطّهری تحوالت زیادی در جامعه به وجود آورد؛ صفوف ملّت فشرده تر شد، 
قلب ها به هم نزدیک تر، 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 ُمطّهـر

مـرتضــی را چو آئـینـه َمظهر 

ای شهیـد ره حکـمـت و عـلـم

خـون تـو حـافـظ دین و دفتـر 
1- صخره سخت.
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در عـزای تـو ای بـحـر تـقـوا

دیـده در خون دل شـد شنـاور 

گـریـه بـر نـاله ره بستـه و غـم

مـی گدازد دلـم را چـو مجـمـر 

خـامه لـرزد در کـف من ازغـم تو 

رایم ماجرای مـاتـم تو  ـُ چـون س

مـردم در متن استراتژی امام 

امام خمینی هم به دلیل این که یک فقیه جامع الشرایط و امروزین بود و به نقش مردم در دیدگاه 
اسالم احاطة کامل داشت، به مردم خود بهای زیادی می داد 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 این که این موضوع توسط مردم به خوبی درک شد. یعنی یک تعامل سازنده و تعییین کننده 
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 توطئـه هایی 

که علیه تمامیت انقالب از طرف استکبـار جهانـی طراحی شده بود، به کلی خنثی شد؛ چیزی که 

هنوز هم ادامه دارد. 
مهم ترین 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 نمی کرد صـدام با ارتش بعـث عـراق که نیرومندترین ارتش کشورهای عرب 
محسوب می شد، وارد جنگ با انقالب نوپای کشور ما شود و در طول این جنگ پرهزینه که 
از حمایت های سیاسی و نظامی و اطالعاتی حداقل 60 کشور جهان برخوردار بود و مدرن ترین 
سالح های شرقی و غربی را در اختیار داشت، نه تنها پیروز نشود، بلکه در جبهـه های نظامی، سیاسی 

و اقتصادی شکست بخورد و پس از مدتی به کلی از صحنة سیاسی و دنیایـی هم خارج گردد. 
بی شک علت العلل پیروزی در جنگ 8 ساله،

 حضور مردم در جبهه و در صحنه بود. 
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روزهای پر التهاب 

انقالبیون در هر کجا که کار  انقالب اسالمی، همة  از پیروزی  در روزهای پر هیجان پس 
می کردند، یک چشمشان به کاری بود که به انجام آن مأمور بودند و چشم دیگرشان ناظر به 
عناصر ضد انقالب به خصوص منافقان، که چه می گویند و چه می کنند و نقشة روزانة براندازی 

آنها چیست؟
تقریباً همـة مقامـات و مسئوالن، رفتار منافقـان را زیر نظر داشتند، به خصوص آنهایی که در 

زندان رفتار ناصواب آنها را دیده بودند و از صحبت هاشان به خوبی فهمیده بودند که آنها تحت هیچ 
شرایطی زیر بار روحانیّت نخواهند رفت. 

تشکیل سپاه پاسداران فرصت بسیار خوبی بود که رسماً و قانوناً نظارت بر اعمال منافقان انجام 

شود. 

به همین دلیل منافقین با سپاه پاسداران به چهار دلیل مخالفت بودند: 

1- سپـاه پاسـداران یک نیروی انقالب مسلّـح بود که در کنار ارتش، پاسـدار انقالب و مبانی 

انقالب بود. منافقان که وجود ارتش را برنمی تافتند، تشکیل سپاه پاسداران بر نگرانی آنها افزود.
2-یکی از وظایف تعریف شدۀ سپاه پاسداران، جمع آوری سالح هایی بود که از روزهای 

پرالتهاب انقالب به دست مردم افتاده بود. این هدف سپاه، منافقین را مضطرب ساخت. 
3- عمدۀ سران و فرماندهان سپاه پاسداران عناصر زندان کشیده ای بودند که عمیقاً ضد منافقان 

محسوب می شدند. 
4- اصوالً منافقین دشمن جّدی زندانی هایی بودند که در زندان رژیم از بی دینی و الابالی بودن 

آنها اطالعات کافی پیدا کرده بودند. 
خود ما، قبل از دستگیری، از هواداران و عالقمندان مجاهدین بودیم؛ گرچه عده ای از عناصر 
قدیمی سازمان از دوستان و همکالسان و حداقل از همشهری های 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 دل های 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 تّوجهی آنها نسبت به نماز انتقاد جّدی داشتیم. مثاًل در هنگام نماز 
مُهر نماز را روی زمین پرتاب می کردند، سپس با پا در جهت قبله قرار می دادند. همین امر عامل 
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مهمی بود که ما از آنها فاصله بگیریم.
در زندان، یک نوع آتش بس بین ما و آنها وجود داشت که زیاد کاری به هم نداشتیم. آنها 
وقتی مقاومت های ما را زیر شکنجه های ماالیُطاق ساواک دیده یا شنیده بودند، الجرم به ما ظاهراً 

احترام می گذاشتند.
در زندان هم به قول مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از فّعال ترین زندانی ها محسوب می شدیم.

این چیزی نبود که از چشم منافقان پنهان بماند.
آنها اصاًل چشم دیدن افراد غیر از اعضای سازمان خود را نداشتند و از فعالیت دیگران اصاًل 
راضی نبودند. به همین دلیل ما را زیر نظر دایمی داشتند تا افکار و اندیشه های اسالمی را تحت عنوان 
تفسیر قرآن به افراد منتقل نکنیم. ولی طبق معمول، خداوند ارادۀ دیگری کرده بود؛ اراده ای 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 / پنج شنبه 1358/1/24

اصوالً در استراتژی منافقان عناصر مسلّح انقالبی نمی گنجید. ما در همین کتاب علت مخالفت 
جّدی آنها را با ارتش مدرن انقالبی بررسی کردیم و بالطبع آنها  با خشم و بهت فراوان نمی توانستند 

شاهد تشکیل یک سازمان انقالبی، والیی و مردمی به نام سپاه پاسداران باشند. 
یکی از اولین اقدامات سپاه پاسداران دستگیری مجتبی طالقانی در روز پنج شنبه 1358/1/24 

بود. 
اتهامات وی را می توان 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 17 نفر از عناصر مجاهدین که تغییر ایدئولوژیک را 
نمی پذیرفتند، به دستور تقی شهرام و دیگر کادر مرکزی بیرون از زندان از جمله مجتبی 

طالقانی کشته شدند. 

1- صخرة سخت. انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 686 . 
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در آغاز انحراف منافقین، تصور عده ای 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 جنازة بعضی از آنها مانند شهید شریف واقفی را سوزاندند.«1 
اما وقتی سران زندانی اعالمیة علما مبنی بر نَِجس بودن مارکسیست شده ها را صادر کردند، با 

واکنش بسیار تند آنها روبه رو شدند.
برای مثال موسی خیابانی معاون رهبر منافقین خطاب به علما گفت: 

»شما صالحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید. زیرا همیشه دنباله رو هستید. 
حّد خودتان را بشناسید و پا را از گلیم خود بیرون نگذارید«.2 

آقای محّمدی گرگانی از کادرهای مرکزی سازمان در زندان در مورد واکنش رجوی به 
آیت اهلل طالقانی می گوید: 

»در زندان کار به جایی رسیده بود که افرادی مثل رجوی به مرحوم طالقانی اجازه 
نمی دادند تفسیر قرآن بگوید. می گفتند: او چون مالکیت خصوصی را قبول دارد، گرایشات 

خرده بورژوازی دارد.3 
در سال 55 بر سر سفره نشسته بودیم که یک جوان 19-18 ساله گفت: طالقانی 

کیست: او به قول مسعود یک خرده بورژواست. )یعنی طرفدار سرمایه داران 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 9-8 سال که در زندان 

بودند، برخورد مسعود رجوی با آنها طوری بود که انگار این آقایان نجس اند. 
مسعود می گفت: ما آمده ایم و یک چیز تازه ای آورده ایم 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 محّمد غرضی به 
عنوان مسئول عملیات، در تاریخ 58/1/24 توسط دو عضو گروه عملیات سپاه پاسداران: آقای اصغر 

1- دانشگاه صنعتی شريف به همین دلیل به نام آن شهید مظلوم تغییر نام داد.
۲- کتاب مجاهدين خلق از پیدايی تا فرجام، 56/1/3.

3- صخرة سخت، ص 649 . 
4- کارل مارکس فیلسوف معروف آلمانی ضد سرمايه بود و سرمايه داری را عامل گسترش ظلم و تبعیض می دانست. پیروان مارکس مخالف 

سرمايه داران هستند. منافقین هم که تفکر مارکسیستی داشتند، از آغاز با بازاری ها و کارخانه  دارها که دنبال تولید بودند ،عمیقاً 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 

پاسداران انقالب اسالمی است؛ عنصری که سهم زیادی در مارکسیست  شدن اعضای سازمان و در 

خشونت های 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. 

اولیّة آن را آقای دکتر والیتی، دکتر شهید  انجمن اسالمی پزشکان که اعضای  در جلسة 
لواسانی، دکتر غرضی و... تشکیل می دادند، خواسته بودند که انگیزۀ 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 عّلت 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. 

قباًل در کتاب خاطرات سیاسی این جانب به نام »عبور از شط شب«1 به صدور حکم بازداشت 
مجتبی طالقانی اذعان کرده ایم؛ کتابی که 1383 منتشر شده است. 

مختصری پیرامون دستگیری مجتبی طالقانی 

همان گونه که نوشتیم، فرزند آیت اهلل طالقانی را به دالیل عدیده و اعمال مجرمانه توسط گروه 
ضربت که زیر نظر آقای مهندس سیدمحمد غرضی در سپاه پاسداران کار می کردند، بازداشت شد. 
موج برخاسته از این دستگیری که تماماً توسط منافقین راه اندازی و هدایت می شد، مشکالتی را 
به وجود آورد. بحران ناشی از این اتفاق به گونه ای 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 

1- عبور از شط شب، علی محمد بشارتی، ص ۲۲9.
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آقای غرضی از روز جمعه 1358/1/26 تا یک شنبه 1358/1/28 طول 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 آیت اهلل 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 یک شنبه با همان سواری »بلیزر« که حضرت امام خمینی را پس از 

بازگشت به بهشت زهرا برده بود، به قم رفتیم. 
آقای محسن رفیق دوست طبق معمول رانندۀ 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 
1358/1/29 به محضر امام در محل اقامتشان که منزل آیت اهلل 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 آماده ایم اگر 
حضرتعالی کار ما را خطا می دانید، امر بفرمایید ما را دستگیر کنند. 

روی به خاک می نهم گر تو هالک می کنی          دست به بنـد می دهم گر تو اسیر می بری 

حضرت امام پس از التفات فراوان و محبّت بسیار، دو جملة کوتاه و گویا فرمودند: 
»بروید و به کار خود ادامه دهيد. 

هيچ 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 کنيد.«

 حضرت امام در عین حال فرمودند:
» سعی کنيد رضایت آقای طالقانی را به دست آورید، همين.« 
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چیز دیگری نه امام فرمودند و نه از ما کسی مطلبی اضافه کرد.
بنابراین آن جا که عده ای ادعا کرده اند که پروندۀ بازجویی مجتبی طالقانی را آنها به امام داده اند، 
کذب محض است. زیرا در این بازداشت، هیچ کس 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 پرونده ای 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 تحریک آمیز زیرا در رابطه با بازداشت مجتبی طالقانی را صادر کرد: 

»اعالم می داریم:
از همین امروز یک شنبه 26 فروردین، نیروها و افراد نظامی خود در سراسر کشور و 
همچنین کلیّة تجارب نظامی – انقالبی چهارده سالة سازمان مجاهدین خلق ایران را تمامًا 
و بدون هیچ گونه چشم داشت و انتظار متقابل، تحت نظارت و فرماندهی عالیة حضرت 

آیت اهلل العظمی طالقانی قرار می دهیم.
این حکم برای کلیّة نیروهای سازمان قطعی و الزم االتباع است. بنابراین صرف نظر 
از قیودات شخصی که در ارتباط با کنترل دولت، ضمن تماس های آینده خواهیم پذیرفت 
به حضرت آیت اهلل طالقانی به مثابه قاضی و َحَکم نهایی خود در کلیّـة عضـالت نظامی 
احتمالی که از این پس، چه در ارتباط با دولت، چه در ارتباط با سایر نیروها، پیش خواهد 

آمد، می نگریم«.1 
راستی که منافق، منافق است. 

مسعود رجبی که در زندان، مرحوم آیت اهلل را خرده بورژوا و از طرفداران سرمایه داری می دانست 
و اجازه نمی داد که ایشان در زندان تفسیر بگوید- حتی به قولی آن مرحوم را به کلّی منزوی کرده 

بود - در ماجرای دستگیری مجتبی، او را آیت اهلل العظمی می خواند!! 

1- روزنامة اطالعات، 1358/1/۲5، ص 3. 
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همچنین او تلویحاً نیروهای انقالب را به رو در رویی نظامی تهدید می نماید. 
عجیب است:

- رجوی که از سال 1350 بدون داشتن کمترین تجربة نظامی دستگیر می شود، چگونه می خواهد 
تجارب نظامی سازمانش که بسیط و ساده و گریزان از مردم بودند، در خدمت آیت اهلل طالقانی 

مردم دار قرار دهد!! 

ارتحال دردناک آیت اهلل طالقانی 
سرانجام آیت اهلل 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 19 شهریور ماه 1358 به رحمت ایزدی پیوست. 
فوت آن مرد بزرگ که اسوۀ مقاومت در برابر رژیم ستم شاهی و مبارزه علیه ظلم حاکم بود، 

ضایعه ای دردناک و جبران ناپذیر تلقی می شد. 
حضرت امام خمینی طی اعالمیه ای چنین نوشتند: 

»... عمـر طوالنـی این عيب را دارد که هر روز عزیزی را از دست می دهد و به سوگ 

شخصيتی می نشيند و در غم برادری فرو می رود. 

مجاهد عظيم     الشأن و برادر بسيار عزیز حضرت حجت االسالم و المسلمين آقای طالقانی 

از بين ما رفت و به ابدیت پيوست و به مأل اعلی با اجداد گرامش محشور شد.

برای آن بزرگوار، سعادت و راحت و برای ما و امت ما، 

                                                 تأسف و تأثر و اندوه.

آقای طالقانی یك عمر در جهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. 

او یك شخصيتی بود که از حبسی به حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود؛ و 

هيچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت. 

من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پر ارج خودم را یکی پس از دیگری از 

دست بدهم.

او برای اسالم به منزله حضرت ابو ذر بود؛ زبان گویای او چون شمشير مالك اشتر بود؛ 

بُرنده بود و کوبنده. 

مرگ او زودرس بود و عمر او با برکت. 
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رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او، که در رأس پرهيزکاران بود، و بر روان خودش که بازوی 

توانای اسالم. من به امت اسالم و ملت ایران و عایلة ارجمند و بازماندگان او، این ضایعة 

بزرگ را تسليت می دهم. 

رحمت بر او و بر همة مجاهدان راه حّق. 

و السالم علی عباد اهلل الصالحين.
روح اهللهَّ الموسوي الخمينی «1

طبق معمول منافقین حداکثر سوء برداشت را از ارتحال آن بزرگمرد داشتند.
آنها در مراسم تشیع آیت اهلل طالقانی شعار انحرافی سردادند که: 

»بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو ُکشتی!!«

کسی احتمال ضعیف هم نداد که آیت اهلل طالقانی با مرگ غیر طبیعی از دنیا رفته باشد. اما 
منافقین که به هر بهانه ای زهر خود را به جان انقالب می ریختند، هم در مورد فوت مرحوم طالقانی 

ایجاد شبهه کردند و هم شهید بهشتی را متهم به قتل او معرفی نمودند. 
شهید بهشتی ماه ها بعد هم با دسیسه های منافقین نتوانست در جمع مردم سخنرانی کند. به قول 
حجت االسالم فرزانه امام جمعة موقت مشهد در سال 1359 در چهار شهر از شهرهای خراسان در 
خدمت شهید بهشتی رفتیم، ولی در تمامی این شهرها منافقین با سر دادن شعارهای زشت، مانع از 

سخنـرانی دکتر بهشتی شدند. 

یک نظر مهم آیت اهلل طالقانی نسبت به مجاهدین 

محمد توسلّی از اعضای نهضت آزادی هم یکی از دیدارهای مسعود رجوی با آیت اهلل طالقانی 
را این گونه روایت می کند: 

»حدود اوایل شهریور ماه 1358، ده 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. واقعاً اینها بچه اند.

1- صحیفة امام، ج 9، ص 486. 
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به آنها گفتم:
این عّمامه ای که روی سر من است، »بولدوزر« است، آدم عاقل در مقابل بولدوزر قرار 

نمی گیرد. بلکه از کنار آن عبور می کند.
چرا شما دارید زمینه های تقابل  با آقای خمینی و روحانیت را فراهم می کنیم؟ 

این به ضرر شماست«.1

سرانجام گروهک منافقین

نه تنها منافقین با آن تفکر غلط و با آن تندروی ها و مردم گریزی ها، سرانجامی شوم و تلخی 
داشتند، تمامی گروه ها و گروهک های 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 به  وجود آوردند. 
تا این جای بحث ها، 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 هیچ کس را قبول نداشتند. با تکیه با همین تفکر 
پر اشکال بود که آنها هرگز َسِر 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 آدم کش نشستند و از آمریکا، انگلیس و اسرائیل و ارتجاع منطقه 

خط براندازی گرفتند.
قرآن کریم به چنین افرادی می فرماید:

َفبَاىِّ َحدیٍث بَعِدِه ُیوِمُنوَن.2 
پس به کدام سخن بعد از این ایمان می آورند.

خالصة فصل پنجم 
آن چه در این فصل به صورت خالصه مطرح شد، اشارۀ مختصری به سرفصل بحران ها و 

مشکالتی بود که انقالب اسالمی از همان روزهای نخست با آنها مواجه بود.
1- خطاهای استراتژيک، محمدتوسلی، نشرية چشم انداز ايران، ش 33. 

۲- سورة مرسالت، آية 5 .
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ما بارها در نوشته های خود به اهمیّت ویژه ای که کشور ما داشته و دارد، اشاره کرده ایم. بنابراین 
بروز مشکالت فراوان و متنوع در روزهای اول پیروزی چندان تعجب آور نبود. چرا که دشمن ما 
آمریکا مهم ترین پایگاه خود را در منطقه از دست داده بود و قرار و آرام نداشت. آن چه موجب 
تعجب و تأسف و غیر قابل قبول بود، دخالت مستقیم و غیرمستقیم بعضی از علما و روحانیت در 
بعضی از این بحران ها 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 مراغه ای در تبریز قهرمان، به راه 
انداخت، از صفحات زشت تاریخ خیانت     بار ملی گرایان است. مع االسف این مشکل مورد تأیید 
و حمایت آقای سیّدکاظم شریعتمداری بود. اتفاقاً این پدیدۀ 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 نوشته های قبلی خود مانند عبور از شط شب، 
ص 443 شرح مبسوط داده ایم، از تکرار مکررات خودداری می کنیم؛ هر چند با حمایت پروردگار 
سبحان و لطف امام عصر ارواحنا فداه انقالب از همة این بحران ها با پیروزی و سربلندی خارج شد، 

ولی بی آبرویی نصیب حامیان فتنه شد. 
آری، زمستان گذشت، اما رو سیاهی همیشگی برای زغال باقی ماند. 



فصل ششم

اولين همه پرسی انقالب اسالمی
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  نقش رأی مردم در نظام مردمی 
یکی از عوامل اثرگذار و تعیین کننده در انقالب اسالمی توجه ویژۀ 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 قاهرۀ پروردگار، به مردم بهای زیادی می دادند و اعتقاد زیادی به نقش مردم در تحوالت 

کشور داشتند.
با نگاهی گذرا و اجمالی به تاریخچة احزاب سیاسی کشور در دویست سال اخیر، هیچ کدام 
از احزاب توجهی به مردم و خواست مردم نداشتند؛ هرچند بعضی از احزاب نام مردم را یدک 
می کشیدند، ولی بی توجهی به  مردم، موجب بی اعتنایی مردم به آنها و با اساسنامه و مرامنامة آنها شد. 
مردم ما هیچ گاه به احزاب سیاسی دلبستگی پیدا نکردند و عضو هیچ حزبی نشدند. اصوالً 

هدف از تشکیل حزب سیاسی عالوه بر استفاده از ظرفیت ها و تجربه  ها، 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 قدرت های قایقة دنیا و تحکیم پایه های حکومت پهلوی، 
می بینیم که مردم به آنها بی اعتنا بودند. زیرا مردم می دانستند 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 به خوبی می دانستند که علت العلل تندروی ها و مردم گریزی های شاه القائات استعمارگران 
و حمایت آنها از بی اعتنایی دربار و دولت به مردم است. پس مردم هم حق داشتند مخالف شاه و 

حامیان او باشند.
ذیاًل به چند اظهار نظر پیرامون بی توجهی و دشمنی شاه نسبت به مردم ایران می پردازیم.

شاه، دشمن وطن و دشمن مردم
فرح می نویسد:

ایران خارج شویم، خیال می کردیم زندگی شاهانه  ای داریم.  از  از آن که  »تا قبل 
درحالی که زندگی شاهانة ما پس از مرگ محمدرضا شروع شد. اکنون می فهمم که چرا 
محمدرضا به ایران و ایرانیان عالقه ای نداشت. من با دوست داشتن وطن مخالف هستم. 
البته بعضی کشورها در واقع دوست داشتنی هستند. ممالک زیبایی مانند: کانادا، سوئیس، 
فرانسه و همة جاهای زیبایی که بین جنگل و دریا قرار گرفته و آسمان نیلگون دارند، 
دوست داشتنی هستند، اما کشورهای خشک و بی آب و علف و صحاری وسیع و شن زارهایی 

مانند کویر لوت یا کویر نمک بزرگ ایران، چه عالقه ای در انسان بر می انگیزد«.1
راستی که دودمان پهلوی به دلیل سفاهت چقدر ساده، کشور و مردم کشورمان را تحقیر 

می کردند و به دلیل حقارت عمیق و همه جانبة شخصی، منابع کشور و خود را ارزان می فروختند. 
فریده دیبا مادر فرح می نویسد:

»محمدرضا در این اواخر )ده سال آخر سلطنت( به حرف هیچ خیرخواه مصلحی گوش 
نمی کرد و همه را احمق و کودن و ابله و نادان و بی اطالع و عقب افتاده می دید. 

طفلک برادرزادة عزیزم رضا قطبی که فردی صادق و مطلع و دلسوز بود، پیوسته نسبت 
به دور شدن محمدرضا از واقعیت های اجتماعی ایران به او هشدار می داد. اما محمدرضا 

پس از آن که یکی دو بار عریضه های رضا قطبی را مالحظه کرد، به فرح گفت: 
''به این جوجه توده ای بگویید دیگر در امور سیاسی دخالت نکند.''

محمدرضا هرکس را نمی پسندید، توده ای یا دیوانه می نامید. هیچ ندای مخالفی را 
تحمل نمی کرد. محمدرضا بسیاری از رهبران جهان را هم تحقیر می کرد و دیوانه و نادان 

و ابله می خواند. 
1- دختر يتیم. فرح پهلوی. ج ۲ ص 1036. 
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در »باد« کردن محمدرضا و تخریب ذهن و روان او رهبران خارجی هم سهم عمده ای 
داشتند. نیکسون رئیس جمهور آمریکا آمده بود ایران و می گفت 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 می کرد. دخترم از این زودباوری محمدرضا حرص 
می خورد و رنج می برد، اما چه کسی جرأت داشت مضرات این ساده لوحی را به محمدرضا 

گوشزد کند؟«1
در وطن فروشی، اشرف پهلوی خواهر شاه هم تخصص داشت. او که برای تاراج ثروت های 
کشور از همة فرصت ها استفاده می کرد، اصوالً صبر و حوصلة زیادی نداشت و به بدترین شکل 

ممکن به جان سرمایه های کشور می افتاد و همه را درجهت ثروتمندتر شدن خود به باد می داد. 
فرح می نویسد: 

»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 ُخبره و افراد وارد، برای بهره برداری از 
آن آثار با »لُودر« و »بولدوزر« به جان منطقة باستانی افتاد و برای آن که مثالً یک کوزه و 

یا خمره را از دل خاک بیرون آورد، ده ها اثر باستانی نفیس را نابود می کرد.« 
فرح در ادامه می نویسد:

» پس از شنیدن عملکرد اشرف، خود به محل رفتم. در مسیر چندین کیلومتر اتومبیل 
از روی تکه پاره های آثار قدیمی که به دست عّمال اشرف شکسته شده بود، عبور کردیم. 

وقتی این گزارش را به محمدرضا گفتم، وی بابی اعتنایی کامل گفت: 
''کشور از این خرت و پرت ها!! فراوان دارد.''«.2 

نتیجة مردم گریزی های شاه

این عیب بزرگ دیکتاتورها و زمامداران مردم گریز است که مردم را دست کم می گیرند و از 
نقش برجستة آنها در مسائل مختلف کشور بی توجهند. 

مردم گریزی های شاه موجب شده بود که در تمامی جلسات و میتینگ های دولت و دربار از 
1- دخترم فرح. فريده ديبا. ص 341.

۲- همان، ص ۲85.
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مردم خبری نباشد، زیرا به دلیل برخورد غلط با مردم، آنها نیز بی اعتنایی 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'' می نامیدیم، او هم در حلقـة دوستان ما 
قرار داشت. پری یک زن روزنامه نگار 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 نمی کردند و یا تعداد شرکت کنندگان فوق العاده 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 بی توجهی مردم به نمایش های دربار بود.

وقتی دورۀ انتخابات مجلس می شد، روزنامه ها و مجالت مقاله های مهم و سرمقاله هایشان را به 
انتخابات اختصاص می دادند؛ اما این کارها تأثیری بر روی مردم نداشت.

فریده دیبا در ادامه می نویسد:
»اگرچه انتخابات برگزار می شد، اما من می دانستم که اسامی کسانی که باید به مجلس 
بروند، از سوی نخست وزیر به اطالع محمدرضا می رسید و محمدرضا اسامی عده ای را  خط 

می زد و عده ای را تأیید می کرد.
این اسامی را ساواک تهیه می کرد و تالش ساواک بر این بود که در شهرها و شهرستان ها 
بگردد و افرادی را پیدا کند که ضمن وفاداری به نظام حکومتی، پسندیدگی محلی هم داشته 

باشند.«2 
 

شاه بدون مردم

همان گونه که در نوشتة فریده دیبا آمده است شاه هرچند انتخابات مجلس شورای ملی را ظاهراً 
1- همان، ص 137.
۲- همان، ص 138.
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برگزار می کرد، اما چون مردم شرکت نمی کردند، وانمود می کرد که مردم فعاالنه در انتخابات 
شرکت می کنند. 

یک نمونة دیگر از همین سیاه بازی درباریان شاه را در مورد حضور مردم از قول فریده دیبا 
می شنویم:

»محمدرضا هر وقت از بازدیدی برمی گشت، چند بار دست هایش را ضـدعفونی 
می کرد و می گفت: 

''رعایا اَخ و تف خود را به دست من مالیده اند.''«.1
بیچاره مردمی که چنین پادشاهی داشته باشند. در زمان شاه اگر بعضی از مردم به هر دلیلی دست 
شاه را می بوسیدند، عکس العمل شاه هم آن گونه بود. قابل توجه آن که شاه تا سال های آخر حکومت 

خود، مردم شریف ایران را »رعایا« می خواند؛ البد چون خودش را ارباب مردم می دانست؟!! 
نمونه ای دیگرکه فریده دیبا از ریاکاری های گسترده دربار و دولت نوشته است، قابل مالحظه 

است. 
»اکنون بد نیست به ذکر خاطره ای 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 برسنجه های )عادات( آن روزگار 
روستاهای ایران، خانه های مطلوب و شاید ایده آل به  شمـار می آمد. )نمونه های 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 یخچال ها را به 
جای قراردادن در آشپزخانه در تاالر و کنار تلویزیون گذشته اند. بعد تعجبم بیشتر شد. 
زیرا دیدم خـانم هایی که به  عنوان زنان روستایـی در این منـازل هستند، بیشتر ناخن های 

1- دخترم فرح.  فريده ديبا )مادر فرح(، ص 186. 
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درست  شده و الک زده دارند. همچنین فاقد لهجة محلی می باشند و خیلی سلیس و شسته 
و رفته حرف می زنند. 

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. یخچال ها 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 زلزله زده کاری انجام نشده و این ده – پانزده خانه را هم 
برای بازدید آن روز آماده کرده بودند. اما هیچ کاری نمی شد کرد. مقامات محلی فاسد، 

ریاکار و صحنه آرا بودند... 
در بازدید ها صحنه را طوری ترتیب می دادند تا مردم حاضر در محل دست چین شده 
و آموزش دیده باشند. مردمـی که در برخورد با محمدرضـا و فـرح هیچ خواستـه ای جز 
آرزوی سالمتی برای شاه و شهبانو نداشتند و جملگی از اوضاع و احوال خود ابراز خرسندی 

و رضایت داشتند.«1 
عمدۀ اظهار نظر فریدۀ دیبا در این نوشتار درست است، غیر از نتیجه گیری وی.

او می گوید:
''مقامات محلی فاسد، ریاکار و صحنه آرا بودند.'' باید بگوییم ریاکاری و فساد مقامات محلی 
نمونة کوچکی از فساد گسترده ای 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.

 به  راستی:
- اگر زمامداری سالم باشد،

 نیروهای تحت امر وی جرأت انجام خالف را ندارند.

اولين همه پرسی پس از انقالب اسالمی
برای آن که از اصل موضوع فاصله نگیریم و حضـور مـردم پس از انقالب اسالمی در تعیین 

1- همان، ص 188.
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سرنوشت خود اشاره ای داشته باشیم، به موضوع اولین همه پرسی بعد از انقالب باز می گردیم.
گفتیم که اعتقاد امام به مردم بسیار بود. امام در طول مبارزه به کرات 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 متقاباًل 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 صحنه های 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 تکان دهنده زیر تبلور یافت که در روزهای انقالبی 

و در راه پیمایی ها مردم می سرودند:

خمینـی ای خمینی بن شکـن          هستی من عمر من و جان من
فدای راِه رِه تو رهبر

اهلل اکبر، اهلل اکبر
ای وارث امام اثنی عشر               یگانه در مبارزات بشر

اشاره ای کن تا بدهم سر
اهلل اکبر، اهلل اکبر

حضرت امام جّداً به مردم بهای زیادی می دادند. 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 نشان  دهند؛ آن هم با فراخواندن مردم به پای صندوق های رأی. رأی به 

آن چه مردم می خواستند و در راه پیمایی ها شعار می دادند. 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی

مردم با قطع وابستگی کشور به بیگانگان به استقالل رسیده و با بیرون راندن شاه از کشور به 
آزادی دست یافته  بودند. حال نوبت رسیدن به جمهوری اسالمی بود.

پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن 1357 و رسیدگی سریع به امور و تنظیم برنامه ها 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 به  موازات این کارها، دنبال همه پرسی بودند. طولی نکشید که نوروز آمد و کشور تعطیل 
شد. شنیده ها حکایت از آن دارند که امام می خواستند قبل از عید نوروز همه پرسی صورت گیرد 
تا جمهوری اسالمی همراه عید، عظیم و شکوهمند باشد. اما به هر دلیل نشد. ولی بالفاصله پس از 
تعطیالت یک هفته  ای، دولت مقدمات امر همه پرسی که از خیلی قبل شروع شده بود، در روزهای 
ششم و هفتم فروردین صورت گرفت. برگه های آرا آماده بود و صندوق های اخذ رأی در اسفند 
ماه تهیه شده بود. روز هشتم فروردین حوزه های اخذ رأی به  مردم معرفی شد و در دو روز نهم 
و دهم فروردین ماه رفراندم - یعنی همه پرسی-  انجام شد؛ یعنی کمتر از 47 روز پس از پیروزی 

انقالب؛ امری که در هیچ کشوری انجام نشده بود.
این همه پرسی چند اثر سیاسی بدیع داشت:

1- پیوند امام و مردم و مردم با امام محکم تر و مستحکم تر شد.

2- مردم به  خوبی متوجه شدند که امام به رأی، نظر و دیدگاه مردم اهمیت بسیار زیادی می دهند 

و بس.
3- جهان که از درک انقالب اسالمی عاجز بود، با این همه   پرسی زود هنگام، در برابر امام سر 

تعظیم فرود آورد و به معنای حکومت مردمی تا حد زیادی پی برد. 
4- با این همه پرسی بعضی از گروه ها و گروهک های ضد انقالبی که نمی خواستند حکومت 

اسالمی در ایران مستقر شود، با حضور گستردۀ مردم در پای صندوق های آرا مأیوس تر شدند.
5- افراد بدبین نیز دریافتند که امام تأثیر ناپذیرند و تحت تأثیر سخنان ملی گراها، غرب گراها و 

شرق گراها قرار نمی گیرند و به آن چه به مردم وعده داده بودند، عمل کردند.

نتیجة همه پرسی: 98% آری

بنا به آن چه 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 کرده  اند، پیر و جوان، زن و مرد، خرد 
و کالن، در پای صندوق های اخذ رأی حضور یافتند و حاصل همه پرسی، برشکوه آن افزود و همه 

را شادمان کرد.
آری 98% مردم اعالم کردند که خواهان جمهوری اسالمی هستند. 
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ذیاًل و به صورت تفکیک آرای مردم شهرهای دور و نزدیک را دربارۀ همه پرسی می آوریم.

آخرین نتایج تهران
آخرین نتایج رفراندوم از دوازده منطقه از مناطق14گانة تهران نشان می دهد که 97% در تهران 

به جمهوری اسالمی رأی داده اند. 
حجت االسالم مروارید رئیس هیأت نظارت و مسئول معرفی شدۀ شورای انقالب در برگزاری 

رفراندوم در تهران اعالم کرد:
- تا ساعت 9 صبح امروز 2/192/985 نفر در 12 منطقة تهران به جمهوری اسالمی رأی مثبت 

داده اند. 
شهر ری و شمیران هم جزء مناطق 14 گانة کمیته های امام خمینی در تهران می باشد.

در 12 منطقه که آرای آنها مشخص شده 63/078 نفر به جمهوری اسالمی »نه« گفته اند. 
در دو حوزۀ دیگر تا 9 صبح امروز 733/407 رأی مثبت و 24/858 رأی منفی خوانده شده 

است. شمارش آرا در این دو حوزه هنوز همچنان ادامه دارد. 
حجت االسالم مروارید در گفتگوی کوتاهی به کیهان گفت: 

- برگزاری همه پرسی در تهران از نظم کامل برخوردار بود و هیچ گونه بی نظمی یا اجباری در 
کار نبوده است. 

وی افزود:
- برای نمونه در یک حوزه در شهرآرا 2485 نفر رأی داده اند که ترکیب آرا به صورت زیر 

است: 
2340 رأی مثبت و 144 رأی منفی بوده است. در میان آرای منفی این حوزه دو نفر خواهان 
رژیم مشروطة سلطنتی به رهبری شاه مخلوع بوده اند. 140 تن نیز خواهان انواع جمهوری های دیگر 

بوده اند. 
حجت االسالم مروارید با رد هر نوع اخالل و بی نظمی در انتخابات، گفت: 

- جوانان در برگزاری دومین و بزرگ ترین همه پرسی تاریخ ایران نقش اساسی بازی کرده اند. 
وی یادآور شد:

- به زودی نتایج رفراندوم در تهران با تفکیک آرا، منتشر می شود. از بیش از 3 میلیون رأی 
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دهندۀ تهرانی نزدیک به 2 میلیون نفر در منطقة جنوبی شاهرضا]خیابان انقالب[] بوده اند. 
حجت االسالم مروارید معتقد است که:

- با  جمهوری اسالمی فقط استثمارگران مخالفت می کنند.1

مثلث شکوهمند و اثرُگذار

حضرت امام از سال ها پیش و همان روزهایی که در نجف اشرف موضوع حکومت اسالمی با 
عنوان »والیت فقیه« را تدریس می کردند، برای رسیدن به پیروزی، روی یک موضوع تأکید فراوان 

می کردند:
١- خداوند 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 زبان زد خاص و عام بود.

 قول شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر در مورد امام، زیبا، معروف و شنیدنی است.
ایشان گفته بود:

اَب ِفى اهلِل ا ْذَ ُذوبُوا ِفى الُْخِمينى، َكْمَ
)درامــامخمـیـنـیذوبشــویـد،
چوناودرخداوندذوبشدهاست.(

امام خمینی، اسالم را دوست داشتند و الحق برای پاسداری از ارزش های 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  ایده ای جز با تشکیل حکومت، مقدور نیست و اندیشة حکومت اسالمی امام 

نیز به همین دلیل بود. 

1- روزنامة کیهان، يک شنبه 1۲ فروردين 1358، ص ۲.
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٢- اعتقاد به مردم
حضرت امام به مردم اعتقاد زیادی داشتند و به سه دلیل به مردم بهای زیادی می دادند:

الف: احترام به مردم یک آموزۀ شکوهمند اسالمی است.
اصوالً بعثت انبیای عظام برای هدایت مردم بوده و خداوند مهربان در نهضت عظیم ارسال 

پیامبران، هزینه های 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 می فرماید:

1. َو َیْقُتُلوَن الَناِّبِياّيَن بَِغْيِر الَْحِقاّ
وپیامبرانرابهناحقمیکشتند.

2. َو َیْقُتُلوَن الَناِّبِياّيَن بَِغْيِر َحٍقاّ
وپیامبرانرابهناحقمیکشتند.

در مورد »بغیرالحق« و »به غیر حق« نکته ای تفسیری دارد که از آن می گذریم. ولی اضافه 
می کنیم که »َيْقُتُلوَن« فعل مضارع است. فعل مضارع دلیل بر دوام و استمرار می باشد. یعنی کشتن 
انبیای الهی اتفاقی نبود، بلکه به صورت قاعده و عادت درآمده بود. یعنی تعداد قابل مالحظه ای از 

124 هزار پیامبر الهی با تحریک حاکمان کافر و ستم کار کشته شدند، ولی راه آنها تداوم یافت.
ب: به لحاظ سیاسی، مردم، محور کارها باید باشند. زیرا همة تالش های مصلحان عالم باید برای 

نجات توده های دربند و مردم بی پناه باشد. بدون توجه به مردم، 
                                              هیچ حرکتی قابل قبول نیست،
                                                         و به نتیجه هم نمی رسد.

 امام خمینی که خود برخاسته از مردم و همراه مردم و دلسوز مردم بودند و زبان مردم را هم به  
خوبی می دانستند، با همان زبان ساده با مردم حرف می زدند. 

این حرکت اسالمی، انقالبی و مردمی- که به نام انقالب اسالمی می شناسیم- 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 روبه رو شد.
1- سورة بقره، آية 61 .

۲- سورة آل عمران، آية ۲1.
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ج: حضرت امام به خوبی از ناکامی و شکست احزاب پرسروصدا، کم طـرفدار و کم مـایه 
اطالعات کافی داشتند. در دویست سال اخیر که دوران حزب بازی و گروه گرایی بود، احزاب 
بسیاری طلوع کردند، ولی به دلیل بی اعتنایی به مردم خیلی زود افول نمودند. حتی احزاب کمونیست 
که در یک مقطعی در قرن بیستم آوازۀ آنها دنیا را پرکرده بود، به مجرد آن که »گورباُچف« رهبر 
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 نمی افتد و دوام نمی آورد. 

پس نمی توان روی تشکل های غیر مردمی حساب بازکرد و تبعاً نمی توان به امیـد آن حزب 
کاری انجام داد و یا به جایی رسید.

احـزاب بزرگ کشورهای دنیا باشگاه پول دارها و قدرت مداران است. آنها هم نمی توانند برای 

مردم کاری کنند. فقط در انتخابات است که به روزنامه های زیادی پول می دهند تا با تبلیغات گسترده 

و پرخرج برای آنها کاری انجام دهند. 

صد البته چون مردم به آنها کاری ندارند، گاهی حتی در آمریکا 50% مردم در انتخابات شرکت 
می کنند. بنابراین گاهی نمایندۀ دموکرات ها و یا جمهوری خواهان تنها با آرای  25%  مردم رئیس 

جمهور می شوند. 

٣- وحدت کلمه 
سومین موضوع در استراتژی امام وحدت فرماندهی و وحدت رهبری بود؛ چیزی که بارها به 

زبان ساده وحدت کلمه می  گفتند. 
بسیاری از سیاسیون که این اندیشة امام را می دانستند، سعی کردند تا این ضلع مهم از مثلث 
استراتژی را بشکنند. آنها چون نمی توانستند دو ضلع نیرومند دیگر این اندیشه یعنی اسالم و مردم 
را بشکنند، تالش باطلی برای ضربه زدن به امام داشتند. مثاًل حزب خلق مسلمان که ظاهراً رهبر آن 
مقدم مراغه ای- ولی در حقیقت آقای شریعتمداری- بود، سعی می کرد که رهبری را تجزیه و 
متعدد کند. مع االسف همان گونه که در همین کتاب آوردیم، جبهة ملی با زعامت دکتر سنجابی در 
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راه پیمایی های تهران عکس مصدق و عکس آقای شریعتمداری را حمل می کرد. 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 شاخصه های 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 قدرت های حامی شاه،
                                                                           مانند آمریکا، اروپا، ارتجاع و اسرائیل شدند.

                                                     و موفق به شکستن همة توطئه ها شدند.
َو َما َتَشاُوَن ِإَلاّ َأن َیَشاَء اهللُ َربُّ الْعالَميَن.1

1- سورة تکوير، آية ۲9.
و تا خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، ]شما نیز[ نخواهید خواست.
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نتایج آرای اولین همه پرسی)جمهوری اسالمی: آری- نه(

نهآریشهرنهآریشهر
71736126رفسنجان2675937نائین

126780458شهرستان آمل303867اردستان
11294766کازرون6058668گلپایگان
339731اقلید فارس191600348لنجان

66950553قصرشیرین و حومه241686سمیرم علیا
675871072شهر بندرعباس86126118نجف آباد
-76جزیره ابوموسی12182247کاشان
2770223دامغان69499247فریدن
54526253ماهشهر231445نطنز

5677716دشت آزادگان3376143744شیراز و حومه
6654349شهرضا3703816سروستان

19558شهر کیش1669970زرقان فارس
108246175یزد9842293مرودشت
429476اردکان یزد260179کنگاور
325154تفت-35516نیریز

154772بافق362706سپیدان
-22955بخش مهریز-20003اصطهبان

-12845بخش اشکذر یزد121741100مالیر
-6309بخش خضرآباد یزد23569113بوکان
کرج و

85504326خرم آباد3178631673بخش های تابعه

79196108بروجرد96289133ورامین
3292474دورود6727016جهرم
156000545قزوین و حومه1924993338ارومیه
22653949روستاهای قزوین2047012647آبادان
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نهآریشهرنهآریشهر
7711891052استان مرکزی188380618شهر بابل
17907891اهر7183683057شهر تبریز
200943551مراغه70130192شهر زنجان

1722813بخش گلوگاه8773355کاشمر

شهرستان اردبیل و نمین-4579586گناباد
9132330001129رأی منفی

36578190گچساران3577014فردوس
84293145امام شهر193963طبس
81621204رودسر184378281بیرجند

مشهدوحومه 
90167668مسجد سلیمان و هفتگل6305383912)بدون احمدآباد(

776645پاوه286757801اراک
743887حومه زنجان4779515رامیان

7282851ابهر و سلطانیه4065228سنقر کلیائی
844753خدابنده و افشار135574ثالث باباجانی

116988465بجنورد2973610هرسین
3073073شیروان7711891052استان مرکزی
26210154درگز87473247نوشهر و حومه
393689اسفراین53911192بهشهر و حومه

152108401نیشابور40982632صحنه
34057207باخرز37523338سرپل ذهاب
69846279تربت جام64391207اسالم آباد

164921103تربت حیدریه50831سومار و نفت شاه
83891108سیرجان660626نوسود
1119761شیرگاه1435196جوانرود

789411721هشتپر طوالش3219916شهر بابک
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نهآریشهرنهآریشهر
میاندوآب و حومه-
2726271گرمسار137506137011495 کل آراء

ساوه-
96608116زابل10076449 100833 کل آراء

شهر کرمانشاه و 
6556743538اصفهان2539303957حومه

121388782شهرکرد12856588جیرفت
128516853خرمشهر6510111507استان کرمان

253693گیالن غرب
اصفهان و 

6556742528بخش های تابع

استان اصفهان11892238کرند
13548074470)در مجموع خود(

5187813خمین644018باینگان
362766اردکان4446133روانسر

4607826ملکان150042550ساری و حومه
67422322ایرانشهر16779229آستارا
3862446رامهرمز95293426خوی

70624115ممسنی4252653اسالم شهر و حومه
6513640فسا433361314بندرانزلی

47228618قروه3893803769شهرستان شیراز
4647228مریوان3276723744شهر شیراز

6769248سراب1394319دلیجان و توابع
46417185سمنان68598294شهسوار
114261103میانه2393176رامسر

2318651150اردبیل6512354بم
7388149مشکین شهر379502پارس آباد مغان

113139152مرند1717211033کرمان
5951686شبستر4614855بافت
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نهآریشهرنهآریشهر

21830247خاش2346012آشتیان

63249146فومن5522988صومعه سرا
957028هشترود51390749سلماس
5162227زرند کرمان4879727شوشتر

45479190لنگرود3416335نور

آرای ایرانیهای مقیم خارج از کشور

نهآریکشورنهآریکشور
لندن-

کره جنوبی-57011447 173 رأی باطل شده
6833115 رأی باطل شده

هند-
جمهوری372891779 رأی باطل شده

314 خلق چین

212مراکش2800527آلمان فدرال
116اندونزی456184اطریش
193235عراق29632سوئد
2542ژاپن162108بلژیک
82یمن شمالی1719908فرانسه

121سری النکا1871350منچستر
997358ایتالیا78تونس

مطلب آخری دارد که نیامده است
آماری از کل انتخابات دارد که بهتر است حذف شود.





فصل هفتم

تشکيل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و نهادهای دیگر
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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 می داد؛ 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 کمیته های انقالب داشت، اینک درصدد برآمد که 
نیرویی مسلّح انقالبی بسازد تا آن دسته از امور سیاسی و نظامی که به هر د لیل ارتش نمی تواند 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 می شدند. این افراد باید سریعاً بازجویی 
شده و برای محاکمه و محکومیت تحویل مقامات باالتر می شدند. 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 می آوردند، بازجویی بعضی از آنها را به دلیل سابقة بازداشت 



همگام با انقالب اسالمی270

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 می کرد!!
پس از پیروزی انقالب اسالمی، 

فکر ایجاد یک تشکل والیی مسّلح،

در بین انقالبیون وجود داشت. 

ما می گفتیم چه می شد که سازمانی منسجم مرکّب از جوانان مهّذب و انقالبی تشکیل شود که 
تماماً در خدمت والیت فقیه باشد. 

وجود سازمان منافقین مسلّح و ناآرام و مزاحم یکی دیگر از عواملی بود که چنان اندیشه ای را 
تقویت می کرد... 

ما آن روزها همراه چند نفر از زجر کشیده های دورۀ طاغوت مشغول بازجویی از مقامات 
طاغوتی بودیم و برادران دیگری در چند محل از جمله پادگان ها، کار مشابهی انجام می دادند. 
افرادی مانند شهید محمد منتظری. آقای جواد منصوری و... که از افراد متعهد و انقالبی بودند و به 
دلیل شناخت گسترده ای که از منافقین در زندان یافته بودند، شدیداً 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 1357 تشکیل شد.

اصوالً اعضای دولت موقت اهل این حرف ها نبودند. به همین دلیل بسیاری از انقالبیون شدیداً 
نگران شدند. 

آقای  از جمله مرحوم حجت االسالم  قم  با علمای  را  نگرانی  این  اشکال مختلف  به  نیز  ما 
محمدعلی شرعی منعکس کردیم. 

آقای شرعی که کمک زیادی به ما در هفتـه های پایانی دی ماه کرده بود، مراتب را به شهید 
مطهری رسانده بود. 

طولی نکشید که به اتفاق، خدمت استاد مطهری رسیدیم. شهید مطهری پس از استماع سخنان 
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ما و قبول نگرانی ها 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 آیت اهلل طالقانی در تاریخ 
1358/1/24 بود. حکم بازداشت دیگر، در تاریخ 1358/2/4 به منظور دستگیری محّمدرضا 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 

بی اعتنا به آن عکس العمل ها، به راه خود ادامه دادیم.
موضوع حکم دستگیری فرزند آیت اهلل 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 )علی محمد( بشارتی پای حکم بود.«1
به منظور سرعت در کار بازجویی ها کم کم دوستانی که در زندان طاغوت با آنها آشنا شده 
بودیم، به کمک دعوت کردیم. کار ما تدریجاً توسعه می یافت و دستگیر شدگان پس از تشکیل 

پرونده و بازجویی تحویل دادستانی انقالب می شدند. 
خداوند شاهد است که هیچ متهمی در مراحل مختلف بازجویی نه تنها شکنجه نشد، که حتی 

یک سیلی هم نخورد. این فراز از نوشته ها جزء افتخارات انقالب اسالمی است. 
آری، می شود افرادی که سال های متمادی و به صورت مفّصل خون مردم مؤمن و محروم ایران 
را ریخته بودند و در زندان ها، جوانان و شخصیت ها را شکنجه های سخت داده بودند، اینک که با 
الطاف پروردگار سبحان و نظر مبارک حضرت ولی اهلل 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 انتقام جویی 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 خون خوار ساواک، آرش، ... و زندانیانان خشن و بی رحمی مانند استوار 

1- اعترافات مجتبی طالقانی، صخرة سخت، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص 689 . 
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مؤمنی، استوار افتخاری، استوار ژیان پناه، فرزند حسینی زندانیان تندخود و تند مزاج و بد عهد و 
خون ریز و ده ها 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. 

اولين شورای فرماندهی سپاه پاسداران
در دوره ای که دولت موقت به ریاست مرحوم مهندس بازرگان در کار بود، معاونت اجرایی 
نخست وزیر را آقای دکتر ابراهیم یزدی به عهده داشت. با مساعی دولت موقت و تالش های دکتر 

یزدی آنها توانسته بودند اجازۀ تشکیل سپاه پاسداران را از حضرت امام بگیرند. 
ترکیب اولیة اعضای شورای مرکزی سپاه1 به قرار زیر بود: 

آقای علی دانش منفرد فرماندۀ سپاه، آقای مهندس سیّدمحّمد غرضی معاون عملیات، آقای 
محسن  آقای  تدارکات،  مسئول  رفیق دوست  محسن  آقای  عمومی،  روابط  مسئول  افروز  دکتر 

سازگارا مسئول تحقیقات و... در سپاه اولیه بودند. 
در تشکیالت اّولیة سپاه پاسداران مرحوم حجت االسالم آقای حسن الهوتی به عنوان نمایندۀ 

ولی فقیه در شورا تعیین گردیده بود. 
تشکیل چنین سپاهی هرگز نمی توانست منظور نظر انقالب وانقالبیون باشد. به همین دلیل خیلی 
از اعضای روحانی شورای انقالب مانند شهید مّطهری، شهید بهشتی، آیت اهلل خامنه ای و دیگر 

سیاسیون کهنه کار را بسیار نگران آن سپاه کرده بود. 
فقط دربارۀ ترکیب شورای اّولیة سپاه به وجود محسن سازگارا اشاره می کنیم؛ همان عنصر 
مزدور و جاسوسی که پس از توطئه های 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 5 اسنفد 1357 تشکیل شد.2 

ناگفته نگذاریم که در ترکیب اولیة شورای فرماندهی سپاه پاسداران عناصر انقالبی، متعهد و 
والیت مداری مانند آقایان: محسن رفیق دوست، 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 می شدند. 

1- به دلیل آن که در تهران در 4 محل، سپاه تشکیل شده بود، منظور نگارنده، سپاه در نگارستان هشتم )خیابان پاسداران( است. )ناشر(
۲- روزنامة کیهان، يک شنبه 57/1۲/6 ، ص 8 . 
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تشکیل شورای فرماندهی سپاه پاسداران

سرانجام پس از بحث و بررسی های فراوان و گرفتن نظر مقامات عالیة کشور، و پس از فرمان 
تاریخی حضرت امام خمینی در تاریخ 1358/2/2 مبنی 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 می گرفتند، امضا نمودند. 

1- آقای جواد منصوری، فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
2- علی محمد بشارتی، مسئول اطالعات و تحقیقات و عضو شورای فرماندهی 

3- آقای عباس آقا زمانی )ابوشریف(، مسئول عملیات و عضو شورای فرماندهی 
4- آقای محسن رفیق دوست، مسئول تدارکات و عضو شورای فرماندهی 

5- شهید یوسف کالهدوز، مسئول آموزش و عضو شورای فرماندهی 
6- آقای یوسف فروتن، مسئول روابط عمومی و عضو شورای فرماندهی 

)در حکم آیت اهلل دکتر بهشتی، مسئول روابط عمومی آقای مرتضی الویری بود، اما ایشان در 
شورا حضور نیافت.( 

7- آقای اسماعیل داودی شمسی، مسئول امور اداری و عضو شورای فرماندهی

سپاه پاسداران به شکل فوق و با سازماندهی جدید از روز 1358/2/2 عماًل اعالم موجودیت 
کرد و به کار خود در ساختمانی در شمال ساختمان موجود وزارت اطالعات/ ادارۀ چهارم ساواک/ 

)نگارستان هشتم( به کار خود ادامه داد.
از آن به بعد آن منطقه و خیابان سلطنت آباد به دلیل تشکیل سپاه پاسداران در آن منطقه به خیابان 

پاسداران تغییر نام یافت. 
توضیحاً این که سپاه سابق در اوایل اسفند ماه 1357 تشکیل شده بود، ولی چون رسمیت سپاه با 
حکم شهید بهشتی انجام شد، در اذهان و اسناد، تاریخ تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز 

1358/2/2 ترسیم شده است و آقای الهوتی هم ابقا گردید.
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اهميت سپاه پاسداران انقالب اسالمی
صرف نظر از این که سپاه پاسداران را چه کسی مطرح کرد و چه کسی و چه کسانی به تصویب 
رساندند و با چه نیّت و اندیشه ای شروع به کار کرد، باید گفت و بر آن تأکید کرد که فکر چنین 

نیرویی، مقّدس، ارزشی، به جا، کاماًل ضروری و شایسته بود. 
کارنامه و عملکرد سپاه پاسداران که از همان روزهای آغازین وارد صحنه های 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.ان شاءاهلل. 

خدمات اثرگذار و بی نظیـر سپاه پاسـداران در جنگ 8 ساله، 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 رعب آور و تسخیـر ناپـذیر گردید.

 همچنان که این نام برای مردم عزیز و انقالبی و والیت مدارمان،

                                         موجب آرامش و جمعیت خاطر است. 

سپاه همان قدرتی است که امام عزیز فرمودند:
»اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.« 

نمونة حکم شهید بهشتی برای اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران
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اشاره کنیم که جملة فوق را حضرت امام خمینی در 1358/5/29 پس 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 صحبت های ایشان این رویکرد را دارد.

فرمایش آن بزرگوار در آن مالقات چنین بود. 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

من از سپاه راضی هستم، و به هيچ وجه نظرم از شما برنمی گردد.

                                                     اگر سپاه نبود، کشور هم نبود. 

من سپاه پاسداران را بسيار عزیز و گرامی می دارم. چشم من به شماست. 

شما هيـچ سابقه ای جز سابقة اسالمـی ندارید. سالم مرا به همه برسانيد. 

من از همـه شما متشکرم. من به همـه دعا می کنم. اوضـاع ان شاءاهلل به تدریج درست 

می شود؛ نارضایتی ها رفع می شود. خطْر مملکت را تهدید نمی کند، زحمت ما را فراوان می کند. 

آنها را سرکوب می کنيم. باید بيشتر کار کرد؛ باید بيدار بود. اوضاع مملکت خوب می شود و 

این طور نمی ماند. 

به دولت دستور می دهم سریعاً به کارهای شما رسيدگی کند و بودجه تان را هر چه زودتر 

بپردازد. خداوند همة شما را تأیيد کند.

و السالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته «1 

توضیحاً این که 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 می کردند که تماماً در خدمت حضرت امام است. به خصوص در 
روزهای پر التهاب سال 1358. اما برعکس عده ای از لیبرال ها وعناصر غرب گرا که وجود انقالبیون را 

در هیچ مسئولیتی و با هیچ شعاری برنمی تافتند، وجود سپاه را نمی توانستند تحمل کنند. 
1- صحیفة امام، ج 9، ص 314 - بیانات ]خطاب به دو عضو شورای فرماندهی سپاه )نويد آينده ای خوب([ / ۲9 مرداد 1358/ ۲6 رمضان 
1399 / مکان: قم / موضوع: تجلیل از سپاه پاسداران و نويد آينده ای خوب / حضار: دو عضو شورای فرماندهی سپاه، و: منصوری، جواد- بشارتی 

جهرمی، علی 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 نمی پرداخت 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، گوشه ای از خشم آنها نسبت به ترکیب جدید اعضای شورای فرماندهی سپاه بود. 

مشکالت اّولیه سپاه

روزهای اّولیة سپاه با سرعت می گذشت. ما همه سربلند از پیروزی انقالب اسالمی و سرفراز به 
این که در جمعی کار می کنیم که تماماً در خدمت والیت فقیه و در راستای تثبیت انقالب و تحکیم 
پایه های آن می باشد، به همین دلیل مشکالت روزهای اول سپاه را مشکل نمی دیدیم. حال  پس از 
37 سال که از تأسیس سپاه می گذرد و  به آن روزها می نگریم و در یک نگاه کلّی، ناهمواری ها و 
مشکالت آن روزها را می بینیم، 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 می کردیم. در آخر هر ماه 
مبلغی در اختیار اعضای شورای فرماندهی قرار می گرفت تا به تشخیص خودشان به عنوان حقوق به 

افراد نیازمند سپاه پاسداران بپردازند. 

یک سپاهی بسیار انقالبی 

یکی از اعضای اّولیه سپاه پاسداران شخصی به نام شجاع1 بود. به درستی نمی دانم، تصور می کنم 
اهل شیراز بود. او که سراپا عشق و پا تا به سر اخالص بود، با جان و دل کار می کرد. او برخالف 
تالش بسیار، کم حرف و کم ادعا بود. هر وقت برای پرداخت حقوق او را به دفترم احضار می کردم 
خجالت می کشیدم. یک روز از وی پرسیدم چه مبلغی نیاز داری؟ پاسخ داد 50 ریال. پرسیدم این 

مبلغ را برای چه کاری می خواهی؟ پاسخ داد: 
- خرید 1 جفت دمپایی به قیمت  5 ریال 

- پنج بار حّمام عمومی جمعاً 25 ریال 
- هزینه رفت و آمد با شرکت واحد به نماز جمعه در 5 جمعه جمعاً 20 ریال 

1- شهید شجاع الدين رضوی سروستانی، اهل سروستان فارس، برادِر زنده ياد سید نورالدين رضوی سروستانی از استادان آواز و موسیقی 
اصیل ايرانی.
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آری، آن جوان تمامی هزینة ماهانه اش 50 ریال بود که به شکل فوق هزینه می کرد.
سرانجام آن جوان پارسا در جبهه های جنگ به شهادت رسید. 

برنامه روزمّرة ما در سپاه پاسداران 
اصوالً سپاه پاسداران به خصوص با تغییر شورای فرماندهی و رفع نگرانی های معمول و اشاره 
شده، به دنبال دفاع از تمامیت انقالب و پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی بود. بنابراین در 

راستای وظیفة ذاتی سپاه در آن روزها، چند کار در اولویت قرار داشت:
1- دستگیری عناصر ضد انقالب اعم از: ساواکی های سابق) که درصدد تجدید سازمان و اقدامات 

ضد انقالبی بودند(، عناصر سلطنت طلب مسلح، گروهک های ملحد و مسلح ضد انقالبی )که در 
استان های مرزی دست به اقدامات مسلحانه به منظور بر هم زدن آرامش کشور می زدند( و... بود. 

قسمت بازجویی بخش اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران در این زمینه بسیار فّعال و موفق بود. 
بیش از 100 نفر 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 ساواکی های بازداشت شده نام سپهبد کیخواه 
از ادارۀ سوم ساواک به یاد دارم و بسیاری از ساواکی های دیگر که نامشان در حافظه ام نمانده است. 
از زندانبان های 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 عده ای دیگر از همکاران آنها به یاد دارم. 
تشکیل سپاه پاسداران در استان های دیگر از جمله کارهای ما بود. ما با مرحوم آقای الهوتی 
به استان های مختلفی به منظور تشکیل سپاه پاسداران رفتیم. استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه 
و چند استان دیگر را دقیقاً به یاد دارم. نکتة مهمی که در سفر به کرمانشاه به خاطرم مانده، بازگو 
می کنم.در استانداری مشغول صرف نهار بودیم، یک باره مرحوم آقای اسماعیل ططری نمایندۀ 
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 می شد، عماًل گروه  های مسلّح انقالبی 
دیگر با هر نام و نشان، غیرقانونی تلقی می شدند. آقای ططری از همین موضوع ناراحت بود. آقای 
الهوتی به من نگاه کرد و من هم به آقای ططری گفتم: با اجازۀ آقای الهوتی ما پروازمان به تهران 
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را عقب می اندازیم و من خودم برای پذیرش افراد شایسته و به درد خور شما با شما می آیم. همه این 
فکر را پسندیدند. من خودم و مرحوم محمدعلی فرزین)که عنصری پارسا، سالم و والیت مدار 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 120 نفر از 300 نفر 
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 حساس مان 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 فعاًل از نقل آنها صرف نظر می کنیم. در مورد حضور در تبریز هم حرف بسیار است 
که ما بخشی از آنها را در آثار خود آورده ایم، که از تکرار آنها می گذریم. مطالبی هم هست که 

مسلماً هنوز زمان نقل آنها نرسیده است... 
مشکالتی که حزب خلق مسلمان با زعامت مقدم مراغه ای و حمایت های آیت اهلل سید کاظم 
شریعتمداری در قم و تبریز به پا شد، به قدری خطرناک و فراوان است که باید برای بررسی آنها 

کتاب ها نوشت.
در مورد تفکر آقای شریعتمداری راجع به امام خمینی و انقالب، فرح پهلوی می نویسد: 
»آقای نوری زاده 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 آیت اهلل 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 
نوری زاده جاسوس کهنه  کار و یک سلطنت طلب دو آتشه و عضو ساواک بود. او هنوز هم در 

لندن به طور دایم علیه کشورمان به توطئه مشغول است. 
فرح همچنین می نویسد:

»آقای شریعتمداری از بختیار حمایت می کرد.«2
1- دختر يتیم، ج ۲، ص 798.

۲- همان، ص 790. 
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فرح در ادامه می نویسد:
»یک روز نوری زاده تلفن کرد و گفت هنوز برای بازگشت شاهنشاه امیدهایی 

وجود دارد.
نوری زاده به آیت اهلل شریعتمداری نزدیک بود به من گفت که آیت اهلل شریعتمداری 
می خواهد حساب خودش را از طرفداران آیت اهلل خمینی جدا کند. طرفداران شریعتمداری 
یک حزب سلطنت طلب درست کردند به نام حزب خلق مسلمان، که آقای نوری زاده 

روزنامة ارگان آن حزب را منتشر می کرد. 
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 

جبهه ای در برابر آیت اهلل 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 فوق االشاره 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 می کرد، گوشزد نمودیم... 
در همان تجمع تعداد قابل مالحظه ای میله های 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، سالح های گرم و سردی که از آنها گرفته بودیم به 

همکارانمان بین نماز ظهر و عصر نشان دادیم...

2- یکی 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 می گذاشتیم؛ جلسه ای به 
قول شرکت کنندگان، بسیار مفید و روشنگرانه بود. هر روز برای انعقاد نماز جماعت به نمازخانه 

1- همان، ص 959. 
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می رفتیم. بین نماز ظهر و عصر اگر آقای الهوتی نبود و یا نمی خواست سخنرانی کند، ما سخنرانی 
می کردیم. در مدت ده دقیقه تا یک ربع با خواندن آیه و حدیث، دوستان و همکاران را با اخالق 

اسالمی آشنا می کردیم. 
وقتی هم که به حضور امام خمینی مشرف می شدیم، سخنگوی سپاه پاسداران بنده بودم. حتی 
در سوم شعبان  آن سال که مصادف با دهم تیر ماه 1358 بود و تجمع با شکوهی از سپاه پاسداران و 
برادرانی از کمیته های انقالب اسالمی و جمع زیادی از مردم در میدان امام حسین)ع( جمع بودند، 
از طرف کمیته ها آیت اهلل مهدوی کنی به عنوان مسئول کمیته و از طرف سپاه پاسداران هم خود ما 

سخنرانی تحلیلی داشتیم. 
در آن روزها انقالبیوِن درد آشنا در فکر پست و مقام نبودند. بزرگ ترین خوشحالی ما این 
بود که دست قدرتمند پروردگار متعال از آستین امام بیرون آمد و به رغم دشمنی دشمنان داخلی 
و خارجِی مردم ایران و خصومت دیرپای آنها، انقالب اسالمی به پیروزی رسید و صاحبان اصلی 
انقالب که مردم ستم دیده و محنت کشیدۀ ایران بودند، طعم شیرین پیروزی را چشیدند و برای 

نخستین بار در طول تاریخ سرود رهایی بخش توحید را سردادند؛ که: 
الْعالَمیَن. اَلَْحْمُدهللَِرِبّ

)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 بی نظیر بود، اما باید متذکر 
شویم که زندگی فرماندهان سران اّولیه سپاه پاسداران نیز کم و بیش بسیار ساده و معمولی بود. در 
آغاز غذایی ساده که در خارج از سپاه تهیه می شد، بین کارکنان تقسیم می شد. گاه می شد که یا 
غذا دیر می آمد و یا به همه نمی رسید، ولی این گونه امور چندان موجب تعجب و یا اعتراض نبود. 
به هر حال در آن روزها در مجموعة ما پس از بازجویی های اّولیه سعی می کردیم به افراد بازداشت 
شده، ظلمی نشود که احتمال کینه جویی داشته باشد و یا نسبت به انقالب تلقی خشونت پیدا کنند. 

برای نمونه دکتر تهرانی سربازجوی خون خوار و خشن ساواک که در اسرائیل دورۀ ویژۀ شکنجه را 
دیده بود و ده ها نفر توسط وی در زمان شاه تا سر حد مرگ شکنجه شده بودند، وقت نهار دستور 

دادم از بیرون سپاه برای وی چلوکباب بخرند. 
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چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا1 

این موضوع را در بعضی از نوشته های دیگر خود نیز آورده ایم. یادم نمی رود که آن روز نمی دانم 
به چه دلیل حتی آبگوشت و یا غذای برنجی هم برای نهار خودمان نداشتیم... 

اغلب شب ها به دلیل کارهای فراوان فرصت رفتن به خانه نداشتیم، لذا کیسه خوابی تهیه کرده  
بودیم و نیمه های شب ها در پشت میز کار در همان کیسه خواب استراحت می کردیم. اگر حمل بر 
تعریف و خودستایی نشود، ما خودمان مانند دیگر برادران سپاه که در آن ساختمان بودند، بعضی 
از شب ها نگهبانی می دادیم. چون خطر حمله به مقّر سپاه پاسداران توسط ضد انقالب مخصوصاً 

منافقین و  دیگر گروه های مسلح و یا عناصر ساواک می رفت. 
آری سپاه این گونه اعالم موجود کرد و رشد یافت و تثبیت شد. 

سال تشکیل نهادهای انقالبی

بدون تردید سال 1358 یکی از سال های اثرگذار و ماندگار انقالب اسالمی است. یکی از 
مهم ترین اثرات سال 1358 تثبیت نظام اسالمی است. در این جا مجالی نیست تا بخواهیم عمیقاً به 
عوامل ثبات نظام و تجزیه و تحلیل آنها بپردازیم. اما  به طور مختصر باید گفت در این سال به دستور 

بنیان گذار 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 این جا و به صورت 

مختصر دربارۀ برخی از نهادهای تأثیرگذار در جمهوری اسالمی ایران اشاره می کنیم:

١- تشکیل کمیته های انقالب اسالمی
یکی از نهادهای مهم که سهم قابل مالحظه ای در کشور داشت، کمیته های انقالب اسالمی 
بود. تا قبل از تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، کمیته ها کار بسیار مثبتی انجام دادند. روزهای 
اولیة پیروزی انقالب، همة گروه ها و گروهک ها فعال شدند. گروهک های الحادی و ضد انقالبی با 
عضوگیری گسترده و آموزش های شبانه روزی، سعی داشتند مانع تثبیت نظام شوند. هر روز مشکلی 
و هر ساعت مزاحمتی فراهم می آوردند. سهم کمیته ها که یک روز پس از پیروزی انقالب یعنی 

1- سید محمدحسین بهجت تبريزی متخلص به شهريار:
»علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را       که بـه ماسـوا فکنـدی همـه سايـة هما را

................
به  جز از علی که گويد به پسر که قاتل من       چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا...«



همگام با انقالب اسالمی282

در تاریخ 1357/11/23 تشکیل شد، بسیار زیاد بود. اصوالً کمیته هایی که در آستانة ورود حضرت 
امام به  عنوان کمیته های انقالب )استقبال( تشکیل شده بود، با نظر حضرت امام مسلح شدند و به 

پاسدارای از انقالب مشغول شدند.
فرماندۀ کمیته، مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی بود. معظم له که مورد اعتماد فراوان امام بود،در این 

سمت خوش درخشید و خدمات زیادی انجام داد. 
بعدها که سپاه پاسداران تشکیل شد و کمیته ها به دلیل مشکالت پیش آمده عماًل مأموریت خود 
را خاتمه یافته می دیدند، منحل شد، ولی بسیاری از عناصر مؤثر آنها جذب سپاه پاسداران و یا نیروی 

انتظامی  شدند و خدمات ارزشمند خود را در جایگاه دیگری ادامه دادند.

٢- تأسیس بنیاد مستضعفان
به منظور سامان دادن به اموال منقول و غیر منقول سران رژیم، اعم از پهلوی ها، دولت ها و 

درباریان نهادی در تاریخ 1357/12/9 تأسیس 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 بی صالحیت دولت و درباِر طاغوت و به  خصوص 
منافقان و گروهک های ملحد که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی در همه جا نفوذ کرده بودند، 

تمامی اموال طاغوتیان را به نفع خود مصادره می کردند. 
اصوالً عمدۀ اموال طاغوتیان، حاصل ظلم و بیداگری آنها و رهبر آنها یعنی پهلوی بود. بنابراین 

تأسیس بنیاد مستضعفان یک کار انقالبی و بسیار مفید بود. 

٣- تأسیس کمیتة امداد امام خمینی
بیست و دو روز پس از پیروزی انقالب اسالمـی یکی از تأثیـرگذارترین و ارزشـی ترین نهادها 
ایجاد شد. آری، در تاریخ 1357/12/14  با 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 عهدۀ مرحوم اسداهلل عسکراوالدی بود. ایشان و همکاران 



283 وقایع سال اول انقالب

متعهدشان توانستند با استفاده از نظر امام و عالقة خود نقش بایسته ای در حل نسبی مشکالت مردم 
محروم داشته باشند. 

حضرت امام به کّرات مردم را صاحبان انقالب معرفی کردند. ایشان صادقانه در این مسیر پیش 
رفتند و حتی یک روز هم مردم را فراموش نکردند و همیشه بر نقش تأثیرگذار مردم تأکید داشتند. 
حضرت امام 48 روز پس از پیروزی انقالب اسالمی، مردم را پای صندوق های 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 
می کردند که مردم چون رهبری شما را قبول دارند، پس  نیازی به همه پرسی )رفراندم( نیست، بلکه 

خودتان اگر جمهوری اسالمی را به  عنوان نظر مردم اعالم کنید، همه می پذیرند. 
امام فرمودند: شما نمی دانید50 -40 سال بعد دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها می گویند رهبر 
انقالب چون بر اوضاع مسلط بود، حکومت اسالمی را بر مردم تحمیل کرد. اما اگر همه پرسی برگزار 

شود، دیگر نه حاال و نه 50 سال آینده هیچ کس نمی تواند در این مورد اشکالی به نظام ما وارد کند. 
آری، امام الهی و مردمی 22 روز پس از پیروزی انقالب، با تأسیس کمیتة امداد بیشترین خدمت 
را به محرومان جامعه کردند؛ نهادی که هر روز که از آن می گذرد، در جهت نیل به اهداف امام و 

توصیه های مقام معّظم رهبری موفق تر از قبل عمل می کند.

٤- تأسیس بنیاد شهید
یکی دیگر از نهادهای ضروری در انقالب، تأسیس بیناد شهید بود. تا قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی 50 هزار نفر از مردم متعهد و انقالبی توسط رژیم شاه به شهادت رسیده بودند. صف شهدا 
هر روز طوالنی تر می شد؛ چون دشمن مسلّح بود و برای رسیدن به اهداف شوم خود دست به هر 
جنایتی از جمله کشتن انقالبیون می زد. به دستور حضرت امام و به منظور رسیدگی به خانواده های 
معظم شهدا که بعضاً صاحبان و نان آور خود را از دست داده بودند، در تاریخ 1357/12/22 - یعنی 
یک ماه پس از پیروزی انقالب- بنیاد شهید تشکیل شد. کار این نهاد بسیار سخت و طاقت فرسا بوده 
و هست؛ هرچند بسیاری از خانواده های شهدا اعتقاد داشته و دارند که شهید آنها به منظور پاسداری 
از ارزش های انقالب اسالمی به شهادت رسیده است و از هیچ کس توقعی ندارند. اما از آن جایی 
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 8 ساله، دشمن 220 
هزار شهید و 2 میلیون جانباز بر ما تحمیل کرد. هنوز هم که 30 سال از پایان جنگ می گذرد، از 

جبهه ها جنازۀ شهید می آورند. 
اگر ما نیاز به حمایت همه جانبة مردمی داریم- که در حقیقت مردم صاحبان اصلی انقالبند- 
شرع و عقل به ما توصیه می کند که مشکالت نسبی مردم، به  خصوص مشکالت خانواده های معّظم 
شهدا را به طور جّدی حل کنیم؛ کاری که بسیار ضروری است و الحق مقامات بنیاد شهید تا حد 

زیادی از انجام آن مسئولیت خطیر برآمده اند.

٥- تشکیل جهاد سازندگی
کشوری که انقالبیون پس از پیروزی انقالب به  دست آوردند، به ویرانه ای بزرگ بیشتر شباهت 
داشت تا کشور؛ وضع روستاها بسیار اسف بار بود، نه آبی در روستاها بود و نه آبادانی؛ بی سوادی، 
بیماری، محرومیت، گرسنگی، عدم دسترسی درست به شهرها و... بخشی از مشخصات روستاهای 

سال 1357 بود.
 1358/3/27 در  کشور  روستاییان  به  سریع  رسیدگی  منظور  به  و  امام  حضرت  دستور  به 
جهادسازندگی تشکیل شد تا با یک حرکت پرشتاب و سریع و همان گونه 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 قنات ها، و به تدریج علمی کردن 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 قالی بافی، جاجیم بافی، گبّه بافی و... آموزش داده شد. صد البته اینها کارهای 
زیربنایی و بسیار تأثیرگذار بود. به موازات همین تالش ها، راه های 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

خصومت های 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 اندازۀ ایران مورد 

توجه آمریکا و متحدانش نبود.
از قدیم، انگلیس و پس از انگلیس دولت های آمریکا اعم از جهموری خواهان و دمکرات ها، 

در وابسته تر کردن ایران و تاراج ثروت های مردم مانند هم فکر می کردند.
انگلیسی ها پس از مطالعة فراوان برای کنترل بیشتر کشورمان، به این نتیجه رسیدند که اعتقادات 
اسالمی مردم و نفوذ روحانیت نمی گذارند کشور تسلیم کامل آنها شود. به همین دلیل به دنبال 
عنصری می گشتند تا به دست او، هم اسالم را تا سرحد نابودی تضعیف کند و هم ریشة روحانیت 

را بخشکاند.
اظهار نظرهای گه گاه شاه تأییدکنندۀ همین نظر است. 

فرح همسر محمدرضا می نویسد:
»محمدرضا همیشه از پدرش انتقاد می کرد که چرا مانند آتاتورک کار مالّیان 

را یک سره نکرد و این مصیبت را برای او باقی گذاشت. 
محمدرضا همیشه مالّیان را سّد راه حکومت ایران می دانست و می گفت: باید 
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جّذابیّت آنها در میان توده های عوام از میان برده شود.«1
از اظهارات شاه به خوبی فهمیده می شود الگویی که استعمارگران برای رضاخان در ادارۀ ایران 
تعیین کرده بودند، »مصطفی کمال پاشا« بنیان گذار رژیم الئیک ترکیة جدید بود. شخصی که با 
ترفند غربی ها نه تنها به قرن ها افتخارآفرینی امپراطوری عثمانی خط بطالن کشید، بلکه برعکس به 
اندازه ای 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 دورۀ 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 بی وفقه ای 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 می نوسد:
»پرواز به مصر بیش از 3 ساعت به طول انجامید. محمدرضا که خود خلبان 
برجسته ای بود، هدایت هواپیما را به اتفاق خلبان بهزاد معّزی عهده دار 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، امیر اصالن افشار، رئیس 
کل تشریفات دربار شاهنشاهی هم حضور داشت. در کنار دست من سرهنگ 
کیومرث جهان بینی هم نشسته بود. نمی دانم در ذهن محمدرضا چه می گذشت 
و در چه فکر بود که بدون مقدمه گفت: پدرم اشتباه بزرگ کرد. او وقت  کافی 

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 دولت های استکباری 

محسوب می شد، زیرا درس ضدیت با اسالم و با مردم را آنها به دودمان پهلوی آموخته بودند.

 حاصل اسالم ستیزی های رضاخان و محمدرضا، وقوع انقالب اسالمی ایران بود. 
1- دختر يتیم. ج ۲، ص 539 .

۲- دخترم فرح، فريده ديبا، ص 409.
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اهمیت این رویداد عظیم را از زبان رئیس وقت CIA بشنویم:
»ما نمی گوییم که یک اتفاق مهم در ایران روی داده، بلکه می گوییم یک تحول 

باورنکردنی در ایران صورت گرفت. 
ما نمی دانیم چه شد!! زیرا ما ایران را به گونه ای ساختیم تا همیشه بر ایران 

حکومت کنیم.«1 
جالب است که آمریکایی ها خود ایران را اداره می کردند و شاه مترسکی بیش نبود. بی دلیل 
نیست که خصومت دیرپای آمریکا نسبت به انقالب اسالمی به موزات تعمیق انقالب و پیشرفت های 

کشور رو به افزایش است. 
دشمنی آنها راجع به انقالب به دنبال ایجاد نیروهای مقاومت در خاورمیانه و به  شکست کشاندن 

طرح صهیونیستی در »تغییر نقشة خاورمیانه« عمیق تر و همه جانبه تر شده است؛ 

                                                                        چیزی که همگان شاهد آنیم.
 انقالب اسالمی برای امپریالیسم آمریکا زلزله ای ده ریشتری همراه با سونامی گسترده بود. 

»موشه دایان« 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:
»زلزله ای در ایران به  وقوع پیوست که تمامی خاورمیانه و به دنبال آن دنیا را 

خواهد لرزاند.«2
اظهارات موشه دایان هم درست است. او و رئیس سازمان سیا اگر در عمرشان یک حرف 

درست زده باشند، همین جمله ای بود که نقل کردیم.

نقش آمریکا در تأسیس ساواک

گریة مرده شور!
ضرب المثل قدیمی که می گوید: آن قدر عزا داغ است که حتی مرده  شوی هم گریه می کند. 

این ضرب المثل برای اظهار تأسف نسبی »ویلیام سولیوان« آخرین سفیر آمریکا در تهران به دلیل 
جنایات زیاد ساواک نسبت به مردم ایران صدق می کند.

1-  روزنامة کیهان، 1357/11/۲1.
۲- ادعای ياسر عرفات در سفر به تهران، کیهان، 1357/11/30. 
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سولیوان می نویسد: 
»پس از قیام سال 1963 )میالدی( )15 خرداد 1342( به رهبری آیت اهلل خمینی، 
ساواک به تدریج از صورت یک سازمان پلیس مخفی و ضد جاسوسی خارج شد و 
بخش عمده ای از آن به  صورت یک پلیس مخفی برای مبارزه با مخالفان سیاسی رژیم 

درآمد. 
بازداشت های خودسرانه و شکنجه برای گرفتن اعتراف و زندان های طوالنی 
و بدون حکم دادگاه از روش های متداول ساواک به شمار می آمد. نوعی حکومت 
ایران حکم فرما بود. بعضی ها به  طور اسرار آمیزی ربوده و یا  ترور و وحشت بر 
ناپدید می شدند. شکنجه در زندان ها، به صورت امری عادی درآمده بود و بعضی از 

زندانیان زیر شکنجه کشته می شدند.«1 
کسانی که خاطرات سولیوان را بخوانند، تصور می کنند سفیر آمریکا در تهران و تبعاً دولت 
آمریکا از عملکرد شاه و ساواکش ناراحت بوده اند و البد برای رفع مشکل کاری از دستشان بر 
نمی آمده است. حال آن که 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 ادارۀ سوم ساواک و بزرگ ترین شکنجه گر ساواک، در اسرائیل و آمریکا 
دوره دیده بود.2 

این دورۀ  آموزشی برای نیروهای مخصوص شکنجه تا سال 1355 در آمریکا و انگلیس ادامه 
داشت. طبق اسناد موجود و اعترافات بهمن نادری پور معروف به تهرانی یکی از شکنجه گران 
ساواک، او به همراه 5 نفر از شکنجه گران، در سال 1354 برای دیدن یک دورۀ آموزشی به تل آویو 
رفته بود.3 همچنین در سال 1355، سیزده نفر از شکنجه گران کمیتة مشترک برای دیدن یک دورۀ 

1- خاطرات دوسفیر، ويلیام سولیوان، ص 69 .
۲- ساواک، کريستین دالتوا، ص 67 .

3- مرکز اسناد،. پروندة بهمن نادری پور، ص 91.
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آموزشی ضد تروریستی به آمریکا مسافرت کردند.1 
اتفاقاَ شاه، طی یک مصاحبة پر سروصدا که با روزنامة لوموند داشت، در مورد شکنجه در ایران 

با صراحت گفت: 
»چرا ما نباید از روش هایی که شما اروپاییان به کار می برید استفاده کنیم؟ 

ما روش های پیشرفتة شکنجه را از شما یاد گرفته ایم. «2
آمریکا به آموزش شکنجه گران و دیگر مدیران ساواک بسنده نکرد، بلکه برای آن که ساواک 
را در برنامه های 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 می آید، 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 وخیانت هایی توسط رژیم شاه انجام می شد.

روزی در هواخوری بند2 زندان اوین با آقای کاظم ذواالنوار نشسته بودیم. او دوست داشت 
به هردلیل قرآن حفظ کند. قباًل هم گفته ام که من از نوجوانی جزء آخر قرآن را حفظ بودم، عالوه 
بر آن، سوره های یاسین، الرحمن، واقعه، حشر، حدید، جمعه و منافقون هم در حفظ داشتم. کاظم 

ذواالنوار درخواست داشت سورۀ یاسین را به او بیاموزم تا حفظ کند.
در همین اثنا نگهبان ها آمدند و 9 نفر را صدا زده و با خود بردند. 

پس از آن شنیدیم که گفتند 9 نفر از زندانیان سیاسی)بیژن جزنی، عباس سورکی، مشعوف 
کالنتری، احمد جلیل     افشار، محمد چوپان زاده، عزیز سرمدی، حسن ضیاء   ظریفی، 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 1358 در دادگاه انقالب اسالمی در مورد این جنایت فجیع که در تاریخ 

1- آخرين سفر شاه، ويلیام شوکراس، ص ۲55.
۲- چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شیعه، روح اهلل حسینیان، ص 119
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30 فروردین 1354 انجام شد، اشاره نموده و می گوید:
 »بعـد از ترور رضـا زندی پور, رئیس کمیتة شهربانـی و راننـده اش در اواخـر 
سال 1353 و پایان یافتن مراسم عزاداری, یک روز در هفتم فروردین 1354 
محمدحسین ناصری معروف به َعُضدی مرا به اتاق خود خواست و گفت: قرار است 

عملیاتی انجام شود که آقای ثابتی گفته شما هم باید در عملیات باشید... 
 در روز پنج شنبه 29 فروردین بود که رضا عطارپور یا همان )دکتر( حسین زاده 
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 2 بعد از ظهر, بعد از پایان وقت اداری، 
در رستوران هتل آمریکا، واقع در خیابان تخت جمشید)طالقانی( رو به  روی سفارت 

آمریکا برای صرف نهار حاضر باشم. 
 من بالفاصله نامة انتقال کاظم ذواالنوار را تهیه کردم و به  امضا رساندم و به 

 اکیپ ها دادم که او را به  زندان اوین منتقل کنند. 
وقتی ساعت دو و نیم به  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 تقریباً هم زمان 

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 دادگاه های انقالبی خود وقت و 
بی وقت تصمیم به ترور می گیرند، ما هم چند نفر از اعضای این سازمان ها را بکشیم. 
عطارپور ادامه داد که شعبانی )حسینی( و رسولی... زندانیان را از زندان اوین 
تحویل می     گیرند و ما هم به قهوه خانة اکبر آوینی، در نزدیکی بازداشتگاه، منتظر 

می شویم و با سرهنگ وزیری به محل می رویم. 
رسولی و حسینی زودتر حرکت کردند و بعد از نیم ساعت به سوی قهوه   خانه راه 
افتادیم و به قهوه خانه رسیدیم. رسولی و حسینی زندانیان را تحویل گرفته و  سرهنگ 
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وزیری در حالی که لباس نظامی به تن داشت، خود را آمادة کارزار با عّده ای کرده 
بود که هم دستشان بسته بود و هم چشمشان.

با راهنمایی او و به دنبال مینی بوِس حامل زندانیان، به باالی ارتفاعات بازداشتگاه 
اوین رفتیم... 

زندانیان را پیاده کرده، به ردیف، روی زمین نشاندند؛ درحالی که دست ها و 
چشمانشان بسته بود.

سپس رضا عطارپور- فاتحانه- پا پیش گذاشته و گفت همان طور که شما و 
رفقای شما در دادگاه های 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 شدیداً اعتراض کردند. اولین کسی که 
رگبار مسلسل یوزی را به سوی آنها بست، سرهنگ وزیری بود و از آن جایی 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 چشم بند شهدا را سوزاندیم و اجساد را داخل مینی بوس گذاشتیم 
و حسینی و رسولی جنازة شهدا را به بیمارستان شمارة 501 ارتش بردند و پزشکی 

قانونی, آقای دکتر قربانی، از اجساد بازدید کرد و اجازة دفن صادر شد«1

خاطره ای از دستگیری بازجوی ساواک)تهرانی(
پس از پیروزی انقالب اسالمی و دستگیری بسیاری از شکنجه گران، بهمن نادری پور با اسم 
مستعار دکتر تهرانی دستگیر شدند. بازجویی اولیة او را خود ما انجام دادیم؛ این موضوع را دو بار 
در تلویزیون هم گفته ایم. روزی در اتاق باز شد. همین آقای نادری پور 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 می شناسی؟
خدا گواه است که نه به او توهین کردیم و نه تلنگر زدیم. به او گفتیم تو هزار شالق بیشتر به من 
زده ای، ولی من همه را فراموش کرده ام و تو را بخشیدم. اما دولت و نظام، حقوقی دارد که تعقیب می کند.

1- روزنامة اطالعات، اّول خرداد 1358.
آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، پروندة نادری پور تهرانی، نقل از کتاب 14 سال رقابت ايدئولوژيک شیعه، روح اهلل حسینیان، ص 196. 
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من در آن زمان به یاد دورانی افتادم که 5 ناخن مرا کشیده بودند و انگشتانم بدون پانسمان مانده 
بود و چرک و جراحات ایجاد شده بود و ضربان قلب من از 160 ضربه در دقیقه هم بیشتر می زد. 

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 می دادیم که ما را به درمانگاه 
ببرید، گوش هیچ     کس بدهکار نبود. سرانجام یک روز آدم چاق و چله  که بلوز سفیدی به تن داشت، 
آمد. او مثاًل 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 می کند و رفت. 
وقتی به راه افتاد گفتم: آقای دکتر حداقل می خواستی 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 آن چه در زندان گذشته است، می نویسیم 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 70 سال هم گذشته است. بنابراین ما دیگر با خاطراتمان 

زندگی می کنیم نه با ایده آل هایمان.
خوانندگان عزیز از بنده خالف نشیده اید. آری، آقایی که ادای پزشک درآورده بود، حتی 
گوشی آن را که باید در گوش قرار دهد، در گوشش نگذاشته بود و می گفت قلب تو مثل عروس 

کار می کند.
پس از انقالب معلوم شد که دکترنمای بی محبت، یکی از نگهبان های زندان بوده است که برای 

تحقیر زندانی ها لباس سفیدی به او پوشانده بودند. 
به دکتر تهرانی گفتم چیز مهمی که یادم می آید، شبی بود که به داخل زندان آمدی و مرا که به 
دلیل بی اعتنایی زندانبان ها و ازدیاد چرک در خون به تب شدید مبتال شده بودم، به بیمارستان اعزام 

کردی. و این محبت شما یادم مانده است!!
خدا می داند که ما در آغاز پیروزی انقالب که عضو شورای فرماندهی اولیة سپاه بودیم و گاهی 
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از روزها حتی غذای ساده ای هم برای نهار نصیب ما نمی شد، دستور دادم برای دکتر تهرانی از بیرون 
سپاه، چلوکباب برگ تهیه کردند. 

امروز که اوراق قطور تاریخ افتخارآمیز انقالب را ورق می زنیم، افتخار می کنیم که پیروزی 
انقالب و به مسئولیت رسیدن ما موجب غرور ما نشد. ما، خودشیفته نشدیم. از مسیر حق و عدل 
بیرون نرفتیم. افتخار می کنیم که هم از انقالب آبرو گرفتیم و عّزت یافتیم و هم با تأسی به اسالم و 
پیروی از امام خمینی و عملکرد مناسب، باعث خدشه دارشدن انقالب نشدیم و از این جهت خدا 

را شکر می کنیم. 
جالب است اشاره کنیم در سال هایی که در زندان قزل قلعه بودیم، همین سرهنگ وزیری رئیس 
قزل قلعه بود. او خشن ترین برخوردها همراه با بی ادبی 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 8×8 متری بود. در شرق حوض درخت بید مجنونی وجود 
داشت. شب ها که برای کنترل زندانی ها پروژکتورهای حیاط زندان را روشن می کردند، نور از 

پشت همین بید می تابید و منظرۀ بسیار زیبا و شاعرانه ای به محیط داخل زندان می داد.
یکی از زندانی ها قصیدۀ 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 ویژه ای به داخل زندان آمد و رو به من کرد و گفت: بشارتی! 

درخت بیدتان هم قطع کردیم. 
من گفتم: خوب کردید، جناب سرهنگ. چون شب ها در این جا پشه جمع می شد. 

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: 

- به جّقة  اعلیحضرت یک شب مست می شوم و همة شماها را می ُکشم.
 او این کار را می کرد. در ماجرای کشتن زندانیان هم دیدیم که نخستین رگبار را او به زندانیان 
شلیک کرده بود. او می گفت اگر همة شما ها را بُکشم، اعلیحضرت به من درجة سرتیپی می دهد! 

این روایت نیست، بلکه خاطرۀ نویسنده است. 
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دریغ و درد که سرهنگ وزیری قبل از آن که به درجة سرتیپی برسد، سرطان گریبانش را گرفت 
و مُرد و متأسفانه انقالب را درک نکرد!!

او حرف های زیادی در مورد جنایاتش داشت، که با خود به گور برد. 

مجلس در دوران ستم شاهی

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 مهم ترین سال های سلطنت محمدرضاست، 
نماینده های مجلس با نظر او تعیین می شدند. در زمان نخست وزیری اسداهلل  َعلَم، 
محمدرضا دستور داد که با َعلَم و منصور یک کمیسیون 3 نفره برای انتخابات 

نمایندگان مجلس تشکیل دهم. 
کمیسیون در منزل َعلَم تشکیل می شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی 
به آن جا می آمد. َعلَم در رأس میز می نشست. من در سمت راست و منصور در 

سمت چپ او. 
منصور اسامی افراد مورد نظر را می خواند و َعلَم هر که را می خواست، تأیید 

می کرد و هر که را نمی خواست، دستور حذف می داد. 
منصور )نخست وزیر( با جملة اطاعت می شود، با احترام حذف می کرد. سپس 
َعلَم افراد مورد نظر خود را می داد. همه بدون استثنا وارد لیست می شدند. سپس 
من دربارة صالحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهار نظر می کردم و لیست را با خود 

می بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می دادم. 
پس از پایان کار و تصویب َعلَم، ترتیب انتخاب این افراد داده می شد. فقط 
افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند، سر از صندوق آرا درمی آوردند 

و الغیر. 
در تمام دوران قدرت َعلَم، وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا 

نیز حرف آخر را همیشه َعلَم می زد.«1

1- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتشبد سابق حسین فردوست، ج 1، ص ۲57.
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َعلَم یک عنصر انگلیسی و آمریکایی بود و آب بدون نظر آنها نمی خورد وتالش او برای 
ساختن یک مجلس فرمایشی، همه از خواسته های آمریکا بود. 

دولتمردان زبون و ذلیل

شاه ستم کار را همه نوشته اند که بسیار بُزدل و ترسو بود. او همیشه از امرای ارتش واهمه داشت 
و می ترسید که سران ارتش به تحریک آمریکا و انگلیس دست به یک کار نظامی بزنند و او را 
از قدرت ساقط کنند. این را، آمریکایی ها می خواستند. یعنی هم امرای ارتش را به کودتا تحریک 
می کردند و هم شاه را از امرای ارتش می ترسانند تا بیشتر به آنها باج دهد. به همین دلیل، شاه، امرای 

ذلیل ارتش و وزرای وارفته و ضعیف و فرمانبردار می خواست.
فردوست می نویسد:

 »محمدرضا برای هیأت دولت اهمیت قایل نبود، ولی آن را تنها هیأت رئیسة  
سازمان های دولتی می دانست که مجری طرح های وسیع و سریع او بودند. 

مجریان جرأت ابراز نظر نداشتند و عموماً اهل سوء استفاده بودند و طرح های 
محمدرضا به نفع آنها بود. 

محمدرضا از سلسله مراتب دولتی، از نخست وزیر گرفته تا پایین ترین رده ها، فقط 
وفاداری محض به خود را می خواست و مسألة تخصص و صّحت عمل تحت الشعاع 

وفاداری بود.«1
صد البته دیکتاتوری محمدرضا بخشی از راهبرد آمریکا در ایران بود. آمریکا، شاه بی مقدار را وادار 
به دیکتاتوری و قانون گریزی می کرد تا بتواند در سایة دیکتاتورهای شاه، بهتر به  تاراج ذخایر و منابع 

کشورمان بپردازد.

سند زیر اوج سرسپردگی شاه است.

شاه غالم حلقه به گوش آمریکا

»محمدرضا می گفت: 
من در جریان تحریم نفت اعراب در سال 1967 شیرهای نفت ایران را به روی 
جهان غرب و اسرائیل بازکردم و به بهای تخریب روابط با اعراب اجازه ندادم چرخ 

1- همان، 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 چپ گرا 
فرستادم. تمام عمرم را صرف سرکوب نیروهای کمونیست و چپ گرا )مذهبی های 

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 می گذاشت؛ مردم را به 
بند می کشید، مبارزان را تا سرحد مرگ شکنجه می کرد و... همة اینها از مظالم آمریکا و دشمنی 

کینه توزانة دولتمردان آمریکایی بود.

 شاه در ادامة خوش رقصی های خود برای آمریکا می گوید:
»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 حلقه  به گوش« 
مجری دستورات منطقه ای و فرامنطقه ای آنها بودم. هرسال میلیاردها دالر بودجة 
کشور را صرف خرید اسلحه از کمپانی های آمریکایی کردم و صدها میلیون ها دالر 

به مؤسسات آموزشی و اجتماعی آمریکا بالعوض کردم.«1
ای کاش مردم ما با حاتم بخشی های 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 می رفت. 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 ظلم های خود ادامه می    دهد و 

به اشکال مختلف جلو پیشرفت کشورمان را می گیرد. 
1- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 87۲ .
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آمریکایی های 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 ثروت های 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 دسیسه های آمریکا آماده کنند.

انقالب اسالمی از همان روزهای آغازین، با ادعاها و اتهام های آمریکایی ها روبه رو بود. 
چه کسی می توانست حلقوم گشاد و متعدد آنها را پُرکند تا آنها ارضا شوند؟

به  قدری شاه، دولتمردان آمریکایی  را بد عادت و پرتوقع کرده بود که هیچ کس نمی توانست 
آن راه را ادامه دهد. به  خصوص که:
                       - به  فرمودة امام، 

                         آمریکا شیطان بزرگ بود و باید ما برای رویارویی با آنها آماده می شدیم.

فرح در مورد حاتم بخشی های شاه به مقامات آمریکا می نویسد:
»آمریکاییان چون ِعرق ملّی ندارند، خیلی فوری در برابر پول تسلیم می شوند. 

در زمان سلطنت محمدرضا آمریکاییان برجسته ای را در استخدام ساواک و 
یا دستگاه های دولتی دیگر داشتیم. حتی سناتورهای آمریکایی مستقیماً حقوق بگیر 
ما بودند. آقای »یعقوب جاویتس« سناتور یهودی االصل آمریکایی سالیانه چندصد 
هزار دالر از ما حقوق می گرفت!! بنابراین آمدن »کی سینجر« 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 بخشش های شاه به مقامات آمریکا به سه منظور انجام می شد:

1- به مقامات ارشد رشوه های نجومی و مستمر بپردازند تا شاه را در قدرت نگه دارند.

2- به مقامات رشوه بدهند تا از رژیم شاه جانبداری کنند.

3- روزنامه ها را آرام کنند تا علیه رژیم شاه چیزی ننویسند.
1-همان، ص 931. 
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برای آن که تصور نشود این مطلب صرفاً تجزیه و تحلیل نویسنده است به یک سند از بخشش های 
محمدرضا به جان اف کندی که به 20 میلیون دالر می رسید، اشاره می کنیم.

این سند مربوط به سال 1342 است که کشور در فقر طوالنی و محرومیت شدید به  سر می برد، 
خشک سالی نیز به جان کشور افتاده و تولیدات کشاورزی به  شدت لطمه خورده بود. 

فریده دیبا می نویسد:
»مسافرتی دیگر که هرگز خاطرة آن را فراموش نمی کنم، مسافرت به ایاالت 
متحدة آمریکا در سال 1342 بود که دولت آمریکا استقبالی با شکوه از محمدرضا 

و فرح به عمل آورد... 
در یک مجلس شام خصوصی محمدرضا یک دست جواهرهای فوق العاده 
نفیس و منحصر به فرد در دنیا را به ژاکلین کندی )همسر رئیس جمهور آمریکا( 

هدیه داد. این جواهر ها 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.
جواهرها، یک دسِت  کامل شامل گردن  بند برلیان، گل سینـة الماس، دستبد 

جواهر نشان، انگشتر الماس و گوشواره های برلیان بود. 
در برابر این سخاوتمندی بزرگ و بی نظیر، 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 می دهند و ادعا می کنند 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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درحالی که من می دانستم 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 هیمن  جا و برای تکمیل بحث دشمنی آمریکا با مردم ایران، مناسب است به یک مورد دیگر 
از وابستگی های اسارت بار و خفت انگیز شاه در برابر آمریکایی ها اشاره کنیم. 

فرح می نویسد:
»یک جمله محمدرضا همیشه آزارم می دهد. 

هنگامی که آمریکایی ها بهانه های مختلف می آوردند تا او را به ایاالت متحده 
راه ندهند، در حضور من به راکفلر گفت: پس از پایان جنگ ویتنام، به خاطر 
آن که 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 ستم گران عالم دارای حداقل یک وجه مشترک هستند،

                                                                    آن هم این است که:

                                                                                                   وجود افراد مستقل را برنمی تابند. 

در طول تاریخ هم همین روحیه که بروز ظلم است، از ستمکاران دیده و یا شنیده ایم. آنها وقتی 
به یک نقطة فکری برای استعمار مردم می رسند، توقعشان این است که همگی آن را بپذیرند. 

در زمان جورج بوش پسر وقتی ماجرای انفجار مصنوعی برج های دوقلو آمریکا با فرمان رئیس 
جمهوری آمریکا پیش آمد، بالفاصله مسلمان ها را متهم ردیف اول معرفی کردند. سپس به تبلیغات 
گسترده ای برای مبارزه با تروریسیم دست زدند. جورج بوش گستاخی را به آن جا رساند که گفت 

هرکس با ماست، ضد تروریسم است و هرکس با ما نیست، حامی تروریسم!! 
1- دخترم فرح، فريده ديبا، ص 17۲.

۲- دختر يتیم، ج ۲، ص 818 .
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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 هستيم. این سياست راهبردی ماست.« 

سپس ادامه دادند:
 »ما در هيچ موضوعی حاضر نيستيم با آمریکا همکاری کنيم. سياست مبارزه با تروریسم، 

ربطی به آمریکا ندارد...«

تصور دولت آمریکا این بود با ترسی که انفجار برج های دوقلو آمریکا در دنیا ایجاد کرده، 
ایران هم مرعوب گشته و پیشنهاد آمریکا را می پذیرد و پایگاه بوشهر را در اختیار دولت غیر قابل 
کنترل آمریکا می گذارد. غافل از این که رهبر معظم انقالب و مردم ایران آمریکا را شیطان بزرگ 

می دانستند و با هیچ عنوان و نامی تحت تأثیر آنها واقع نمی شوند.
پاسخ دندان شکن ایران تو دهنی محکمی به بوش کم ِخَرد و حامیان داخلی و خارجی آنها 
بود. به  راستی اگر ایران فاقد یک راهبرد دقیق در برابر آمریکا بود و در برابر مطامع واشنگتن کوتاه 
می آمد، تحویل پایگاه بوشهر ولو به طور موقت، مقدمة عدول از اصول در دیپلماسی جهانی ایران 

اسالمی به  خصوص در برابر آمریکا بود.
 مردم ما هرگز ستم گری های آمریکا نسبت به مردم ایران،

                                                               چه قبل از انقالب،

                                             و به  خصوص 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.«1 

1- 57 سال اسارت، علی محمد بشارتی، ج 5 ، ص 16. 
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امیدواریم گویندۀ جملة فوق زنده باشد و خشکیده شدن ریشة مظالم آمریکای جهان خوار را به 
دلیل ظلم فراوان ببیند، چون که اصوالً بنیاد ظلم بر باد است.

خصومت های آمریکا بیشتر از اینهاست که در این مختصر قابل نقل باشد. کتاب ها باید در این 
مقوله تهیه شود و در اختیار مردم انقالبی و مقاوم، قرار بگیرد. ما نیز به دلیل محدودیت های این 

کتاب فقط به ارایة یک سند دیگر اکتفا می کنیم:
شنیده بودیم که آمریکایی ها هواپیمای جنگی ایران را برای جنگ با مردم ویتنام به ویتنام جنوبی 
می بردند. این موضوع به صورت عادت آمریکا ها درآمده بود. اواخر، این کار را بدون جلب نظر 

محمدرضا انجام می دادند.
با این حال وقتی یک مقام آمریکایی حتی کمتر از سفیر اطالع می دادند که چند فروند جنگنده  

اف4 را به ویتنام برده اند، شاه با همین تماس مختصر و تحقیرآمیز هم راضی می شد. 
حال با یک مقایسة اجمالی در ایران، تفاوت استقالل و وابستگی را می توان فهمید.

وقتی محمدرضا با این گونه حاتم بخشی های گسترده و مستمر، آمریکایی های مغرور و جنگ طلب 
را بد عادت و متوقع کرده باشد، چگونه می شود پس از پیروزی انقالب و عبور در مسیر استقالل، 

دشمنی و تهدیدات و خیانت های پیوسته آمریکا را از سر کشور ما برطرف کرد؟
عادت دولتمردان آمریکایی، 

رفاه و افزایش ثروت از جیب مردم دنیاست.

ابزار هیاهوی نخ نمای آنها هم مانند حقوق بشر، بی ثبات کردن منطقه، دخالت در امور دیگر 
کشورها، دشمنی با اسرائیل و غیره هم ابزار آنهاست. 

کشور آمریکا ما را از روز اوِل پیروزی تهدید کرده و می کند. هرچند ما در این 40 سال با 
این گونه مسائل عادت کرده ایم و در مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایستاده ایم، ولی بدون اغراق 

باید بگوییم:
- علت العلل بسیاری از کمبودها و نارسایی ها،

                          خصومت دیرپای آمریکاست. 

چیزی که هرگز تمام نمی شود و کاهش نمی یابد. زیرا آمریکا همین است که همه می شناسیم و 
در آیینة اسناد مشاهده می کنیم. ما هم که علی القاعده اصول گراییم و مبارزه با ظلم و استقالل خواهی 
جزء الینفک انقالب ماست، پس طبیعی است که ما تا آخر با خصومت های آمریکا و اتباع و هم پیمانانش 
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روبه رو بشویم. ولی به خواست خداوند پیروزی با ماست.
هرگز دل ما ز خصم در بیـم نشد         در بیـم ز صـاحـبان دیهیم نشد

اي جان به فداي آن که پیش دشمن         تسلیم نمـود جـان و تسلیـم نشد1

انگشت به دهان در مقابل انقالب ایران 

همة قدرت ها، ابرقدرت ها و مردم دنیا در برابر انقالب شکوهمند ما انگشت به دهان مانده اند. 
حتی دوستان انقالب بسیار متعّجب شدند. تنها امام بود که انقالب را به پا کردند و به پیروزی انقالب 

اطمینان داشتند.
امام در اوج روزهای خونین انقالب که شاه به توصیة مقامات آمریکایی برای ماندن و پاسداری 

از منافع نامشروع آمریکا به کشتار گستردۀ مردم ایران دست زده بود، می گفت: 
»شاه رفتنی است از تهدیدات او نترسيد.«2

 آمریکا که برای باقی ماندن در ایران و تاراج ثروت های آن و سلطـه بر منطقـه در برابر چشمان 
بی بصیرش شاه از پای درآمد، نمی        دانست چه کاری برای جلوگیری از این واقعة عظیم از خود نشان 

دهد تا بتواند به سیاست های 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 گستردۀ مردم وادار کرد.
 برژینسکی مشاور صهیونیست کارتر علناً گفت:

»ما از هر کاری که شاه برای در قدرت ماندن انجام دهد، حمایت می کنیم.«3
 جالب است اشاره کنیم که »میز ایران« دارای یکصد کارمند بود. میز سیاسی اصطالحاً به 
کمیسیونی در وزارت خارجة هر کشوری گفته می شود که مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن 
کشور مورد بررسی دقیق قرار می گیرد واین میز برای همة کشورها دایر می کنند که کارمندان آن 

فقط به آن کشوربیندیشند. 
1- فرخی يزدی

هر مملکتي در اين جهان آباد است     آباديش از پرتو عدل و داد است
کمتر شـود از حادثه ويران و خراب     هر مملکتي که بیشتر آزاد است...

۲- صحیفة امام، ج 5، ص 193.
3- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص 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 آن جا باشیم و از سیاست های 
ما پیروی کند. 

ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاد؟ 
چرا ما نتوانستیم انقالب را پیش بینی کنیم؟« 

ذیاًل 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!!

مثالً هر وقت که مسأله ایران در ستاد مرکزی سیـا مطرح می شد، رؤسای ما 
همیشه می گفتند که آمریکا به شـاه احتیاج دارد و تا وقتی که شاه را داریم، هیچ 

غمی نباید داشت!! 
آنها فراموش می کردند که آن چه برای ما اهمیت داشت، شخص شاه نبود، بلکه 

خود مملکت ایران بود.«
 کلیة گزارش های سیا در ایران براساس حفظ و جهت شاه تنظیم می شد. از این رو حتی جای 
تعجب نیست که ما در مقابل انقالب ایران اینچنین انگشت به دهان، حیران مانده ایم. بعضی ها خیال 
می کنند که سیا وقتی که پای انجام وظایفش در میان باشد، نظر ندارد، حال آن که کاماًل اشتباه 

می کنند.
»جس جمز الیف« کسی که از در طرز کار سازمان امنیتی آمریکا این    چنین با صراحت و 

بی پرده سخن می گوید، نه یک شخص غریبه، بلکه خود از دست اندرکاران است.
الیف که از اعضای برجستة سیاست بود، از سال 1968 تا 1372 در سازمان سیا در مقام رئیس 
دایرۀ ایران انجام وظیفه کرده است. گزارش های او دربارۀ ایران در محدودۀ سیا هیاهویی برانگیخت 
و حتی یک سلسله درگیری های داخلی را موجب شد. تجزیه و تحلیل های او دربارۀ ایران آن چنان با 
واقعیت توأم بودند که رؤسای سیا از روی بی عقلی و نفهمی آن قدر به آنها ترتیب اثر ندادند تا این که 
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الیف ناچار شد به اصطالح سیا )عطای کمپانی را به لقایش ببخشد( و از سازمان کناره گیری  کند.

الیف اعتراف کرده است: 
»در ایران متجاوز از 200 جاسوس و تکنیسین آمریکایی برای سیا کار می کنند، 
ولی این گروه از آن جا که از مرکز واشنگتن دستور داشتند که با مخالفان رژیم 
هیچ گونه تماسی برقرار نکنند، نتوانستند فاجعه ای را که در راه بود، به موقع شناسایی 

و ارزشیابی کنند. 
نتیجه آن شد که جاسوسان سیا تنها به گزارش های درباری که در کوکتل و 
پارتی های درباری یا در ارتباط با دربار می شنیدند و یا اطالعات غلطی که ساواک 
برای گمراه کردن آنها در اختیارشان می گذاشت، بسنده کردند و همان ها را به 
واشنگتن فرستادند. این سهل انگاری ها باعث شد که ُعّمال سیا نتوانستند ناآرامی های 

دائم التزاید ایران را از نزدیک بررسی کنند.«

الیف ادامه داده است:
»این همان مشکل قدیمی ماست. البته آن قدر مجهز هستیم که می توانیم نمرة 
اتومبیل لیموزین »برژنف«1 در وقت ورود به کاخ کرملین را از هوا برداریم، ولی 
متأسفانه عکس های ماهواره ای ما کمافی السابق از منعکس کردن افکاری که مردم 

در سردارند، عاجز می باشند.
 گناه بزرگ سیا آن است که در ایران با همه کس به  جز مردم کوچه و بازار تماس 
داشت. ولی متخصصان سیا در ایران گو این که در زمینة دسترسی به افکار مردم کوچه 
و بازار سهل  انگاری به  خرج دادند، در زمینة دیگر موفقیت کسب کردیم و  آن تشکیل 

انواع سمینارهای مربوط به شکنجه برای عمال ساواک بود.«

الیف می گوید: 
- در سمینارهایی که سیا برای ُعّمال ساواک ترتیب می داد، جدیدترین شیوة 
بازجویی و مؤثرترین نحوة شکنجه را به آنها آموزش می داد. تعدادی از دستگاه های 
مورد استفاده برای شکنجه نیز جزء دستگاه های فنی بودند که سیا در اختیار ساواک 

ایران گذاشت.«
1- رهبر اتحاد جماهیر شوری سابق
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 به گفتة الیف متدهای شکنجة نازی ها در اثنای جنگ دوم جهانی مؤثرترین روش های شکنجه 
بود که در سمینارها تعلیم داده می شد. 

به اعتقاد الیف گو این که هیچ یک از مأموران سیا از نزدیک شاهد شکنجه نبوده اند، ولی 
کتمان هم نمی کنند که بارها و بارها به دعوت ساواکی ها برای تماشای کابین های شکنجه رفته  اند و 

دربارۀ جزییات روش های شکنجه از آنها تعریف شنیده اند.
مهم این که در مورد مسألة ایران، دایرۀ سازمان امنیت وزارت خارجة آمریکا و جاسوسان »پنتاگون« 

نیز نظیر عوامل سیا تو زرد از آب درآمدند. 

قالب کردن جنگ افزار بیشتر به شاه

الیف می گوید:
ما هرگز تجزیه و تحلیل های پنتاگون را از اوضاع ایران جدی نمی گرفتیم، زیرا 
نظامیان آمریکایی مقیم ایران در موقعیت و شرایطی نبودند که بتواننـد از حقیقت 

اوضاع ایران تصویر درستی به دست بدهند. 
هدف آنها فقط و فقط قالب کردن جنگ افزارهای هرچه بیشتر به شاه بود. آنها 
موفق هم شدند، زیرا کنسرسیوم های اسلحه سازی آمریکا تنها در حد فاصل سال های 
1972تا 1978 )یعنی طی شش سال( متجاوز از 210 میلیارد تومان )حدود 16 
میلیارد دالر( معادل بودجة ساالنه ارتش آلمان غربی اسلحه به شاه فروختند و تازه 
آن چه را که به شاه قالب کردند، مدرن ترین و پیچیده ترین سالح های موجود در 
زّرادخانة آمریکا بود. به عنوان مثال هواپیما های اف14، این هواپیما به  قدری مجهز 
و در عین حال پیچیده است که با موشک دو پرواز »فونیکس« خود می تواند در 
آِن واحد به شش فروند هواپیمای دشمن که در فاصلة بسیار دور در پرواز هستند، 
حمله کند و آنها را درجا نابود سازد. موشک های چهارمتری به رادار هدایت شوندة 
فونیکس، در دنیا تنها سالحی هستند که اگر به چنگ شوروی ها بیفتد، شوروی 
خواهد توانست از آنها برای تعقیب و شکار موشک های آمریکایی کروز میسیل 
استفاده نماید. اینک پنتاگون با این فکر بازی می کند که جنگ افزارهای قیمتی و پر 

اهمیت مذکور را چگونه از ایران آشوب زده خارج سازد.«
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خواب خرگوشی آمریکا

خنده دار این که سیا در ایران آن چنان به خواب خرگوشی فرورفته بود که حتی در روزهایی 
هم که مجسمه های شاه یکی پس از دیگری سرنگون می شدند و مؤسسات آمریکایی متوالیاً طعمة 
حریق می شدند، کما کان گزارش های خوش بینانه به واشنگتن ارسال می داشت. اما سرانجام کار به 
جایی رسید که کارتر به حقیقت موضوع پی برد و »استانفیلد ترنز« رئیس سیا را علناً مورد سرزنش 

و توبیخ قرار داد.
الیف در پایان می گوید:

»اشتباه خیلی بدی که سیا در ایران و در سایر کشـورهای دنیا مرتکب می شود، آن 
است که کورکورانه و به  سادگی از سیاست رسمی آمریکا پیروی می کند. 

متأسفانه سیا فاقد مأمورانی است که کارشناس مسائل ایدئولوژیکی و اجتماعی 
کشورهای دنیای امروز باشند. مثالً بتوانند واقعیت اوضاع کشورهای جوان آفریقا، آسیا 

و آمریکای جنوبی را چنان که هست، تجزیه و تحلیل نمایند.
من طـی یک گـزارش 120 صفحـه ای که در سال 1973 تحت عنوان ''تجـزیه و 
تحلیـل اوضاع ایران'' به مقامات مربوط سیا تقدیم کردم، با کمال صراحت هشدار دادم 
که شاه  روی پاهای ضعیفی ایستاده است و تا دیر نشده، باید فکری کرد. اما مقامات 
مربوط نه تنها به گزارش من ترتیب اثر ندادند. بلکه 118 صفحة آن را پاره کردند 

و دور ریختند و مرا هم همه  جا آدمی خیال باف و به دور از واقعیت معرفی  کردند«.1
گزارش فوق حاوی نکات بسیار است که برای اهل تحقیق جداً قابل مالحظه می باشد. ما هم 

بدون شرح و بسط عیناً در پایان این فصل آوردیم.

این قصه سر دراز دارد.

بحث پیرامون دشمنی های آمریکا نسبت به مردم و انقالب اسالمی ایران و استقالل خواهی آنان 
بسیار مفصل و طوالنی است و تهیة فهرستی از دشمنی  های آشکار و پنهان آمریکا نسبنت به ایران 
نیز بسیار دشوار و طوالنی است. به منظور اجتناب از اطالة کالم از شرح بیشتر این خصومت ها فعاًل 

می گذریم و بررسی آن را به فرصت دیگری موکول می کنیم. ان شاءاهلل.

1- روزنامة کیهان، 57/11/۲1 ، 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:

1- نباید ایثارگری های شبانه روزی زنان و مردان انقالبی در آن روزها فراموش شود. در آن سال   
مردم انقالبی کشور به فکر خودشان نبودند؛ زیرا همه چیزشان انقالب بود.

2- به مشکالت آن روزها نگاهی بیندازیم و ببینیم که انقالب اسالمی از چه مسیر صعب و 
سختی عبور کرده است.

3- مردم همان گونه که با دست خالی، انقالب را به پیروزی رساندند، در سال 1358 هم با 
امکانات بسیار محدود ضمن پاسداری از انقالب، به سازندگی کشور پرداختند.

4- هرچند 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 می دانستند. همچنان که امروز و این روزها و این سال ها مردم ما با این 

ترفندها آشنا هستند و به تهدید ها عادت کرده  اند. 
5- این فصل پایانی، به رویداهای هر روزة سال 58 می پردازد.

در پایان اخبار هر روز، یک جمله از حضرت امام)ره( که در همان روز و یا همان ایام فرموده اند، 
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آورده  ایم؛ صحبت هایی که پر از لطف، نکته و رهنمودهای اساسی است.
6- اخبار 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 کرده ایم.
7- هرچند 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 ارزش های انقالب اسالمی باشد.

8- هرچند در سال های اخیر عدة غیر قابل مالحظه ای 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 58 نیز بخشی از انقالبیوِن مبارزه  کرده، 
زندان  رفته و شکنجه شده، صف مردم را رها کردند و با 180 درجه نغییر موضع، پنجه در چهرة 

انقالب کشیدند و مسلحانه با انقالب جنگیدند. 
نباید فراموش کنیم همان طور که انقالب دارای رویش بسیار زیاد بوده، ریزش هایی هم از همة 

طبقات داشته است.
9- رخدادهای سال 58 اعم از شیرین و تلخ این درس را به ما می آموزد 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 متوقع اند که هر روز صبح رهبری باید نظر آنها را 
در مسائل داخلی و خارجی جویا شود و یا حتی »َفّعاِل مَْا َیشَْاء« عالم هستی، تدبیر امور را نخست 
با آنها در میان بگذارد! و تنفیذ آنها را بخواهد!! و چون این توقع عملی نمی شود، به زمین و زمان 

ناسزا می گویند و آرامش را از خود و دیگران سلب می کنند.
10- ما باید بپذیریم که:

                                      در برابر خداوند سبحان،
                                      و در برابر والیت و قانون، تسلیم باشیم. 
                                                                                         همین.
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بد نیست در این جا به  نکته ای اشاره کنیم:
امروز هیچ کشوری در دنیا مماشات با مخالفان هنجارشکن را پاسداری از آزادی نمی داند. 
چگونه است که عده ای در کشور ما به دنبال هر مسأله ای توقع دارند به هر کار ساختارشکن دست 
بزنند و هر حرف خالف و خطایی را علیه هر کس بر زبان جاری سازند، ولی هیچ کس 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- اخیراً 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 ضرورت هایی 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.
11- مهم ترین و اساسی ترین دستاوردهای انقالب تولیـد علـم است. ما در حـال حـاضر بین 
220 کشور دنیا در ردیف شانزدهم یا هفدهم هستیم. گاهی از ترکیه جلو می زنیم و شانزدهم 
می شویم، بعضی از مواقع نیز ترکیه از ما جلو می افتد و هفدهم می شویم، حال آن که در رژیم 

گذشته ما در این وادی یکصدمین کشور هم نبودیم...  
12- ما امروزه در ساخت انواع نیـروگاه های برقی و آبی و ساخت همه نوع سد در داخل و 

همچنین در کشورهای دیگر بسیار پیشرفت کرده آیم، که این دستاورد بزرگی برای کشور است. 
13-  همچنین بحمداهلل ما در ساخت انواع نفتکش ها، عالوه بر این که توانسته ایم به تأمین 

نیازهای داخلی بپردازیم، توان تأمین نیازهای کشورهای دیگر را هم داریم 
و...

14- آخر کالم این که:
در دورة دودمان پهلوی ما جزو وابسته ترین کشورها به استکبار بودیم، ولی  امروز به برکت 
انقالب شکوهمنداسالمی مستقل ترین کشورهای دنیا هستیم؛ که این امر الحق از همة موارد  

دیگر افتخار آمیزتر، اساسی تر و قابل توجه تر است. به امید آن که در این مسیر پویاتر شویم...
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خالصه ای از روز شمار اخبار و رویدادهای سال 1358
٥8/١/٢

1- دشمنان اسالم و کشور در کمینند و اختالف ایجاد می کنند و توطئه دارند.
2- باید حکومت جمهوری اسالمی را در ایران مستقر کنیم و همه رأی به جمهوری اسالمی 

بدهیم.
امام خمينی:

منخدمتگزارملتهستم،
واینچندروزآخرعمرراوقفخدمتبهبرادراناسالمیخودنمودم.

)صحیفة امام، ج 6 ص 404(

٥8/١/٣
1- در این موقع حساس کـه باقی ماندۀ دشمنان شکست خـوردۀ ما در کمین هستند، اتحـاد و 

برادری را حفظ کنید. 
امام خمينی:

اسالمامرفرمودهکهمسلمینازهرطایفهایهستندبرادرند.
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عربوعجموُکردوتُرکوفارسوغیرآنمطرحنیست.
تمامطوایفدراسالموجمهوریاسالمیبهحقوقحقةخودخواهندرسید.

)صحیفة امام، ج 6 ص 403(

 ٥8/١/٤
1- ما تا کنون بخشی از راه را رفتیم و بسیاری از مشکالت باقی مانده است.

2- عدم شرکت در رفراندوم سردی و سستی در امر حیاتی، موجب هدر رفتی خون شهید است .
امام خمينی: 

آنچهالزماستتذکردهم،
شرکتزنانمبارزوشجاعسراسرایراندررفراندوماست.

)صحیفة امام، ج 6 ص408(

٥8/١/٥
1- لغو رسمی پیمان استعماری سنتو

2-  ایران با عضویت در سنتو عماًل به عامل اجرایی کشورهای استعماگر درآمده بود.
امام خمينی: 

اینجانببیشاز15سالاستکهخطراسرائیلغاصبراگوشزدکردهام،
وبهدولومللعرباینحقیقترااعالمنمودهام.
اکنونباطرحاستعماریصلحمصرواسرائیل،

اینخطر،بیشترونزدیکتروجدیترشدهاست.
)صحیفة امام، ج 6 ص 410(

٥8/١/٦
1- سفارت مصر در تهران اشغال شد.

2- سن شرکت در رفراندوم 16 سال است.
امام خمينی:

اآلنمملکتازخودشماستودولتازخودشماستودولتدرخدمتشماهست،
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ومندرخدمتهمةشماهستم.
)صحیفة امام، ج 6 ص 414(

٥8/١/7
1- اجتماع وزیران عرب برای مجازات انور سادات.

2- زد و خورد خونین مسلحانه در ُگنبد.
امام خمينی:

ماهمهبرادرهستیموهمهبایدباهمباشیم.
رمزپیروزیماهمینوحدتکلمهوهمپیوستگیمابههمبود.

رمزپیروزیماتوجهبهخدایتبارکوتعالیوپاسداریازاسالمبود.
)صحیفة امام، ج 6 ص 416(

٥8/١/8
1- آتش بس در ُگنبد اعالم شد.

2- 57 عامل رژیم شاه دستگیر شدند.
امام خمينی:

اگرطبیبهایایران)ازآمریکا(بیاینددرآمریکااختاللپیدامیشود.
اینطورنیستکهاینهاییکهرفتندوتحصیلکردند،

ویادرهمینجاتحصیلمیکنند،
کمترازآنهاباشند،نهخیر.

اینهاهممثلآنهایابهترازآنهاهستند.
)صحیفة امام، ج 6 ص 4۲3(

٥8/١/9
1- جمعه و شنبه 10 و 11 فروردین روز رفراندوم.

2- حمل اسلحه در حوزه های رأی گیری ممنوع شد.
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امام خمينی:
باروحانیونروابطداشتهباشید.بهاینطبقهاحترامبگذارید.
آنهاباشماروابطداشتهباشند.آنهاهمبهشمااحترامبگذارند.

)صحیفة امام، ج6 ص 4۲8(

٥8/١/١0
1- مردم انقالبی ایران، با شکوه بسیار در رفراندوم شرکت کردند.

2- عناصر ضد انقالب در چند شهر مانع رأی گیری مردم شدند.
امام خمينی:

امروزرفتیمدرمحلی)محلةچهارمردانقم(،
کهشهدایقمجانخودرابرایاسالموجمهوریاسالمیازدستدادند.
برایاینکهآنهاراشادوملترادلگرمکنمبهجمهوریاسالمیرأیدادم.

)صحیفة امام، ج6 ص 450(

٥8/١/١١
1- دومین روز رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران.

2- شاه سابق به جزیرۀ باهاما رفت.
امام خمينی:

البتهبعدازاینمرحلهبازمراحلدیگرداریموآنتأسیسمجلسمؤسساناست
کهبهقانونجدیداساسیرأیبدهندوبعدازآن،

انتخابات)مجلساست(کهبایدنمایندگانخودرابهمجلسبفرستند.
) صحیفة امام، ج6 ص 450(

٥8/١/١٢
1- 98درصد مردم به جمهوری اسالمی رأی دادند.

2- خرابکاران مسلح در تهران به مردم تیراندازی کردند.
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امام خمينی:
مبارکبادبرشماروزیکهدرآنتماماقشارملتبهحقوقخودمیرسند.
فرقیبینزنومردواقلیتهایمذهبیودیگراندراجرایعدالتنیست.

)صحیفة امام، ج6 ص4۲3(

٥8/١/١٣
1- امروز اولین روز سیزده بدر در جمهوری اسالمی بود، همه به دل طبیعت رفتند.

2- امام خمینی گفت: 12 فروردین روز نخستین حکومت اهلل است.
امام خمينی: 

درجمهوریتاسالمتمامآزادیهاهست.
اسالمبراینجاتبشرآمدهاست.چنانکهحضرتمسیحبراینجاتبشرآمدهبود،

وسایرانبیابراینجاتبشرآمدهبودند.
)صحیفة امام، ج6ص467(

٥8/١/١٤
1- توطئة ساواک برای ترور رهبران سیاسی و مذهبی

2- در حملة مسلحانه به 3 بانک، 2 نفر کشته شدند.
امام خمينی: 

دعاکنیدانشاءاهللموفقبشویمواسالمرازندهکنیم،
واحکاماسالمرازندهکنیم.

خداوندبههمةشماتوفیقوسعادتعنایتکند.
) صحیفة امام، ج6ص 474(

٥8/١/١٥
1- ذوالفقار علی بوتو اعدام شد.

2- تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع شد.
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امام خمينی:
ملتماعاشقشهادتبود.

باعشقبهشهادتایننهضتپیشرفت.
اگراینعشقوعالقهنبود،هرگزمادرمقابلآنهمهقدرتپیروزنمیشدیم.

)صحیفة امام، ج6، ص478(

٥8/١/١٦
1- مالیات حقوق کاهش یافت.

2- انتخابات مجلس مؤسسان تا 2 ماه دیگر آغاز می شود.
امام خمينی: 

ملتهابایدقیامکنندوملتهاباید»رمز«رابفهمندکهرمزپیروزیایناستکه:
شهادتراآرزوبکنید.
)صحیفة امام، ج6، ص 503(

٥8/١/١8
1- عامالن کشتار 17 شهریور و نجف آباد تیرباران شدند.

2-  35 مقام و عامل رژیم سابق دستگیر شدند.
امام خمينی: 

ماامشبمواجهایمباچهرههایفروزندةجوانانبرومندایران،
کهدرذوبآهنزحمتمیکشند.

منازاینکهشماجوانانمحترم،بانوانمحترمهبهدیدنمنوتفقدازمنتشریفآوردید،
تشکرمیکنم.

)صحیفة امام، ج6، ص508(

٥8/١/١9
1- جزییات تازۀ محاکمه و اعدام هویدا
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2- با انفجار نارنجک در جلسة کمیتة انقالب 5 نفر شهید شدند.
امام خمينی: 

منمیدانمکهدستگاهمخابراتیبهماخیلیکمککردهاست.
همانوقتیکهدرخارجبودیمبازآنهادرصورتیکههمهچیزسانسوربود،

بهماکمکمیکردند.
)صحیفة امام، ج6، ص518(

٥8/١/٢0
1- آزمون و 2 سپهبد تیرباران شدند.
2- اخطار شدید امام به گران فروشان

امام خمينی: 
همةمحرومانبایدخانهداشتهباشند.

هیچکسیدرهیچگوشةمملکتنبایدازداشتنخانهمحرومباشد.
)صحیفة امام، ج6، ص519(

٥8/١/٢١
1- توطئة ساواک برای ترور 19 روزنامه نگار

2- شاه سابق 600 میلیون تومان سر هژبر کاله گذاشت.
امام خمينی: 

شمابانوانمحترمبرایآتیةمملکتماجواناننیرومندتربیتکنید.
دامانشمایکمدرسهاستکهبایددرآنجوانانبزرگتربیتبشود.
شمافضایلتحصیلکنید،تاکودکانشمادردامنشمابهتربیتبرسند.

)صحیفة امام، ج6، ص5۲1(

٥8/١/٢٢
1- تیرباران 11 خائن بزرگ رژیم سابق
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2- مردم به دعوت امام پاسخ مثبت دادند.
امام خمينی: 

درزمانطاغوتبودکهبیناقشارجداییانداختند،ارتشراازمردمجداکردند.
)صحیفة امام، ج6، ص531(

٥8/١/٢٣ جمعه
1- خلعتبری وزیر خارجة شاه: شاه چند نفر را به دست خود کشت.

2- 8 عامل کشتار مردم، تیرباران شدند.
امام خمينی: 

درسالهایطوالنیکوششکردند،برایاینکهاسالمرامخفینگهدارند،
نگذارنداسالمآنطورکههستدرخارجعرضهبشود.

)صحیفة امام، ج7، ص۲(

٥8/١/٢٤
1- 141 ساواکی و عامل رژیم سابق دستگیر شدند.

2- فداییان اسالم را پیش از محاکمه به بدترین وضعی شکنجه دادند.
امام خمينی:

اآلن]شما[ازهیچکسنمیترسید؛
ولیبایدازخودمانبترسیم.

مابایدازخدابترسیم،ازخودمانبترسیم،
کهنافرمانینکنیم،کهخالفنکنیم.

)صحیفة امام، ج7، ص7(

٥8/١/٢٥
1- جریان عزیمت آیت اهلل طالقانی از تهران ]به دنبال دستگیری مجتبی طالقانی عامل...[.

2- 5 سناتور و 13 مأمور ساواک دستگیر شدند.



323 وقایع سال اول انقالب

امام خمينی: 
شماهوشیارباشیدکهبسیاریازایناشخاصکهبینمردمافتادندوتبلیغاتسوءمیکنند،

میخواهندایننهضتمارابهشکستبرسانند.
شمابرادرانمن!

آگاهوبیدارباشیدونگذاریداخاللگرانبینشمارخنهکنند.
)صحیفة امام، ج7، ص16(

٥8/١/٢٦
1- دالیل سفر اعتراض آمیز آیت اهلل طالقانی

2-70 هزار کارمند دولت رسمی می شوند.
امام خمينی: 

رمزپیروزیامروز،ایناستکهاتکابهخدایتبارکوتعالیداشتیم.
رمزپیروزیماایناستکه:

جنبشفقطسیاسینبود.فقطبراینفتوامثالاینهانبود.
جنبةمعنویبود،اسالمیبود.

)صحیفة امام، ج7، ص۲3(

٥8/١/٢7
1- طرح کودتا علیه انقالب ایران فاش شد.

2- قراردادهای مخابرات با شرکت آمریکایی »بل« لغو شد.
امام خمينی: 

ازایننقشههایشیطانیکهبهدستآمریکاوعّمالآن،
اآلنهمدرمملکتمادرجریاناست،

دستهایاینهاراقطعکنیم.
نگذاریماینهاتوطئهکنند.

)صحیفة امام، ج7، ص30(
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٥8/١/٢8
1- بازگشت ایرانیان مقیم شوروی به کشور آزاد شد.

2- امام، مرتکبین خالف و گناه صغیره را در ارتش عفو کرد.
امام خمينی: 

گرفتاریاقشارملتزیاداست.
هرکسخیالمیکندفقطاوستکهبرقوآبندارد.

حالآنکهدرتهران،
مردمحدود30محلهیابیشترباوضعتأسفباریزندگیمیکنند.

)صحیفة امام، ج7، ص33(

٥8/١/٢9
1- اسرار شبکة جاسوسی ساواک در خاورمیانه

2- 7 دستگاه جاسوسی در اتاق سخنگوی دولت کشف شد.
امام خمينی: 

خودآنها)منافقین(باآقایطالقانیمخالفند.
هرروزکهدستشانبرسدَسِراورامیبُرندوسرامثالاورا.

لکنحاالبهانهدستشانافتادهاستکهمثاًلآقایطالقانیرفتهاندبیرون.
)صحیفة امام، ج7، ص40(

٥8/١/٣0
1- واردات اتومیبل ممنوع شد.

امام خمينی:
کمیتههابمانند،اماتصفیهشوند.

)صحیفة امام، ج7، ص51(

امام خمينی:
اجنبیهافهمیدندکهماباقدرتواحدکهقدرتایماناستووحدتکلمهواجتماعگروههایمختلف،
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دریککلمهپیروزشدیم.
آنهاخوفاینرادادندکهدستآنهاتاابدقطعشود.
درصددبرآمدندکهاینرمزراازدستمابگیرند.

)صحیفة امام، ج7، ص6۲(

٥8/١/٣١
1- سنندج متشنج شد.

2- حقوق تا 3000 تومان از مالیات معاف شد.
امام خمينی: 

اگراینها)کشورهایاسالمی(مجتمعبشوندیکقدرتیخواهندداشت
کههیچقدرتیباآنهامعارضهنمیکند.

البتهبهشرطایمانکامل.
)صحیفة امام، ج7، ص68(

٥8/٢/١
1- زد و خورد خونین در نقده

2- زندان قزل قلعه، گذرگاه اتومبیل و فضای سبز می شود.
3- 5 عامل رژیم سابق، تیرباران شدند. 

امام خمينی: 
اآلنوقتیاستکهمابایدمسائلاصلیرا)حلکنیم(،

وآنقطعایادیاجانباست.
)صحیفة امام، ج7، ص81(

٥8/٢/٢
1- دکتر یزدی سرپرست وزارت خارجه شد.

2- لغو و یا تجدید نظر در کلیة قراردادهای خارجی.
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امام خمينی: 
منبههمهاقشارملّتسفارشمیکنمکهبهخودآیند،

وتوجهکننداسبابدستدیگراننشوند.
)صحیفة امام، ج7، ص 86(

٥8/٢/٣
1- سوء قصد مسلحانه به تیمسار ]سپهبد محمد ولی [ قر نی و شهادت وی.

2- از ساعت 12 ظهر امروز تیراندازی در نقده به کلی قطع شد.
امام خمينی: 

شمادیدیدکهباوحدتکلمهقدرتهایبزرگرادرهمشکستید،
اینقدرتراحفظکنند.

)صحیفة امام، ج7، ص 100(

٥8/٢/٤
1- جزییات تازه ای دربارۀ گروه مخفی فرقان که مسئولیت ترور تیمسار قر نی را به عهده گرفته 

است. 
2- قرنی در حیاط قدم می زد که 2 جوان وارد شدند و او را به گلوله بستند.

امام خمينی: 
»یداهلل«باجماعتاست.دستخداباشماست.
تاهمهباهمهستیدوهمهاسالمرامیخواهید،

خداباشماست.
)صحیفة امام، ج7، ص 115( 

٥8/٢/٥
1- پیام فیدل کاسترو به امام

2- معمای امام موسی صدر در مذاکرات امام و َجلّود نخست وزیر لیبی.
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امام خمينی:
منازملّتایرانتشکرمیکنم.تمامافراددرایننهضتمقدسسهیمبودند.

)صحیفة امام، ج7، ص1۲9(

٥8/٢/٦
1- عامالن ترور قرنی شناسایی شدند.

2- تولید نفت ایران به 5/5 بشکه رسید.
امام خمينی: 

منامیدوارمکهاینرمزیکهدرایرانرمزپیروزیشد،
برایهمةاقشارمستضعفینالگوباشد.آنرمزوحدتکلمهواتکابهاسالمبود.

)صحیفة امام، ج7، ص140(

شنبه 8/٢/٥8
1- متن پیشنهادی قانون اساسی جدید

2- امام: اگر ترور شوم نهضت به راه خود ادامه می دهد.
3- مذاکرات امام با رهبران سازمان مجاهدین.

4- امام خمینی: اسالم بیشتر از هرچیز به آزادی عنایت دارد.
امام خمينی:

شمابااینرفراندومیکهکردید،
-کهدرطولتاریخنظیرنداشت-

رویایرانراسفیدکردید.
)صحیفة امام، ج7، ص166(

٥8/٢/9
1- توطئه گران اسلحه وارد ایران می کنند.

2- قطع رابطة ایران و مصر بررسی می شود.



همگام با انقالب اسالمی328

امام خمينی:
شورایانقالبرابرایپیشبردانقالب،

بهتهیةآییننامهوادارکردند.
)صحیفة امام، ج7، ص 167(

٥8/٢/١0
1- طرح جمع آوری اسلحه از دست مردم تهیه شد.

2- آیت اهلل طالقانی: انقالب ایران به تمام زحمتکشان تعلق دارد.
3- چگونگی تصرف کالنتری تهران نو فاش شد.

امام خمينی:
جنابآقایدکترابراهیمیزدی،وزیرامورخارجه!
بادرنظرگرفتنپیمانخائنانةمصرواسرائیل،

واطاعتبیچونوچرایدولتمصرازآمریکاوصهیونیسم،
دولتموقتجمهوریاسالمیایران

قطعروابطدیپلماتیکخودرابادولتمصربنماید.
)صحیفة امام، ج7، ص 168(

٥8/٢/١٢
1- به دستور امام خمینی: ایران با مصر قطع رابطه کرد.

2- جزییات ترور عضو شورای انقالب آیت اهلل مطهری
3- به مناسبت شهادت استاد مطهری، فردا عزای عمومی است.

امام خمينی:
منفرزندبسیارعزیزیراازدستدادم،

ودرسوگاونشستمکهازشخصیتهاییبودکه:
حاصلعمرممحسوبمیشد.

)صحیفة امام، ج7، ص178(



329 وقایع سال اول انقالب

٥8/٢/١٥
1- 8 نفر به اتهام ترور آیت اهلل مطهری دستگیر شدند.

2- حسینی شکنجه گر معروف ساواک مُرد.
3- تشییع جنازۀ با شکوه استاد مطهری

٥8/٢/١٦
1- آیت اهلل طالقانی: به استفاده های بی جا از قرآن پایان دهیم.
2- سپاه انقالب از نهضت های آزادی بخش حمایت می کند!!

3- ایران از فلسطین به  شدت حمایت می کند.
امام خمينی:

تامسلمینرمزیراکهدرایراناتفاقافتادپیدانکنند،
پیروزنمیشوند.

آنهامتحدشدندوهمهیکصدااسالمراخواستند.
)صحیفة امام، ج7، ص187(

٥8/٢/١7
1- جزییات طرح محدودیت حرکت اتومبیل شخصی در مرکز تهران.

2- بنی صدر: ترورها کار ساواکی ها و صهیونیست هاست.
امام خمينی:

ماهممفتخریمبهاینکه:
درراهاسالمودرراههدفمانشهیدبدهیم.

)صحیفة امام، ج 7 ص 197(

٥8/٢/١8
1- 21 مفسد فی االرض تیرباران شدند.

2-  فجایع وحشتناک ساواک و کمیته در دادگاه فاش شد.
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امام خمينی:
همهبایدخدمتکنیمونهضتراپیشببریم،وهیچچیزمانعمادراینسیرنشود.

)صحیفة امام، ج7، ص۲14(

٥8/٢/١9
1- ایران بهای نفت را باال می برد.

2- اسناد جاسوسی القانیان به نفع اسرائیل فاش شد.
امام خمينی:

برکاتایننهضتزیادبود.
بزرگترینبرکات،شکستنسدبزرگرژیمشاهنشاهیوراندندزدهابود.

)صحیفة امام، ج7، ص۲31(

٥8/٢/٢0
1-  متن قانون اساسی 2 هفتة دیگر منتشر می شود.

2- گذرنامه از اول خرداد 24 ساعته صادر می شود.
امام خمينی:

درودبراهالیقم.درودبرخانمهاوبانوانارزندهقم،
شماخانمهاهمجهادکردیددرراهنهضتوپیروزِیماوجهادمالیکردید.

)صحیفة امام، ج7، ص۲39(

٥8/٢/٢٢
1-  مقدمات محاکمة شاه خائن فراهم می شود.

2- قیمت نفت ایران افزایش یافت.
امام خمينی:

همةماموظفهستیمایننهضتراحفظکنیم.
)صحیفة امام، ج هفتم، ص ۲5۲(
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٥8/٢/٢٣
1- 20 استاد و 4 دانشجو از دانشگاه تهران اخراج شدند.

2-  حکم اعدام شاه مخلوع صادر شد.
امام خمينی:

شهادتیکمطلبینیستکهانسانبهکلیازبینبرودتادیگرغیرازاینخبرینباشد.
شهادتازاینعالممنتقلشدنبهیکعالمباالتر،نورانیتر،همهچیزشازاینجابهتر.

)صحیفة امام، ج7، ص ۲77(

٥8/٢/٢٤
1- مجازات اعدام محدود شد.

2- دولت قرارداد کاپیتوالسیون با آمریکا را لغو کرد.
امام خمينی:

شمااینمسئولیتبزرگراداریدکه:
بایدبچههایخودتانراکهنوزادهستند
ونفوسشانتربیترازودقبولمیکند،

شماازاولکهاینبچههادردامانشمابزرگمیشوند،
مسئولافعالواعمالآنهاهمشماهستید.

)صحيفة امام، ج7، ص283(

٥8/٢/٢٥
1-  شرایط جدید شرکت در کنکور امسال.

2- انحالل تمام کمیته ها و کانون ها در خرمشهر.

٥8/٢/٢٦
1- شورای انقالب اسالمی به ضد انقالب اخطار کرد.

امام خمینی: مطبوعات باید آن چه ملت می خواهند بنویسند.
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امام خمينی:
خون های ملت را هدر ندهید. 

ملت ما زحمت کشیده اند، ملت ما خون داده  اند.
)صحيفة امام، ج7، ص324(

٥8/٢/٢7
1- طرح جهاد برای سازندگی در سراسر کشور.

2- ایران به جنبش غیرمتعهدها خواهد پیوست.
امام خمينی:

ازدامنزن،مردبهمعراجمیرود.
)صحیفة امام، ج7، ص341(

٥8/٢/٢9
1- زمین های بایر به نفع مستضعفین مصادره می شود.

2- خلع سالح عمومی در خوزستان از امروز آغاز شد.
3- توطئه گران مأموران ساواک و رژیم سابق هستند.
امام خمينی:

مارابطهباآمریکارامیخواهیمچهکنیم؟!
)صحیفة امام، ج7، 357(

٥8/٢/٣0
1- دولت با واگذاری زمین های بایر به مردم، پولی نخواهد گرفت.

2- روز عاشورا می خواستند کشتار جمعة سیاه را تکرار کنند.
3- انقالب ایران بزرگ ترین حادثه در تاریخ فلسطین است.

امام خمينی:
هیچیکازسالطینایرانخیانتاینجورینکردند)که(اینهاازپدروپسر
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)رضاخانومحمدرضا(دراینمملکتکردند.
)صحیفة امام، ج7 ص390(

٥8/٢/٣١
1- تهران روزانه 2 نوبت خاموشی خواهد داشت.

2- شاه یک میلیون دالر رشوه داد تا نیکسون رئیس جمهور آمریکا شد.
3- متهمان برای آمریکا، اسرائیل، انگلیس و آلمان غربی جاسوسی می کردند.

امام خمينی:
یککاربزرگمحیرالعقولدیگرواقعشدوآناینکه:

دستآمریکاودستانگلستانوشورویوهمةاینهاازخزاینماکوتاهشد.
)صحیفة امام، ج7، ص405(

٥8/٣/١
1- 700 نفر از زندان قصر آزاد شدند.

2- کمیته ها و پاسداران، حق دستگیری نظامیان را ندارند.
امام خمينی )دردیداربافرهنگیاناصفهان(:

قرآنکتابانسانسازیاستوفرهنگکارخانةآدمسازی.
)صحیفة امام، ج7، ص 4۲7(

٥8/٣/٢
1- حقوق کارمندان دولت ترمیم می شود.

2- 5 عامل کشتار مردم و شهرری تیرباران شدند.
امام خمينی:

روزنامههارابخوانید،اینهاییکهفریادمیزدندکهبایددموکراسیباشد.
اینمسیرشانغیرازماست.

اینهاکهاسمازاسالمنمیآورند.
)صحیفة امام، ج7، ص458(
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٥8/٣/٣
امام خمينی:

هیچکسوهیچگروهیحقنداردمعترضمعممینبشودوبهروحانیوناهانتکند.
درصورتتخلف،دادگاهانقالبمحلموظفاستاوراتعقیبومجازاتکند.

)صحیفة امام، ج7، ص466(

٥8/٣/٥
1- آیت اهلل هاشمی رفنسجانی توسط گروه فرقان ترور شد.

2- میلیون ها نفر در تظاهرات سراسر کشور آمریکا را محکوم کردند.
3- توطئة سیا - زاهدی - اویسی و اشرف در ایران.

پيام امام خمينی به مناسبت ترور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

  جناب حجت االسالم مجاهد متعهد، آقای هاشمی عزیز 
مرحوممدرسکهبهامررضاخانترورشد،ازبیمارستانپیامداد:

-»بهرضاخانبگوییدمنزندههستم«.مدرسحاالهمزندهاست.مردانتاریختاآخرزندههستند.
بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است 

چون نهضت زنده است. 
  امریکاودیگرابرقدرتهابدانندملتمازندهاست.

سهروزشاهدزندهبودنانقالباست. اجتماعاتعظیمایندوـ
اینانبااینتالشهایاحمقانهنمیتوانندانقالباسالمیماراترورکنند؛
نمیتوانندشخصیتانسانی-اسالمیمطهریوهاشمیراترورکنند؛

هرچندترورهاحسابشدهوسازمانیافتهباشندوازالبهالیآنهاجایپایابرقدرتهاو
جنایتکارانبینالمللیبهچشمبخورد.

ملتباتمامقوابایددرمقابلدسیسههامقاومتکنند،توطئههارابشکنند؛
باکمالمراقبتانقالبیاینجنایتکارانراشناساییکنندوبهدادگاههایانقالبیمعرفیکنند.
  پاسداران انقالب و رؤسای آنان موظفند از این شخصیت های ارزندۀ انقالبی حفاظت کنند،
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    و رفت وآمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند؛ 
اگر چه خود آنان راضی نباشند. 

ملتبزرگاسالمیمصمماستبهنهضتاسالمیخودادامهدهد،
واجازةدخالتخیانتکارانرادرکشورخودندهد.

ماملتهایبزرگاسالمیرابههمکاریدرایننهضتاسالمیایراندعوتمیکنیم.
بایددستجنایتکارانازممالکاسالمیوازعموممستضعفینقطعشود،

ووعدةالهیبههمتاقشارملتهایاسالمیتحققیابد.
فرزندبرومنداسالمـتبریکمیگویمکهدرراههدف منبهآقایهاشمیـ

تانزدیکشهادتبهپیشرفت.وسالمتوادامةخدمتایشانراازخدایتعالیخواستارم.
والسالمعلیهوعلیعباداهللالصالحین.
روحاهللالموسویالخمینی

)صحیفة امام، ج7، ص495(

امام خمينی:
ملتمابرایاسالمقیامکردوبرایاسالمراهراپیمودوبرایاسالمخونداد.

اآلنقشرهاییهستندکهمیخواهنداسالمراکناربگذارند.
)صحیفة امام، ج7 ص 485(

٥8/٣/٦
1- امام خمینی: ما از این ترورها نمی ترسیم و اجازۀ دخالت به شرق و غرب نمی دهیم.

2- سرهنگ خاوری تیرباران شد.
3- ارتش نوسازی می شود.

امام خمينی:
ملتمیداندکهچهشدهاست.

دنیاهممیداندکهچهشدهاست،وازاینشدههانگرانند.
)صحیفة امام، ج7، ص 507(
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٥8/٣/7
1- 9هزار قبضه اسلحة قاچاق در خلیج فارس کشف شد.

2- اعالم خطر نزیه: وکال دسته جمعی به حضور امام خمینی می روند.
3- آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: رمز وحدت امت اسالمی دوام رهبری امام خمینی است.

٥8/٣/8
1- آیت اهلل رفسنجانی: شهادت برای ما بهترین ارمغان است.

2- مهندس بازرگان: انقالب ادامه دارد. محرومیت ادامه دارد و خطر هنوز باقی است!
3- 5 نفر از عامالن کشتار سرچشمه تیرباران شدند.
امام خمينی:

بایدحکومتچنانباشدکهاگررئیسجمهورشتویمردمآمد،
دورهاشبکنندوبااوخوشوبشکنند.

)صحیفة امام، ج7، ص5۲8(

٥8/٣/9
1-500 میلیون تومان جواهر کشف شد.

2- از کار کمیته هایی که خالف می کنند، جلوگیری می شود.
3- مطبوعات باید مسیر ملت را روشن کنند، نه برخالف مسیر ملت عمل کنند.

امام خمينی:
بیدارباشدملت!

بیدارباشندعلمایاسالم!خطبایعظام،دانشگاهی،بازاری،کارگر،دهقان.
)صحیفة امام، ج8، ص۲8(

٥8/٣/١0
1- دکتر بهشتی خواستار محاکمة نزیه شد.

2- 15 خرداد نقطة آغاز انقالب اسالمی ایران است.
3- 2650 بطری مشروبات الکلی در کرمان معدوم شد.
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٥8/٣/١١
امام خمينی:

شماآزادید؛آزادیراصرفکنیددرصالحملت،درصالحکشور.
وآزادیبرایایننیستکههرکسهرکاریمیخواهدبکند.

)صحیفة امام، ج 8، ص38(

امام خمينی:
اگریکجمهوریباشدکهقانونْشقانوناسالمنباشد،
اینآننیستکهملتمامیخواهندورأیبرآندادند.

اینهمهخوندادندمردمبهاینکهاسالمتحققپیدابکند،
دنبالهکارانبیاست؛دنبالةکاررسولخداست؛دنبالةکارامیرالمؤمنیناست؛

دنبالةکارسیدالشهدااست.سیدالشهداخونشرادادهبرایهمینکهاسالمتحققپیدابکند.
)صحیفة امام، ج 8، ص4۲(

٥8/٣/١٢
1- استقرار ارتش و پاسداران در خرمشهر و آبادان.

2- امام خمینی: اگر آزادی بر خالف سیرۀ ملت و اسالم باشد، هرج و مرج می شود.
3- شاه مخلوع از باهاما به مقصد نامعلومی رفت.

4- دکتر یزدی: تغییر نام خلیج فارس توطئه است.
امام خمينی:

ملتبزرگباشعاراسالموفریاد»اهللاکبر«ونورایمانووحدتکلمه،
بنیادپهلویراازبُنکند.

وملتمااینروزراعزیزمیشمارد.
ومنروز15خردادرابرایهمیشهعزایعمومیاعالممیکنم.

وبرایبزرگداشتشهدایخویشدراینروزبزرگ،
درمدرسةفیضیهبهسوگمینشینم.

)صحیفة امام، ج 8، ص51(
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٥8/٣/١٣
1- سرپرست سازمان انرژی اتمی ایران: قرارداد نیروگاه های اتمی بوشهر لغو می شود.

2- دومین جلسة محاکمة 6 عضو ساواک در تهران)باصری نیا-حاجی    فرجی-عبداهلل ذوالفقاری- 
ولی اهلل غیاثی- امیرهوشنگ افشارنیا- ناصر رئوفی(.

3- از سوی پاسداران گروه ضربت 2 نفر به اتهام شرکت در ترور ]حجت االسالم هاشمی[
رفسنجانی بازداشت شدند.

4- از سوی امام خمینی 15 خرداد عزای عمومی اعالم شد.
5- امام خمینی : ما می خواهیم در مملکت احکام اسالمی اجرا شود.

6- توطئه گران تصمیم دادگاه های انقالب اسالمی می شوند.

٥8/٣/١٤
1- بزرگداشت حماسة خونین 15 خرداد.

2- آیت اهلل شریعتمداری: شاه مخلوع در 15 خرداد قصد محاکمة امام خمینی و اعدام ایشان 
را داشت.

3- 5 تن از عامالن کشتار مردم تیرباران شدند.
4- الیحة قانونی مطبوعات به نظر خواهی گذاشته شد.

5- 3 تن از عامالن شکنجه ساواک تیرباران شدند.

٥8/٣/١٥
امام خمينی:

ایروشنفکرها،مسجدهاراحفظکنید.
روشنفکر،غربینباشد،وارداتینباشد.

)صحیفة امام، ج8، ص60(

٥8/٣/١٦
1- اخطار شدید امام به روشنفکران.
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2- سازمان آزادی بخش فلسطین اعالم کرد: شاه سابق را ربوده تحویل دادگاه های انقالب 
می نماییم.

3- وزارت آموزش و پرورش 110 هزار معلم استخدام می کند.
4- هواپیماهای عراقی دهکده های مرزی ایران را بمباران کردند.

5- دولت ایران رسماً به دولت عراق اعتراض کرد.
6- 9 تن از عامالن کشتار مردم در تهران و شهرستان ها تیرباران شدند.

امام خمينی:
شمادانشگاهیهاکوششکنیدکهانسان،درستکنید.

اگرانساندرستکنید،
مملکتخودتانرانجاتمیدهید

)صحیفة امام، ج8، ص67(.

٥8/٣/١7
1- عامالن حوادث خرمشهر در دادگاه انقالب محاکمه می شوند.

2- تظاهرات و اعتراض مردم عراق به بمباران روستاهای ایران.
3- اخطار شهردار تهران به متصرفین اراضی.

٥8/٣/١9
1- با تصویب شورای انقالب بانک ها ملی اعالم شد.

2- طرح آمریکا برای اشغال نظامی خلیج فارس.
3- 7 میلیارد ریال در شرکت نفت صرفه جویی شده است.

 4-استاندار خوزستان: عوامل استعمار و رژیم سابق در خوزستان نوطئه می کنند.
امام خمينی:

وقتیقضیةدفاعازیکمملکتاسالمیپیشآمد،
بچه،بزرگ،مردوزن،همهموظفندکهبرونددفاعکنند.

)صحیفة امام، ج8، ص73(
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٥8/٣/٢0
1- نقشة آمریکا برای اشغال منابع نفتی اعراب.

2- تجاوز مجدد هواپیماهای عراقی به حریم فضایی ایران.
3- بانک ها از فردا شروع به کار می کنند.

امام خمينی:
غرببهانسانکارندارد...

انسانرابهتباهیداردمیبرد،
داردانسانراوحشیبارمیآورد.

)صحیفة امام، ج8، ص81(

٥8/٣/٢١
1- 5 هزار تن گوشت از استرالیا خریداری شد.

2- شاه مخلوع در مکزیک سرگردان است.
3- روزنامه ها باید موضع سیاسی خود را روشن کنند.

امام خمينی:
غربدارددنیارابهصورتیکجنگندهبهصورتوحشیبارمیآورد.

تربیتغربانسانراازانسانیتخودشخلعکرده)است(،
بهجایاویکحیوانآدمکشگذاشتهاست.

)صحیفة امام، ج8، ص95(

٥8/٣/٢٢
1- آیت اهلل سید محمدباقر صدر رهبر شیعیان عراق توسط صدام دستگیر شد.

2- راه پیمایی حزب جمهوری خلق مسلمان لغو شد.
3- در تظاهرات عظیم مردمی، جنایات دولت عراق محکوم شد.

امام خمينی:
اگربفهمیمکهدرمحضرخداهستیم،
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]و[همةحرکاتوسکناتماتحتنظراوودرحضوراوست،
درحضوراوانسانخطانمیکند.

)صحیفة امام، ج8، ص 110(

٥8/٣/٢٣
1- عدۀ زیادی از طالب و مردم عراق بازداشت شدند.

2- حزب بعث عراق به مقامات ایران هشدار داد!؟
3- قانون اساسی با تصویب امام و شورای انقالب به آرای عمومی گذاشته می شود.

امام خمينی:
خواهرانمن!

کوششکنیدکه:
فرزندانخودتانراخوبتربیتکنید.

کوششکنیدکه:
فرزندانخودتانراباایمانوباارادهتربیتکنید.

)صحیفة امام، ج8، ص 117(

٥8/٣/٢٤
1- امام خمینی: ارتش باید در کنار ملت باشد.

2- محاکمة مخوف ترین عوامل ساواک، دکتر تهرانی و آرش.
3- انتخابات مجلس اواسط تیر انجام می شود.

امام خمينی:
هرکسدرمحلیکههست،همانمحلرااصالحشکند.

)صحیفة امام، ج8، ص158(

شنبه ٣/٢٦/٥8
1- عراق مجدداً به حریم هوایی ایران تجاوز کرد.
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2- به اسم تمدن بزرگ مملکت را خراب کردند.
امام خمينی:

مادرمشکالتبایدمتوسلبشویمبهملت.
)صحیفة امام، ج8، ص179(

٥8/٣/٢٥
امام خمينی:

آقایان)غربگرایانوابسته(میگویندکهملتبیاطالعاست.
منمیگویمشماهمبیاطالعهستید.

اگرملتبیاطالعاست،شمابیاطالعترهستید،
برایاینکه)برایتهیهقانوناساسی(اطالعاتاسالمیمیخواهد

وبعضیشمااطالعندارید.
بعضیازشمانمیداندنمازچندتاست.

)صحیفة امام، ج 8، ص 174(

٥8/٣/٢7
1- تهرانی اسرار جنایات ساواک را فاش کرد.

2- توطئة آمریکا در خلیج فارس.
3- انتخابات مجلس خبرگان، اواسط تیر انجام می شود.

امام خمينی:
اینازبرکاتانقالباستکهبرادرها)سنیوشیعه(،

همهدورهمجمعشدند.
)صحیفة امام، ج8، ص 193(

٥8/٣/٢8
1- امام خمینی: نمی خواهیم قانون اساسی مسکو و آمریکا درست کنیم.
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2- اموال 335 نفر از عوامل رژیم سابق مصادره شد.
3- محاکمة 15 نفر از عوامل رژیم سابق در دادگاه انقالب اسالمی زاهدان.

امام خمينی:
 اآلن می خواهد قانون اساسی درست کند. شیاطین افتادند )به راه( که نگذارند. 

)صحیفة امام، ج8، ص۲1۲(

٥8/٣/٢9
1- مالقات مهم آیات عظام گلپایگانی و نجفی مرعشی و شریعتمداری با امام خمینی.

2- شاه دستور قتل تختی را صادر کرده بود.
3- عراق 50 هزار زندانی سیاسی دارد.

٥8/٣/٣0
1- کابینة بازرگان ترمیم شد.

2- آیت اهلل مهدوی کنی: سعادتی، هرگز شکنجه نشده است.
3- حمله به منزل قر نی تحت بررسی است.

امام خمينی:
خداوندهمةماراوهمةشماراموفقکندکهخدمتکنیمبهاینجامعه،

وخدمتکنیمبهاسالمواسالمرابهآنطوریکهدلخواهاسالماست،درخارجمحققکنیم.
)صحیفة امام، ج 8، ص ۲۲1(

٥8/٣/٣١
1- نمایندۀ امام خمینی در عراق دستگیر شد.

2- قرارداد مس سرچشمه که در دست آمریکایی ها بود، فسخ شد.
3- حملة مسلحانه به منزل حجت االسالم باریک بین.
امام خمينی:

ایندیانتاسالموقدرتایمانبودکه:
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حتیبچههایخردسالماراجلوتانکوتوپبرد.
)صحیفة امام، ج8، ص۲4۲(

٥8/٤/٢
1- جرایم ضد انقالب در دادگاه فوق العاده رسیدگی می شود.

2- 550 هزار تن گوشت و 5 هزار تن گوشت مرغ خریداری شد.
3- تهرانی و آرش تیرباران شدند.

امام خمينی:
برادرهایمن!خواهرهایمن!

امروزآبرویاسالمبستهبهاعمالماست.
)صحیفة امام، ج 8، ص۲58(

٥8/٤/٤
1- کارلوس مأمور کشتن شاه مخلوع شد.
2- گروه کثیری از زندانیان آزاد می شوند.

3- کیهان در مالکیت ملت مسلمان ایران است.
امام خمينی:

ماهرگزبهکشورهایبیگانهاجازةدخالتدرامورایرانراندادهونخواهیمداد.
)صحیفة امام، ج 8، ص ۲77(

٥8/٤/٥
1- اسرار حمله به پادگان لویزان فاش شد.

2- شاه مخلوع سرگرم تدارک کودتا است.
3- 150 تن از افسران در این کودتا شرکت دارند.

امام خمينی:
شماکوششکنیدکهبهملتخدمتکنید،بهاسالمخدمتکنید،
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وکوششکنیدکهجهاداکبرراانشاءاهللبهآخربرسایند.
)صحیفة امام، ج 8، ص301(

٥8/٤/٦
1- رمز اسامی تمامی عوامل ساواک کشف شد.

2- دولت، زمین در اختیار مردم می گذارد.
3- شرکت کارکنان دولت در جهاد سازندگی.

امام خمينی:
مهمدردانشگاهها،دانشسراها،تربیتهایمعلم،تربیتهایدانشجویی،

ایناستکههمراهباتعلیماتوتعلمات،تربیتانسانیباشد.
)صحیفة امام، ج 8 ص 310(

٥8/٤/7
1- شورای انقالب، قانون شوراهای محلی را تصویب کرد.

2- کشف اسناد مخفی سفارت ایران در واشنگتن.
3- داریوش فروهر: از نام دکترمصدق دژی برای حمله به دستاوردهای انقالب نسازیم.

امام خمينی:
پیغمبراکرم»نبیرحمت«استکهبرایرحمتآمدهاست.

آنجاییهمکهآنمنحرفهایغیرقابلاصالحراامربهقتلمیکرد،
مثلیکغدةسرطانیکهبایدبیرونآورد،چارهنیست.

)صحیفة امام، ج 8، ص331(

٥8/٤/9
1- قیمت نفت هنوز ارزان تر از آب معدنی است.

2- کشف بزرگ ترین شبکة سرقت فرش در فرودگاه.
3- 2 مرد مسلح در خانة شاه مخلوع دستگیر شدند.
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٥8/٤/١0
1- 40 هزار کماندو آمریکایی آمادۀ اشغال صنایع نفت اند.
2- دولت 80 میلیارد ریال به ارزاق عمومی کمک می کند.

3- کشف ساعت طالی 55 کیلویی ثابت.
امام خمينی:

تاریخوآنچهکهبهملتهامیگذرد،
اینبایدعبرتباشدبرایمردم.

)صحیفة امام، ج 8، ص 348(

٥8/٤/١١
1- امام خمینی:  هر فرد نسبت به کارهای مملکت شرعاً و اخالقاً وظیفه ای دارد.

2- امام خمینی: بعضی از این حقوقدان ها اصاًل اسالم را نمی شناسند.
امام خمينی:

مانبایدقناعتبهاینبکنیمکهدرعصرخودمانجمهوریاسالمیمحققشدهاست.
مابرایعصرهایبعدبایدحاالفکرکنیم.

)صحیفة امام، ج8، ص36۲(

٥8/٤/١٢
1- شاه مخلوع به اسرائیل پناهنده می شود.

2- تقی شهرام از سران منافقین و عامل قتل بسیاری از کادر مجاهدین دستگیر شد.
3- 110 کیلو هروئین کشف شد.

امام خمينی:
اگرمایککاریبکنیمکه:

اسالمدرنظردنیالکهدارشود،
اینجرمازجرمهاییاستکهبخشیدنینیست.

)صحیفة امام، ج8، ص408(
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٥8/٤/١٣
1- امام خمینی: شما پاسدارها اگر اشتباه بکنید به حساب اسالم می گذارند.

2- جهانشاه صالح، حسین نجفی و منصور یاسینی از دولتیان و درباریان بدون محاکمه آزاد 
شدند.

3- اموال 87 نفر از محکومین رژیم سابق مصادره شده است.
امام خمينی:

برادرهایروحانیمن!برادرهایپاسدارمن!
دریابیداسالمرا،اختالفاتراکناربگذارید،باهمبرادرباشید.

)صحیفة امام، ج8، ص4۲1(

٥8/٤/١٤
1- انتخابات مجلس خبرگان 12 مرداد در سراسر کشور برگزار می شود.

2- عده ای به حجت االسالم هادی غفاری حمله کرده و او را مضروب کردند.
امام خمينی:

توطئههابرایهمیناستکهشماراازهمجداکنند،دشمنکنند.
)صحیفة امام، ج8، ص466(

٥8/٤/١٦
1- صنایع بزرگ ملی شد.

2- در حملة فرودگاه اهواز، مهاجمین قصد داشتند هواپیمای سرلشکر فربد را منهدم سازند.
3- 220 قاضی در تصفیة دادگستری کنار گذاشته شدند.

امام خمينی:
بایدبفهمیمچراپیروزشدیم،
اینچرارااگرفهمیدیم،

آنوقتبایدکوششکنیمکههمانچیزیکهماراپیروزکرد،حفظشکنیم.
)صحیفة امام، ج8، ص503(
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٥8/٤/١7
1- ایران خواستار بسیج نیروهای مسلمان علیه اسرائیل شد.
2- انفجار و آتش سوزی مهیب در لوله های نفتی جنوب.
3- تقی حاج طرخانی توسط گروهک فرقان ترور شد.

امام خمينی:
خطاییزیدایننبودکهسیدالشهدا)ع(راکشتهبود.

اینیکیازخطاهایکوچکشبود،
خطایبزرگاینبودکه:

اسالمراوارونهاشکردهبود.
)صحیفة امام، ج8، ص 5۲6(

٥8/٤/١9
1- بر اثر آتش سوزی، محصول پاالیشگاه آبادان تقلیل یافت. 

2- اسناد دزدی های برادران انصاری از بیت المال ملت.
3- فردا عفو عمومی اعالم می شود. کسانی مورد عفو قرار بگیرند که مرتکب قتل و گناهان 

کبیره نشده  اند.
امام خمينی:

میالدشکوهمندامامامتوعصارةخلقتووارثنبوت،ولیعصر)عج(را،
بهعموممسلمینومستضعفینتبریکعرضمیکنم.

)صحیفة امام، ج9، ص۲4(

٥8/٤/٢0
1- حداقل دستمزد کارگران روزی 567 ریال.

2- ماجرای برکناری و ابقای فرماندۀ دژبان مرکز.
امام خمينی:

پاسدارهادرعینحالیکهشغلشانشریفاست،
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لکنمسئولیتشانهمزیاداست.
مبادایکوقتیکاریانجامدادهبشودکهاصلپاسدارانرامردمراجعبهآنهاچیزیبگویند.

)صحیفة امام، ج9، ص46(

٥8/٤/٢١
1- آماده باش نظامیان برای مقابله با خرابکاری در خوزستان. 

2- شاه مخلوع میلیون ها دالر برای کمک به ضد انقالب در ایران اختصاص داده است.
امام خمينی:

مابهنفتاتکانداریم،
مااتکاداریمبهاینکهمیگوییمپیروزیمالآنکسیاستکه،

ملتبااوموافقاست.
)صحیفة امام، ج9، ص53(

٥8/٤/٢٢
1- 13 عامل فحشا، کشتار و قاچاق، تیرباران شدند.

2- مطبوعات وابسته به رژیم گذشته تعطیل می شود.
3- تظاهرکنندگان، سناتور سابق را در زندان کشتند.
امام خمينی:

امروزهرتشنجوهراختالفیبرایهرچیزکهباشد،
برخالفمسیرنهضتاست.

)صحیفة امام، ج9، ص 68(

٥8/٤/٢٣
1- راه پیمایی وحدت در سراسر کشور برگزار می شود.

2- جزییات 10 ساعت نبرد مسلحانه در مریوان.
3- سوئیس حاضر به پس دادن پول های شاه مخلوع نشد.
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امام خمينی:
برادرهابهاسالمرویبیاورند،همهتوجهبهاسالمکنند.ازتفرقهدستبردارند.

)صحیفة امام، ج9، ص 84(

٥8/٤/٢٤
1- 5 عامل انفجار مسجد خرمشهر تیرباران شدند.

2- منع رفت و آمد شبانه در مشکین شهر اعالم شد.
3- مهاجمین با پرتاب نارنجک به مسجد خرمشهر 7 نفر را کشتند.

امام خمينی:
اسالممیخواهیم.

مانمیخواهیمیکمطلباروپاییدرستکنیمتابرویمسراغکارشناسهایاروپا.
)صحیفة امام، ج9، ص104(

٥8/٤/٢٥
1- 3 سر سپرده رژیم سابق تیرباران شدند.

2- احزاب می توانند برای مجلس خبرگان کاندیدا معرفی کنند.
امام خمينی:

اینپیروزیکهبرایملتماحاصلشد،یکعنایتالهیبود.
)صحیفة امام، ج9، ص115(

٥8/٤/٢٦
1- صدام حسین رئیس جمهور عراق شد.

2- اگر باز هم سعادتی در دادگاه حاضر نشود، غیابی محاکمه خواهد شد.
3- 150 پاسدار، نظم مریوان را برعهده گرفتند.

امام خمينی:
تمام گرفتاری هایی که برای ملت هاست،
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برای این است که تزکیه در کار نبوده است. 
)صحیفة امام، ج9، ص134(

٥8/٤/٢7
1- انفجار 2 بمب در بانه 9 نفر را کشت.

2- دیکتاتور نیکاراگویه به آمریکا فرار کرد.
3- شاه مخلوع از پارلمان مصر حق پناهندگی گرفت.

امام خمينی:
آنهاییکهبهمردمتعدیمیکنند،

وجدانشانناراحتاست.
)صحیفة امام، ج 9، ص 14۲(

٥8/٤/٢8
1- افراد مسلح با موشک به پاسگاه مرزی خرمشهر حمله کردند.

2- در حریق انبار نفت تهران، 2 نفر کشته شدند.
3- به دستور شاه، سوخت هواپیماهای نظامی آمریکا نصف قیمت تأمین می شد.

امام خمينی:
شمامالحظهکردیدکه:

دراینانقالب،
شماهمهقلوبتانبرگشتبهطرفملتوخدایتبارکوتعالی.

)صحیفة امام، ج9، ص143(

٥8/٤/٣0
1- ارتش حفظ نظم آذربایجان غربی را به  عهده گرفت.

2- حکم جلب محمد منتظری صادر شد.
3- یک سرهنگ و یک سرپاسبان در اهواز تیرباران شدند.
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امام خمينی:
تااینتوجهملتمابهمقاصداسالمیاست،اینملتپیروزاست.

)صحیفة امام، ج9، ص18۲(

٥8/٤/٣١
1- آیت اهلل طالقانی: هر گروهی، آزادی را محدود کند، اسالم را نشناخته است.

2- بنی صدر گفت: سعادتی، جاسوس نیست!
3- پروندۀ گران فروشان به دادگاه انقالب می رود.

امام خمينی:
)بعضی(اینقدربااسالمبدهستندکهحتیحاضرندکه

آمریکاوشورویبرآنهاحکومتکند،
واسالمنکند.

)صحیفة امام، ج9، ص۲1۲(

٥8/٥/١
1- حملة مسلحانه به ساختمان نیروی دریایی.

2- 6000 همافر نماز وحدت خواندند.
3- خبرنگار نیوریورک تایمز از ایران اخراج شد.

4- رئیس دانشگاه لنینگراد گفت: امام خمینی از مردان تاریخ ساز بشریت است.
5- حملة مسلحانه به 3 بانک در تهران.

6- مردان مسلح مهاباد، 10 پاسدار و عضو جهادسازندگی را دستگیر کردند.
7- خروج از پیمان سنتو.

امام خمينی:
انشاءاهللخداوندهمهتانراحفظکند.

موفقباشیدبهاینکهخدمتبکنیدبهاینمملکت.
 )صحیفة امام، ج 9، ص ۲19(



353 وقایع سال اول انقالب

٥8/٥/٢
1- امام خمینی گفت: خرمن سوزی به نفع آمریکاست. این شلوغ  کار  ها به نفع آمریکا کار 

می کنند. 
2- آماده باش ناوگان آمریکا در تنگة هرمز.

3- اینها می خواهند در امر مملکت اختالل پیدا شود تا دوباره ارباب ها بیایند.
امام خمينی:

باقدرتاسالموباپشتیبانیولّیامر،ولّیعصرسالماهللعلیهماپیروزهستیم.
)صیحفه امام، ج 9، ص ۲۲3(

٥8/٥/٣
1- افراد مسلح آذربایجان، ژاندارم ها را خلع سالح کردند.

2- اسقف کاپوچی: رهبری امام، مانع تجزیة ایران است.
امام خمينی:

دشمندرپیجداییمیاندانشگاهوروحانیتاست.
)صحیفة امام، ج 9، ص ۲۲4(

٥8/٥/٦
1- ارتش به مهاباد نیرو می فرستد.

2- عامالن خرابکاری در لوله های نفت و گاز، دستگیر شدند.
3- موج دستگیری دانشجویان ایرانی در آلمان گسترش یافت.

آیت اهلل طالقانی: یا می میریم یا استعمار را دفن می کنیم.
امام خمينی:

مامیخواهیمباهمهدولتهاچهاسالمیوچهغیراسالمی،
باحفظاحتراممتقابل،

روابطدوستانهداشتهباشیم.
)صحیفة امام، ج 9، ص ۲50(
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٥8/٥/7 
1- حال دانشجویان ایرانی در زندان آلمان وخیم است.

2- روابط ایران و آلمان تیره شد.
3- مطبوعات آلمان، شاه را مترقی و دموکرات  و رهبران انقالب ایران را مرتجع می خوانند.

4- انبارهای باروت شرکت نفت منفجر شد.
5- بر اساس اسناد منتشره در مکزیکو: شاه مخلوع 360 هزار ایرانی را در 30 سال کشت.

6- اسامی 22 نامزد مجلس خبرگان از تهران. فقط 10 نفر از کاندیداها به مجلس خبرگان راه 
می یابند. 

٥8/٥/8
1- 34 نفر در عراق تیرباران شدند.

2- علی اصغر حاج سیدجوادی: با و جود تبعیض، در انتخابات شرکت نمی کنیم.
3- ایشان خیال می کرد زمان شاه است که با نوشتن مقاله در روزنامه ها معروف باشد و رأی بیاورد.

4- منوچهر وظیفه خواه، معروف به منوچهری دژخیم ساواک دستگیر شد.
5- نزیه: ملی کردن بانک ها نسجیده بود. 

امام خمينی:
آرمجمهوریاسالمیدرحکملفظجاللهاست.

)صحیفة امام، ج9، ص۲5۲(

٥8/٥/9
1- مقام های عالی  رتبة ایران و عراق با هم مالقات می کنند.

2- بختیار جبهة غیر مذهبی تشکیل داد.
امام خمينی:

منبهملتمبارزاطمینانمیدهمکههیچخطریماراتهدیدنمیکند،
وتوصیهمیکنمکهازموضعقدرت،هوشیارانهمراقبتوطئههاباشند،

وراهرابرخائنانبهملتوکشورببندند،



355 وقایع سال اول انقالب

ووحدتراحفظکنندوازتبلیغاتمنحرفرسانههانترسند،
کهخداوندمتعالپشتیبانماست.

)صحیفة امام، ج 9، ص ۲55(

٥8/٥/١0
1- دولت آلمان با عمال ساواک علیه انقالب توطئه می کند.

امام خمينی:
هیچخطریماراتهدیدنمیکند.

)صحیفة امام، ج 9، ص ۲54(

٥8/٥/١١
1- میلیون ها ایرانی فردا پای صندوق های رأی می روند.

٥8/٥/١٣
1- امام خمینی: از شما ملت مبارز انتظار دارم که با شرکت همگانی خود در انتخابات،

یاوه سرایان را رسوا کنید.
2- آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان.

3-  آمریکا با تمدید مدت اقامت ایرانیان موافقت کرد.
امام خمينی:

درپاسخبهتلگرافرئیسجمهوریوقتسودانمرقومفرمودهاند:
ازخداوندمتعالسعادتورستگاریملتهمکیشوبرادررامسألتداشتهام.

 )صحیفة امام، ج9، ص۲60(

٥8/٥/١٥
1- ساعت کار و تعطیالت کارگران با کارمندان یکسان شد.
2- نحوۀ بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان.
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3- نامة امام خمینی به حجت االسالم آقای حاج سید مهدی یثربی برای اقامه نماز جمعه در کاشان 
بسمه تعالی 

جناب مستطاب حجت االسالم آقای حاج سید مهدی یثربی- دامت افاضاته 
مرقوممحترمواصل،وازاظهارمحبتآنجنابنسبتبهاینجانبتشکرحاصلگردید.

درمورداقامةنمازجمعهدرشهرکاشانکهسؤالکردهبودید،
مقتضیاستخودجنابعالیاقدامنمودهونمازجمعهرااقامهنمایید.

ازخدایتعالیادامةتوفیقاتهمگانرادرانجاموظایفالهیخواستارم.
والسالمعلیکمورحمهاهلل/روحاهللالموسويالخمینی

)صحیفة امام، ج 9، ص ۲66(

٥8/٥/١٦
1- طرح کشتار 4 میلیون ایرانی در آخرین روزهای حکومت بختیار.1

2-  اجرای قانون جدید مطبوعات شروع شد.
امام خمينی:

جمیعمسلمانانجهانرادعوتمیکنمآخرینجمعةماهمبارکرمضانرا
کهایامقدراستومیتواندتعیینکنندهسرنوشتمردمفلسطیننیزباشد،

بهعنوانروز قدسانتخابنمایند.
)صحیفة امام، ج 9، ص ۲67(

٥8/٥/١7
1- احمد الجوردی، سرمایه دار معروف را ترور کردند.

2-  4 خبرنگار آمریکایی از ایران اخراج شدند.
امام خمينی:

تحصن،اعتصاب،شایعهسازیوجنجالبیاساس،
1- عدد چهار میلیون عدد بزرگی است. اما برای آمريکا کشتن اين تعداد از مردم ايران مهم نبود. همچنان که يکی از رهبران کودتای نوژه به 
خلبانی که مأموريت بمباران بیت امام را داشت، گفته بود ما می توانیم تا پنچ میلیون نفر از مردم ايران را بکشیم. کودتايی که از هر جهت مورد حمايت 

آمريکا بود )کودتای نوژه، مؤسسة مطلعات و پژوهش های سیاسی، ص ۲6۲(
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کهباعثضعفدولتوتقویتدشمناناسالموملتمیشود،
موجبسخطخداوندوازمعاصیبزرگومحّرماتعظیمشمردهمیشود.

)صحیفة امام، ج 9، ص ۲68(

٥8/٥/١8
1- قاتل 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 50 هزار تومان از دو نفر گرفتم. عذاب وجدان مرا وادار به معرفی 

کرد. 

٥8/٥/٢0
1- مجازات های جدید گران فروشان اعالم شد.

2- از اختیارات رئیس جمهوری کاسته خواهد شد.
امام خمينی:

همهمردمبیدارشدهوحتیاظهارنظرمیکنندبهحکومتاسالمی.
)صحیفة امام، ج 9، ص ۲71(

٥8/٥/٢١
1- راه پیمایی عظیم روز قدس جمعه در سراسر کشور برگزار می شود.

٥8/٥/٢٢
1- دکتر مهاجرانی خلع لباس شد.

2- آغاز محاکمة عامالن کشتار 17 شهریور و 8 بهمن.

٥8/٥/٢٣
1- نظرات مقامات عالی کشور دربارۀ حوادث 2 روز اخیر.
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2- روز قدس، بشارتی برای آزادی فلسطین.

٥8/٥/٢٥
1- افراد مسلح به پاوه حمله کردند. 

2- آیت اهلل طالقانی: عده ای باج گیر می خواهند همه را به اسم اسالم به جان هم اندازند.
3- شرکت میلیون ها ایرانی در روز قدس.

امام خمينی:
من روز قدسراروزاسالموروزرسولاکرم)ص(میدانم،
وروزیاستکهبایدماتمامقوایخودمانرامجهزکنیم.

)صحیفة امام، ج9، ص ۲78(

٥8/٥/٢7
1- امام خمینی: اشتباه کردیم که انقالبی عمل نکردیم. 

2- امام خمینی: ارتش با توپ و تانک به طرف پاوه حرکت کند. 
3- آیت اهلل منتظری: اختیارات زیاد، رئیس جمهوری را قلدر می کند.

4- آیت اهلل طالقانی: مستبدین را می خواهند بر ما تحمیل کنند.
3- مهاجمان ، 18 پاسدار مجروح را در بیمارستان )پاوه( سربریدند و 4 نفر را کشتند.

امام خمينی:
دامنمادر،بزرگترینمدرسهایستکهبچهدرآنجاتربیتمیشود.

)صحیفة امام، ج9، ص۲93(

٥8/٥/٢8
1- امام خمینی در دیدار خبرگان: مسیر خود را می  رویم و از هیچ چیز باک نداریم.

2- با پیام امام مجلس خبرگان گشایش یافت.
3- 11 تن از مهاجمان پاوه تیرباران شدند.

4- غایلة پاوه با سرکوب مهاجمان پایان یافت.
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امام خمينی:
پاسدارانانقالبدرهرمحلیهستند،

بهمقدارکافیبهطرفسنندجوکردستانباپلهواییبسیجشوند.
)صحیفة امام، ج9، ص306(

٥8/٥/٢9
1- امنیت به کردستان بازگشت. ارتش، راه گریز مهاجمان را از چهارسو بست.

2- سازمان های غیر مسئول خلع سالح می شوند.
3-  مردم سراسر کشور آمادگی خود را برای سرکوب اشرار اعالم داشتند.

4- 22 روزنامه و مجله توقیف شد.
5- ریاست مجلس را آیت اهلل منتظری به آیت اهلل بهشتی سپرد.

امام خمينی:
دردیدارجوادمنصوریفرماندهسپاهوعلیمحمدبشارتیمسئولاطالعاتوتحقیقاتسپاه

]امام[فرمودند:
اگرسپاهنبودکشورهمنبود.

)صحیفة امام، ج9، ص314(

٥8/٥/٣0
1- محاکمه  و تیرباران عامالن حوادث کردستان.

2- کمک 17 میلیون دیناری برای ایجاد آشوب در کردستان.
3-  تشییع جنازۀ شکوهمند شهدای پاوه.

امام خمينی:
ازخدایتعالیموفقیتهمگانرا

درراهاعتالیکلمةطیبه،
ونابودیدشمناناسالمومسلمینخواستارم.

)صحیفة امام، ج9، ص315(
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٥8/٥/٣١
1- محاکمة وزرای شریف امامی، ازهاری و بختیار.

2- 139 استاد، دانشجو و کارمند از دانشگاه تبریز اخراج شدند.
3- نماز عید فطر در مسکو برگراز می شود.

امام خمينی:
جنابمستطابحجتاالسالموالمسلمینآقایصدوقی

جنابعالیدریزداقامةنمازجمعهنموده،
ومردمرابهوظایفشرعیوملیآنانآشنافرمایید.

)صحیفة امام ج9، ص 319(

٥8/٦/١
1- رئوس نظام نامة داخلی مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی.

2- درگیری نیروهای ارتش و مهاجمان در حومه سقز.
امام خمينی:
ازخداوندتعالی،

توفیقسرکوبیاشراروقطعایادیخیانتکارانرامسألتمینمایم.
)صحیفة امام، ج9، ص3۲0(

٥8/٦/٢
1- امام خمینی: پیشنهاد تشکیل حزب جهانی مستضعفین را داد. 

2- پادگان ژاندارمری سردشت تصرف شد. 
3- فرماندۀ تیپ سقز شهید شد.

4- مردان مسلح به ستون اعزامی لشکر مراغه حمله کردند.
امام خمينی:

تزکیهمقدمبرتعلیمحکمتوکتاباست.
)صحیفة امام، ج9، ص331(
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٥8/٦/٣
1- امام پیشنهاد حزب جهانی مستضعفین را داد.

2- آیت اهلل طالقانی: هر کسی از مسیر انقالب خارج شود، باید پایمال شود.
3- جزییات نبرد خونین در سقز. سقز به کنترل ارتش درآمد.

4- گران فروشان را در مراسم نماز جمعه شالق می زنند.

٥8/٦/٤
1- مدیران 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 خمينی:
برایاو)شهیدعراقی(مردندررختخوابکوچکبود.

)صحیفة امام، ج9، ص350( 

٥8/٦/٥
1- آغاز اجرای برنامة ضربتی خلع سالح عمومی.

2- عامل اصلی دستگیری امام به دام افتاد.

٥8/٦/٦
1- دموکرا ت ها 200 پاسدار را در مهاباد گروگان گرفتند.

2- 11 نفر در سنندج تیرباران شدند.
3- 4 شهر آذربایجان در خطر قحطی است.

امام خمينی:
خطاببهآیتاهللمحالتیشیرازی:

ازاینکهبعضیجّهالبرایجنابعالیناراحتیپیشآوردند،کمالتأسفرادارم.
)صحیفة امام، ج9، ص354(



همگام با انقالب اسالمی362

٥8/٦/7
1- ملت ایران و ارتش اجازه نمی دهند کردستان تجزیه شود.

2- 4 جاسوس اسرائیلی در کردستان به دام افتادند.
امام خمينی:

آنیکهبرایملتدلسوزاست،اسالماستوآنهاییکهتابعاسالمهستند.
)صحیفة امام، ج9، ص36۲(

٥8/٦/8
1- احترام ارتش فعاًل از نظر دینی هم الزم است.

2- مثلث شوم اسرائیل، شاه مخلوع و زاهدی برای آتش افروزی در ایران.
امام خمينی:

ازخدایتعالیادامةتوفیقاتهمگانرادرراهخدمتبهاسالمومسلمین
وپیروزیکاملبردشمنانخواستارم.

)صحیفة امام، ج9، ص368(

٥8/٦/١0
1- اگر دشمن در کردستان سرکوب نشود، مشکالت ادامه می یابد.

2- هلی کوپتر چمران را در بانه به گلوله بستند.
3- دموکرات ها به پادگان سقز و لشکر ارومیه حمله کردند.

امام خمينی:
کوششکنیداسالمرابشناسانیدبهمردم...

اینسنتیکهماداریموهیچکسندارد،دردنیااینرامعرفیکنید.
)صحیفة امام، ج9، ص380(

٥8/٦/١١
1- قاسملو و ِعّزالدین حسینی رسماً به دولت اعالم جنگ دادند.
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2- مذاکرات حساس دکتر یزدی با صدام حسین دربارۀ کردستان.
3- دموکرات ها با سالح اسرائیل در کردستان می جنگد.

4- پیشروی شهر به شهر ارتش در کردستان
امام خمينی:

اینروحیةانقالبیکهدرنفوسپیداشدهاست،اینیکمعجزهالهیاست.
بشرنمیتواندیکملتراهمچومتحولکند.

)صحیفة امام، ج9، ص384(

٥8/٦/١٢
1- امام خمینی: یا پیروز می شویم یا شهید.

2- ارتش مواضع دموکرات ها را درهم کوبید.
3- دموکرات ها 15 جوانمرد را کشتند.

امام خمينی:
دراسالمُکردوترکوفارسوبلوچولُروترکمنوغیراینهامطرحنیست،

اسالمبرایهمهاست.
)صحیفة امام، ج9، ص388(

٥8/٦/١٣
1- ارتحال آیت اهلل طالقانی.

2- امام خمینی: طالقانی ابوذر زمان بود.
3- در کشور یک روز تعطیلی و 3 روز عزای عمومی اعالم شد.

4- شهرهای ایران به احترام آیت اهلل طالقانی سیاه پوش گردید.
امام خمينی:

کاروقتیبرایخداباشد،
دیگرانسانخوفازچیزیندارد.

)صحیفة امام، ج9، ص413(



همگام با انقالب اسالمی364

٥8/٦/١٤
1- ارتش مناطق سوق الجیشی کردستان را تصرف کرد.
2- نماز جمعة این هفته در بهشت زهرا برگزار می شود.

امام خمينی:
همانلطفخدابودکهشمابانداشتنسازمانیوبانداشتنبرگوسازارتشی،

برقدرتهایبزرگپیروزشدید.
)صحیفة امام، ج9، ص4۲1(

٥8/٦/١٥
1- سخنگوی دولت: در صورت قبول دعوت بازرگان، امام  به تهران می آید.

2- مناسبات آمریکا و شوروی به  خاطرکوبا تیره شد.
3- دانشگاه ها مهرماه گشوده می شود.

4- مردم مهاباد خواستار عفو عمومی شدند.
5- عالمه نوری: شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار 17 شهریور قطعی است.

امام خمينی:
آنچیزیکهبرایهمهماالزماست،

ایناستکهماخودمانراازاینغربزدگینجاتبدهیم.
 )صحیفة امام، ج9، ص4۲9(

٥8/٦/١٦
امام خمينی:

خاطرةتلخ17شهریور،
وخاطرهتلخروزهایبزرگیکهبرامتگذشت،
میوةشیرینسرنگونیکاخهایاستبدادواستکبار،
وجایگزینیپرچمعدلاسالمیرابهبارآورد.

)صحیفة امام، ج9، ص445(
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٥8/٦/١8
1- سقوط آخرین سنگر مهاجمین در کردستان.

2- آیت اهلل طالقانی خواستار تشکیل شوراها شد.
امام خمينی:

برنامهاینبودهاستکهملتماراباهروسیلهایکهمیتوانستندعقبنگهدارند.
)صحیفة امام، ج 9، ص 483(

٥8/٦/٢0
1- تاریخ هرگز چنین تجلیلی را ثبت نکرده است.

2- عظمت طالقانی، جهان را به حیرت انداخت.
امام خمينی:

ماازخدامیخواهیمکهیکهمچوسعادتیبهمابدهدکهمابتوانیم
اینخدمتیکهبناداریمانجامبدهیم،قدرتداشتهباشیمکهانجامبدهیم،

واینقدرتهمدروقتیاستکهملتباماباشد.
)صحیفة امام، ج 9، ص 489(

٥8/٦/٢٢
1- اصل والیت فقیه تصویب شد.

 2- کماندوهای آمریکا در تنگة هرمز مستقر می شوند.
امام خمينی:

ماهمهدرایننهضتسهیمهستیموشماخانمهاسهمبزرگدارید.
)صحیفة امام، ج 9، ص 513(

٥8/٦/٢٤
1- امام خمینی: ما چیزی نداریم خودمان، هرچه هست از اوست و به سوی او می رویم. 

2- مخفی گاه و انبار مهمات گروه فرقان کشف شد.
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3- جنب و جوش سیاسی بی سابقه در کشورهای عربی خلیج فارس.

٥8/٦/٢٥
1- کلیة متهمان و محکومان جزایی دادگستری عفو شدند.

2- دولت کلیة مدارس غیردولتی را در اختیار گرفت.
امام خمينی:

مندلخوشمبهاینکههمچوتحولیدرایراندرهمةقشرهاشدهاست؛
اآلندرهمینقضیةجهادسازندگی.

)صحیفة امام، ج 9، ص 550(

٥8/٦/٢7
1- سفیر ایران در شوروی ماجراهای پشت پردۀ کردستان را فاش کرد.

2- برنامة ساختن و واگذاری خانه های ارزان قیمت.
امام خمينی:

مامیدانیمکهآذربایجانهمیشهدراینمسائل)مبارزهعلیهظلم(،
پیشقدمبودهاست؛

ازقبلازمشروطیتودرخودمشروطیتوبعدها...
)صحیفة امام، ج 10، ص ۲1(

٥8/٦/٢8
1- اسامی کامل قبول شدگان کنکور.

2- شرایط انتخاب شوندگان نظام شورایی ایران.
امام خمينی:

منبههمةملت،بههمةقوایانتظامی،
اطمینانمیدهمکهامردولتاسالمی،اگربانظارتفقیهووالیتفقیهباشد،
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آسیبیبراینمملکتنخواهدواردشد.
)صحیفة امام، ج10، ص 58(

٥8/٦/٣١
1- 2 میلیارد دالر ارز از کشور خارج شد.
2- فتوای امام خمینی در مورد حج امسال.

امام خمينی:
اگراسالممیخواهیدوکشوررا،

بهفرمانخدایمتعالگوشفرادهیدواطاعتکنید.
)صحیفة امام، ج 10، ص83(

٥7/7/١
1- در والیت فقیه و حاکمیت، مردم نباید فراموش شود.

2- تشکیالت نظام صنفی در سراسر کشور دگرگون می شود.
امام خمينی:

منامروزکهروزاولتحصیلاست،
وروزاولبازشدنمدارساست،

پیشایناطفالکوچکدبستانیآمدهامکهاینهابهفطرتنزدیکترند. 
)صحیفة امام، ج10، ص 87(

٥8/7/٢
1- تقسیم بندی جدید قدرت در جهان.

2- بازرگان: دخالت ها چوب الی چرخ دولت است.
امام خمينی:

همهعالماآلنچشمشانرادوختهاندکهببینندماچهمیکنیم.
)صحیفة امام، ج10، ص 113(
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٥8/7/٣
1- آقای اشراقی گفت: امام به نزیه اعتماد ندارد.

2- نزیه: من استعفا نمی دهم.
امام خمينی:

خطمشیراخطمشیحکومتاسالمتعیینکردهاستوماتابعاسالمهستیم.
)صحیفة امام، ج10، ص 115(

٥8/7/٥
1- اختیارات انجمن های شهرستان در حد جمهوری های کوچک است.

2- مصر آماده است به بحرین نیروی نظامی بفرستد.
امام خمينی:

راهاینکهاسالمراازبینببرند،اینبودکهروحانیتراازبینببرند.
)صحیفة امام، ج10، ص 135(

٥8/٦/7
1- موقعیت دولت بازرگان تثبیت شد.

2- قراردادهای واحدهای کشت و صنعت خارجی لغو شد.
امام خمينی:

دینفطرت)دیناسالم(...راهنمایصراطمستقیمالشرقیهو]ال[غربیهاست.
)صحیفة امام، ج10، ص 158(

٥8/7/8
1- پیام تاریخی امام به کنگرۀ جهانی حج: علیه جهان خوارن به پاخیزید.

٥8/7/9
1- برنامه های دولت پس از ترمیم کابینه.
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2- مصاحبة مفصل اوریانا فاالنچی با بازرگان.
امام خمينی:

سفرحج،سفرکسبنیست.
)صحیفة امام، ج10، ص 157(

٥8/7/١0
1- دولت از تظاهرات در راه پیمایی بدون اجازه به  شدت جلوگیری می کند.

امام خمينی:
گاهیمیشنومکهدراداراتیکقدریکمکاریهست.
گاهیبیکاریهستواینموجبتعجبمناست.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲00(

٥8/7/١٢
1- 10 پاسدار و نظامی در درگیری غرب کشور شهید شدند.

2- انفجار بمب در قطار خرمشهر- تهران
امام خمينی:

ملت،والیتفقیهرامیخواهدکهخدافرمودهاست.
شمامیگویید:خیر،الزمنیست؟

)صحیفة امام، ج10، ص ۲۲3(

٥8/7/١٤
1- جزییات شورش 4 ساعته در زندان قصر.

2- حملة مسلحانه به خانه دادستان انقالب اسالمی مهاباد.
امام خمينی:

تاوابستگیهست،
مانمیتوانیماستقاللپیداکنیم.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲۲9(
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٥8/7/١٥
1- جنگ داخلی و کودتا اتفاق نخواهد افتاد.

2- حافظ اسد میان ایران و همسایگان عرب میانجی گری می کند.
امام خمينی:

شماطبقةجواِنبرومندزاغهنشین،
برآناشخاصکاخنشین،

شرافتدارید.
)صحیفة امام، ج 10، ص ۲38(

٥8/7/١٦
1- تالش وسیع برای عادی کردن روابط ایران با بحرین و کویت.

2- دستورالعمل دادستان تهران به کلیة ضابطین دادگستری

٥8/7/١7
1- 52 پاسدار در سردشت شهید شدند.

امام خمينی:
کوششکنیدکهمعنویاتتانبرمادیاتغلبهکند.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲45(

٥8/7/١8
1- وزیر دفاع به کردستان رفت.

2-  گزارش لحظه به لحظة حمله به پاسداران سردشت.
امام خمينی:

منازهمهشمامتشکرهستم،
وازاینحستعاونتانخیلیحّظمیبرم.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲61(
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٥8/7/١9
1- توطئة سازمان سیا علیه انقالب ایران.

2- از اول آبان ورود اتومبیل شخصی به مرکز شهر تهران ممنوع می شود.
امام خمينی:

لکنمانبایدبهانهدست)دشمن(بدهیم.
مابایدرویموازینالهی،رویموازینشرعیعملکنیم.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲65(

٥8/7/٢0
امام خمينی:

شماخواهراندرایننهضتسهمبهسزاییداشتید،
ودرهمهجاکمککردیدوپیشوابودید.

)صحیفة امام، ج 10، ص ۲67(

٥8/7/٢١
1- آیت اهلل منتظری: کردها نباید گول بازی های سیاسی را بخورند.

امام خمينی:
ساواکیهاپیشمنازآخوندهایفاسد،محترمترند.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲78(

امام خمينی:
طیحکمیبرایآیتاهللشهیدمدنیمرقومفرمودند:

جنابعالیکهبهشایستگیعلمیوعملیموصوفهستید.
منصوببهامامتجمعهدرشهرهمدانمیباشید،

وچونامامتجمعهازمناصبمربوطبهولیامراست.
کسیبدوننصبنمیتواندتصدیکند.

)صحیفة امام، ج10، ص ۲80(
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٥8/7/٢٢
1- دموکرات ها فرستادۀ نخست وزیر به کردستان را ربودند.

2- کلیة احکام صادرۀ دادستانی کل و دادسرای انقالب لغو شد.
امام خمينی:

ماچونمبتالبهمشکالتشماهستیم،
میدانیمکهوضعشماومشکالتشماچیست.

)صحیفة امام، ج 10، ص ۲85(

٥8/7/٢٣
1- نظریات سید احمد خمینی دربارۀ نحوۀ اداره مملکت.

2- جزییات حمله به فرماندۀ نیروی زمینی. 

٥8/7/٢٤
1- طرح توطئة ترور آیت اهلل العظمی شریعتمداری!؟

2- طرح ترور در افغانستان تهیه شد.
3- آیت اهلل توطئة ترور خود را تأیید کرد!!

)ما که اصاًل نفهمیدیم چرا باید آیت اهلل شریعتمداری ترور شود. عوامل ترور چه کسانی بودند و خود 
آن آقا چگونه این بازی را باور کرد؟(

٥8/7/٢٥
1- گزارش لحظه به لحظه از 2 روز خشونت و برادرکشی در انزلی.

2- رهبر گروه فرقان شناسایی شد.

٥8/7/٢٦
1- راه حل نظامی در کردستان موفقیت نخواهد داشت.

2- اجتماع بزرگ در تبریز.
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٥8/7/٢8
1- نتایج دومین دور مذاکرات فروهر در کردستان.
2- مبارزۀ شدید با قاچاقچیان ارز در سراسر کشور.
امام خمينی:

منبهشمااطمینانمیدهمکهمبارزهدرراهخداهمراهباموفقیتاست.
)صحیفة امام، ج 10، ص ۲87(

٥8/7/٢9
1- برنامة تقسیم اراضی موات بین دهقانان.

2- مردم کردستان تجزیه طلب نیستند.
امام خمينی:

اسالمباصراحتمیگویدکهآنیکهپیشخداکرامتدارد،آدممتقیاست.
)صحیفة امام، ج 10، ص ۲91(

٥8/7/٣0
1- کسی در مهاباد جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارد.

2- استقرار هرنوع پایگاه نظامی خارجی در ایران ممنوع است.
3- شبکة بزرگ خرابکاری در خلیج فارس کشف شد.

از 11 عضو این شبکه تعداد زیادی بمب مخصوص انفجار قطار، مین ضد تانک و بمب های 
آتش زا به دست آمد. 

دستگیرشدگان، آموزش های چریکی را در یکی از بنادر کشور هم جوار دیده اند.
امام خمينی:

دیشبدرمسجدامامصحبتکردهاندکهآیتاهللنجفیرابرایدیدارباامامراهشانندادند.
آقاینجفیدیشبپیشمنبودند.

کیراهشانندادهاست؟
مگرآقاینجفیرامیشودکسیراهنداد؟
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دیشبآقاینجفیقریبسهربعساعت،یکساعت،اینجامنخدمتشانبودم.
)صحیفة امام، ج 10، ص304(

٥8/8/١
1- امام خمینی: من هیچ کانال خاصی ندارم.

2- ماجرای جاسوسی سرلشکر مقربی و دستگیری سعادتی.
2- حاج احمدآقا: آیا من به عنوان یک ایرانی حق اظهار نظر ندارم؟

امام خمينی:
جمهوریاسالمیکهملتمامیخواهدایناستکه:

محتوایاینجمهوریاحکاماسالمباشد،
وتماممملکترویاحکاماسالمیادارهبشود.

)صحیفة امام، ج 10، ص 319(

٥8/8/٢
1- امام: ارتش موظف است سلسله مراتب را رعایت کند.

2- شاه مخلوع در آستانة مرگ قرار گرفت.
3- تیمسار مدنی: نباید انتظار داشت خوزستان آرام باشد؟!

آیت اهلل منتظری: دشمن می خواهد با تضعیف رهبری، انقالب را نابود کند.
امام خمينی:

همانطورکهتذکردادند،
ملتایرانوارثیکمملکتی)است(کهپنچاهوچندسال
،درزیرفشاروصدماتیازداخلوخارجبودهاست.

)صحیفة امام، ج 10، ص 330(

٥8/8/٣
1- شاه مخلوع از 6 سال پیش به سرطان کیسة صفرا مبتال بود.
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2- انبار هواپیمایی ملی 15 ساعت در آتش سوخت.
امام خمينی:

قلمیآزاداستکهنخواهداینملترابهعقبوتباهیبکشد.
)صحیفة امام، ج 10، ص 350(

٥8/8/٥
1- ترور نافرجام اسقف کلیسای اصفهان.

2- مذاکرات کردستان وارد دور تازه ای شد.
3- 6 خرابکار در اهواز تیرباران شدند.

4- میلیون ها نفر میثاق خود را با امام تجدید کردند.
امام خمينی:

شماتصورنکنیدکهاینها)کشورهایغربی(برایماوبرایصالحما،یکقدمبردارند.
)صحیفة امام، ج10، ص360(

٥8/8/٦
1- مخفی گاه بزرگ گروه فرقان در کرج کشف شد.

2- امیدهای تازه برای برقراری آرامش در کردستان.
امام خمينی:

مندراینحالیکههستمومالحظهمیفرمایید،
کمترموفقشدمکهبرادرهایقمیخودمراازنزدیکببنیم،

وعالقةخودمرابهآنهاتقدیمکنیم.
)صحیفة امام، ج10، ص37۲(

٥8/8/7
1- حملة شدید امام به قراردادهای ایران و آمریکا.

2- قراردادهای ما با آمریکا اکثرش به ضرر ما بوده است.
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3- سالح هایی به ما دادند که به دردمان نمی خورد و به ضرر ما بود.
امام خمينی:

ننشیننددیگرانبرایشماکارکنند.خودتانکارکنید.ملتخودشکارکند.
)صحیفة امام، ج10، ص393(

٥8/8/8
1- زنان می توانند حق طالق داشته باشند.

2- امام خمینی: از دانشگاهیان و محصالن خواهش می کنم آلت دست واقع نشوند.
امام خمينی:

میگویندمغزهافرارمیکنند.
اینمغزهایپوسیدهبگذارفرارکنند.

)صحیفة امام، ج10، ص400(

٥8/8/9
امام خمينی:

شماموافقتکنیدبااینوالیتفقیه،
والیتفقیهبرایمسلمین،

یکهدیهایاستکهخدایتبارکوتعالیدادهاست.
)صحیفة امام، ج10، ص407(

٥8/8/١0
امام خمينی:

بردانشآموزاندانشگاهیانومحصلینعلومدینیهاستکه:
باقدرتتمام،

حمالتخودراعلیهآمریکاواسرائیلگسترشداده)دهند(.
)صحیفة امام، ج10، ص 41۲(
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٥8/8/١١
امام خمينی:

مسلمینکیمیخواهندازاینخواببیداربشوند؟
وکیمیخواهندمشکالتبینخودشانرارفعکنند؟

)صحیفة امام، ج10، ص418(

٥8/8/١٢
1- ترور آیت اهلل قاضی طباطبایی، امام جمعة تبریز.

2- 28 نفر در درگیری های بانه و سردشت کشته شدند.
3- اعتراض شدید ایران به ادعای ارضی عراق در خلیج فارس.

امام خمينی:
اسالمیکخاربزرگیشدهاستدرچشماشخاص،

کهازاولنمیتوانستنداسالمراببینند.
)صحیفة امام، ج10، ص458(

٥8/8/١٣
1- عراق استحکامات مرزی خود با ایران را تقویت کرد.

2- امپریالیسم و صهیونیسم می خواهند اوضاع ایران را به هم بزنند.
3- اشغال جاسوسخانة آمریکا در تهران.

4-سیاست ارزی دولت اعالم شد.
امام خمينی:

هرروزنگوییدانقالبشدوهیچنشد.
اینخیانتبهملتاست.

ملتهمهچیزداردوبزرگترینچیزرابهدستآورد،
وآنآزادیوکوتاهیدستدشمنانبود.

)صحیفة امام، ج10، ص474(
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٥8/8/١٤
1- اولین گزارش ها از گروگان گیری و اشغال انقالبی سفارت آمریکا.
2- امام خمینی: نمی گذاریم توطئه های آمریکا و انگلیس به ثمر برسد.

امام خمينی:
آنمرکزیهمکهجوانهایمارفتندوگرفتند)مرکزجاسوسخانهآمریکادرتهران(

آنطورکهاطالعدادند،
مرکزجاسوسیومرکزتوطئهبودهاست.

)صحیفة امام، ج10، ص491(

٥8/8/١٥
1- استعفای دولت بازرگان و قبول آن توسط امام.

2- ایران قرارداد همکاری با آمریکا را لغو کرد.
3- 16 مهاجم در حمله به نظامیان پیرانشهر کشته شدند.

امام خمينی:
طییادداشتیپسازاستعفایمهندسبازرگانازنخستوزیریمرقومداشتند:

ضمنقدردانیاززحماتطاقتفرسایایشاندردورهانتقال،
وبااعتمادبهدیانتوامانتوحسننیتمشاٌرالیه،

استعفاراقبولنمودم.

٥8/8/١٦
1- گروگان ها در صورت دخالت نظامی آمریکا نابود می شوند.

2- دکتر بهشتی: ایران تا پایان انتخابات مجلس شورا، نخست وزیر نخواهد داشت.
3- بهای گاز صادراتی به شوروی 4 برابر شد.

امام خمينی:
آمریکاهیچغلطینمیتواندبکند.

) صحیفة امام، ج 10، ص 516(
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٥8/8/١7
1- نخستین افشاگری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. 

2- نفوذ گستردۀ سیا در سازمان های اجرایی ایران.
3- کشف صدها بمب و گاز اشک آور در سفارت آمریکا.

4- به دنبال انتشار بیانیة امام، فرستادگان کارتر از نیمه راه برگشتند. 
امام خمينی:

یکیازچیزهاییکهاینهازیادصحبتشرامیکنندایناستکه:
برایمردمهیچفکرینشدهاستوهیچکاریتاحاالانجامنگرفتهاست؛

درصورتیکهبرایمردمخیلیکارشدهاست.
)صحیفة امام، ج11، ص8(

٥8/8/١9
1- آمریکا ده ها سازمان و شخصیت جهانی را نزد امام واسطه کرد برای آزادی 60 گروگان.

2- امام خمینی:آمریکا باید بفهمد دیگر وقت آن ظلم ها گذشته است.
امام خمينی:

شاه،37سالبهاینملتوبهاینکشورخیانتکرد،
و37سالذخایرمارابهبادفناداد.

)صحیفة امام، ج11، ص31(

٥8/8/٢0
1- کاخ سفید درخواست گروگان ها برای استرداد شاه مخلوع را رد کرد.

2- دادگستری آمریکا مأمور رسیدگی به ویزای 60 هزار دانشجوی ایرانی شد.
3- امام خمینی تقاضای پاپ را برای آزادی گروگان ها نپذیرفت.

٥8/8/٢١
1- افرادی 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.

2- روزنامة کویتی الرأی العام نوشت: 
                                                 حداقل فایدۀ اشغال سفارت آمریکا در تهران،

                             این است که:
                                                  آمریکا برای یک بار اشغال سرزمین دیگران،
                                                          و آواره کردن یک ملت را درک کند.

3- امام دست رد به سینة همة واسطه ها زد.
4- آمریکا ضوابط اخراج دانشجویان ایرانی را اعالم کرد.

5- تدارک دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان اخراجی از آمریکا.
امام خمينی:

شماهیچخوفاینرانداشتهباشیدکهاینکسانیکهبهاینملتخیانتکردند
)شاهوخاندانوی(رفتند،دیگربرگردند.
اینهادیگربرگشتبرایشاننیست.

)صحیفة امام، ج 11، ص43(
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٥8/8/٢٢
1- قطع صدور نفت ایران، آمریکایی ها را به وحشت انداخت.

2- نفت و بنزین در آمریکا از امروز جیره بندی شد.

٥8/8/٢٣
1- شورای امنیت بررسی مسائل ایران را از امروز آغاز کرد.

2- ایران فروش نفت به 18 شرکت آمریکایی را قطع می کند.
3- اوج تحریم کاالهای آمریکایی در ایران.

٥8/8/٢٤
1- جنگ اقتصادی ایران و آمریکا ابعاد تازه ای یافت.

امام خمينی:
پسندغرباستکهماهمهچیزمانراتقدیمشانبکنیم.

)صحیفة امام ج 11 ص 51(

٥8/8/٢٦
1- خروج شاه مخلوع از آمریکا قطعی شد.

2- آخرین آمار از دارایی های مسدود شدۀ ایران در آمریکا.
امام خمينی:

وظیفةهرکسیکهدرهرجامشغولخدمتیاست،
دررأسهمهخدمتهاایناستکهموازیناسالمیراحفظکنند.

)صحیفة امام، ج 11ص 66(

٥8/8/٢7
1- سازمان عفو بین الملل، شاه را جنایتکار معرفی کرد.

2- مدیران 600 شرکت آمریکایی از ایران گریختند.
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3- گروگان های زن و سیاه پوست امروز آزاد می شوند.
امام خمينی:

پسازدستورآزادیزنانوسیاهانازاعضایجاسوسخانةآمریکافرمودند:
ماآزادیزنهاوآزادیسیاههارابرایاینقایلشدیمکه:

زنهادراسالمیکاحترامویژهایدازند،
وسیاهپوستهاهم،

تحتفشارآمریکابودند.
)صحیفة امام، ج11، ص79(

٥8/8/٢8
1- امام درخواست مالقات با کارتر را رد کرد.

2- گروگان های آزاد شده گفتند: حقیقت را به مردم آمریکا خواهیم گفت.
3- جنگ اقتصادی ایران و آمریکا نظام پولی جهان را برهم ریخت.

٥8/8/٢9
1- تالش آمریکا برای تشکیل جبهة متحد اروپایی علیه ایران.

2- سید احمد خمینی: بعضی از گروگان ها رسماً عضو »سیا« هستند. 
امام خمينی:

ایندیدمستکبریناستکه:
سایرقشرهایبزرگملتهاراکهدریاهستندوکارتروامثالشقطرهاست.

آنهارانمیبینند.
)صحیفة امام، ج11، ص89(

٥8/8/٣0
1- آمریکا برای آزادی گروگان ها تهدید به اقدام نظامی کرد. 

2- راه پیمایی عظیم ضد امپریالیستی امروز برگزار شد. 
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٥8/9/١
1- به نیروی دریایی ایران آماده باش داده شد.

2- شورش ضد آمریکایی، پاکستان را فراگرفت.
3- تأسیسات آمریکایی در پاکستان به آتش کشیده شد. 

٥8/9/٣
1- مردم 10 کشور علیه آمریکا قیام کردند.

2- 400 زندانی از زندان مشهد گریختند. 

٥8/9/٤
1- اخطار شدید فرماندهان ارتش به آمریکا

2- احتمال دخالت نظامی آمریکا در ایران به 6 دلیل غیرممکن است. 
امام خمينی:

هرچهفریاددارید،برسرآمریکابکشید.
)صحیفة امام ج 11، ص 1۲1(

٥8/9/٥
1- آمریکا شورای امنیت را علیه ایران بسیج کرد.

2- مأمور سیا هنگام خارج کردن رادارهای نیروی هوایی دستگیر شد.
امام خمينی:

حقوقبشریعنیحقوقظالمها.
حقوقبشریعنیاینکه:

حقدارندکهتمامنفتهایماراببرند،
ودرازایآنچیزیندهند.

)صحیفة امام، ج11، ص133(
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٥8/9/٦
1- والدهایم دبیر کل سازمان ملل: موافقت آمریکا برای رسیدگی به جنایات شاه در یک 

محکمة  جهانی.
2- آمریکا شورای امنیت را مجبور به تشکیل جلسه کرد.

امام خمينی:
تکرارمیکنمکهدراینامرحیاتیقشرهایملتباهرمسلکیکهدارند،

وباهرفکرسیاسییامذهبیکهدارند،
الزماستوحدتخودراحفظنمایند.

)صحیفة امام، ج11، ص136(

٥8/9/7
1- کارتر و شورای امنیت تسلیم خواست ایران شدند.

2- بهرۀ بانکی به سود مشتری و بدهکار کاهش می یابد.
3- تاسوعا و عاشورا: پارسال اخراج شاه. امسال طرد امپریالیسم.

امام خمينی:
منآنچهازخبرنگارهاانتظاردارمایناستکه:

مطالبمنتصحیحنشود.
همانطورکهمنگفتهامبخواهندمنتشرکنند.

بیکموزیادباشد.
خودشانتصرفنکنند.

عقایدخودشانراداخلنکننددرآنچیزیکهمنگفتهام.
)صحیفة امام، ج11، ص141(

امام خمينی:
درمصاحبهباخبرنگارآمریکاییتایمکهازقولکارتر

احتمالجنگباایرانرامیدادند،فرمودند:
ماقایلیمکهاگرازاینعالمرفتیم،بهجایبهتریمنتقلمیشویم.
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اگرکسیازیکعالمبدیبهیکجایخوبیبرودازچهمیترسد؟
ماهیچترسینداریم.

آنهابایدبترسندکهخیالمیکنندعالمدیگرینیست.
)صحیفة امام، ج11، ص16۲(

٥8/9/١0
1- آخرین تصمیمات احزاب و گروه ها در مورد رفراندوم.

2- بنی صدر دالیل رفتن خود را از وزارت خارجه فاش کرد.
امام خمينی:

برادرانکردستانوبلوچستانوترکمنوسایربرادراناهلسنت!
آنچهمرقومشدهاستدرتقاضایتأخیررفراندومبرایتجدیدنظردربعضیازاصول،

بایدتذکردهیمکه:
امروزباوضعیکهکشورمادارد،
تعویقوتأخیرولوبرایچندروز،

خطرعظیمبرایکشورواسالمعزیزاست.
)صحیفة امام ج 11، ص 167(

٥8/9/١١
1- تظاهرات ضد آمریکایی در 8 کشور، ده ها کشته داد.

2- موشه دایان: فرودگاه های اسرائیل علیه ایران در اختیار آمریکاست.

٥8/9/١٢
1- با رأی قاطع مردم سراسر کشور، ایران صاحب قانون اساسی اسالمی شد.

2- 100 هزار کارمند غیر رسمی، رسمی می شوند.
3- رئیس کل بانک مرکزی مأمور حذف بهره بانکی شد.

4- 10 تظاهرکننده در عراق کشته شدند.
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٥8/9/١٣
1- محاکمة شاه مخلوع و کیسینجر و راکفلر در دادگاه راسل.

2- توقیف یک میلیارد فرانک سرمایة ایران در فرانسه.
3- 20 هزار سرباز سعودی مأمور سرکوب تظاهرکنندگان طرفدار ایران شدند.

٥8/9/١٤
1- شورای امنیت به خاطر گروگان گیری، ایران را محکوم کرد.

2- دادگاه الهه رسیدگی به شکایت آمریکا علیه ایران را آغاز کرد.
3- مهاجمان مسلح عراقی پاسگاه بزمیر آباد را تصرف کردند.

٥8/9/١٥
1- راکفلر هزینة معالجات شاه مخلوع را تضمین کرد.

2- ادارۀ رادیو و تلویزیون شورایی شد.
3- طرح حذف بهره بانکی برای تأیید، تسلیم امام می شود.

امام خمينی:
منبهشمادوستاناکیداًاخطارمیکنمکه:

هرکسعکساینجانبراپارهکندیابسوزاندوبهمنناسزابگوید،
ویااهانتکند،

کسیحقنداردبهاوتعرضکند.
)صحیفة امام، ج11، ص174(

٥8/9/١٦
1- پیام امام پس از حوادث قم و تبریز.

2- به جای اختالف در این وقت حساس آمریکا را هدف بگیرید.
3- هشدار اروپای غربی به آمریکا در مورد ایران.

4- ناوهای آمریکا به 300 کیلومتری تنگة هرمز رسیدند.
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امام خمينی:
مااگربخواهیممستقلباشیم،بایداولافکارمانرامستقلکنیم.

)صحیفة امام، ج11، ص180(

٥8/9/١8
1- مهدوی کنی، بنی  صدر و دکتر سحابی مأمور رسیدگی به مسائل آذربایجان شدند.

2- ایران علیه آمریکا به صندوق بین المللی پول شکایت می کند.
3- اسناد رابطة مقدم مراغه ای با سفارت آمریکا فاش شد.

امام خمينی:
مااآلناگراوایلراهنباشیم،

بینراههستیم.
)هنوزهمنرسیدمبهآنمقصدیکهداریم(

)صحیفة امام، ج11، ص198(

٥8/9/١9
1- آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد.

2- مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است.
3- سیل اسلحة آمریکایی به سوی عربستان سرازیر شد.

امام خمينی:
کارتر،بدرئیسجمهوریبودبرایآمریکا...

اینکارترالیقنیستکهرئیسجمهورآمریکاباشد.
)صحیفة امام، ج11، ص۲07(

٥8/9/٢0
1-  گزارش مذاکرات هیأت های ویژه در کردستان و آذربایجان.

2-  گروه 280 نفری محمد منتظری در فرودگاه مهرآباد متحصن شد.
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امام خمينی:
اشخاصشرور،

بدونجهتبهمنظورهرجومرجبهخانههایمردممیریزند،
ودرختهاوباغهایمردمراقطعمیکنندوبهکشاورزی،صدمهواردمیسازند.

)صحیفة امام، ج11، ص۲08(

٥8/9/٢١
1- قطع رابطة ریال با دالر حتمی شد.

2- شکست برنامة کارتر برای اخراج دانشجویان ایرانی.
امام خمينی:

اینآقایانساندوست)کارتر(همةدنیارامیخواهدبسیجکندکهماازگرسنگیبمیریم،
خیالمیکندمیتواند.
)صحیفة امام، ج11، ص ۲۲4(

٥8/9/٢٢
1- متجاوزین مسلح به اموال عمومی اعدام می شوند.

2- 183 دیپلمات ایرانی مجبور به ترک آمریکا می شوند.
3- تا انحالل حزب جمهوری خلق مسلمان، دانشجویان دانشگاه تبریز کالس ها را تحریم 

کردند.

٥8/9/٢٤
1- امام خمینی: مبارزه با منافقین از مبارزه با محمدرضا سخت تر است.

2- حرکت تازۀ آمریکا برای محاصرۀ اقتصادی ایران.
3- فرود اجباری 3 هلی کوپتر هوانیروز در اطراف سنندج.

امام خمينی:
امروزهممسلمانهامبتالیبهدستهایازمنافقینهستندکهکاراینمسلمانها،
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بااینمنافقینمشکلتراست.
)صحیفة امام، ج11، ص۲34(

٥8/9/٢٥
1- حسنین هیکل وارد تهران شد.

2- آمریکا شاه را فراری داد.
3- دیوان الهه هم تسلیم آمریکا شد.

4- تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی اعالم شد.
امام خمينی:

خالفروحانیتبهاندازهایکهاشعةشعاعنفوذشهست،
خطایبزرگهست.

خطاییاستکهعفوشدردرگاهخدابسیارمشکلاست.
)صحیفة امام، ج11، ص۲50(

٥8/9/٢٦
1- توطئة خرابکاری ارتشبد اویسی علیه انقالب.
2- سیل رشت ده ها خانه را در محاصره قرار داد.

امام خمينی:
اینکهمعنینداردکهمابنشینیموهرکههرکاریدلشمیخواهدبکند،

وهرکههرغلطیمیخواهدبکند،
وماهمبنشینیمهمینطورتماشاکنیم.

)صحیفة امام، ج11، ص316(

٥8/9/٢8
1- دکتر مفتح ترور شد. وی مورد اصابت 4 گلوله در قسمت های سر، کتف، دست و زانو قرار 

گرفته است. یکی از پاسداران محافظ وی شهید و نفر دوم مجروح شد.
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2- امام خمینی: اگر سرنیزه را از سر ملت ها بردارند، همه با ما موافقند.
3- قطع رابطة سیاسی ایران و عراق بررسی شد.

4- آمریکا در مورد محاکمة گروگان ها به ایران هشدار داد.
امام خمينی:

درپاسخبهسؤالحسنینهیکلروزنامهنگارمعروفکهپرسید:
-دراینمدتانقالبچهکردهاست؟

فرمود:
مهمترینچیزیکهدرسالگذشتهبرایملتماحاصلشد،

قطعایادیابرقدرتهاازکشوروقطعظلمیکهبراینهادرسالهایطوالنیمیشد.
)صحیفة امام، ج11، ص3۲۲(

٥8/9/٢9
1- امیر انتظام از روز اول انقالب رابط آمریکا بود.

2- کشف شبکة جعل ویزای عراقی برای فرار ضد انقالبیون.
3- ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شد.

4- ده ها نفر در تظاهرات ضدشاه در پاناما مجروح و زندانی شدند.
امام خمينی:

مننمیدانمازشماجوانهاکهاینهمهراهازمراغهتااینجاپیادهآمدید،
واینهمهتحملزحمتکردید،
تشکرکنمیااظهارخجالت.

)صحیفة امام، ج11، ص360(

امام خمينی:
خدایتبارکوتعالیوضعیپیشآوردکهدشمنهایماترسیدندکهنتوانستندبمانند،

دستبهسالحبهآنطوریکهبایدببرند،نبردند،
یعنییکمانعغیبیمانعشد.

)صحیفة امام، ج11، ص349(
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٥8/١0/١
1- باند بزرگ سارقین بازار تهران کشف شد.

2- در درگیری های خونین زاهدان 10 کشته و 73 نفر زخمی شدند.
3- 7 نفر نامزد ریاست جمهوری شدند.

امام خمينی:
شماییکهازپاسبانمیترسیدید،ازرژیمشاهنشاهینترسیدید.

)صحیفة امام، ج11، ص 369(

٥8/١0/٢
1- 4 گروه مسئولیت ترور دکتر مفتح و یارانش را به عهده گرفتند. البته عامل ترور گروهک 

فرقان بود.
2- والدهایم دبیرکل سازمان ملل، خواستار مالقات با امام شد.

امام خمينی:
جهادنفس،جهاداکبراست.برایآنکههمهجهادهااگربخواهندنتیجهداشتهباشند،

موکولبهایناستکه:
درجهادنفسپیروزباشد.

)صحیفة امام، ج11، ص379(

٥8/١0/٣
1-40 نفر کاندیدای ریاست جمهوری شدند.

2- حملة مسلحانه به خانة سفیر سوریه در تهران
3- پیام امام به مناسبت تولد حضرت مسیح به مسیحیان عالم. 

4- مسیح را از جنگ دژ خیمان نجات دهید.
امام خمينی:

مابایدخودمانبنایبراینبگذاریمکهخودکفاباشیم.
بنایبهاینبگذاریمکهازاینزمینخداکهبهمادادهاست...
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اگررویاصولصحیحاینمملکتراادارهبکینم،
بهترینزندگیبرایملتمامیتواندحاصلشود.

)صحیفة امام، ج11، ص40۲(

٥8/١0/٤
1- طرح انقالبی ایجاد شغل برای بیکاران سراسر کشور.

2- آمریکا رسماً خواستار تحریم اقتصادی ایران شد.
امام خمينی:

اینجانببرایمراسممذهبیاینعدهازبازداشتشدگان)گروگانهایآمریکایی(
اجازهمیدهمکهدونفرکشیشمسیحیدعوتشود،

ودرحضورآنانوتحتدستورشانمراسممذهبیراانجامدهند.
)صحیفة امام، ج11، ص405(

٥8/١0/٥
1- اعتراض شدید نهضت آزادی به اتهامات دانشجویان امام.

2- شورای انقالب دربارۀ گروگان ها با دانشجویان مذاکره می کند.
3- چگونگی توطئة رابط نهضت آزادی برای منحرف کردن انقالب.

امام خمينی:
واجباستهرویینیهابروندخودشانرامعالجهکنند،

وحراماستبرایاشخاصیکهمعتادنیستند،بروندوهرویینوتریاکمصرفکنند.
)صحیفة امام، ج11، ص 4۲8(

٥8/١0/٦
1- مناظرۀ نهضت آزادی با دانشجویان پیرو خط امام.

2- انتقاد شدید امام از واتیکان.
3- خلخالی به نفع بنی صدر از کاندیداتوری ریاست جمهوری کنار رفت.
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امام خمينی:
امروز،روزایناستکه:

همهباهمبدوناینکهفرصتازدستبدهیم،
کوششکنیمکه:

ایناختالفاتراازبینبرداریم.
)صحیفة امام، ج11، ص444(

٥8/١0/8
1- مبارزۀ 80 نامزد ریاست جمهوری آغاز شد؟!

2- رسیدگی به اعالم جرم نهضت آزادی در دادگاه و شورای انقالب.
3- آغاز محاکمة ده ها دانشجوی ایرانی در آلمان، هند و کویت.

امام خمينی:
آقایان،رفقا،برادرها،خواهرها!

دراینراهیکهراهسعادتشماستوراهسعادتملتشماست،
باتوفیقوتأییدوباارادةمصصماینراهراطیکنید.

)صحیفة امام، ج11، ص481(

٥8/١0/9
1- تالش امریکا برای تحریم اقتصادی ایران شکست خورد.

2- برنامه و مواضع احزاب در مورد انتخابات
امام خمينی:

منازخدایتبارکتعالیسالمتوسعادتملتشریفایرانوقوایانتظامی
نیروهاییکهبرایخدمتبهاسالمآمادههستند،

طلبمیکنموامیدوارمکه:
ماهمه،همةماپاسداراسالمباشیم.

)صحیفة امام، ج 11، ص 486(
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٥8/١0/١0
1- امام خمینی هرگونه میانجی گری دربارۀ گروگان ها را رد کرد.

2- والدهایم امروز وارد تهران می شود.
3- رئیس شهربانی بانه ربوده شد.

امام خمينی:
بگذاردشمنهاهرچهمیخواهندبگویند،شماراهخداراپیشبگیرید.

)صحیفة امام، ج11، ص513(

٥8/١0/١١
1-100 افسر ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند.

2- عوامل رژیم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند.
امام خمينی:

اگربخواهیدکهنهضتتانانشاءاهللبهآخربرسد،
وهمةاحکاماسالمانشاءاهللپیادهشود،

ویکمملکتاسالمی،یکمملکتالهیپیداشود،
بایداینرمزیکهشمارابهپیروزیرساند،حفظشکنیدواینتوجهبهخدا)بود(.

)صحیفة امام، ج11، ص516(

٥8/١0/١٢
1- توطة ترور آیت اهلل صدوقی

2- سپاه پاسداران تبریز، توافق با حزب خلق مسلمان را تکذیب کرد.
امام خمينی:

اگریکملتینخواهدآسیبببیند،
بایداینملتاوالًباهممتحدباشد،

وثانیاًدرهرکاریکهاشتغالدارد،اوراخوبانجامدهد.
)صحیفة امام، ج1۲، ص۲(
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٥8/١0/١٣
1- عامالن توطئة ترور والدهایم دستگیر شدند.

2- دستگیرشدگان به احتمال زیاد از گروه فرقان هستند.

٥8/١0/١٤
1- سوء قصد به داریوش فروهر. 

2- جزییات حوادث خونین قم و تبریز.
3- پایان حیات حزب خلق مسلمان اعالم شد.

امام خمينی:
اینرابایدبهخودماناثباتکنیمکهماهمآدمیمکهباهمهستیمدردنیا،

کهشرقهمیکجاییاست،همهاشغربنیست.
)صحیفة امام، ج1۲، ص۲0(

٥8/١0/١٥
1- 35 مهاجم در مرز ایران و عراق کشته شدند.

2- عامل اصلی حوادث خونین بندر لنگه شناخته شد.
امام خمينی:

شماایجنبشهایآزادیبخشوایگروههایدرخطبهدستآوردناستقاللو
آزادی!

بهپاخیزیدومللاسالمیراهشداردهیدکهزیربارستمرفتن،
قبیحترازهمکاریاست.

 )صحیفة امام، ج1۲، ص 3۲(

٥8/١0/١٦
امام خمينی:

مامیخواهیممردمماآزادباشند،تحتفشاروتحتسلطةدیگرانوداخلوخارجنباشند.
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مامیخواهیممملکتمانازخودمانباشد.
)صحیفة امام، ج1۲، 58(

٥8/١0/١7
امام خمينی:

ازهرچیزیکهموجبتفرقهمیشود،ازاوپرهیزکنید.
هرشعاریکهموجبتفرقهمیشود،پرهیزکنید.

هرراهپیماییکهموجبتفرقهمیشود،
ازاوپرهیزکنید.
)صحیفة امام، ج1۲، 76(

٥8/١0/١8
1- 2 نامزد رئیس جمهوری، مأمور ساواک بودند.

2- هشدار استاندار کردستان دربارۀ توطئه های عراق.

3- مشاورۀ محرمانة شورای امنیت برای تحریم ایران.
امام خمينی:

توجهبهتوطئههاداشتهباشید.
توجهبهنفاقافکنیهاوتوجهبهاموریکهاسبابتفرقهمیشود.

)صحیفة امام ج1۲، ص79(

٥8/١0/١9
امام خمينی:

الحمدهللقانوناساسیخوببهتصویبرسید.
ملتهمرأیدادندودیدیدکهچقدرکوشششدکهنگذارند،
وبحمداهللاصلجمهوریاسالمیراهمملترأیدادند.

)صحیفة امام، ج1۲، ص۲( 
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٥8/١0/٢0
1- جزییات 8 ساعت آشوب در تبریز.

2- امام خمینی: برای میهن ما نقشه های شوم کشیده اند.
3- 63 نفر در عربستان گردن زدند.

4- توطئة ترور مرد شمارۀ 2 فلسطین در تهران.
امام خمينی:

منازتمامآقایانکهازراهدورازمحلقدسملکوتیآمدند،
تشکرمیکنم.

چهسعادتیداریدکه:
چشمهایشمابهآنبارگاهعظیمملکوتیبازمیشود.

)صحیفة امام، ج1۲، 106(

٥8/١0/٢٢
1- 8 ساعت درگیری مسلحانه برای دستگیری گروه فرقان.

2- اکبر گودرزی رهبر فرقان و تعداد زیادی از اعضای گروهش دستگیر شدند.
2- 11 عامل حوادث تبریز، تیرباران شدند.

امام خمينی:
جنابجاللالدینفارسیباآنکهشخصشایستهایاست،

لکنایرانیاالصلنیستند.
ایشاننمیتوانندرئیسجمهورشوند.

)صحیفة امام ج 1۲ ص 115(

٥8/١0/٢٣
1- تقاضای کمک نظامی ایران از شوروی تکذیب شد.

2- گروه شاهین، 2 زن و 1 مرد را ترور کرد.
3- توطئة  سرمایه داران و ایران در حوادث خونین تبریز فاش شد.
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 امام خمينی در24دیماه58آیتاهللحاجسیدعلیخامنهایرا
بهامامتجمعةتهرانمنصوبفرمودند.

امام خمينی:
درتاریخ20دیماه58،طیاطالعیهایبهخبرخبرگزاری:

نوشتةمرابادروغیدرتاریخ12شهرصفر1400)58/10/20(بهاسمدفترخمینی
خطاببهسفارتاتحادجماهیرشورویسوسیالیستیدرتهرانپخششدهاست،

مبنیبرکمکخواستنازدولتشوروی
درهمکارینظامیموقت.

دفترخمینیاینمطلبراتکذیبمیکند،
ودخالتشورویرادرافغانستانمحکوم،

وجسارتنسبتچنینامر،دروغفاحشرابهدفترخمینیدوبارهمحکوممیکند.
)صحیفة امام ج 1۲ ص 114(

٥8/١0/٢٤
1- 6 هزار نفر در عراق برای ایجاد آشوب درایران تعلیم می بینند.

2- استمداد مهدوی کنی از مردم برای شناسایی گروه شاهین
3- امام خمینی در 58/10/25 ، آیت اهلل حاج سید باقر خوانساری را به امامت مسجد خمینی و 

تولیت آن مسجد منصوب کردند.

٥8/١0/٢٦
1- کشف شبکة بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان.

2- 6 تریلی برنج در بندر امام خمینی به سرقت رفت.

٥8/١0/٢9
1-20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند.

2-50 افسر و درجه دار در پادگان، توطئه و آشوب می کردند که 20 نفرشان دستگیر و به زودی 
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محاکمه می شوند.
3- 48 ساعت درگیری مسلحانه در مرز ایران و عراق.

4- امام خمینی آیت اهلل پسندیده و حسینعلی منتظری را وصی خود قرار دادند.

٥8/١١/١
1- پاسخ شدید اللحن ]آقایان[ بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای به علی تهرانی.

2- آیت اهلل خامنه ای: تهرانی ساده لوح است و جزیی از یک توطئه می باشد.
3- طرح نظامیان برای تصرف پادگان و فرودگاه تبریز فاش شد.

4- توطئه گران می خواستند هواپیماها را به توپ ببندند.

٥8/١١/٢
1- هواپیما به کوه خورد و منفجر شد.

2- اجساد قطعه قطعه شدۀ 130 مسافر هواپیما جمع آوری شد.
3- شاه مخلوع 56 میلیارد دالر از ایران خسارت خواست.

4- قطب زاده پس از شکست در انتخابات گفت: تمام کلک های انتخاباتی آمریکایی در ایران 
هم رایج است!!

5- دکتر مجتهد شبستری: خریدن آرا از راه بمباران تبلیغاتی!!
6- آقای قطب زاده و محمد مجتهد شبستری و همراهان ایشان چون از حمایت مردم برخوردار 
نبودند، علیه انتخابات ریاست جمهوری جوسازی می کردند. قطب زاده برای فریب مردم شایعة  

دستگیری شاه سابق را در آستانة انتخابات مطرح کرد که دروغ بود.

٥8/١١/٣
1- در آستانة اولین انتخابات ریاست جمهوری، شایع شد که شاه دستگیر شده است.

2- جریان بازداشت شاه مخلوع، امروز تلفنی به وسیلة رئیس جمهور پاناما به اطالع قطب زاه 
رسید.

3- شاه خائن احتماالً در ورزشگاه آزادی محاکمه می شود.
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٥8/١١/٤
1- قاتالن استاد مطهری دستگیر شدند.

2- محاکمة سری فرقان آغاز شد.
3- وزارت خارجة ایران: رئیس جمهور پاناما بازداشت شاه را تأیید کرد.

4- خبرگزاری ها همچنان به تکذیب خبر بازداشت شاه ادامه می دهند.

٥8/١١/٥
پاسختلگرافارسالیبهمناسبتکسالتقلبی امام خمينی 

بسمهتعالی
عراق-نجفاشرف

حضرتآیتاهللالعظمیآقایخویی-دامتبرکاته
تلگرافمحترمواصل،ازابرازمحبتجنابعالیمتشکروملتمسدعاهستم.

]روحاهللالموسویالخمینی[خمینی
)صحیفة امام، ج 1۲، ص1۲9(

٥8/١١/٦
1- قاتالن مطهری و قر نی تیرباران شدند.

2- بنی صدر تا کنون با اکثریت قاطع پیشتاز است.
3- اعتراض شدید ستاد مدنی به نحوۀ برگزاری انتخابات.

٥8/١١/7
1- بنی صدر رئیس جمهور ایران شد.

2- حال امام روبه بهبود است.
3- نیایش برای سالمتی امام بر فراز بام ها

تلگراف]تشکربهآقایسیدعبداهللشیرازی)کسالتقلبیامام([
بسمهتعالی
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مشهد-حضرتآیتاهللآقایشیرازی-دامتبرکاته
تلگراف1محترمواصل،ازابرازمحبتجنابعالیتشکرمینمایم.ملتمسدعاهستم.

روحاهللالموسويالخمینیخمینی
)صحیفة امام، ج 1۲، ص130(

تذکر: امام )ره( پاسخ تلگراف آیت  اهلل خویی را فقط با نام خمینی امضا کردند. ولی برای 
آیت اهلل شیرازی نام کامل آوردند. همراه با قید تاریخ 58/11/15- علتش این است که:
                                             پول تلگراف آیت اهلل خویی به جیب صدام می رفت.
                                                               بنابراین از حداقل کلمه استفاده شده بود.(

٥8/١١/8
1- تمام احزاب با هر ایدئولوژی می توانند در انتخابات مجلس شورا شرکت کنند.

2- موضع گیری کشورهای اسالمی در کنفرانس اسالم آباد.

٥8/١١/9
1- رفسنجانی: انتخابات مجلس، اسفند برگزار می شود.

2- امام خمینی غروب امروز به بخش عادی منتقل می شود.
امام خمينی:

ملتماامروزاتکابههیچکسندارد،جزخدایتبارکوتعالی.
)صحیفة امام، ج1۲، 131(

٥8/١١/١0
1- 6 دیپلمات آمریکایی با تبانی سفارت کانادا در تهران از ایران گریختند.

1- متن تلگراف آقای شیرازی اين است:  
                     بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 حضور محترم حضرت آيت اهلل خمینی- دامت برکاته الشريفة
 با تقديم سالم و تحیت، خبر کسالت حضرت  عالی موجب تأثر و تألم شديد گرديد. از خداوند متعال مسألت می شود که سريعاً شفای عاجل و 

صحت کامل عنايت فرمايد تا هر چه زودتر به اقامتگاه مراجعت فرموده به مسئولیات سنگین- آن هم در اين شرايط حساس- ادامه دهید..
ألبسکم اهللهَّ ثوب الصحه و العافیه.  مشهد مقدس- ششم ماه ربیع االول 1400 هجری/ 4 بهمن ماه 1358- الشیرازی 
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2- به  سوی هواپیمای مسافری اصفهان تهران تیراندازی شد.
3- امام خمینی: همه باید دست برادری به هم بدهند.
امام خمينی:

درپاسخبهتلگرافشاذلیبنجدید،رئیسجمهورالجزایر:
ازدریافتپیاممحبتآمیزآنحضرتمتشکرم.

موفقیتوسعادتروزافزونملتهابهخصوصملتبرادرالجزایررا
ازخدایتعالیمسألتدارم.

)صحیفة امام، ج1۲، ص133(

٥8/١١/١١
1- درگیری های خونین غرب کشور ده ها کشته و مجروح به جا گذاشت.

2- چگونگی محاکمة امیرانتظام اعالم شد.

3- نقشة فرار 6 دیپلمات را سیا کشیده بود.

٥8/١١/١٣
1- میلیون ها ایرانی دیروز راه پیمایی کردند. )توضیحاً این که دیروز 58/11/12 جمعه بود و 

روزنامه ها منتشر نشدند(.
2- 25 چهره سرشناس، نامزد نمایندگی مجلس شدند.

3- عزالدین حسینی مجدداً از امام استمداد طلبید.

٥8/١١/١٥
1- بنی صدر شدیداً به فرصت طلبان تاخت.
2- لوله های انتقال گاز ماهشهر منفجر شد.

3- پیام امام در مورد تشکیل مجلس شورای اسالمی.
4- بنی صدر در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حکم خود را با یک دست از امام گرفت و 

هیچ گونه کرنش و ادبی مراعات نکرد.
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5- امام خمینی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر فرمودند:  من از آقای 
بنی صدر می خواهم که مابین قبل و بعد از ریاست جمهوری در احوال روحیشان تفاوتی نباشد.

امام خمينی:
درهنگامتنفیذریاستجمهوریبنیصدر:

منیککلمهبهبنیصدرتذکرمیدهم؛آنیککلمهتذکربرایهمهاست.
هرمقامیکهبرایبشرحاصلشود،

چهمقامهایمعنویوچهمقامهایمادی،
روزیگرفتهخواهدشد.

)صحیفة امام، ج1۲، ص141(

٥8/١١/١7
1- دولت مسئول گرانی و کمبود است.

2- وزیر ارشاد )دکتر میناچی( دستگیر و زندانی شد.
3- دانشجویان پیرو خط امام اعالم کردند: میناچی معتقد به تشکیل شورایی مرکب از افراد 

سلطنتی )سلطنت طلب( و روحانیون محافظه کار بود.

٥8/١١/١8
1- 145 امیر، افسر و درجه دار نیروی هوایی اخراج شدند.

2- یک ارتشبد، 13 سپهبد، 13 سرلشکر و 65 سرتیپ جزء اخراج شدگانند.
3- اولین نامهربانی بنی صدر: مسئول ادارۀ کشور کیست. شورای انقالب یا رئیس جمهور؟ 

4- اعضای شورای نگهبان معین می شوند.
5- محمدجواد ُحجتی کرمانی: شورای انقالب نیاز به یک انقالب درونی دارد.

٥8/١١/١9
امام خمينی:

آغازقرنپانزدهمکهبههمهمبارکاست،بایدمسلمینآغازپیروزیخودبدانند.
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دیگردنیاطورینیستکهابرقدرتهاهرچهبخواهندبکنند.
مستضعفینبایدقیامکنند.

مستضعفینهمةبالد،همةممالکبایدحقخودشانرابامشتمحکمبگیرند؛
منتظرنباشندکهآنهاحقآنهارابدهند.مستکبریننخواهندحقکسیراداد.

)صحیفة امام، ج1۲، ص 143(

امام خمينی:
ماهرروزکهمیگذرد،بهعمقجنایاتشاهمخلوعوپشتیبانانستمکاراو،

بیشترپیمیبریم.
اگرچهمعلومنیستتاریخهمبتواندتماماینجنایاتراثبتکند.

)صحیفة امام، ج1۲، ص 144(

٥8/١١/٢0
1- بنی صدر از مدیریت روزنامة انقالب اسالمی کنار رفت.

2- خلخالی: تصفیه در ارتش را همچنان ادامه می دهیم.
3- کاردار ایران در سوئد خودکشی کرد.

٥8/١١/٢١
1- اخراج 8 هزار نظامی از ارتش، بعضی از نظامیان از رأفت اسالمی سوء استفاده کردند.

2- 17 عامل کمبود نفت دستگیر و زندانی شدند.
3- آیا مخالفت با نظر دولت، حکومت در حکومت است؟

4- ارتش نظم گنبد را به  عهده گرفت.

٥8/١١/٢٢
1- امروز سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است. یک سال از یوم  اهلل 22 بهمن سال 
1357 گذشت. مردم کشورمان در سراسر کشور در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور 

میلیونی خود در راه پیمایی  سراسری، این روز بزرگ را جشن گرفتند.
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2- ناسازگاری های بنی صدر شروع شده است.
3- دکتر چمران وزیر دفاع، 60 میلیارد دالر وسایل نظامی ایران خریداری شده از آمریکا بدون 

وسایل یدکی مانده اند.
امام خمينی:

سالروزپیروزیانقالبعظیمایرانرابهمستضعفینجهان،
ومسلمانانعموماًوملتشریفایرانتبریکمیگویم.

)صحیفة امام، ج1۲، ص146(

٥8/١١/٢٣
1- اخراج نظامیان از ارتش متوقف شد.

2- تمام گروه های چپ و راست، حق شرکت در انتخابات را دارند.
3- امام خمینی گفت: سازشکاران را از صفحة روزگار براندازید.

امام خمينی:
منباکمالمباهاتازرشدسیاسیوتعهداسالمیملتشریفایران،

تشکرمیکنم؛خصوصاًدرهمهپرسیهایگذشته،خصوصاًدرانتخابرئیسجمهور.
)صحیفة امام، ج 1۲ ص 149(

امام خمينی درپاسختلگرافلئونیدبرژنفصدرهیأترئیسهاتحادجماهیرشوروی
کهبهمناسبسالگردانقالباسالمیبرایایشانفرستادهبودندنوشتند:

...امیدوارمکهصلحجهانیبرپایةاستقاللملتهاوعدممداخلهدراموریکدیگر،
ومراعاتاصلحفظتمامیتارضیکشورهایمنطقهبناگردد،

وهرگونهتعرضبهکشورهایدنیایسومواسالمیوبهخصوصدراینمنطقه،
برخالفموازیناستکهبایدپایهواساسدرستیمابینملتهاباشد.

)صحیفة امام ج 1۲ ص 153(

٥8/١١/٢٤
1- ستاد چریک های فدایی و کانون فرهنگی ترکمن به تصرف پاسداران درآمد.
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2- محاکمة غیابی شاه، هفتة آینده آغاز می شود.
3- سیل ارتباط زمینی کلیة روستاهای خوزستان قطع شد.

٥8/١١/٢٥
1- امام 2 ماه در تهران می ماند.

2- طرح انقالبی مبارزه با گرانی اعالم شد.
3- 60 نفر در رابطه با درگیری های گنبد دستگیر شدند.

4- 150 جسد از سیل خوزستان گرفته شد.
5- دولت اسامی ساواکی ها را چرا منتشر نمی کند؟

6- کارکنان اخراجی دولت مقرری ماهانه می گیرند.

٥8/١١/٢7
1- بنی صدر: گروه های حاکم و مراکز تصمیم گیری خودکامه از بین  می روند.

2- صف بندی احزاب و گروه ها برای انتخابات مجلس.
3- حجت االسالم خامنه ای: انقالب باید همة نهادهای تبعیض و نابرابری را از بین ببرد.

4- خلخالی دستور مصادرۀ زمین های فئودال های گنبد را صادر کرد.
5- بختیار چگونه از مدرسة رفاه گریخت.

6- سید جواد ذبیحی: یا مرا عفو کنید وگرنه حکم اعدامم را صادر کنید تا ملت هم شاد شود.
7- بنی صدر دستور محاکمه عاملین درگیری های اخیر کردستان را صادر کرد.

8- جلو چشم مردم اتومبیل بانک ملی را به گلوله بستند و یک نفر را کشتند.
9- پاسخ بی پردۀ آیت اهلل بهشتی به انتقادات و اتهامات.

10- رئیس جمهور: طرح سری برای آزادی گروگان ها وجود ندارد.

٥8/١١/٢8
1- طرح تجدید سازمان ارتش.

2- اعتصاب در دادسرای انقالب و بنیاد مستضعفان.
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3- فّرخ روپارسا و شوهرش دستگیر شدند.
امام خمينی:

آخرینعرضمنآناستکه:
ازاختالفکهمنشأهمهبدبختیهاستومخالفرضایخدایمتعالاست،

احترازکنید.
)صحیفة امام، ج1۲، ص 156(

٥8/١١/٢9
1- کارکنان دولت یک پایه ترفیع می گیرند.

2- 800 نفر نامزد مجلس شدند.
3- راهپیمایی عظیم مردم تبریز در سالروز چهلم شهدای قم.

4- امام خمینی خواستار تصفیة انقالبی توسط مجلس شد.

٥8/١١/٣0
1- تحصن نظامیان شکسته شد.

2- قاسملو: مبادله گروگان های کردستان شروع شد.
3- بنی صدر جانشین فرمانده کّل قوا شد.

4- گرانی یا گران فروشی، مسأله این است.
نامه]بهآقایحافظاسد)کسالتقلبیامام([

بسماهللالرحمنالرحیم
حضرتآقایژنرالحافظاسد،رئیسجمهوریکشورسوریه-دمشق

پیاممحبتآمیزجنابعالیرادربیمارستاندریافتداشتم.
ازتفقدشمامتشکرموامیدوارمکشورهایاسالمیبااتحادواتفاقکامل،
دستایادیاستعمارشرقوغربوبهخصوصآمریکاراازکشورهایخود
کوتاهکنند.وازخدایتعالیموفقیتهمگانرادراینراهمسألتدارم.

)صحیفة امام، ج1۲، ص158(
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٥8/١٢/١
1- یک میلیارد دالر دارایی ایران در فرانسه توقیف شد.

2- حاکم شرع بوشهر خود را زندانی کرد.

3- زن جوانی در میدان فردوسی ترور شد.
امام خمينی:

اینجانبازملتشریفایرانوازجوانانبرومندکهازبسیجعمومیاستقبالنمودند،
تشکرمیکنم.

)صحیفة امام، ج1۲، ص159(

٥8/١٢/٢
1- طرح آمریکا برای سقوط انقالب اسالمی فاش شد.

2- 500 نفر در تهران نامزد مجلس شدند.

٥8/١٢/٣
1- 1900 نفر نامزد مجلس شدند.

2- درگیری گروه  های مخالف و مجاهدین خلق ده ها مجروح به جا گذاشت.
3- انفجار بمب در خرمشهر 70 نفر کشته شدند.

4- تظاهرات خونین در کابل.

٥8/١٢/٤
1- رفسجانی وزیر کشور: حمله کنندگان به اجتماعات عّمال آمریکا هستند.

2- سرپرست دانشگاه تهران استعفا کرد.
3- 4 عامل انفجار لوله های نفت تیرباران شدند.

امام خمينی:
جنایاتشاهمخلوعسابق،چیزینیستکهازیادملترفتهباشد.

)صحیفة امام، ج1۲، ص161(
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حکم]انتصابآقایسیدمحمدحسینیبهشتیبهسمترئیسدیوانعالیکشور[
بسماهللالرحمنالرحیم

جنابمستطابحجتاالسالمآقایحاجسیدمحمدحسینیبهشتی-دامتافاضاته
نظربهاهمیتنقشقوةقضاییهدرتأمینسعادتوسالمتجامعهوتمامیتنظامجمهوریاسالمی

وضرورتایجادتشکیالتنوینقضاییبراساستعالیممقدساسالم،
بهریاستدیوانعالیکشورمنصوبمیشوید،

تاباهمکاریدادستانکلکشور،فقها،قضات،کارمندانشریفوصالحدادگستری،
وحقوقداناندیگر،

بهتهیةطرحوبرنامهوایجادتشکیالتنوین،
بهتدوینلوایحقضاییجدیدجمهوریاسالمیایرانبپردازید.

امیدوارمخداوندمتعالشمارادرانجاماینامرخطیریاریفرماید.
روحاهللالموسويالخمینی

)صحیفة امام، ج 1۲، ص163(
حکم]انتصابآقایسیدعبدالکریمموسویاردبیلیبهسمتدادستانکلکشور[

بسماهللالرحمنالرحیم
جنابمستطابحجتاالسالمآقایحاجسیدعبدالکریمموسویاردبیلی-دامتافاضاته

نظربهاهمیتنقشقوهقضاییهدرتأمینسعادتوسالمتجامعهوتمامیتنظامجمهوری
اسالمیوضرورتایجادتشکیالتنوینقضاییبراساستعالیممقدسةاسالم،

بهریاستدادستانیکلکشورمنصوبمیشوید،
تاباهمکاریرئیسدیوانعالیکشور،فقها،قضات،کارمندانشریفوصالحدادگستری،

وحقوقداناندیگر،
بهتهیةطرحوبرنامهوایجادتشکیالتنوین،

بهتدوینلوایحقضاییجدیدجمهوریاسالمیایرانبپردازید.
امیدوارمخداوندمتعالشمارادرانجاماینامرخطیریاریفرماید.

روحاهللالموسويالخمینی
)صحیفة امام، ج 1۲، ص164(
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٥8/١٢/٦
1- بارزگان نخست  وزیر: شورای انقالب سفارشی در مورد بی اعتنایی به آمریکا نکرده است.

2- هیأت ویژۀ رئیس جمهور بررسی حوادث گنبد را آغاز کرد.
3- فرماندۀ نیروی دریایی بازداشت شد.

4- وزیر کشور، شهردار تهران و معاون وزارت دفاع استعفا کردند.

٥8/١٢/7
1- محل کار دریادار علوی الک و مهر شد. علل دستگیری فرمانده نیروی دریایی فاش شد.

2- یک عضو گروهک فرقان در زندان خودکشی کرد.
3- افشاگری سپاه پاسداران دربارۀ حوادث گنبد.

4- 220 نفر از وزارت کشور اخراج شدند.

٥8/١٢/8
1-40 هزار خانه خالی از دوشنبه تصرف می شود.

2- سرقت از بانک چند کشته و 5 مجروح برجای گذاشت.
3- هواپیمای چینی با 124 سرنشین سقوط کرد.

٥8/١٢/9
1- دستگیری و اعدام میراشرافی.

2- اسامی رسمی نامزدها از شنبه اعالم می شود.
3- قدوسی توطئة اشغال چند مرکز مهم دولتی را فاش کرد.

٥8/١٢/١١
1- اسامی 600 نامزد مجلس در تهران و شهرستان ها.

2- اویسی وارد پاریس شد.
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3- 11 واگن قطار آتش گرفت و صدها تن مواد نفتی سوخت.
4- تجاوز هواپیماها و هلی کوپترهای افغانی به مرز ایران.

٥8/١٢/١٢
1- اعتراضات تکان دهندۀ 8 عضو گروه فرقان.

2- رئوس مناظرۀ 4/5 ساعتة رئیس جمهور با سازمان چریک های فدایی خلق.
3- تقسیم اراضی فئودال ها تا آخر هفته آغاز می شود.

امام خمينی:
مندعاگویهمههستمودراینچندروزآخرعمربههمةشمادعامیکنم.

)صحیفة امام، ج1۲، 169(

٥8/١٢/١٣
1- تیرباران 7 عضو گروهک فرقان.

2- اعتراض شدید بازرگان، سحابی، صباغیان و یزدی به پخش برنامه فرقان.

٥8/١٢/١٤
1- چند عضو جمعیت حقوق بشر ایران به ارتباط با آمریکا متهم شدند.

2- میناچی: اسناد دانشجویان بی اساس است.
3- الهیچی: با هیچ سفارتخانه ای تماس نداشته ام.

4- رئیس جمهور: در مورد حفظ امنیت به مردم اطمینان داد.

٥8/١٢/١٥
1- ادارۀ شهرها شورایی می شود.

2- موگابه اولین نخست وزیر زیمباوه مستقل.
3- زیمباوه پس از 90 سال از استعمار انگلیس رها شد.

4- فانتوم نیروی هوایی در کردستان سقوط کرد.
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٥8/١٢/١٦
1- مهندس میرسلیم سرپرست شهربانی کل شد.

2- رئیس جمهور: هر گروهی از قانون سرپیچی کند، در خط امام نیست.
3- 7 لوله نفت و گاز خوزستان منفجر شد.

٥8/١٢/١8
1- بنی صدر میناچی را آزاد کرد.

2- دانشجویان پیرو خط امام از اظهار نظر خودداری کردند.

٥8/١٢/١9
1- ائتالف احزاب و نامزدهای مجلس منتفی شد.

2- اسامی 147 فراکسیون وزارت نفت، امور اقتصادی، سازمان برنامه و کانون وکال.
3- خلیج فارس منطقة جنگی اعالم شد.

4- 4 لولة نفت و گاز خوزستان منفجر شد.

٥8/١٢/٢0
1- مالقات مهم امام و شورای انقالب.

2- فرمانده ژاندارمری ماکو و مرزبان خوی و 4 نظامی کشته شدند.
3- دانشجویان]خط امام[ : مردم بدون پرده پوشی باید در جریان اوضاع باشند.

4- وزارت کشور: در این روزها راه پیمایی به نفع ضد انقالب است.
امام خمينی:

ماتاآخرعمر،علیهدولتامریکامبارزهمیکنیم،وتاآنرابهجایشننشانیم
ودستشراازمنطقهکوتاهنکنیم،وبهتماممبارزانراهآزادی

کمکنکنیمتاآنهاراشکستدهندوخودمردمایرانسرنوشتخویشرابهدستگیرند،
ازپاینمینشینیم.

برایماشرقتجاوزگروغربجنایتکارفرقینمیکند.
مامیجنگیموچونحقپیروزاستپیروزیم.
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سلطةامریکاتمامبدبختيهایمللمستضعفرابهدنبالدارد،
وتجاوزشرقمتجاوزرویتاریخراسیاهنمودهاست.

ملتعزیزایران!
بیدارباشیدکهسالیاندرازمبارزهدرپیشدارید،
ابرقدرتهابراینابودیشماهرروزنقشهمیکشند

)صحیفة امام، ج1۲، ص175(

٥8/١٢/٢١
1- جزییات حمله به فرمانداری خوی.

2- آمریکایی ها 47 دانشجویان ایرانی را به تالفی گروگان گیری، زندانی کردند.
امام خمينی:

عزیزانمن!کهامیدنهضتاسالمیبهشماست،
درروزتعیینسرنوشتکشور)انتخاباتمجلسشورایاسالمی(،

بهپاخیزیدوبهصندوقهاهجومآورید،
وآرایخودرادرآنهابریزید.

)صحیفة امام، ج1۲، ص177(

٥8/١٢/٢٢
1- رجوی، بهشتی را به مناظرۀ تلویزیونی دعوت کرد.

2- تعطیالت نوروزی کارمندان و دانش آموزان 7 روز شد.
امام خمينی:

منآنمقداریکهقدرتدارمبرایگفتن،درعینحالیکهحالمنحالنقاهتاست،
احساسوظیفهمیکنموبهملتعرضمیکنم.

واگرملتبهاینحرفگوشنکرد،منحجتدارم.
فردادرپیشگاهخدایتبارکوتعالی،ازماسؤالخواهدشد.

منعرضمیکنمدرآنجاکهمنبهملت،مصالحومفاسدراگفتم.
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منگفتمبهاینکهاگرشمامسامحهکنید،آنهاییکهمیخواهندشمارابهبندبکشند،
آنهاییکهبااسالممخالفند،آنهاییکهباجمهوریاسالمازاولتاحاالمخالفتکردهاند،

اینهاخواهندپیشبرد.
واگرخداینخواسته،آنهاپیشببرندومملکتمابازبرگرددبهحالیکهسابقبود،

یابهدستچپيهابیفتد،
یابهدستراستيهابیفتد،

تماممسئولیتشبهعهدةشماست.
امروزمثلزمانسابقنیست.مثلزمانرژیمسابقنیست.

رژیمسابقشمانمیتوانستید،قدرتنداشتید،
امروزقدرتداریدبرایاینکهحفظکنیدحیثیتاسالمرا،

وحفظکنیدمصالحکشوررا،
وحفظکنیداستقاللخودتانراوحفظکنیدآزادیخودتانرا.
اگرمسامحهکنید،مسئولهستیدپیشخدایتبارکوتعالی.

خدایا!
مناداکردموظیفهایکهبهعهدةمناست؛

درحالیکهضعفونقاهتدارموتوراشاهدمیگیرمکهبرایادایوظیفه،
اینمسائلرامیگویم.

)صحیفة امام، ج1۲، ص184(

٥8/١٢/٢٣
1- امام با مردم اتمام حجت کرد.

2- رئیس جمهور: مراقب باشید جز آن چه رأی داده اید، از صندوق بیرون نیاید.
3- تیم فوتبال ایران به المپیک مسکو می رود.

٥8/١٢/٢٥
1- برگزاری نخستین انتخابات مجلس شورای اسالمی.
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2- انتخابات در بیشتر شهرها به آرامی برگزار شد.
3- نتایج انتخابات پنج شنبه اعالم می شود.

4- فضای سراسر کشور کاماًل انتخاباتی بود.
5- 10 هزار گودنشین در شمال شهر اسکان یافتند.

امام خمينی:
طیحکمیدستورتأسیسبینادشهیدراصادرکردند.

)صحیفة امام، ج1۲، ص186(

٥8/١٢/٢٦
1- فرمان امام برای بهبود وضع خانوادۀ شهدا.
2- 6 عامل سقوط جت هما بازداشت شدند.

3- شاه در بیمارستان بستری شد.
4- آیت اهلل اشراقی: امام به زودی به قم برمی گردد.
5- شوروی قیمت پیشنهادی گاز ایران را رد کرد.

٥8/١٢/٢7
1- تشکیل ارتش چریکی پیرو خط امام در فلسطین.

2- سید احمد خمینی در مرز لبنان رو در رو با اسرائیل)عکس، مربوط به قبل از انقالب/ 1355(.
3- آخرین نتایج قطعی انتخابات در شهرستان ها.

4- اعتراض رهبر جبهة ملی، به انتخاب استاد شریعتی، شیخ علی تهرانی و طاهر احمدزاده و چند 
گروه دیگر تسلیم رئیس جمهور شد.

امام خمينی:
منبهدانشجویانوطبقةروشنفکرانمتعهدتوصیهمیکنمکه:

کتابهایایناستادعزیز)استادمطهری(را،
نگذارندبادسیسههایغیراسالمیفراموششود.

)صحیفة امام، ج1۲، ص188( 
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نامة امام خمينی ]به آقای حسنین هیکل )لزوم قطع وابستگی همه جانبه به امریکا([
بسماهللالرحمنالرحیم

جنابآقایمحمدحسنینهیکل
نامةشماوقتیبهتهرانرسیدهبودکهمنمریضودربیمارستانبستریبودم؛

وبههمینجهتمطلعنشدم.واکنونکهآنراخواندم،
الزماستاینحقیقتراگوشزدنمایمکه:

مسائلآمریکاچناننیستکهبااینقضایاحلشود.
وبرایاینکهکشورهایاسالمیبخواهندرویپایخودبایستند،

بایدوابستگینظامیوفرهنگیواقتصادی،
وهرنوعوابستگیدیگرخودراباآمریکایجهانخوار،

وکشورهایاستعمارگر،
قطعنمودهواستقاللخودراحفظکنند.

وبههرترتیبازاظهارمحبتجنابعالیمتشکرم؛
وامیدوارمعموممسلمانانجهاندرپیرویازدستوراتمقدساسالم،

کوشاوموفقباشند.
والسالمعلیکمورحمهاهلل.
روحاهللالموسويالخمینی

)صحیفة امام، ج1۲، ص190( 

٥8/١٢/٢8
1- صدور گاز به شوروی قطع شد.

2- آمریکا 3 میلیارد دالر در آشوب های تبریز خرج کرد.
3- 219 زندانی عادی عفو شدند.

امام خمينی:
لهذامنبرایاحساسخطروجلوگیریازایننقشةشوم،

وحفاظتکشورعزیزواسالمبزرگ،
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کلیةقشرهاییکهدستشانبهخونبیگناهیآغشتهنشده
وامربهقتلنفوسنکردهوشکنجهگرنبوده،
وامربهشکنجهمنتهیبهقتلنکرده،

وازبیتالمالواموالمردمسوءاستفادهننموده)اند(،
درآستانةسالجدیدعفوعمومینمودم.

)صحیفة امام، ج1۲، ص194(

٥8/١٢/٢9
1- رئیس جمهور بار دیگر به نظامیان هشدار داد.

امام خمينی:
اینخدایمتعالبودکهوقتیکهدیدمردمدرراهاوقیامکردهاند،

باآنهاهمراهیکرد.
شماغافلنباشیدازاینانصرافیکه

دشمنهایماپیداکردندراجعبهمواجههجدی؛
اینچهبود؟

)صحیفة امام، ج1۲، ص197(





نگاهی به دغدغه  های سال 1357
) پیروزی انقالب اسالمی( 

 نوشته ای از آن روزها / یک سند چاپ شده در مطبوعات
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هویت خود را در بیدادگاه امپریالیسم جهانی
 احیا می کنیم.1

انقالب ایران به پیروزی رسید. انقالبی که به گفتة 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 حرکت های جهانی به ویژه جبنش های 
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 سفارتخانه هایشان از پرکارترین و فعال ترین مردم دنیا هستند چرا نتوانستند لهیب سرکش 

آتش زا و زیر خاکستر مردممان را ببینند و برای حفظ منافع سرشار بی شمارشان اقدام الزم را بکنند؟
1-  اين مقاله ۲ هفته قبل از پیروزی انقالب اسالمی تهیه و برای چاپ در اختیار روزنامة کیهان قرار گرفت، ولی متأسفانه 10 روز پس از 

انقالب منتشر شد.

روزنامة کیهان
چهارشنبه 2 اسفند 1357
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ما کار نداریم که قطع صدور نفت را که به دست برادران کارگرمان انجام شده و صنایع 
امپریالیست ها را به بازی گرفت و کارخانجات های معظم آنها را به ورشکستگی انداخت،
                               و بسیاری از کارخانه ها به سبب کمبود انرژی نفتی از کار ماندند، 

                              صنایع پتروشیمی غرب دچار لکنت شده،
                               کارخانه های مهم اتومبیل سازی آنها با تکان های شدید،
                                              صدای شکستن استخوان های خود را شنیدند. 

چرا حدس نزدند و کماکان عواید فروش نفت این مردم فقیر را به خرید سالح های سنگین 
و غیر مفید اختصاص داده اند و فریادها را در حلقوم ها خفه کردند و مخالفین این گونه معامالت 

یک جانبه و فالکت بار را به اتهام های واهی به سیاه چال ها انداختند.
نگارنده که خود قبل از اقدام علیه امنیت کشور و محکومیت طوالنی، 

سالیان متمادی در محروم ترین مناطق کشور به امر تدریس اشتغال داشتم، 

آثار شوم انقالب سفید را به چشم می دیدم،

 که چگونه مردم را حتی از حفر چاه برای کشاورزی شان،

و برای آب آشامیدنی شان،

 باز داشتند؛

که انقالب سفید، آب ها را ملی اعالم کرده بود!!

چنان فقر و تهیدستی در تمامی شئون مشهود و محسوس بود که بی هیـچ گـزافه ای کـالم از 
شرحش ناتوان است. 

بگذریم.
این تصویر طبیعی از 65 هزار روستای ایران بود، وضع شهرها هم که بهتر از دهات نبود،
                   اینک که شعله های آتش خشم خلق دربند کشورمان مهیب و پرتوان است،
                                                                   مسلماً موحش ترین سالح ها را بی اثر ساخته،
                                                                  و دقیق ترین استراتژی ها را باطل کرده است. 

می رویم که دیگر ان شاءاهلل هیچ گاه شاهد صحنه های وحشتناک گذشته نباشیم، 
می رویم که به دنیا تفهیم کنیم که:

                                                    ما هم زنده ایم و خواستار هویت خویشیم.
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سهم همه محفوظ است.
ما که دنیا را تکان داده ایم، دنیای پیش ساختة دشمنان برای خود را هم منهدم ساختیم. کاخ 
ایده آل قراردادی مان هم فروریخت. فرهنگ وارداتی تحمیلی هم نابود شد. بار دیگر آداب و رسوم 

خودمان را که عامل اصلی محکومیت مان در بیدادگاه امپریالیسم جهانی بود، احیا می کنیم. 
یک بار دیگر دوستی، عشق، صفا، کمک،  دستگیری و ... رایج شد و عالیق فراوانی که ما را به 
هم می پیوست، رشد کرد. کدورت ها و خرده حساب ها فراموش شدند. کینه ها به دوستی و نفرت ها 

به عشق مبدل گردید. 
روزنامه ها به حق رکن چهارم مشروطیبت شدند و به خود اجازه دادند)نه اجازه یافتند که این 
حق شان بود که حق گرفتنی است نه دادنی( که به  جای درج مقاالت تحمیلی، به چاپ مطالبی که 

از دل برمی خاست، اقدام کنند. 
به  جای ترانه های مبتذل، سرودهای رزمی و اشعار حماسی سروده شد،

و فیلم های مستهجن و کثیف سینمایی و تلویزیونی، 
جای خود را به فیلم های تکان دهندۀ صحنه های متعدد درگیری خیابانی، 
دادند.

بی شک در این انقالب مقاوم و اصیل،

همة مردم ایران سهیم و شریک هستند،

و لزوماً همه می بایست از ثمرة دلنشین و گوارایش،

بهره مند و محظوظ گردند.

در نظام آتی جایی برای تحمیل عقیده و دیکتاتوری وجود ندارد،

     و بالطبع هیچ کس نباید این توهم بی اساس را داشته باشد که: 

                         جمهوری اسالمی مانعی در راهش خواهد گسترد. 

از پیش داوری ها خودداری نماییم. 
از پراکندن شایعات بپرهیزیم.

از تحلیل های ناقص به  عنوان خطوط کلی نظام آتی اجتناب نماییم،
                                         و از عکس العمل های سریع دوری کنیم.
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محصول سوء نظام فاسد
ما به اعتقادمان نسبت به اسالم افتخار می کنیم. 

به ایران عزیز ارج می گذاریم و به جان، دوستش داریم.
به ملیت خویش می بالیم. 

خلق قهرمانمان را می ستاییم.
                                             و رابطة ارگانیکی و پیوند دیرپای خودمان را گرامی می داریم.

امروز روز برادری و اتحاد است. آینده متعلق به ماست. آن وقت در حکومت خودمان هر قدر 

می خواهیم درد دل می کنیم و هرچه بخواهیم می گوییم و می نویسیم.
 عجله لزومی ندارد. 

                                هیچ چیز فراموش نمی شود. 

                               همه محترم هستند، 

                                هیچ کس حق جسارت به شخص و یا مکتب و معتقدات دیگری را ندارد.

                               اسالم عقایدش را به کسی تحمیل نکرده،

                                                                                                  و طرفداران جمهوری اسالمی هم،

                                                                                                                  این  کار را نخواهند کرد. 

ین 1  ل ِإْكراَه ِفي الدِّ
باور من این است که پس از رهایی از شّر نظام طاغوتی و فاسد و کسب پیروزی، ما همه را- 

حتی خائنان بالقوه- هم، عفو خواهیم کرد.
به نظر من بسیاری از افسران و درجه داران و حتی کارکنان ساواک که به نحوی در جنایات اخیر 

سهیم بوده اند، بخشوده می گردند. آنها در نظام فاسد، فاسدند، نه فاسدالعین!
 من خود می دیدم هنگامی که شکنجه گر با نهایت خشم، شالق هایش را بی محابا بر سر و روی 
و سینه و دست و پا فرود می آورد و یا صورت و شکم و دست و دیگر اعضا را با فندک و چراغ 
»هاویه« می سوزاند و یا ناخن می کشید )پنج ناخن مرا کشیدند و جایش را سوزاندند(، بالفاصله 

قرص مُسّکن می خورد و تشنجات عصبی اش را با داروهای متعدد برطرف می ساخت. 
آنها هم آدم هستند و محصول سوء نظام فاسد. 

1- سورة بقره، آية ۲56
در دين اکراه نیست.
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ما امروز بیش از همیشه به اتحاد و وحدت نیروها نیاز داریم. هیچ خانواده های نمی بایست نگران 
آینده باشد. 

ما پیروان پیامبر بزرگوار اسالم هستیم. آن حضرت هنگامی که در سال هشتم هجرت پیروزمندانه 
وارد مکه شدند، مردم مکه، به  خصوص سردمداران کفر که مدت 13 سال آنی از آزار و شکنجة 
حضرتش و سایر مسلمانان فروگذار نکرده بوده اند 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 َأْنُتْم الُطلاّقا 
همگان آزادید.

و همه را بخشید. 
مسلمان خیره سر نیست،

احساساتی نمی شود.

به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش نمی کشد. 

مگر نه پدران رشید همین مردم، عین الدوله، صدراعظم خون خوار نهضت مشروطیبت را که 
دست هایش تا مرفق به  خون 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 می گوییم:

- همة گروه ها و اقلیت های مذهبی از امنیت فکری و عقیدتی و غیره برخوردارند،

 و جای هیچ گونه نگرانی نیست؛

 چون:

 تاریخ تکرار می شود.

علی محمد بشارتی جهرمی
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11- از عرش تا عرش 

بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت فاطمه)س( /ادبیاتعاشورایي11
دکترعلی محمد بشارتی

12- خانواده در نهضت حسینی
تحلیل روان شناسی روابط خانوادگی/ادبیاتعاشورایي12

عبدالرحیم پورشجاعی
13- شایسته ترین همسر

بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت خديجه)س(/ادبیاتعاشورایي13
دکترعلی محمد بشارتی
14- حسین زبانی  دیگر

ترجمه و تحلیل شعرهای حسینی در ادبیات معاصر عرب /ادبیاتعاشورایي14
دکتر نرگس انصاری

15- چهل منزل با حسین)ع( 
مقتل /ادبیاتعاشورایي15

دکترعلی اکبر رنجبران تهرانی



16- مدیریت عاشورایی/ ادبیاتعاشورایي16
دکترحسین علیان عطا آبادی

17- طاها،  ستارة  شمالی
مروري بر زندگي شهیده سیده طاهره هاشمي /ادبیاتعاشورایي17

مهدي خاني
18- تجربیاتی از حماسة آمل
وقايع ششم بهمن سال 1360 آمل 

مهدي خاني
19- شهدای جنگل

شهیدان درگیری های جنگل آمل )1361- 136(
مهدي خاني

20 و 21- شهیدان همبستگی )منادیان وحدت، امنیت، خدمت(
سرگذشتی از شهید نورعلی شوشتری و ديگر شهیدان حادثة تروريستی مهرماه سال 1388سیستان و بلوچستان

 جلد اول/ پیشوایان پیشین- جلد دوم/ ساالر شهیدان وحدت
مصطفی محمدی

22- پرسش تشنگي / دفتر اول
پاسخ به چند سؤال عاشورايي / ادبیاتعاشورایي18

مؤسسة فرهنگي هنري فرهنگ عاشورا
23- پژوهش نامة ادبیات انقالب اسالمي و دفاع مقدس

با مقدمة زنده یاد دکتر صادق آیینه وند
نقد و بررسي قالب ها و گونه هاي مختلف / ادبیاتعاشورایي19

غالمرضا کافي
24- شهد شعر

کلیات اشعار / ادبیاتعاشورایي20
دکترعلی محمد بشارتی 

25- رضوان معارف
شرح زيارت جامعة کبیره / ادبیاتعاشورایي21

دکترعلی محمد بشارتی 
26- عصرعدالت

حکومت توحیدمدار حضرت مهدی)عج(/ ادبیاتعاشورایي22
دکترعلی محمد بشارتی

27- پیامبر رحمت
تجزيه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اکرم)ص(/ادبیاتعاشورایي23

دکترعلی محمد بشارتی 
28- میهمان آسمانی

تجزيه و تحلیل زندگی سیاسی امام رضا)ع(/ادبیاتعاشورایي24
دکترعلی محمد بشارتی

29- اربعین حسینی
تجزيه و تحلیل عملکرد چهل روزة اسرای کزبال /ادبیاتعاشورایي25

دکترعلی محمد بشارتی


