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مقدمه

بزرگ فریادگر قرن

يکی از ويژگـی های امام خمینی رضوان اهلل علیه شجـاعت کم نظیـر و صـراحت فوق العاده بود. امام، 
با همین ويژگی ها توانست در مدتی کمتر از آن چه نزديک ترين ياران ايشان تصور می کردند، مردم ايران 

را به خود بیاورد. 
اين سیاست در سه مرحله انجام شد:

1- مردم را مدام و به صورت مستمر مخاطب قرار دادن.
2- مردم را به وحدت و انسجام فراخواندن.

3- مردم را صاحب کشور و صاحب حق و اثرگذار فوق العاده در هر نوع تحولّی دانستن.

هر سه موضوع که با صداقت و صمیمیت خود امام مطرح می شد، خیلی زود اثرات خود را نشان داد؛ 
هرچند بسیاری از فالسفه و عقل گراهای دور از واقعیت،  اين مسائل را باورنداشتند و باور آنها نیز، مخاطبی 

در جامعة ما نداشت. 
مردم به جای گرويدن به عقل مورد نظر آنها، به عشـق گرويدند؛ عشـق به اهلل؛ عشـق به معنويت؛ 

عشق به ارزش های اسالمی و عشق به...
ديديم و ديديد و همگان مشاهده کردند که در مدت کوتاهـی در حدود ۱4 ماه از ۱9 دی ماه ۱۳56 تا 
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۲۲ بهمن ۱۳57عظیم ترين، اثرگذارترين و کم هزينه ترين انقالب قرن را به کمک همان مردم عشق گرا 
به پیروزی رساندند و در تمامی مراحل اين انقالِب پرسرعت و فراگیر، اغلب فیلسوف نماها و روشنفکران 

مردم گريز نیز با نگرانی!؟ اين تحوالت را نظاره می کردند. 
ذياًل به نمونه هايی از نوع نگاه امام به مسائل و مشکالت جامعه و اراية رهنمود که توّجه و تأمل به 

نقش مردم است، اشاره می کنیم:

دعوت از مظلومين براى قيام 

»ای ملّت های ُمسلِم!
 ای ملّت های مظلوم همة کشورهای اسالم!

ای ملّت های عزیزی که در تحت سلطة اشخاصی واقع شده اید که ذخایر شما را 
تقدیم آمریکا می کنند و شما خودتان با زحمت و ذلّت زندگی می کنید! 
بیدار بشوید، 
برخیزید از جا. ای مستضعفین جهان! 
برخیزید! و در مقابل ابرقدرت ها بایستید،

که اگر ایستادید،
 اینها هیچ کاری نمی توانند بکنند. 

شما دیدید که ملت مسلم ایران با هم متحد شدند و با هم قیام کردند و با دست 
خالی، بدون اسلحه، در مقابل آن قدرت های عظیم شیطانی محمدرضا و آن قدرت های 
ابرقدرت ها که پشت سر او صف بندی کرده بودند، آنها همه را به کنار زدند و این دولت 
فاسد را و این سلطنت غیر قانونی فاسد را با قدرت ایمان خودشان و با بانگ »اهلل اکبر« 
از صحنه بیرون کردند و به جهنم فرستادند، و به جای او دولت اسالمی- دولتی که 
اآلن در ایران مشاهده می کنید، یك دولت اسالمی است، یك دولتی است که طرفدار 
ضعفاست، طرفدار مستضعفین جهان است- یك همچو دولتی را به پا کردند، با این که 

نه قدرت مالی و نه قدرت بدنی و نه قدرت نظامی داشتند،
                                      لکن قدرت ایمانی داشتند. 

خدای تبارك و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت می کند؛
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اِْن َتْنُصُروا اهللَ َيْنُصرُكم َو يَُثِبّْت اْقداَمُكم1
اگر خدا را نصرت بکنید، نصرت خدا به نصرت دین اوست، 
            به نصرت بندگان اوست، 
به نصرت مظلومین است. 

شما باید بایستید در مقابل ظالم ها و داد مظلومین را از آنها بخواهید، بایستید در 
مقابل ابرقدرت ها که به شما می خواهند حکومت کنند، از آن طرف دنیا، از آمریکا، 
از آن طرف عالم می آید و می خواهد به ما حکومت کند و ما و شما و همه را تحت 
قدرت خودش قرار بدهد و ذخایر ما را هم از بین ببرد و مع األسف، دولت ها هم با او 

موافقت می کنند بیشتر از آنها.

لزوم حضور قرآن در تمام شؤون زندگى 

پس اسالم امروز مظلوم است و قرآن مهجور است. احکام قرآن مهجور است 
به این که در مأذنه ها اذان می گویید و نماز می خوانید و اکثر احکام سیاسی اسالم را 
اعتنا به آن ندارید، از مهجوریت بیرون نمی رود قرآن. البته قرائت قرآن و حاضر بودن 

قرآن در تمام شؤون زندگی انسان از امور الزم است، لکن کافی نیست. 
قرآن باید در تمام شؤون  زندگی ما حاضر باشد. قرآن وقتی می فرماید:

ُقوا2 اهللِ َجميعًا َو ال َتَفرَّ َو اْعَتِصُموا بَِحبلِ 
و اشاره می کند: 

َو ال َتناَزُعوا َفَتفَشُلوا َو َتْذَهَب ريُحُكم3 
این طور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن عمل بشود، سیادت عالم مال شماست. 

این قرآن را مهجور کردیم همه و اعتنا نکردیم به این مسائل. 
باید قرآن در همة شؤون وارد بشود، قرائت قرآن باید بشود. قرآن، ذکر، همه باید 
در همه جا باشد. در همة شؤون انسانی اسالم باید قرآن وارد بشود، لکن بعضش باشد 

و بعض نباشد، اشکال است؛ اشکال در موارد دیگر نیست. 

۱- سورة محمد، آية 7
۲- سورة آل عمران، آية ۱0۳ -  همگی به ريسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده مشويد. 

۳- سورة انفال، آية 46 - با يکديگر نزاع نکنید که ناتوان شويد و مهابت و قدرت شما برود. 
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در احکام سیاسی، دستور قتال می دهد با کسانی که با مسلمین مقاتله می کنند و 
امروز اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله می کند، 
   آمریکا در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله می کند، 

صدام مزدور آمریکا در مقابل مسلمین ایستاده است و مقاتله می کند. 
خدا دستور داده است به این که با این اشخاصی که بر ضد مسلمین، بر ضد طایفه ای 

از مسلمین قیام کرده اند، با آنها مقاتله کنید.1 

دروغ بودن صلح طلبى صدام 

صدام مدعی است که من صلح طلبم و زمیِن از ما، سرتاسر کشور در طرف جنوب 
و غرب را غصب کرده و می گوید: من صلح طلبم. 

به این معنا اسرائیل هم صلح طلب است، بلندي های جوالن را غصب کرده است، 
به طایفه ای از مسلمین تجاوز کرده است، آن هم می تواند بگوید: من صلح طلبم. 

آمریکا هم می گوید: من صلح طلبم. 
همة ابرقدرت ها می گویند: ما می خواهیم صلح در عالم باشد،
                        لکن تمام جنگ های عالم زیر سر آنهاست.

صدام صلح طلب است، لکن تجاوز کرده است به یك کشور اسالمی. شما همه 
ببینید که با یك کشور اسالمی چه کرده است این نانجیب. مطرح ایران تنها نیست، 
مطرح دنیاست؛ آن که مطرح است، مسلمین دنیا هستند. آن که مطرح است اسالم 
است. ما اگر همه هم از بین برویم اسالم باید باقی باشد. اولیای خدا جان خودشان را 
فدای اسالم کردند. پیغمبر اسالم)ص( از همه کس بیشتر در باب اسالم زحمت کشید 
و رنج دید و ما داریم رنج های پیغمبر اسالم را به باد فنا می دهیم و من امیدوارم که 

۱- اشاره به آية 9 سورة حجرات:
ِ َفإِْن َفاَءْت  َّتِي تَْبِغي َحتَّی تَِفيَء إِلَی أَْمِراهللَّ َو إِْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمنِیَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما َفإِْن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَی  اْلُْخَری َفَقاتُِلوا ال

َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما بِالَْعْدِل َو أَْقِسُطوا إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الُْمْقِسِطیَن.
هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، در میان آنها صلح برقرار سازيد و اگر يکي از آنها بر ديگري تجاوز کند، با 
طايفة ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد، هر گاه بازگشت )و زمینة صلح فراهم شد( در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار 

سازيد، و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد.
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شما آقایان که از بالد مختلف تشریف آوردید در این جا، صدای مظلومانة این ملت را 
به همه جا برسانید و به آنها بفهمانید که این جا یك کشور وحشتناکی که یك صورت 

مشوه، تبلیغات آمریکایی و صهیونیستی برایش درست کرده اند، نیست.1 
با این وقت کم و با این محاصره های همه جانبه ای که ما داریم، در این مدت 
کم، آن قدری که دولت برای مستمندان و برای مستضعفان عمل کرده است، در طول 
مدت پنجاه سال سلطة آمریکا نشده است؛ آن قدری که برای آنها آب تهیه کرده اند، 
زمین تهیه کرده اند، لوله کشی کرده اند، اسفالت کرده اند، و آن قدری که این جا عمل 
شده است، جاهای دیگر در طول پنجاه سال آنها نکرده بودند، مع ذلك، این جا را متهم 

می کنند که خیر، می خواهند یك کشوری را به باد بدهند.
شماها ان شاء اهلل، امیدوارم که با سالمت و سعادت به اوطان خودتان برگردید و 
مسائل اسالم را ولو این که قدرت های بزرگ نمی گذارند در رسانه های گروهی منتشر 
بشود، لکن شماها با مصاحبه ها، با تماس ها بگویید به آنها، بفهمانید به آنها که ایران 

صلح  طلب است.۲

حضرت امام در مورد مطالبات میدانی قدرت های خارجی نسبت به امکانات عظیم کشورمان نکات 
مهمی را مطرح می کنند:

خداوند خواست که نجات بدهد این ملت را و البته آنها دست بردار نیستند.
آنها ایران را از جهات مختلف. هم شوروی. هم آمریکا و هم انگلیس، شرق و غرب 

طمع دارند. 
خداوند خواست که ملّت را نجات بدهد وگرنه می دیدید که کار به کجا می کشید! 

طمع به ایران و مخازن آن و مخازن ایران بیش از آن است که اطالع دارید.3

امام در ادامه به داستانی اشاره می کنند که بسیار زيبا و قابل توجه بسیار است:

۱- خطاب به میهمانان خارجی در جشن پیروزی انقالب - حضار: مهدی کروبی )نمايندة امام و سرپرست بنیاد شهید(- عبدالمجید 
معاديخواه )وزير ارشاد اسالمی(- خانواده های شهدای لبنان- میهمانان خارجی شرکت کننده در جشن های پیروزی انقالب- دانشجويان 
خارجی شرکت کننده در اولین مجمع بین المللی »حرکت اسالمی دانشجويی« - حافظان و قاريان قرآن، شرکت کنندگان بین المللی حفظ 

و قرائت قرآن مجید.
۲- صحیفة امام، ج ۱6، ص ۳8 - ۲۱ بهمن ۱۳60/ ۱5 ربیع الثانی ۱40۲

۳- صحیفة امام، ج  ۱4، ص 496 - ۲ تیر ۱۳60/ ۲0 شعبان ۱40۱
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آماده بودن مردم در برابر توطئه ها

سفری به همدان رفتم و یکی از آقازاده های همدان پیش من آمد و یك ورقة 
بزرگ آورد که مال همدان بود، تمام جاهایی که در همدان هست. دهات، روستاها در 
آن ثبت بود و نقطه هایی به شکل های مختلف در آن دیده می شد. پرسیدم این نقطه ها 
چیست؟ گفت: هر نقطه عالمت این است که چیزی، معدنی هست، مس هست، 
نفت هست، طال هست و عکس برداری کردند. نقطه ها عالمت چیزی هستند. و این را 
شنیده اید که وقتی اتومبیل نبود، آنها می آمدند در ایران و با شتر حرکت می کردند، 
حتی کویرهای این جا را دیده اند و از همه چیزهایی که داریم آنها مطلع هستند. کسی 

نمی داند که چه مجموعه ای در این هست و باید مجهز باشیم برای مقابله.
 اگر بخواهیم مستقل باشیم، باید مهیا باشیم که با همه چیز مقابله بکنیم. و اینها با 
همه جهازاتی که دارند، می خواهند ما را به یك صورتی در بیاورند که بی ثبات باشیم. 
اینها این طوری شما را دعوت می کنند، البته صورت شاهنشاهی نیست، می دانند 

مردم از آن استقبال نمی کنند. 
یك فرم دیگر، یك فرم اسالمی مثل اسالم بعضی از کشورها درست می کنند و 
افراد آن رژیم را از خود قرار می دهند. خیلی هم صحیح به نظر می آید، خیلی به اسالم 
ابراز عقیده هم می کنند و آنها نمی روند کسی را که اسالم را قبول ندارد، بیاورند، کسی 

را می آورند که بگوید اسالم را قبول دارم.
اینها از مملکتی که همه چیزش اسالمی است، می ترسند...۱

تصویرگرى رهبر از فتنة آمریکا

مقام معظم رهبـری حضرت آیت اهلل خامنـه ای نیز که از فتنة آمريکا سخت عصبانـی هستند و خـوی 

خون خواری آن خون آشام حرفه ای همة آزادی خواهان را به عصبانیت و مقاومت واداشته، در مورد خصلت های 
نکوهیدة آمريکا می گويند:

»هرجا آمریکایی ها پا گذاشتند یا جنـگ شد، یا برادرکشـی شد، یا فتنـه شد. یا 
استعمار شد، یا تحقیر شد. قدم  آمریکایی ها، قدم نامبارکی است. اگر به ما نزدیك 

۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص 498 - ۲ تیر ۱۳60/ ۲0 شعبان ۱40۱ 
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نشوند، خود ما می دانیم چه جوری رفتار کنیم. کار خودمان را بلدیم. 
خدای متعال هم توفیق خواهد داد. ان شاءاهلل پیش خواهیم رفت«.۱

با بررسی عملکرد آمريکا پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱945 و يا حداقل در 50 سال اخیر، هیچ 
نکتة مثبتی در کارنامة سراسر سیاه آنها مشاهده نمی شود. پس می توان باور نمود که:

هواداری از آمریکا به هر شکلی و به هر میزان، 

هواداری از ظلم و تعدی،

و جنگ افروزی و اختالف اندازی بین ملّت های عالم است. 

با همین تجزيه و تحلیل می توان اظهار کرد که هواداران آمريکا نیز در حال حاضر چیزی غیر از 
موافقت با کشتار مردم دنیا و حمايت از ناامنی و نا آرامی در مناطق عالم و تأيید خشونت، برادرکشی، تجاوز، 

اشغال و تولیدات گستردة اسلحه برای کشتار مردم دنیا، چیز ديگری برای عرضه ندارند.
هواداری تلويحی از آمريکا به هر شکل  و به هر اندازه، هواداری صريح از کشتار بی گناهان است.

اذعان به نتایج استقالل / تيرماه 1398

روزنامة مشهور الشر ق االوسط مقاله ای به قلم »فهوی حسین« روزنامه نگار مصری نوشته است. 

نويسنده گرايش ناسیونالیستی عربی دارد و اتفاقاً مشی ضدايرانی هم دارد. وی در يک مقالة مفّصل، 
مصر را با ايران مقايسه کرده و می نويسد:

»ما و ایرانی ها بیش از سی سال پیش در فضای بین المللی در یک سطح بودیم. ایرانی ها 

راه مبارزه و مقاومت در برابر ابرقدرت ها، به خصوص آمریکا را انتخاب کردند و ما مسیر 

سازش را برگزیدیم. ما هر سال ُمزد خیانتمان به اعراب را از طرف آمریکا در قالب 4 میلیارد 

دالر کمک بالعوض می گرفتیم و ایرانی ها از همان اول فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم و 

جنگ داخلی و جنگ نابرابر را تجربه کردند. 

امروز ایران از یک قدرت منطقه ای به یک قدرت جهانی تبدیل شده است که هیچ مشکلی 

در سطح منطقه و جهان بدون جلب نظر ایران قابل حل نیست.

کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا 64 بار عبارت ''ایران'' را در مناظرة  تلویزیونی خود به 

کار می برد. گویی حریفی جز ایران در سطح جهان ندارند. 

۱- مقام معّظم رهبری، 98/۳/۱4 
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دیگر این که ایرانی ها در تمام علوم استراتژیک از هسته ای تا فضایی، نانو، شبیه سازی، 

پزشکی و... جزو ده کشور برتر جهان می باشند و در صنایع موشکی چهارمین قدرت دنیا و از 

نظر  دقت و سرعت موشک هایش شاید اّولین کشور دنیاست. 

مصر در منطقه، جزیرة امن و ثبات است و ما به رغم حمایت آمریکا و اخذ کمک های 

ساآلنه، دغدغة تهیة یک وعده قرص نان برای  اکثر مردممان داریم و...!!!؟؟؟

بنابراين:
وقتی در مملکتی رهبر درست و حسابی نباشد، می شود »مصر«.

وقتی در جامعه ای وحدت نباشد، می شود »عراق«.
وقتی در کشوری فرماندة استواری نباشد، می شود »پاکستان«.

وقتی در کشوری به ظاهر مسلمان، رهبر و رئیس آن مملکت، خودفروخته به شرق و غرب باشد، 
می شود »ترکیه«. 

وقتی در کشوری شیعه، رهبرش باج به زمین و زمان ندهد و با همة فشارها، سلیقه ها، تندروی ها، 
کندروی ها، جنگ 8 ساله، ۳0 سال تحريم سیاسی و اقتصادی و... مقابله کند،
                       مسلماً جايی برای نفس کشیدن دشمن باقی نمی ماند.

حسن ختام
ترامپ رئیس جمهور آمريکا رسماً اذغان کرد آمريکا طی دو دهة گذشته 8 هزار میلیارد در خاورمیانه 

هزينه کرده است، ولی هیچ چیز قابل مالحظه ای به دست نیاورده است.۱
بیداری اسالمی و مقاومت عظیم مردمِی حاصل از انقالب اسالمی،

نگذاشت هیچ کدام از طرح های شیطانی آمریکا به اجرا درآید. 

ناگفته پیداست که آمريکا از پی گیری نقشه هايش در خاورمیانه دست برنمی دارد. بنابراين مبارزه و 
مقاومت و فداکاری و عدم سازش و رودررويی های  همه جانبه با آمريکا هم ادامه خواهد يافت و اين مهم 
بايد توسط ارگان ها، مراجع موظف در نظام به ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعقیب و دنبال شود  و 

به فرمودة مقام معّظم رهبری )در ديدار با اعضای سپاه پاسداران(:
- سپاه پاسداران بايد جوان و شاداب بماند؛ در غیر اين صورت پیر و سازشکار خواهد شد. 

۱- خبرگزاری ها، چهارشنبه 98/7/۱7 
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اين رهنمود يعنی ادامة مقاومت مردمی در خاورمیانه و شکست و ذلّت و تحقیر برای آمريکا و متحدين 
ذلّت طلب منطقه ای آنها.

ممکن است ادعاهای ترامپ جنگ طلب، يک ژست انتخاباتی باشد، اما در هر حال ما از قول خودشان 
می گويیم:

- نه فقط ترامپ شکست خورده، بلکه سیاست جنگ  افروزی و توسعه طلبی آمريکا به پايان رسیده است. 
الزم نیست منتظر بمانیم و يا وعدة پیروزی نهايی بدهیم، شکست دشمنان، پیروزی است. 

وقتی رئیس جمهور قدرتمندترين کشور دنیا در فناوری اطالعاتی و تسلیحاتی و اقتصادی اين گونه به 
عجز خود در برابر انقالب اسالمی اقرار می کند، اين به معنای پیروزی انقالب اسالمی و اقتدار نظام اسالمی 
ايران است. بگذاريد دشمن در هنگام فرار چند شیشه هم از خشم بشکند و يا در جادة فروپاشی و ذلتش، 
آتشی هم بیفروزد. باور کنیم که تحريم و توهین شیطان بزرگ، عملی از سر عصبانیت است، وگرنه خودشان 

هم به بی اثر بودن آن بارها اعتراف نموده اند.
وجود مردان بزرگی همچون سردار سربلند سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان اهلل تعالی علیه و همرزمان 
ديگرش که نه حوزة علمیه ديده بودند و نه فارغ التحصیل فالن دانشگاه معتبر خارجی، دلیل اين مدعا است 
که چنان چه فردی در مکتب امام)ره( تحصیل کند و تحصیالت تکمیلی اش نیز در دانشگاه بزرگ صاحب 
واليت به پايان برساند، سرانجام  می تواند تمامی توطئه های دشمن را به هر شکل که باشد برهم زند و عرصه 

را بر آنان تنگ نمايد؛ آن چنان که سردار قاسم سلیمانی کرد. 
حال کدام  واقع گراست که بگويد ابرقدرت انقالب اسالمی به  بن  بست می رسد و نمی تواند دشمنان را 

نابود و ذلیل کند؟!  
بـاش تا صبـح دولـتت بـدمد

کاین هنوز از نتایج سحر است

ان شاءاهلل تا تدوين جلد بعدی همین مجموعه، دشمن به سرنوشت شوم خود رسیده باشد و ما هم به 
جايگاه حقیقی خود دست يابیم. به امید آن روز. 
                                         والسالم.

تهران
علی محّمد بشارتی
98/7/۲۱





فصل اول
تحلیلی پیرامون
 جنگ تحمیلی





23 دیپلماسى و جنگ

تحمیـل جنـگ به کشور ما عالوه بر آن که با مـوازین اخـالقی و ُحسن هـم جواری و دیگر 
مالحظات بین المللی مغایرت داشت، با ابتدایی ترین اصول حاکم بر روابط کشورها هم سازگار 

نبود.
پس از پایان جنگ ویرانگر دوم جهانی، سران فاتح جنگ در پشت درهای بسته به تشکیل 
جلسات متعدد و طوالنی پرداختند تا با اتخاذ راه کارهایی، مردم دنیا دیگر شاهد جنگ های 

ویرانگر با خسارت های جهانی بسیار و غیرقابل جبران نباشند. 
منشور فعلی سازمان ملل نیز حاصل همان جلسات و به منظور جلوگیری از جنگ و حتی 

پیش گیری از وقوع جنگ تنظیم شده است. 
بگذریم از این که ابرقدرت های غرب و شرق پس از جنگ جهانی دوم و بعد از امضای 
منشور سازمان ملل، هر وقت خواستند و منافع شان ایجاب می کرد، به دست اندازی به کشورها 
پرداختند و تمامیت ارضی کشورها را زیرپا گذاشتند. اما همان قدرت های سلطه گر هم با مالحظة 
منشور سازمان ملل و با داشتن زور، سالح و سلطه، باز هم برای تحمیل جنگ به کشوری، دنبال 

بهانه می گردند تا به ظاهر کارشان مشروعیّت پیدا کند!؟
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صف بندى کشورها در مورد جنگ تحميلى عراق عليه ایران اسالمى
پس از آغاز جنگ عراق علیه کشورمان، بسیاری از کشورها فّعال شدند تا از توسعة جنگ 

جلوگیری کنند و هر دو کشور را به آتش بس متقاعد نمایند. 
کشورها در روزهای آغازین جنگ یعنی هفته های اول و دوم مهرماه 1360 و نیمة دوم آن 

سال را در موضوع ورود به جنگ تحمیلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:
1- کشورهایی که صادقانه به دنبال آتش بس و پایان جنگ بودند.

2- کشورهایی که منابع نظامی، سیاسی و اقتصادی آنها در شروع و ادامة جنگ بود.

3- کشورهایی که در جنگ بی طرفی را در پیش گرفتند.

آمریکا آغازگر جنگ!

بدون تردید امپریالیزم آمریکا که منافع عظیم و نامشروع خود را با پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران از دست داده بود، پس از ناکامی در تالش های عدیدة خود پس از انقالب اسالمی، 
جنگ را فرصتی می دانست تا با انزوا و شکست آن، راهی برای بازگشت دوباره به ایران به 

دست  آورد. 
»برژینسکی« مشاور امنیتی ملی کاخ سفید دو ماه قبل از شروع جنگ در تیرماه 1360 با 
صدام در مرز اردن مالقات کرد. وی در این مالقات قول همه گونه حمایت سیاسی و نظامی 
و اطالعاتی آمریکا را به عراق در صورت وقوع جنگ داد. ژنرال های آمریکایی، اسرائیلی و 
ایرانی فراری که همراه برژینسکی در آن جلسه حضور یافته بودند، به صدام و ژنرال های عراقی 
اطمینان دادند که روحیة ارتشی های ایران به دلیل تصفیه های گسترده، پایین است؛ عالوه بر آن 

ارتش ایران ساز و برگ الزم را برای یک جنگ گسترده  ندارد.1 
با این مقدمات صدام که ذاتاً عنصری ماجراجو، نامتعادل و ناآرام بود، عزم خود را برای 

تحمیل یک جنگ خونین و نابرابر جلب کرد. 
اگرچه صدام آغاز کنندة جنگ و نقش متجاوز مستقیم وعیان را  نشان می داد، ولی آمریکا 
و متحدین او به همراه اتحاد جماهیر شوروی سابق و اعضای »سازمان ورشو« نیز همگی نقش 

مؤثری در شروع و طوالنی   شدن جنگ و باال بردن خسارت های جانی و مالی جنگ داشتند.

۱- همگام با انقالب اسالمی، علی محمد بشارتی، ج ۲، ص 9۲ 
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عالوه بر کشورهای فوق، کشورهای دیگری نیز بودند که وقتی نایرة جنگ بلند شد و 
مارش آغاز جنگ به صدا درآمد، با گستاخی تمام در کنار صدام قرار گرفتند و بسیاری از 
هزینه های نجومی جنگ را در اختیار صدام قرار دادند؛ کشورهای وابسته ای مانند عربستان، 

کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عّمان، اردن، مصر و... از آن جمله اند. 
اردن نیروهای نظامی بسیاری به کمک صدام فرستاد. دولت مصر عالوه بر حمایت سیاسی 
و تجهیز ساز و برگ نظامی، مزدورهای فراوانی به جبهه های عراق می فرستاد تا صدام توان و 

روحیة جنگ را از دست ندهد. 
روزنامه ها در آن زمان نوشتند:

»مصر 8 هزار تن اسلحه را با وساطت عربستان و اردن در اختیار عراق قرار می دهد.«1
صدام نیازی به دیپلماسی نداشت، زیرا قدرت ها و ابرقدرت ها از وی حمایت می کردند؛ 
پس ضرورتی نمی دید که کشورها را از مواضع تجاوزکارانة خود مطلع کند و این جمهوری 

اسالمی بود که به دیپلماسی در جنگ نیاز مبرم داشت.
از اوایل سال1360 ورود شخصیت های سیاسی و مقامات برجستة کشورهای دنیا به کشورمان 
ادامه یافت. جالب است اشاره کنیم هرچند قدرت ها و ابرقدرت های دنیا و متحدین شان آشکارا 
از صّدام حمایت می کردند، اما شرایط در جبهه ها به گونه ای پیش می رفت که اصاًل به نفع 
صّدام نبود، ولی تروریست ها، لیبرال ها و دشمنان داخلی و خارجی تحت تأثیر تلقینات شیطانی، 
خواب فتح تهران و سقوط زودهنگام انقالب را می دیدند. اما به رغم این که در ماه های اّولیة 
جنگ، عراق توانست بر بسیاری از نقاط غربی کشورمان دست یابد، ولی این پیشروی ها با 
دالوری و مقاومت مردم و رزمندگان ما ادامه نیافت و طولی نکشید که تدافع نیروهای مسلّح 
ما به تهاجم تبدیل شد و بسیاری از مناطق اشغالی غرب و جنوب کشور ما با زیر آتش سنگین 
قرارگرفتن توسط سپاه و ارتش و گرفته شدن امان از اشغالگران، در آستانة آزادی قرار گرفت. 
صّدام در ماه های چهارم و پنجم جنگ بود که فهمید اطالعاتی که در مورد ضعف ارتش 
ایران به او داده بودند، خالف واقعیت موجود بوده است. از آن به بعد خشونت بیشتر و بی سابقه 
در دستور کار صّدام قرار گرفت و هم زمان به دیپلماسی فّعال برای واداشتن ایران به آتش بس 

متوسل شد.
۱- روزنامة کیهان، ۱۳60/۱/۱0،  ص ۱ 
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صدام پی برده بود که در جبهه ها نمی تواند ایران را از پای درآورد و به رغم این که پیشرفته ترین 
و مدرن ترین سالح های غربی و شرقی در اختیارش بود و دالرهای نفتی کشورهای عربی نیز 
او را بابت پرداخت قیمت سالح ها خاطرجمع کرده بود، ولی دریافت که کار چندانی از این 
سالح های گران قیمت برنمی آید و همین وضعیت بود که صدام را به کلّی مأیوس و غیرقابل 

پیش بینی کرده بود.
ذیاًل به چند مورد مهم از شرایط آن روزهای نیروهای خودی در جبهه اشاره می کنیم:

دیپلماسی فعال کشور در جنگ
این موضوع گفتنی است که مقامات عالی کشور و در رأس همه حضرت امام خمینی در مورد 

جنگ به طور دایم به افشاگری و تبیین مسائل اساسی جنگ می پرداختند. 
از آن جایی که زبان دیپلماسی آمریکا همواره به حمایت از صدام در همه جا بلند بود، اما 
کشورهای دیگری هم بودند که این روند را قبول نداشتند و طور دیگری می اندیشیدند؛ هرچند 

کم طرفدار بودند. 

از طرف دیگر مردم منطقه که در نزدیکی های جبهه های جنگ زندگی می کردند، به دو دلیل 
نمی توانستند نگرانی های خود را از تحمیل جنگ پنهان کنند:

1- نگرانی از توسعة جنگ 
ملت های منطقه بسیار خائف بودند که اگر صدام در این جنگ پیروز شود، احتمال آن که 

به کشورهای دیگری حمله کند، زیاد است. بنابراین آنها با جنگ مخالفت می کردند.

2- نگرانی از خسارت های جنگ 
مردم مسلمان منطقه و آزاده های دنیا که صدای مظلومیت مردم ایران را از زبان امام و 
مسؤوالن عالی رتبة کشور می شنیدند، درجهت هم فکری و قبول حرف حق ما در هر شرایطی 

این حساسیت را بروز می دادند.
عالوه بر آن، وزیر امور خارجه - آقای دکتر علی اکبر والیتی- نیز در طول جنگ تحمیلی 
به منظور تبیین مواضع سیاسی کشورمان در جنگ تا 200 روز در سال به کشورهای دنیا سفر 
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می کرد تا ادعاهای دروغین صدام و حامیانش را آشکار کند و مواضع ما را اظهار نماید؛ و الحق 
هم در این زمینه بسیار  موفق بود.

مقامات کشور اعم از دولت، مجلس و سایر مسؤوالن هم که موضوع جنگ را اولویت 
کشور می دانستند، در هر محفل، مجلس و مناسبتی به بیان مواضع روشن کشور می پرداختند. 

سخنرانی های بنی صدر نیز که شاید به گونه ای آن مواضع اصیل را نداشت، اما باز هم گواهی 
در این زمینه است. مواضع آیت اهلل خامنه ای در موضع ریاست جمهوری و سخنرانی وی در 

مجمع عمومی سازمان ملل و غیرمتعهدها و کنفرانس اسالمی که مشهور خاص و عام است. 
شهید رجائی نیز چه در دوران نخست وزیری و چه در مدت کوتاه رئیس جمهوری، هّم و 

غّمش جنگ و تجهیز رزمندگان بود. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی چه در خطبه های نماز جمعه، چه در سمت ریاست مجلس و چه 
در مصاحبه ها و مالقات های داخلی و خارجی، همواره با تبیین شفاف و روشن، موضوع جنگ 
را کم رنگ نکرد و بر اهمیت تنبیه متجاوز و عقب نشینی دشمن از خاک کشورمان همواره 

تأکید می کرد.

چند خبر مهم از جبهه ها
- »ایران ضدحملة سنگین عراق به دو جبهة غرب را درهم شکست«1

- »هیأت بررسی جنگ به بغداد رفت«2

- »موضع دشمن در جبهة آبادان زیر آتش سنگین ایران قرار گرفت«3

- »ایران مواضع تازه ای را در جبهة غرب آزاد کرد«4

- »امام خمینی: انتظار داریم طوری با ظالم و متجاوز رفتار شود که باعث عبرت دیگران گردد.«5

- »بمباران 4 پایگاه هوایی عراق و تصرف تپة کرخه، دشمن را غافلگیر کرد«6
۱- کیهان،۱۳60/۱/۱0
۲- کیهان، ۱۳60/۱/۱۱
۳- کیهان، ۱۳60/۱/۱۱
4- کیهان، ۱۳60/۱/۱5
5- کیهان، ۱۳60/۱/۱5
6- کیهان، ۱۳60/۱/۱6
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- »46 نظامی عراق در عملیات تپة کرخه به اسارت قوای ایران درآمدند.«1

- »ایران تمامی راه های نفوذی دشمن به گیالن غرب را مسدود کرد«2

- »ایران در نبردی سنگین؛ چغالوند را از اشغال 4 ساعتة عراق آزاد کرد«3

ما به دلیل رعایت مسؤولیت کتاب و احترام به خوانندگان عزیز و وفادار به همین مقدار 
اکتفا می کنیم.

راستی صدام چه می پنداشت و به کجا رسید؟

 او خواب اشغال تهران را در یک هفته می دید، حال مشاهده می کرد 86 شهر و 3 پایگاه 
مهم کشورش از حملة هواپیماهای ایران و رزمندگان کشور امنیت ندارند.

به قول شاعر:
شد غالمی که آب جوی آرد                        آب جوی آمد و غالم ببرد4

این جا بود که دل به دیپلماسی سپرد تا شاید از آن راه بتواند از غرق شدن نجات یابد.

ورود سران بعضی از کشورها به کشورمان برای حل وفصل جنگ تحمیلی
به تدریج که صدام از جبهه ها تا حدی ناامید شد، به دنبال راه نجاتی می گشت که از باتالق 
جنگ نجات یابد. به همین منظور حامیان و هوادارانش در سازمان ملل و کنفرانس اسالمی و 
غیرمتعهدها فعال شدند؛ البته هیچ کدام از این سازمان ها قصد محکومیت صدام را نداشتند، حتی 
در آغاز هیچ طرحی هم برای خروج یا اخراج صدام از مناطق اشغالی کشورمان ارایه نمی دادند.  
اما به رغم این موضوع، جمهوری اسالمی ایران در های دیپلماسی را به روی هیأت های بین المللی 

باز گذاشت. نخستین هیأت از کنفرانس اسالمی در روز 1360/1/10 وارد کشور شدند. 
اعضای این هیأت بلندپایه عبارت بودند از:

1- احمد سکوتوره: رئیس جمهور کشور آفریقایی گینه و رئیس دوره ای کنفرانس اسالمی
۱- کیهان، ۱۳60/۱/۱6
۲- کیهان، ۱۳60/۱/۱7
۳- کیهان، ۱۳60/۱/۱8

4- سعدی:               شد غالمی به جوی کاب آرد                   آب جـوی آمد و غـالم ببـرد
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2- یاسر عرفات: رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین
3- ژنرال ضیاءالحق: رئیس جمهوری پاکستان

4- حبیب شّطی: دبیرکل کنفرانس اسالمی
5- ژنرال ضیاء الرحمان: رئیس جمهور بنگالدش

6- حاج داود داجورا: رئیس جمهور کشور آفریقایی گامیبیا
7- تنگو احمد: وزیر امور خارجة مالزی

8- مصطفی لیاس: وزیر امور خارجة سنگال.
این هیأت عالی رتبه در تهران با همة مقامات تصمیم  گیر در کشور مالقات کردند.1 

آقای بنی صدر رئیس جمهور پس از این مالقات اظهار داشت: 
- هر قدر مقاومت ما در جنگ بیشتر باشد، ما بیشتر می توانیم با اطمینان نسبت به دفاع 

از حقی که داریم، حرف بزنیم و بایستیم.

آیت اهلل رفسنجانی رئیس مجلس هم پس از مالقات با این هیأت، طی مصاحبه ای ضمن 
دفاع از دیپلماسی در جنگ گفت: 

- همیشه طرفدار بحث و گفت وگو بوده ام. خیلی از مشکالت را می شود با گفت وگو حل 
کرد.2

دو نکته در حاشیة ورود هیأت های میانجی به کشور
این طور نبود که ورود هیأت های بین المللی چه از کنفرانس اسالمی و چه از سازمان ملل 
و چه از طرف غیرمتعهدها به کشورمان برای بررسی مواضع مقامات در مورد جنگ، ساده و 
بی حاشیه باشد. خیلی از افراد تندرو، چه در مجلس و چه در بعضی از نهادها و ارگان ها و چه 
در حرکت های مردمی به شکلی از اشکال مخالفت خود را با ورود این هیأت ها ابراز می داشتند. 
برای نمونه روزنامة کیهان در آن زمان تصویر شخص پالکارد به دستی را چاپ کرده که 

در مسیر عبور هیأت کنفرانس اسالمی قرار داشت و روی آن تابلو نوشته بود:
۱- روزنامة کیهان و اطالعات، ۱۳60/۱/۱۱ 

۲- کیهان، ۱۳60/۱/۱۱، ص ۱0 
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- »جنگ فقط با سقوط صدام پایان می پذیرد.«1

به رغم این مسأله- که در جای خود بسیار مهم بود- حضرت امام موافق آمدن این هیأت ها 
بودند، زیرا ما در آن سال های سخت طرفداری نداشتیم که در محافل بین المللی از ما حمایت 
نماید و مواضع ما را برای مردم دنیا تشریح کند. لذا حداقل نتایج این سفرها و آمدن هیأت ها، 
شنیدن مواضع ما در مورد خروج اشغالگران از کشورمان و پرداخت خسارت های جنگ بود 

که مسلماً برای آنان قابل بررسی و پی گیری بود. 
عالوه بر این، صدام که می پنداشت سفر این هیأت ها به تهران می تواند او را از گرداب 
ویرانگر جنگی که خود آغاز کرده بود، نجات دهد، با نگاه جدیدی از جانب آن هیأت 

می توانست روبه رو شود.
ناگفته نماند که صدام برای گرفتن امتیاز و داشتن موضع باال،  قبل از ورود هیأت ها به تهران 
و در روزهای حضور آنان در کشور ما، از حمالت هوایی دست می کشید تا خود را صلح طلب 

و مردمی نشان دهد. 
۱- کیهان، ۱۳60/۱/۱۱، ص ۱0 
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مطبوعات در آن زمان نوشته بودند:
- »حمالت عراق به مناطق مسکونی هم زمان با سفر سران 8 کشور به ایران متوقف شد«1

 به خواست خداوند ما در مجلدات بعد بیشتر از نقش مهم دیپلماسی در روابط بین المللی 
به خصوص در جنگ خواهیم نوشت.

شرایط جبهه های جنگ و اقدامات ایران
هرچند در سال 1360 رزمندگان اسالم اعم از ارتش غیور و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
قدرتمند، ضربات سنگینی بر ارتش بعث عراق وارد می آوردند، اما متأسفانه کماکان عراق 
دست برتر داشت. او که به راحتی از پیشرفته ترین ساز و برگ های نظامی تولیدی شرق و غرب 
و از دالرهای نفتی بادآوردة ارتجاع عرب در کنار مزدوران حداقل 20 کشور بهره  می برد، 
نتوانست در مقابل دفاع عزتمند رزمندگان کفرستیز اسالم به هدف های خود برسد و با بمباران 
مناطق مسکونی و کشتار مردم غیرنظامی انتقام خود را از این ناکامی ها می گرفت؛ اما جمهوری 
اسالمی ایران چون خود را در جنگ ذی حق می    دانست، آیندة جنگ را متعلق به خود می دید 

و بر پایمردی و استقامت خود با توکل به عنایات الهی ادامه می داد...  

شهادت دکترمصطفى چمران

یکی از حوادث تلخ و شیرین آخر خردادماه سال 1360 شهادت دکترمصطفی چمران بود. 
چمران مردی بزرگ، بزرگ منش، عارف، متواضع، بی ادعا و با محبّت بود. 

دکترچمران نمایندة امام در شورای عالی دفاع و هم زمان نمایندة مجلس شورای اسالمی 
از تهران و عضو کمیسیون دفاع بود. اینجانب با او انس ویژه ای داشتم، چون ما هم که از 
مرکزیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمده بودیم، تقریباً اهداف مشترک و هماهنگی را 

دنبال می کردیم و در این مراودات به ایشان به دالیل عدیده ارادت پیدا کردیم.
به رغم آن که دکتر چمران ظاهراً عضو نهضت آزادی بود، امّا خوی و خصلت آنها را 
نداشت. او الحق که به امام خمینی عشق می ورزید و اعتقاد عمیقی به رهبری امام داشت. در 
آن سال های سخت آیت اهلل خامنه ای نمایندة شورای انقالب در ارتش و دکتر چمران که در 

۱- روزنامة کیهان، ۱۳60/۱/9 
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دولت موقت وزیر دفاع و بعدها نمایندة امام در شورای عالی دفاع شد، در راستای رهنمود امام 
که خواستار حفظ ارتش امّا تصفیة آن از عناصر غیرخودی بودند، تالش بسیار داشتند. 

روزی در مجلس یکی از نمایندگان مجلس در نطق قبل از دستور شدیداً به ارتش تاخت و 
خواستار برکناری سران ارتش شد. مجلس واکنش تند نشان داد. دکتر چمران از رئیس مجلس 
اجازة دفاع از ارتش گرفت. آن  روز الحق دکتر چمران دفاع جانانه ای از ارتش کرد و همه را 

به وجد آورد...
دکتر چمران پس از آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت و با تشکیل گروه های مسلح به 

جنگ های نامنظم دست زد و ضربات سنگینی به نیروهای عراقی وارد آورد.

در جبهه با دکتر چمران
پس از آن که آیت اهلل خامنه ای رئیس  وقت کمیسیون دفاع به جبهه رفتند، ما سومین یا 
چهارمین نمایندة مجلس بودیم که به جبهه رفتیم تا روحیه بگیریم. در اهواز با آیت اهلل خامنه ای 
مالقاتی داشتیم. ایشان بسیار فعال بودند و همواره با رزمندگان عزیز و سران ارتش و سپاه جلسة 
بررسی وضعیت جبهه داشتند. از اهواز به دزفول رفتیم و با برادر]سردار سرلشکر[ غالمعلی رشید 
عزیز دیداری داشتیم. با توجه به آشنایی و رفاقت ما با دکتر چمران، از ما خواست که از دکتر 
چمران تعدادی سالح نیمه سنگین برای رزمندگان سپاه پاسداران بگیریم. خواست سپاه را به 
دکتر چمران در میان گذاشتیم. آن شهید واالمقام در همان مالقات اول ده قبضه »آر پی جی« به 

ما داد، که بالفاصله آنها را به سردار رشید تحویل دادیم...
سرانجام آن مرد قلم و شمشیر در روز سی و یکم خردادماه 1360 در نزدیکی روستای 

دهالویه در خوزستان به درجة رفیع شهادت نایل آمد.
خداوند روح ایشان را شاد و با شهدای بزرگ اسالم محشور فرماید. آمین.

پیام امام خمینی به ملت ایران و لبنان به مناسبت شهادت دکتر مصطفی چمران 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
انا هلل و انا الیه راجعون 

شهادت انسان ساز سردار پر افتخار اسالم و مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی و پیوستن 
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به مأل اعلی ، دکتر مصطفی چمران را به پیشگاه ولی عصر- ارواحنا فداه- تسلیت و تبریك 
عرض می کنم.

تسلیت از آن رو که ملت شهیدپرور ما سربازی را از دست داد که در جبهه های 
نبرد با باطل، چه در لبنان و چه در ایران حماسه می آفرید و سرلوحة مرام او اسالم 

عزیز و پیروزی حق بر باطل بود.
او جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسالمی ما به او و امثال او 
احتیاج مبرم داشت. و تبریك از آن رو که اسالم بزرگ چنین فرزندانی تقدیم ملت ها 
و توده های مستضعف می کند و سردارانی همچون او در دامن تربیت خود پرورش 

می دهد. مگر چنین نیست که زندگی عقیده و جهاد در راه آن است.
چمران عزیز با عقیدة پاك خالص غیروابسته به دستجات و گروه های سیاسی و 
عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن ختم کرد.
او در حیـات با نور معـرفت و پیوستگـی به خـدا قـدم نهاد و در راه آن به جهاد 

برخاست و جان خود را نثار کرد. 
او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.

هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایي های شیطانی برای خدا به جهاد 
برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی ، و این هنر مردان خداست.

او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش شاد و یادش بخیر. 
و اما، ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم؟ 

با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. 
من این ضایعه را به ملت شریف ایران و لبنان، بلکه به ملت های مسلمان و قوای 
مسلح و رزمندگان در راه حق و به خـاندان این مجـاهد عزیز تسلیت عرض می کنم،
و از خداوند تعالی رحمت برای او و صبر و اجر برای بازماندگان محترمش خواهانم.
روح اهلل الموسوی الخمینی 1

۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص 478
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عمليات ثامن االئمه / شکست حصر آبادان

مردم  بود.  آبادان  و محاصرة  اشغال خرمشهر  اول جنگ  ماهة  از دشواری های 6  یکی 
هوشمند ما نیز که از تحوالت جبهه ها اطالعات خوبی داشتند و سپاسگزاری از نیروهای مسلح 
را همواره وظیفة خود می دانستند، توقع شان از دالوران نیروهای مسلح، شکست حصرآبادان و 
آزادسازی خرمشهر بود که به لطف خداوند متعال و برنامه ریزی های قوای مسلّح در 5 مهرماه 
سال1360 محاصرة آبادان شکسته شد و نیروهای عراقی که شهر آبادان را از سه جهت محاصره 

کرده بودند، تار و مار شدند. 
در اطالعیـة سپاه پاسداران به این مناسبت آمده است:

حصر آبادان درهم شکسته شد 
رزمندگان اسالم هماهنگ در یک طرح دقیق به  نام »ثامن االئمه« ساعت 1 بامداد 1360/7/5 
به لشکریان صدام که ماه ها منطقه ای از میهن اسالمی عزیزمان را در اشغال درآورده بودند، حمله 

برده و با درهم کوبیدن صدامیان، گامی دیگر در پیشروی نیروی اسالم عزیز برداشتند. 
در این عملیات، نیروهای رزمندگان اسالم اعم از ارتشی، پاسدار، بسیج مستضعفین و جهاد 
سازندگی شرکت داشتند و موفق شدند که امروز )1360/7/5( در جبهه های والیت فقیه، 
ایستگاه 7 و 16 آبادان و فیاضیه از یک سو و از سوی دیگر از جبهه های ماهشهر و دارخوین، 
دشمن فریب خورده و نادان را از پای درآورده و با آتش دقیق و مؤثر رزمندگان اسالم، 3 پل 

متجاوزین ارتش صدام در منطقة »مارد« را به تصرف درآورند.
در این عملیات بر اثر رشادت فرزندان اسالم، صدامیان کافر در حدود 40 دستگاه تانک 
خود را تسلیم نیروهای اسالم نمودند و با به جا گذاردن بیش از 600 کشته و تعداد زیادی زخمی 

به آن سوی رود کارون در قسمت خونین شهر رانده شدند.
روابط عمومی ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی1 

اهمیت شکست حصر آبادان 
جای ابهام ندارد که بازیگران بین المللی به کمک مزدوران منطقه ای آنها، قبل از پیروزی 
انقالب به توطئه های متعددی علیه انقالب اسالمی دست زدند. به میزانی که انقالب به پیروزی 

۱- سپاه در گذر انقالب، روابط عمومی و انتشارات سپاه، محمدقاسم فروغی جهرمی، ج 9، ص 7۲۲
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نزدیک می شد، این توطئه ها جدی تر و گسترده تر می گردید؛ از جمله شعار تجزیه طلبی در 
هشت استان، فعالیت براندازی هفت گروهک مسلّح، تحریک اقلّیت های قومی و زبانی، نا امنی 

در شهرها و روستاها و... ازآن جمله اند.
سرانجام صدام که از قبل، مشق سلطه بر منطقة خلیج فارس را می کرد و میل به جنگ 
علیه کشورمان داشت و شدیداً توسط آمریکا، اروپا، اسرائیل، ارتجاع منطقه، سلطنت طلب ها و 

گروهک های مسلِّح بدون پایگاه تقویت می شد، وارد بازی خطرناکی شد.
از جمله مواردی که مشخصاً به عنوان عامل مهم در این باره می توان اشاره کرد، مالقات 
بسیار محرمانة »برژینسکی« مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا در تاریخ در تیرماه 1359 با 

صدام در مرز اردن بود.1
 برژینسکی در آن مالقات قول همه  نوع مساعدت به صدام در صورت جنگ با ایران را 
داده بود. صدام که برای سلطه بر منطقه و سیادت بر کشورهای عرب، بی صبری می کرد، بعد از 
مالقات با مشاور امنیتی کارتر دیگر یقین پیدا کرد که در صورت جنگ با ایران اسالمی، پیروز 
خواهد شد... اما او و حامیانش مردم ایران را نشناخته بودند. آنها فقط خبر تضعیف ارتش ایران 
را داشتند که خبر نسبتاً درستی هم بود. اما حضرت امام از همان روزهای آغاز جنگ، روی 

مقاومت مردمی  و مقابلة با  صدام تأکید داشتند.
صدام در آغاز می خواست خوزستان را به محاصره در آورد؛ بنابراین اشغال خرمشهر و 

محاصرة آبادان برای اشغال آن شهر، بخشی از راهبرد وی از شروع جنگ بود.
عملیات » ثامن االئمه« اولین شکست جدی بر قوای متجاوز عراق و نخستین ناکامی صدام 

در تداوم جنگ علیه انقالب اسالمی بود. 
نامة بسیار مهم حضرت امام در این مورد نیز تأیید تحلیل ماست:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
تیمسار سرتیپ فالحی، تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد، و جناب آقای محسن رضایی- 

ایّدهم اهلل تعالی 
تلگراف شما در خصوص فتح بزرگ که خداوند تعالی نصیب ارتش، نیروی هوایی 
و هوانیروز، سپاه پاسداران، بسیج، ژاندارمری، فداییان اسالم، و سایر نیروهای مردمی 

۱- کیهان، يک شنبه ۱۳78/8/۲0، ص۲۲ )به نقل از کتاب سیری در جنگ ايران و عراق، از آغاز تا پايان، اثر محمد دروديان( 
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فرموده و محاصرة آبادان به طور کامل شکسته شده است،1 واصل گردید. 
اینجانب این پیروزی بزرگ را به فرماندهان تمامی نیروهای مسلح و به سربازان 
ارجمند و سپاهیان نیرومند تبریك می گویم. و امید است این سرافرازي ها را که برای 
اسالم و میهن فراهم می کنند، منظور نظر مبارك ولیّ اهلل االعظم، بقیه اهلل- ارواحنا له  الفدا- 
باشد. و آخرین  پیروزمندی را که بیرون راندن نیروهای متجاوز کافر از سرزمین های 

میهنمان است، ملت شریف به زودی مشاهده کند. 
اینجانب به اسم ملت بزرگ ایران از رزمندگان دلیر ارتش و سپاه و دیگر قوای 

مسلح- ایّدهم اهلل تعالی- تقدیر و تشکر می کنم. 
از خداوند متعال توفیق، نصرت و عظمت اسالم و مسلمین و به خصوص نیروهای 

مسلح اسالمی را خواستار است. 
                 والسالم علیکم.

روح اهلل الموسوي الخمینی 2

اهمیت راهبردی شکست محاصرة آبادان
هرچند با انجام عملیات افتخارآمیز »ثامن االئمه« آبادان عزیز از محاصره آزاد و راه اصلی 

۱- متن تلگراف فرماندهان سپاه اسالم:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 محضر مبارك حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ايران و فرماندة کل قوا.
در اجرای فرمان آن امام امت، داير بر شکستن محاصرة آبادان و انهدام نیروهای متجاوز در شرق رود کارون و بر اساس طرح پیشنهادی 
نیروی زمینی و سپاه در شوراي عالی دفاع که در حضور جنابعالی ارايه و مورد تصويب قرار گرفت، در سحرگاه روز پنجم مهر ماه با شرکت 
لشکر 77 تقويت شدة خراسان و سپاهیان پاسدار انقالب و نیروی هوايی و هوانیروز و ژاندارمری و فدايیان اسالم و ساير نیروهای مردمی، اجرا 
و ظرف چند ساعت با اجرای يک مانور ماهرانه، نیرويی از دشمن متجاوز عراق به استعداد يک لشکر تقويت شده، اسیر و مجروح و منهدم و 

متواری گرديد و شمال آبادان و شرق رود کارون بازپس گرفته شد و به طور کلی محاصرة آبادان شکسته شد. 
ارتش جمهوری اسالمی ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اين پیروزی را مرهون لطف خداوند و رهنمودهای امام امت می دانند و 

اين پیروزی را به امام امت و ملت ايران تبريک عرض می کنند.
 جانشین رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران، سرتیپ فالحی 
فرماندة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران، سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد 
فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محسن رضائی« 

۲- صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲54 - 5 مهر ۱۳60/ ۲8 ذی القعدة ۱40۱
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خوزستان از جنوب به ماهشهر و استان بوشهر و استان فارس و استان کهکیلویه و بویراحمد 
باز شد و ارتباط آن استان با سراسر کشور برقرار گردید، اما اهمیت آن  طرح با طرح تکمیلی 
عملیات عظیم »طریق القدس« که در 63 روز بعد یعنی هشتم آذرماه1360 انجام شد، کامل تر 
شد و خوزستان نفس راحتی کشید و رفت و آمد به این استان استراتژیک از همة راه های اصلی 

و فرعی جریان یافت. 
شکست حصر آبادان مژدة آزادسازی خرمشهر هم در پی داشت. زیرا رزمندگان عزیز ما 
اعم از ارتش سربلند و سپاه پاسداران والیت مدار و بسیج عزیز و دیگر نیروهای این دو عملیات 
عظیم، روحیة مضاعفی یافتند و با اطمینان بیشتری به حقانیّت و قدرت خود پی بردند و در کمتر 
از 4 ماه با عملیات فتح المبین وسپس به فاصلة 2 ماه بعد، با شروع عملیات ظفرمندانه و پر افتخار 
»بیت المقدس«، سرانجام در سوم خرداد 1361 خرمشهر نیز از وجود نیروهای مزدور عراقی 

پاک سازی و آن شهر بسیار مهم نیز آزاد ساختند. 
به خواست خـداوند در جلـد چهـارم همین مجموعـه، بیشتر و دقیق تر به موضوع آزادی 

خرمشهر  می پردازیم.

عمليات طریق القدس

یک  سال و دو ماه و هشت روز پس از هجوم سرتاسری عراق یعنی در هشتم آذرماه 1360 
نخستین عملیات جّدی علیه اشغالگران آغاز شد. 

برای صاحب نظران و عالقمندان روشن بود که صدام که خواستار تجزیة خوزستان بود، 
می خواست جادة خوزستان به شمال کشور را در منطقه ای در شمال خوزستان به نام »تنگ فنی« 
در استان لرستان ببندد. لذا  قوای بعث عراق در همان هفته های اّول جنگ با پشت سر گذاشتن 
مرزهای دو کشور، خیال پیشروی به سوی این منطقه را داشتند که با رشادت دلیرمردان ایران 

اسالمی در چند کیلومتری آن متوقف شدند. 
صدام یکی از زبده ترین لشکرهایش را برای رسیدن به این منظور و برای بستن این تنگه به 
منطقه فرستاده بود. تنگ  فنی یک جادة باریک ماشین رو بود که در سمت شرق آن کوه بلندی 
قرار داشت و سمت غربی آن هم به دره ای طوالنی ختم می شد. این تنگة استراتژیک را صدام 

با چند توپ دورزن به سادگی می توانست ببندد. 
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قوای بعث برای تکمیل طرح شیطانی خود پس از اشغال خرمشهر، به محاصرة آبادان اقدام 
کرد. اما جداً از محاصرة تمام و کمال آبادان ناکام ماند.

مرحوم  تحسین  قابل  پایداری  مردمی،  نیروهای  حضور  ارتش،  و  سپاه  مردانة  مقاومت 
حجت االسالم جمی امام جمعة فقید آبادان و از همة اینها مهم تر و تأثیرگذارتر الطاف پنهان 
و آشکار پروردگار متعال موجب شد آرزوی صدام برای اشغال آبادان و بستن راه ورودی 
خوزستان از فارس و بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد عماًل بسته شود و خوزستان عماًل در 
محاصره درآید. اما رزمندگان اسالم در روزهای پنجم تا هفتم مهرماه سال 1360 محاصرة آبادان 

را شکستند و توطئة بسیار خطرناک خصم خون خوار را برای تجزیة خوزستان خنثی نمودند.

پایان رؤیاهای صدام
امام خمینی)ره( در مورد حکومت بعث و شخص صدام فرمودند:

»ما آن چنان سیلی به صدام و حزب بعث خواهیم زد که دیگر از جا بلند نشوند.«1 
قوای مسلّح کشور در سپیده دم روز هشتم آذرماه 1360 با هجوم شبانه به نیروهای عراقی 

مستقر در غرب منطقة خوزستان با متجاوزان به طور جدی درگیر شدند.
قوای عراق که اصاًل انتظار چنان هجومی را از ناحیة ایران اسالمی نداشتند، شدیداً زیر فشار 
گسترده قرار گرفتند. آنها اجازه نداشتند که از منطقه عقب نشینی کنند، زیرا طرح صدام برای 
محاصرة کامل خوزستان که بخشی از استراتژی صدام بود، عماًل عقیم می ماند. اما هجوم ارتش 
و سپاه، همچون صاعقة ویرانگر بر سر صدامیان وارد آمد و هر لحظه هم به پیشروی خود ادامه 

می داد.

این عملیات که اّولین عملیات عظیم علیه صدامیان بود، دستاوردهای مهمی داشت. از جمله:
آمار تلفات و ضایعات دشمن در عملیات طریق القدس 

1- انهدام 370 دستگاه تانک، نفربر و خودرو

2- سقوط 13 هواپیمای میگ و میراژ و 4 هلی کوپتر

4- تلفات: 3500 نفر کشته و 5000 نفر زخمی

5- اسیر: 546 نفر

۱ - صحیفة امام ج ۱۳، ص ۲78 
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غنایم
1- تانک: 150 دستگاه و نفربر

3- سالح ضدهوایی: 30 قبضه

3-  150  دستگاه ماشین آالت مهندسي

4- توپ: 19 قبضه

5- خودرو: 250 دستگاه
6- مهمات: بسیار زیاد1

در پایان عملیات آزادسازی غرب خوزستان که به عملیات طریق القدس شهرت پیدا کرد، 
تمامی اهداف از پیش تعریف شدة عملیات تحقق پیدا کرد و طی آن 300 کیلومترمربع از 

اراضی میهن اسالمی از لوث صدامیان آزاد گردید.
عملیات طریق القدس بیشتر از آن که قوای صدام را مأیوس و برای ادامة عملیات ناامید کند، 

قوای اسالم را برای پیروزی نهایی امیدوار کرد. 
بدین جهت می توان این عملیات را بسیار پراهمیت و اثرگذار دانست.

تجزیه و تحلیل عملیات طریق القدس
بدون تردید عملیات پیروزمندانة طریق القدس اّولین و مهم ترین عملیات نظامی قوای اسالم 
علیه قوای اشغالگر بعث عراق محسوب می شود. زیرا پس از تهاجم گستردة عراق به کشورمان 
در نیمة دوم سال 1359 و ضربات اّولیة مهاجمان به نیروهای خودی و وارد آمدن خسارت های 
زیادی در ماه های آغازین جنگ و از دست رفتن ساز و برگ نظامی بسیار، و اشغال بخش قابل 
مالحظه ای از صفحات غربی کشورمان، و حمایت صریح و تلویحی بیش از 60 کشور از صدام  
و غرور بی اندازة بعثی ها- از این که موفق شده اند نیروهای نظامی کشورمان را شکست دهند- 
و با توجه به این که صدام پیشروی های نیروهایش در سرزمین ما را دلیل حتمی بر شکست 
قطعی ارتش اسالم می دانست، این عملیات صدامیان را از خواب خرگوشی بیدار کرد؛ هرچند 
مقاومت دلیرمردان رشید کشورمان اعم از سپاه پاسداران و ارتش عزیز ضربات کوبنده ای را از 

همان آغاز جنگ به ارتش عراق وارد آورده بودند. 
۱- سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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تیزپروازان نیروی هوایی با تهاجم گسترده در روز دوم جنگ و با به پرواز درآوردن بیش 
از 140 هواپیما و بمباران مناطق مهم در اعماق عراق، تحلیل ارتشی های خودفروختة فراری 
-که با گزارش های یکنواخت به مقامات غربی و عربی ارتش ایران را بی روحیه و فاقد قدرت 
دفاعی معرفی کرده بودند- عملیات هواپیماها به قلب عراق و هوانیروز در جبهه ها موجب شد 

که خیلی ها به بطالن ادعای ضعف ارتش ایران پی ببرند و آیندة صدام را دشوار ببینند. 
عملیات طریق القدس صدامیان را بیشتر به قدرت دفاعی ایران آشنا کرد و اظهارات اسرای 

عراقِی این عملیات مؤید این تحلیل است. 
بعضی از اسیران در بازجویی هایی که با آنها می شد، می گفتند هرگز انتظار حملة ایران را نداشتند 
و قوای ایران را ناتوان در دفاع می دانستند، چه رسد به این که ایران بخواهد حالت تهاجمی به خود 

بگیرد.
عملیات طریق القدس درس مهم تری هم داشت، این که دفاع از تمامیت کشور و مقاومت در 
برابر مهاجم، حق طبیعی ما بود. ما باید تا بیرون راندن آخرین سرباز عراقی از خاک کشورمان 
به دفاع و هجوم ادامه می دادیم؛ که ادامه هم دادیم. زیرا از 22 هزار کیلومتر اراضی اشغالی 
کشور فقط 250 تا 300 کیلومترمربع در این عملیات بازپس گرفته شد؛ یعنی حدود 1/88درصد 

بخش های اشغالی.
 به قول شاعر آزاده فردوسی، ضرورت ادامة تهاجم به نیروهای عراقی امری واجب بود:

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم                    از آن به که کشور به دشمن دهیم

می گفتند: آمده ایم که بمانیم!!
هرچند عده ای صدام را باهوش گفته اند، اما نویسنده، صدام را یکی از کودن ترین زمامداران 
منطقه می داند. اگر ما هوش را عامل بازدارنده ای برای اشتباه کمتر بدانیم، دیگر در معرفی افراد 
نادان به عنوان عاقل به انحراف نمی افتیم. اگر تعریف ما از هوش قبول واقع شود، ما هوش را 
مکمل عقل می دانیم. ممکن است عده ای بخواهند بگویند تمامی سالح های مخرب و ویرانگر 
حاصل عمل هوشمندان عالم است. این درست است که هوش می تواند در تشخیص مصلحت 
به اشتباه بیفتد، یعنی همان هوشمندی که بمب اتم را ساخت، برای این بود که ترسی در دل 

زمامداران خودسر و مهاجم بگیرد و از توسعة جنگ جلوگیری کند.
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زمامدار هوشمند قطعاً مصلحت اندیش است و عقل گرا. 

اگر راستی صدام از هوش الزم برخوردار بود، با تحمیل جنگ هشت ساله به کشورمان آن 
همه خسارت را به دو کشور ایران و عراق وارد نمی کرد و بعدها با اشغال کویت، آتش جنگ 

دایم را در منطقة خلیج فارس نمی افروخت. 
اگر صدام از هوش و درایت الزم برخوردار بود، مردم شریف کشورمان که بیشترین 
خدمت به اسالم کرده اند، مجوس نمی خواند و هواداران کم هوش وی بر دیوارهای شهرهای 

اشغال شده  نمی نوشتند: 
- جئنا لبقینا؛ آمده ایم که بمانیم.

خاطرة جالبی از یک نوجوان رزمنده  با جعل رضایت نامه برای رفنت به جبهه؟!
به رغم مشکالت جنگ در دوران دفاع مقدس، ولی رزمندگان عزیز و مردم بزرگ کشورمان 
خاطرات بسیاری دارند که در نوع خود بسیار زیبا، ماندگار و جان مایه های شورانگیزی از عزیزانی 
است که از آن دورة فراموش نشدنی دارند. خیلی از این خاطرات به چاپ رسیده و مردم از آنها 

بهره ها برده اند. 
در این جا یکی از آن خاطرات را می آوریم:

یکی از فرماندهان عزیز دوران دفاع مقدس که هنوز هم در سپاه پاسداران نام و نقش و عنوانی 
دارد می گفت:

_ روزی خانم بسیار محترمی به دفتر ما آمد. او که بسیار عصبانی و ناراحت بود، فرمانده را 
مخاطب قرار داد و با اعتراض پرسید:

'' مگر شما نمی گویید هیچ کس را بدون رضایت پدر و مادرش به جبهه  نمی فرستیم؟''
خانم محترم فرزندش شهید شده بود. او مدعی بود که فرزندش بدون جلب رضایت مادر به 

جبهه رفته بود.
فرمانده با ادب پاسخ داد: 

آری همین طور است.
خانم سؤال کرد:

''پس چرا فرزند مرا بدون رضایت من به جبهه بردید و شهید شد؟''
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فرمانده گفت: 
این غیرممکن است. ما تا رضایت نامة مکتوب نگیریم، هیچ  کسی را به جبهه نمی فرستیم.

خانم پرسید: 
''من که رضایت نداده بودم که فرزندم به جبهه برود، پس چگونه او را به جبهه اعزام کردید؟''

فرمانده دستور داد که پروندة شهید را حاضر کنند. پرونده را در جلو چشم مادر باز کردند و 
رضایت نامه را که با اثر انگشت تأیید شده بود، به وی نشان داد.

مادر شهید با تعجب و قدری ناراحتی گفت: 
''من که سواد دارم. چطور این رضایت نامه اثر انگشت من زیر آن است؟''

مادر شهید لحظه ای فکر کرد، یک مرتبه با صدای بلند گفت: 
''یافتم.''

فرمانده پرسید: چه یافتید؟
مادر شهید گفت:

''فرزندم علی چندین بار به من گفت دوست دارم به جبهه بروم. من رضایت ندادم. چون علی 
پدر نداشت. من و یک دختر خردسال با علی زندگی می کردیم. علی خیلی دوست داشت به 
جبهه برود. هر بار با مخالفت من روبه رو شده بود. رضایت نامه ای را تنظیم می کند و در یک شب 
که من در خواب بودم انگشت مرا به استامپ آغشته کرده و پای کاغذ زده است. آخر، من یک 
روز صبح که از خواب بیدار شدم انگشت خود را جوهری یافتم. اما خیلی دنبال علتش نرفتم. 

امروز فهمیدم که علتش چه بوده است.''

خاطرة فوق العادة دیگری از یک نوجوان رزمنده
همة رزمندگان عزیزی که در جبهه های حق علیه باطل به دفاع از دستاوردهای انقالب و میهن 
اسالمی پرداخته اند، خاطرات به یادماندنی فراوان دارند. امروز خوشبختانه کتاب های فراوانی که 
حاوی خاطرات آن عزیزان است، در دسترس همگان قرار گرفته است. خاطرة زیر هم یکی از 

آنهاست:
- هنگام دفاع مقدس، آیت اهلل جوادی آملی به جبهه مشرف شده بودند تا مالقاتی با بسیجیان 

داشته باشند. در میان رزمندگان، نوجوان باصفایی بود که 14 سال بیشتر نداشت.  
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پایین ارتفاع چشمه ای بود و باران گلوله از سوی عراقی ها می بارید. لذا فرماندهان گفتند 
برای وضو هم به آن جا نروید. باال بنشینید و همان جا تیمم کنید.

هنگامی که آیت اهلل جوادی تشریف آوردند، دیدند که آن نوجوان 14 ساله داشت به سمت 
چشمه می رفت برای وضو. بسیجیان هرچه فریاد زدند: نرو خطرناک است! آن نوجوان گوش 

نکرد.
آخر متوسل شدند به آن عالم وارسته حضرت آیت اهلل جوادی آملی حفظه اهلل تعالی که: 

-آقا شما کاری بکنید. 
آقا نوجوان را صدا کردند که عزیزم کجا می روی؟ 

گفت می روم پایین وضو بگیرم. 
گفتند: پسر عزیزم! پایین خطرناک است. فرماندهان گفتند می توانی تیمم کنی. شما تکلیفی 

ندارید. همان نماز با تیمم کافی است.
نوجوان نگاهی بسیار زیبا به چشمان مبارک این عارف بزرگوار کرد و لبخند زیبایی زد و 

گفت:
- بگذارید حاج آقا نماز آخرمان را با حال بخوانیم. 

و رفت وضو گرفت و یک نماز باحالی خواند  و برگشت.
دقایقی بعد قرار بود عده ای از بسیجیان بروند جلو و با عراقی ها درگیر شوند. اتفاقاً یکی از 

آنها همین نوجوان 14 ساله بود. 
یکی دو ساعت بعد آیت اهلل جوادی را صدا کردند که جنازه ای آوردند. 

آیت اهلل جوادی آملی نشستند و دیدند همان نوجـوان با همان روی زیبـا پر کشیـده و رفته 
است.

آیت اهلل جوادی آملی کنار جنازه اش روی خاک نشستند. عمامه از سر برداشتند و خاک بر 
سر مبارکشان ریختند و گفتند: 

''جوادی! فلسفه بخوان. جوادی! عرفان بخوان! امام خمینی به اینها چه یاد داد که به ما یاد 
نداد؟ من به او می گویم نرو، و او می گوید: بگذار نماز آخرم را باحال بخوانم. آخر تو از کجا 

می دانستی که این نماز، نماز آخر توست؟''1
۱- به نقل از خبرگزاری مشرق و ايکنا
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حسن ختام

این فصل را با یک غزل زیبا از دکتر خلیلی به پایان می بریم. 
شاعر که پدر شهید است، دل سرودة ارزشمند و سوزناکی داردکه زبان مشترک همة پدران 
و مادرانی است که فرزند عزیز خود را به پیروی از حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در راه خدا فدا 

کرده اند؛ هرچند کار مجاهدان فی سبیل اهلل برای خداست...
مـا را دل از نسیم سحـر وا نمـی شود                           این غنچـة فسـرده شکـوفا نمـی شود

در آسمـان خاطـرم ای مهر صبـح خیز                          دیری است ماه روی تو پیـدا نمی شود

گفتند تا کـه مهر تـو از دل به در کنـم                           می خواهم این چنین کنـم اما نمی شود

خون شهیـد مـایـة احـیـای دیـن بود                           اسالم جـز به خـون تو احیا نمی شود

ای بـی خـبـر ز درد دل بـی قـرار مـن                           درد درون کـه بهـر تو افشا نمـی شود

آتش بگیـر تا کـه بدانی چـه می کشم                           احساس سـوختن به تماشا نمی شود

خون شهید را به یقین خون بها خداست                           ورنــه دل خـلـیـل تـسـالّ نمی شـود



فصل دوم
دولت ناسازگار 
بنی صدر





47 ویژگی های شخصیتی بنی صدر
معروف است که مردی سه پسر داشت. یکی راست گو بود، یکی دروغگو و نفر سوم 
به پسر اول که  گاهی راست می  گفت و گاهی دروغ. روزی پدر هر سه را احضار کرد. 
همواره راست می  گفت، جایزه ای داد و برای طول عمرش دعا نمود. به پسری که همیشه 
دروغ می  گفت، نصیحت کرد و برای هدایتش از خدا کمک طلبید. پسر سوم را که گاه راست 

می  گفت و زمانی دروغ، تشر زد و نفرین کرد و از خود راند. 
پسر سوم از عملکرد پدر نسبت به خود گالیه کرد و پرسید: چرا شما با آن برادرم که 
همواره دروغ می  گوید به نرمی رفتار کردی، ولی من را سرزنش نمودی و نفرین کردی، 

علتش چیست؟
پدر گفت: برادر اّولت که همیشه راست می  گوید، مورد حمایت و تأیید و دعای من است، 
چون خاطرم از او آرام است. از برادر دیگرت که همیشه دروغ می  گوید، تا حدی راضی ام، 
چون یقین دارم که اظهارات و ادعاهایش دروغ است. اما نمی  دانم با تو چگونه رفتار کنم. چون 

اصاًل از تو خاطرم جمع نیست، زیرا نمی  دانم چه زمانی راست می  گویی و چه وقت دروغ.
خصوصیّات پسر سوم تماماً در آقای ابوالحسن بني  صدر جمع بود. او عنصری پراشتباه، 



48

بدبین، کینه  توز، متکبّر و شدیداً خودشیفته بود. 
بنی  صدر در عمر کوتاه سیاسی خود وجود سه گروه را در جمهوری اسالمی برنمی  تافت: 

- حزب  اللهی  ها، پاسدارها، بسیجی  ها و مردم که صاحبان اصلی انقالب بودند،

- علما و روحانیت،

به خصوص آنهایی که صاحب اندیشه بودند و به سادگی اشکاالت متعدد و خطرناک 
بنی  صدر را مشاهده می  کردند و واکنش مناسب نشان می  دادند. 

- اعضای مجلس شورای اسالمی، 

به خصوص نمایندگانی که با توجه به بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصمیم داشتند در 
صورت تخلف رئیس جمهوری، رأی به عدم کفایت او بدهند. 

به همین دلیل او با مجلس هرگز کنار نیامد و حتی پیشنهاد انحالل مجلس را به امام   داد. 

خصلت  های  بنی  صدر
آقای بنی  صدر قبل از ریاست جمهوریش برای خواص و شخص امام ثابت شده بود که 

وی عنصری متزلزل، پوچ  گرا و غیرقابل اعتماد است. ا
ین خصلت  های وی پس از رئیس جمهوری تشدید شد، اما وی از اوایل سال 1360 دیگر 
غیرقابل تحمل شده بود؛ هر روز سازی کوک می  کرد و علیه انقالب حرفی می  زد و اتهامی 
می  بست. او در حالی  که مرتب از قانون دم می  زد، اما بیش از همه قانون  شکن بود و چنین 

شخصی مستعد بود تا خیلی زود مورد توجه منافقین قرار گیرد.
منافقین که از همه جا رانده و از راه مانده شده بودند، همواره تالش داشتند از تماس با 
مقامات ضعیف  النفس انقالب، آنها را از انقالب جدا کنند؛ افرادی مانند آیت  اهلل منتظری و آقای 
الهوتی به رغم آن که منافقین را به خوبی می  شناختند و صدمات زیادی از ناحیة آنان دیده بودند، 
اواخر عمر در دام آنها افتادند و نتیجه آن شد که شخصی مانند آقای منتظری به یک منتقد خشن 
و زودباور انقالب تبدیل شد. حال آن که او قائم مقام رهبر انقالب بود و مورد تفقد حضرت امام. 
اما او آن قدر به انقالب اتهام زد و حرف  های منافقین را بر زبان راند که حوصلة امام پرحوصله را 

هم تنگ کرد و سرانجام حضرت امام)ره( با عزل وی از قائم مقامی رهبری موافقت نمود.
این عادت منافقین بود که مرتب مظلوم نمایی می  کردند و از ظلم و فساد انقالب می  گفتند 
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و این که عناصر آنها بدون دلیل دستگیر می  شوند و در زندان  ها مورد شکنجه  های »ماال یُطاق« 
قرار می  گیرند. افرادی مانند بنی  صدر هم بلندگوی آنها می  شدند و از طریق رسانه  ها اعالم 

می  کردند که در زندان  های انقالب بساط شکنجه برقرار است. 
ما در همین جلد پیرامون اتهام وجود شکنجه در زندان  ها توسط بنی  صدر مفصاًل بحث 

خواهیم کرد.

نصیحت  ناپذیر
بني  صدر نمی  توانست برای رسیدن به آرمان  هایش که سلطه بر کشور بود، از سّد محکم 
روحانیت بگذرد. بر همین اساس بود که چون روحانیت را نفوذناپذیر می  دید، دست به دامان 
لیبرال  ها، منافقین و عناصری از سران ناپرهیزگار ارتش ... می  شد؛ اما رفتارش شدیداً زیر نظر امام 
طور کامل عملکرد و مصاحبه  های بنی  صدر را مورد بررسی قرار می  دادند و  بود. حضرت امام به 

اشکاالت وی را پدرانه به وی تذکر می  دادند، اما به قول شاعر: 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالة من                  آن که البته به جایی نرسد، فریاد است1

در این شرایط بود که به رغم به ستوه آمدن علمای اعضای شورای انقالب مانند: آیت  اهلل 
دکتر بهشتی، آیت  اهلل خامنه  ای، آیت  اهلل رفسنجانی و ... از رفتار بنی  صدر، غالباً بنا به مصلحت 
نظام دم فرو می  بستند، ولی تأثیر نامطلوب رفتار بنی  صدر بر جامعه مرتب به امام منعکس می شد 
و سرانجام پس از بحث و گفت وگوی بسیار، هیأت سه نفره  ای به عنوان »َحَکمیت« تشکیل شد 

تا مسائل را پی جویی و تعیین تکلیف نماید.
اعضای این هیأت سه نفره عبارت بودند از: 

- آیت  اهلل مهدوی کنی؛ نمایندة امام در شورا 
- آیت  اهلل محمد یزدی؛ نمایندة آیت  اهلل بهشتی، آیت  اهلل خامنه  ای و آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی 

- آیت  اهلل شهاب  الدین اشراقی؛ نمایندة بنی  صدر

عهدشکنی بنی  صدر
امام در تمام سال 1359 و سه ماهة اول سال 1360 به شدت از عملکرد بنی  صدر عصبانی بودند. 

۱- يغمای جندقی
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سخنرانی امام در 25 خرداد 1360 نشان می دهد که به خصوص پس از تشکیل هیأت 
حکمیت و نظر نهایی هیأت که عمده مشکالت را ناشی از عملکرد بنی  صدر و افکار غیرقابل 
تحمل او مي دانستند، طبق معمول نظر هیأت را که یک نفر آنها را نیز خودش تعیین کرده بود، 

قبول نکرد.
امام فرمودند: 

با اینها ما چه بکنیم؟ با این مقدس     هایی که از اینها پشتیبانی می کنند و با هم 
ائتالف  کردند، و با منافقین هم از اول ائتالف داشتند، با این مسلمان    های نمازخوان ما 

چه بکنیم؟
این که من گفتم درد دل خودمان را باید در میان بگذاریم، برای این بود که:

                             »سعدی از دست دوستان فریاد«!
ما این دوست نماها را چه بکنیم؟ آقایان در هرچه صحبت می کنند و در هرچه 
اعالمیه می دهند، یکی از مطالبشان این است که قانون. از اول هم قانون باید به آن 

عمل بشود. این سال هم »سال قانون« اسم گذاشته شد؛ یعنی اجرای قانون. 
آقایان این همه بساطی که اآلن به حسب قانون در ایران بر پا است. مجلس شورای 
اسالمی یك مجلسی است که قانون او را تأیید کرده است، و شورای نگهبان آنی است 
که قانون تعیین کرده، و دولت هم آنی است که مجلس شورا تعیین کرده، این هم 
دولت قانونی، قوة قضاییه هم این است که قانون تعیین کرده؛ خوب، شما اگر واقعاً به 
قانون می خواهید عمل بکنید، و ما هم می خواهیم که همة شماها بیایید به قانون عمل 

کنید، و آمدید این جا بنا بر همین هم شد، و بنا بر این شد که:
      دیگر روزنامه  هاتان و صحبت هاتان برای تشنج نباشد، 
                             آیا شما وفا کردید به عهد خودتان؟ 

در این جا آمدید و قرار دادید به این که، یعنی بعد از این که می خواستید به جنگ 
هم بروید، به این منتهی شد که یك هیأت سه نفره ای باشد، یك نفر از طرف آقای 
رئیس جمهور، یك نفر هم از طرف آن آقایان، و یکی هم من تعیین کنم، اینها َحَکم 
باشند. بعد از این که َحَکم رفته است و دیده است و موارد خالف را دیده و یك جایی 
صحبت کرده است، در روزنامه هایشان بود که این حکمیت مثل حکمیت ابوموسی 
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اشعری است! یعنی این سه نفری که یکیش را خود ایشان تعیین کرده و یکیش را هم 
مجلس تعیین کرده است، و آن دو نفر دیگر یعنی رئیس مجلس و آن دوتای دیگر، 
و یکیش را هم من تعیین کردم و اینها حکمیت کردند، نظیر آن حکمیتی است که 

ابوموسی اشعری برخالف حضرت امیر رأی داده!
من فرض می کنم که اینها حکمیتی که کردند مثل حکمیت ابوموسی- ]است [ 
من فرض می کنم که این تهمت را به  چند نفر عالم و چند نفر متدین که یکیش هم 
خود ایشان تعیین کردند- ما فرض می کنیم که این روزنامه ای که این ]را[ نوشته 
صحیح است. خوب، بیایند مثل حضرت امیر عمل کنند. حضرت امیر در عین حالی 
که در فشار، ابوموسی را تعیین کرد- نمی خواست تعیین کند، ایشان می خواست یك 
کس دیگر را تعیین کند. لکن فشار آوردند دوستان خودش، همان دوستانی که باید 
حضرت امیر از آنها فریاد کند، فشار آوردند که نه، ابوموسی برای این کار خوب 
است. حضرت، ابوموسی را تعیین کرد- بعد که ابوموسی آن حکمیت را کرد، همین 
دوست ها می خواستند نقض کنند! حضرت امیر مقاومت کرد و گفت حاال که- َحَکم 
ُحکم کرده بودند بر ضد حضرت امیر، یعنی حضرت امیر را از خالفت به حسب این 
حکمیت خلع کردند و معاویه را به حسب این حکمیت نصب کردند- حضرت امیر 
فرمود که این حکمیت بوده است، و ما باید به آن احترام قایل بشویم؛ در صورتی که 
بر ضد او بود. خوب، شما هم که این قدر دعوا دارید، خوب، مثل حضرت امیر بشوید. 

مگر این که بگویید اشتباه کردند! ما نمی کنیم- چنان چه گاهی می گویید. 
                                                             شما کجا را قبول دارید؟

 این آقایانی که با هم ائتالف کردند، این آقایانی که با این منافقین ائتالف کردند، 
ائتالف کردند که مملکت ما را به هم بزنند، ائتالف کردند که آشوب به پا کنند؛ 
                                  شمایی که ائتالف کردید، برای چه ائتالف کردید؟ 

آقایان می گویند که این بازی قبول نیست، از سر! 
دیروز من گفتم این را که خوب، این را ملت تعیین نکرده یا کرده؟ اگر ملت 

تعیین نکرده. خوب، ببینید کی تعیین کرده؟ از کجا آمدند و رأی دادند؟
آرای زیاد. قانون اساسی را ]که [ آن قدر زیاد رأی دادند، آن طرفش، همین منافقین 
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و اینها، رأی ندادند. همین مؤتلفین. همین ها. البته نه آن جناح متدینشان. همة این 
چیزهایی که پیدا شده است از آرای همین مردم است. خوب، شما هی می گویید مردم 
را ما قبول داریم، مردم را قبول داریم. خوب، بسیار خوب، کی هست که این مردم را 

قبول ندارد! این مردم تعیین کردند. خوب، قبول دارید، 
                 اگر می گویید میزان رأی مردم است؛ 
                                            خوب، رأی مردم. 

حاال ائتالف کردید که به ضد رأی مردم عمل کنید؟ ائتالف کردید که مجلس 
شورای اسالمی را کنار بگذارید؟

ائتالف کردید که قوه قضاییه را کنار بگذارید؟
ائتالف کردید دولت را کنار بگذارید؟.... 

من از اول یك َخلَجانی در ذهنم حاصل می شد راجع به بعضی اینها؛ لکن صبر کردم. 
صبر کردم و نصیحت کردم. صبر کردم، و هر وقت اینها آمدند- یعنی هر وقت نه- اما 
بسیاری اوقات، آنها را به مسائل اسالمی دعوت کردم؛ به عمل به قانون دعوت کردم؛ 
به حفظ و حراست جمهوری اسالمی دعوت کردم. کم کم آن احساِس من زیاد شد. تا 
وقتی که می بینم آن جناح منافق در میدان است و تأیید می کند ]عملکرد بنی  صدر را[. 

تا وقتی که می بینم آن جبهه ای که بر ضد اسالم است، تأیید می کند ]بنی  صدر را[، 
]برای [ من تکلیف شرعی است، تا دیگر، تأیید نکنم ]بنی  صدر را[.

مگر من می توانم که یك جریانی که بر ضد اسالم و بر ضد کشور ما دارد انجام 
می گیرد، باز ساکت بنشینم این جا و بگویم بیایید و با شما صحبت کنم. 

من اگر احتمال این معنا را می دادم که اینها به اسالم برگردند و به قانون اساسی 
که سوگند خورده اند وفادار باشند و قوانین اسالم را قبول کنند، من اگر احتمال این 
را می دادم- برای یك محظوری که من در آن محظور هستم، و به خود این آقایان 
گفتم آن محظور را- باز آنها را دعوت می کردم و آنها را وادار می کردم به این که با 

هم بنشینند و به قانون عمل کنند.
لکن بسیار غفلت می خواهد و بسیار ساده اندیشی می خواهد که- این گروه هایی 
که با هم ائتالف کردند و این »جبهة ملی« که بر ضد اسالم می خواهد راه پیمایی راه 
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بیندازند، و- مسلمان ها هم همین بنشینند تماشا کنند که به ضد اسالم مقاله بنویسند 
و سّب اسالم بکنند و حکم ضروری اسالم را »غیر انسانی« بخوانند! بعد از این که من 

می بینم ائتالف شما با اینهاست ]...[ 
خوب، من با این جمعیت نمازخوان و متدین چه بکنم؟ من به اینها عالقه داشتم، 

حاال به بعضي شان هم باز عالقه دارم. با اینها ما تکلیفمان چیست؟1 
سخنرانی فوق بسیار طوالنی است. اما اهل درک و سیاست با این سخنرانی امام فهمیدند 

که کار بنی  صدر در حال پایان گرفتن است؛ و همین طور هم شد. 

بنی صدر را بهتر بشناسیم
مروری بر کارنامة بني صدر 

بزرگ ترین کمک به باال رفتن بخت پیروزی بني صدر، تنها 10 روز مانده به برگزاری 
انتخابات در 5 بهمن اتفاق افتاد و آن زمانی بود که شایعة ایرانی االصل نبودن جالل الدین فارسی 

توسط اردوگاه رقیب، یعنی جناح بني صدر، مطرح شد. 
از زمانی که ابوالحسن بني صدر، نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران، در بهمن 1358، جشن 
پیروزی یازده میلیونی خود را گرفت، تا زمانی که در مرداد 1360 با تراشیدن سبیل معروف 
خود، با لباس مبدل زنانه، دست در دست َسرمنافق بزرگ، مسعود رجوی، دزدانه از فرودگاه 
مهرآباد از کشور گریخت، تنها 18 ماه فاصله بود. اما این 18 ماه، داستان فراز و فرود یکی از 

عبرت  آموزترین و قابل تأمل ترین پرونده های سیاسی تاریخ معاصر بود.
اولین رئیس جمهور ایران در عرض چند ماه کاری کرد که مجبور شد شبیه سارقان فراری 

از کشور بگریزد. 

طنز تلخ ماجرا این جا بود که خلبان هواپیمایی که بني صدر و متحد منافقش را از کشور 
فراری داد )خلبان معزی(، خلبان اختصاصی همان شاه مخلوعی بود که با فرارش، راه را برای 

رئیس جمهور شدن بني صدر باز کرده بود.
در زیر، با بررسی تحلیلی زمینه و زمانة ظهور و سقوط بني صدر، به دنبال یافتن پرسش این 

سؤال هستیم که:
۱ - صحیفة امام، ج ۱4، ص 45۲
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- چگونه ستارة اقبال نخستین رئیس جمهور ایران این اندازه مستعجل بود و چه شد که

 بني صدر در کمتر از دو سال، به تعبیر مرحوم هاشمی رفسنجانی

 در جلسة تاریخی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس شورا، 

                                                                     » از قاموس جمهوری اسالمی حذف شد«.

آشنایی اجمالی با بنی صدر
سید ابوالحسن بنی صدر، دوم فروردین ماه سال 1312، در روستای باغچه، از توابع همدان 
به دنیا آمد. پدرش آیت اهلل نصراهلل بنی صدر، فرزند »صدرالعلماء همدانی« از روحانیون همدان 

بود که با حضرت امام آشنایی و مراوده داشت. 
دوران کودکی بنی صدر در همدان سپری شد. او دیپلم متوسطه را در همدان اخذ کرد و 
بعد در دانشکدة معقول و منقول )الهیات( دانشگاه تهران و سپس دانشکدة اقتصاد تهران تحصیل 

کرد. بني صدر یکی از نمایندگان دانشجویان دانشگاه تهران در جبهة ملی بود.
در دوران دانشجویی ابتدا به حزب زحمتکشان مظفر بقایی تمایل یافت، اما در جریان 
کودتای آمریکایی 28 مرداد جذب جبهة ملی شد. ابوالحسن بني صدر پس از اخذ لیسانس، 

کار خود را در »مؤسسة تحقیقات علوم اجتماعی« متعلق به احسان نراقی آغاز کرد.
او در کتاب خاطرات خود درس تجربه )ص18( مدعی می شود که با دیدن کودتای 28 
مرداد 1332 یعنی زمانی که 20 ساله بود، تصمیم گرفت جمهوری خواه باشد و در همان زمان 

به دوستانش گفت که:
- »من اولین رئیس جمهور ایران خواهم بود«! 

او در همان کتاب خاطرات، در توضیح این که چرا در بیت یک آیت اهلل شناخته شدة شیعه، 
هیچ کدام از فرزندان معمم نشدند، به صراحت می گوید: 

- »اصاًل محیط خانه، محیط ضدآخوندی تمام عیار بود«. 
کتاب خاطرات او که در قالب مصاحبة بلند با عنوان »درس تجربه« منتشر شده، در واقع 
یک »ابوالحسن نامه«! است که در آن بني صدر یک سره دربارة »خاص بودن«، »نخبه بودن«، 
»باهوش بودن«، »سیاستمدار بودن« و... خود شرح و تفصیل داده است و شاید از لحاظ میزان 
تعریف و تمجیدی که یک شخصیت از خود، در یک کتاب شرح حال، انجام داده، در دنیا 
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کم نظیر باشد. 
به نمونه هایی از تعاریف او از خود در بخش کودکی و تحصیالت دبیرستان توجه کنید:

»در محیط مدرسه ما به اصطالح متفکر به حساب می آمدیم و من از کالس هشتم تا دیپلم 

متوسطه همیشه نمرة اول را داشتم«.1 

»یک روز دبیر ادبیات به نام میرفخرایی مرا خواست و گفت: شما قلم توانایی دارید و ذهن 
مبتکر. کارهای دیگر را ول کنید و فقط به نویسندگی بپردازید«.2

با گذشت هر سال در دوران نوجوانی، ظاهراً اعتماد به نفس ایشان هم به صورت انفجاری 
باال می رود. 

او در خاطرات خود مدعی می شود که در سال 1331، در 19 سالگی، به پیر سیاست ایران 
در آن مقطع، یعنی دکتر محمد مصدق که در اوج قدرت و محبوبیت خود بود، نامه نوشته که 
فوری انتخابات مجلس را متوقف کند، چرا که مجلسی که روی کار می آید، باعث سقوط 

نهضت ملی خواهد شد، ولی مصدق به نصیحت او عمل نکرد!
به بیان دیگر این جوان 19 ساله وقوع 28 مرداد را یک سال قبل تر از آن پیش بینی می کرده 

است. )ص25(
یا همین جوان 18 یا 19 ساله از برخورد خود با سرلشکر علوی مقدم، رئیس کل شهربانی 

کشور چنین می گوید: 
»همان روز با برادرم آقا فتح اهلل داشتیم از پله ها پایین می رفتیم. سرلشکر علوی مقدم 

هم داشت پشت سرمان پایین می آمد. احترام کردیم تا او اول رد شود. در همین موقع نگاهش 

کردم و گفتم: آقای علوی مقدم شمایید؟ گفت: بله؟ گفتم: آن آدم خطرناکی که پریشب 

دستور داده بودید دستگیرش کنند، آن خطرناک من بودم. گفت: خب بعدازظهر ساعت 4 

تشریف بیاورید این جا با هم صحبت کنیم «. 

ادامة ماجرا از زبان بني صدر این گونه است که این جوان یک القبای 18 ساله به اتفاق 
برادرش بعدازظهر به دیدن رئیس شهربانی کل کشور می روند و برایش تعیین تکلیف می  کنند:
»به هر حال، بعد سرلشکر علوی ادامه داد و گفت: آقا! شما از من چه می خواهید؟ گفتم: 

من چیزی نمی خواهم. قانون اساسی می گوید که شما باید این آقایون را توقیف کنید. 
۱- کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص ۲۲

۲- همان، ص ۳
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سند جعلی درست کردند و مردم را به قیام ضد حکومت )مصدق( دعوت می کنند. 

بالفاصله سرلشکر علوی گفت: ''باید'' نگویید! من از نخست وزیر هم باید نمی شنوم. 

جواب دادم: قانون به شما باید می گوید...

سرلشکر رو به برادرم کرد و گفت )در اين جا بني صدر از زبان رئیس کل وقت شهربانی هم 

برای خود نوشابه باز می کند!(: این اخوی شما )ابوالحسن( معلوم است که واقعاً اهل بحث و جدل 
است. او درست می گوید. ما نظامی هستیم و حرف شما را هم گوش نمی دهیم«1. 

هر چقدر ماجرای این که یک سرلشکر باسابقه و معروف، که رئیس کل شهربانی کشور 
هم هست، به صورت اتفاقی با دو جوان نورس که هیچ شناختی از آنها ندارد، مواجه می شود و 
از آنها می خواهد برای گپ و گفت به دفتر کارش بروند و او را دربارة عملکردش سین جیم 
کنند و تازه در آخر هم حق را به بني صدر 18 ساله بدهد، باورکردنی باشد، احتماالً سایر ادعاها 
و الف های بی شماری که آقای بني صدر در همة این سال ها دربارة خود و آثار و اعمالش بیان 

کرده هم قابل باور خواهد بود.
در جایی دیگر از کتاب )ص 41( مدعی می شود که علی امینی، نخست وزیر وقت ایران 

)1341-1340( به او پیشنهاد داده بود که معاون شهردار تهران شود:
»امینی به من گفت: آن جا که بشوی معاون، بعد می شوی شهردار و می شی شخصیت و 

شخصیت که شدی، جات باالی مجلسه. جبهة ملی یه همچین جوانی که شهردار شده رو 

چاره ای نداره جز این که ببره صدر مجلس بنشونه. چاره دیگه ای نداره«. 

این در صورتی بود که بني صدر 28 ساله یک عضو درجه چندم جبهة ملی بود که بیشتر 
در حوزة دانشجویی فعال بود و در حضور افراد قدیمی جبهة ملی همچون اهلل یار صالح، کریم 
سنجابی، حسن نزیه، مهدی بازرگان، یداهلل سحابی، سید محمود طالقانی، زیرک زاده، حسیبی 
و... محلی از اعراب نداشت که  سیاستمدار کهنه کار و بسیار متفرعنی چون امینی )که خود شاه 

را هم قبول نداشت( با او بر سر پذیرش پست معاونت شهرداری چک و چانه بزند.
او کمی جلوتر حتی پا را فراتر می گذارد و می گوید که خود شاه مستقیماً رئیس دفتر خود 

را نزد پدر بني صدر فرستاد و با منت کشی به او و برادرش فتح اهلل پیشنهاد وزارت داد!
»)سلیمان( بهبودی آمد پیش پدرم و گفت: آقا! اعلی حضرت پروندة فرزندان شما )فتح اهلل 

۱- کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص ۲6
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و ابوالحسن( را مطالعه کرده اند و فرمودند این استعدادها حیفند و باید وزیر و سفیر شوند نه 
این که چاقوکش سنجابی شوند«.1

البته واضح و مبرهن است که ابوالحسن  خان چون از همان عنفوان جوانی جز به ردای اولین 
رئیس جمهور ایران قانع نبود، این پیشنهاد شخص شاه را نپذیرفته بود!

اما شاید گزاف ترین و غلوآمیزترین ادعای او در صفحات 56 و 57کتاب خاطرات او 
مطرح  شود، آن جا که می گوید:

- وی وقتی در نجف بوده، حضرت امام خمینی)ره( کتاب ارزشمند و تاریخی »والیت 
فقیه« را به پیشنهاد او نگاشته است!

همین چند مصداق )از میان ده ها مورد( ادعاهای گزاف و به  لحاظ تاریخی مضحک و 
متوهمانه نشان می دهد که از عنفوان جوانی، چه میزان »توهم«، »خودشیفتگی«، »خودمحوری« 
یا به اصطالحی که خود او بسیار به آن عالقه دارد، »کیش شخصیت« در وجود ابوالحسن خان 

نهفته بود.
جالب این جاست که سابقة خودمحوری، تک روی و ناسازگاری او نیز از همان آغاز 
جوانی پدیدار شد، چرا که او به هر تشکیالتی که می پیوست، خیلی زود با ناسازگاری به 
اختالف برمی خورد، یا از آن بیرون می آمد و یا بیرونش می کردند: حزب زحمتکشان، جبهة 

ملی دوم، جبهة ملی سوم، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، نهضت آزادی و... 
و مسلماً عامل اصلی این اختالفات نیز به عدم تطابق وزن و جایگاه واقعی و انتظارات و 

تصورات )توهمات!( او دربارة خودش بود.
این سلوک همیشگی بني صدر باعث شد که تقریباً همیشه با آدم های دور و بر خود درگیر 
اختالف و تقابل باشد. از این رو هیچ گاه جز معدود افرادی چون احمد سالمتیان، سودابه سدیفی، 
ناصر تکمیل همایون، احمد غضنفرپور، برادرش فتح اهلل و یکی دو نفر دیگر، یار و همراه نزدیکی 

نداشت.
به هر صورت وی بعد از اتمام تحصیالت در رشتة اقتصاد در دانشگاه تهران، در  سال 1339 
به مؤسسة تحقیقات اجتماعی -که مدیر آن »احسان نراقی«، جامعه شناس و مشاور نزدیک فرح 

پهلوی بود و زیر نظر دکتر غالمحسین صدیقی اداره می شد - پیوست.
۱- همان، ص ۲4
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این مؤسسه که در زمان خود یک مرکز بسیار شیک، باکالس و مدرن برای کار آکادمیک 
و تحقیقاتی محسوب می شد، محلی برای جذب و کانالیزه کردن روشنفکران چپ و نسبتاً 

خوش خیم برای رژیم شاه بود و به نوعی تحت هدایت دفتر فرح پهلوی قرار داشت. 
خود بني صدر در خاطراتش می گوید که سرلشکر ضرغام، وزیر وقت دارایی در یک 
مرحله 400 هزار تومان به این مؤسسه کمک کرد که در سال 1339 پول بسیار هنگفتی محسوب 
می شد. از این رو، زمانی که در سرنگونی دولت مصدق و مستحکم شدن دیکتاتوری محمدرضا 
پهلوی بسیاری از مبارزان واقعی حال و روز خوبی نداشتند و یا در زندان بودند و یا تحت ایذا و 

آزار دستگاه امنیتی شاه بودند، بني صدر از زندگی نسبتاً مرتب و مرفهی برخوردار بود.
نکتة جالب و قابل تأمل این که در سال 1339، بني صدر با وجود نفرت شدیدی که نسبت 
به رژیم صهیونیستی در جهان اسالم و ایران وجود داشت، برای شرکت در کنفرانس جوانان از 

طرف جبهة ملی دوم، مهمان دولت اسرائیل شد و به سرزمین های اشغالی سفر کرد.
در پی سرکوب قیام مردمی 15 خرداد 1342، بني صدر با واسطه قرار دادن احسان نراقی 
توانست تأیید ساواک را برای خروج از کشور بگیرد و به اتفاق خانواده اش راهی فرانسه شد. 

در فرانسه برای ادامة تحصیل در رشتة اقتصاد به دانشگاه سوربن رفت. در آن جا به اتفاق 
چند تن دیگر، فعالیت های خود را تحت عنوان »جبهة ملی سوم« پی گرفت؛ اما طولی نکشید 
که اختالفات شدیدی با کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور پیدا کرد و بر اثر بروز این 

درگیری ها ابتدا جبهة ملی سوم و در پی آن کنفدراسیون متالشی شد. 
در سال های اولیة دهة پنجاه، آقای بنی صدر که سال ها از فعالیت های سیاسی دور افتاده بود 
و در فرانسه زندگی می کرد و بعضاً به اتفاق آقای دکتر نقی زاده در انگلستان، گاهنامة »خبرنامة 
جبهة ملی« را منتشر می ساخت، به اتحادیة انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا نزدیک شد. 
با نزدیک شدن به یک تشکل اسالمی دانشجویی، دور تازه ای در حیات سیاسی بنی صدر 
آغاز شد و همین امر موجب نزدیکی وی به امام خمینی)ره( به  ویژه در دوران اقامت ایشان در 

پاریس گشت.
از نکات قابل توجه زندگی و فعالیت سیاسی او در پاریس، رقابت شدید او با »صادق 
انجمن های  بعدها  و  دانشجویان  کنفدراسیون  فعالیت های  در  محوریت  سر  بر  قطب زاده«، 
اسالمی دانشجویان ایرانی اروپا بود. این دو بعد از سفر امام به نوفل لوشاتو برای تقرب جستن 



59

هرچه بیشتر با حضرت امام رقابت تنگاتنگی داشتند که دامنة این رقابت به بعد از پیروزی 
انقالب نیز کشیده شد.

بني صدر که بسان قطب زاده، شامة تیزی در تشخیص جهت های آتی در عرصة سیاست 
ایران و موازنة نیروها در سال 1357 داشت، توانست با همکاری در ادارة امور اقامت امام در 

حومة پاریس، نقش خود را در تیم  همراهان امام پررنگ تر کند. 
او با وجود این که برحسب سوابق خود یک »مصدقی« تمام عیار و به واسطة اعترافات خود 
در خاطراتش، شدیداً یک »ضدآخوند« بود، با مهارت رنگ عوض کرد و از همان نوفل 
لوشاتو شروع به جلوه نمایی به  عنوان یک نظریه پرداز اسالمی و متفکر حکومت اسالمی کرد! 
حضور همیشگی او و قطب زاده و ابراهیم یزدی در کنار امام در هفته های آخر اقامت امام 

در نوفل لوشاتو، آنها را اصطالحاً به »سه تفنگدار« انقالبیون در فرانسه تبدیل کرده بود.
نمی شود این واقعیت را نادیده گرفت که بني صدر از آن جا که تیپ یک »روشنفکر 
مذهبی« )تیپ محبوب آن سال ها( را داشت، یک روحانی زادة تحصیل کرده در سوربن بود و 
بر کالم و خطابه تسلط داشت و از کاریزمای شخصی هم )به واسطة اعتماد به نفس فوق العاده( 
برخوردار بود. وی فاکتورهای جذابیت را برای انقالبیون گرد امام در پاریس، به ویژه منسوبان 
حضرت روح اهلل داشت و روابط نزدیکی با مرحوم حاج احمد خمینی، فرزند امام، حسین 
خمینی نوة ارشد حضرت امام و یادگار حاج آقا مصطفی و مرحوم شیخ »شهاب الدین اشراقی« 
داماد امام برقرار کرده بود که همین امر، بیش از پیش به استحکام جایگاه او در حلقة اول 

انقالبیون کمک می کرد.
از طرف دیگر، حضور چندین سالة او در فرانسه، تسلط به زبان فرانسه، ارتباطات تشکیالتی 
که در پاریس داشت-  در روزهای سرنوشت ساز حضور امام در پاریس - برای بني صدر نسبت 
به دیگر یاران و شاگردان انقالبی امام که تازه از ایران و عراق و پاکستان و لبنان و کشورهای  
دیگر خود را به فرانسه می رساندند، امتیازاتی قابل مالحظه در رتق و فتق امور برای بني صدر 
به وجود می آورد و او را برجسته می نمود. به واقع این موقعیت، همچون موهبتی بادآورده برای 
بني صدر بود که بدون آن که همچون یاران واقعی و مخلص امام، با مسائل مبارزاتی از قبیل 
زندانی شدن، شکنجه دیدن، آزارها و آوارگی های مختلف را در راه امام و انقالب تحمل کند، 
از امتیاز طبیعی حضور سالیان متمادی خود در فرانسه، با چاشنی هوشمندی و زیرکی خود در 
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فرصت شناسی و البته عطش و حرارت سیری ناپذیر برای رسیدن به قدرت استفاده کرد و در 
کنار امام، به  عنوان مترجم و رابط مطبوعاتی و رسانه ای ایشان، توانست امتیاز و اعتبار انقالبی 

برای روز مبادا که خیلی هم دور نبود، جمع آوری کند.
به بیان ساده تر، اگر عیار و معیار هزینه دادن برای راه و انقالب امام در دوران ستم شاهی را 
در سیرة بزرگوارانی چون سیدعلی اندرزگو، محمد منتظری، آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، اکبر 
هاشمی رفسنجانی، عزت شاهی و امثال این بزرگواران در نظر بگیریم که از جان و مال و زن و 
فرزند در راه مبارزه گذشتند، آن گاه می توان به ضرس قاطع مدعی شد که ابوالحسن بني صدر 

نامی، در راه پیروزی انقالب اسالمی ِخمینی، حتی یک تلنگر هم نخورده بود.
علی ایّ حال، بني صدر جزو مسافرانی بود که در 12 بهمن 1357  همراه حضرت امام در 
»پرواز انقالب« از پاریس به تهران حضور داشت و با حضرت امام بر فراز پلکان هواپیمای 

جمبوجت اِرفرانس ظاهر شد. 
بالتّبع، وقتی مردم انقالبی ایران عاشقانه و مریدانه انتظار ورود مرجع و زعیم عالی قدر خود 
را بعد از 15 سال در خاک وطن می کشیدند، حضور در کنار امام، در کادر تصاویر تاریخی و 
تاریخ سازی که از مهرآباد به جای   جاي ایران و اقصی نقاط جهان مخابره می شد، برای تک    تک 

آن شخصیت ها یک فرصت فوق گرانبها بود. 
و بني صدر در ماه های بعد نشان داد که در استفاده از این فرصت بسیار ماهر و چیره دست 

است.

بني صدر تنها سه روز بعد از ورود به ایران سخنرانی های خود را در دانشگاه شریف آغاز 
کرد. این جلسات و سخنرانی ها به  مدت ده روز یعنی تا زمان پیروزی انقالب طول کشید. 

به  محض ورود به ایران و با موافقت امام خمینی)ره( بني صدر عضو شورای انقالب شد، 
ولی حاضر به همکاری با دولت موقت نبود و مهدی بازرگان نیز پذیرای این پیشنهاد نبود.

مهندس بازرگان بعدها در خاطرات خود دربارة عدم انتخاب بني صدر به  عنوان یکی از 
وزرایش در دولت موقت و گفت وگویش با حضرت امام چنین گفت:

»در یکی از روزهای اول تشکیل دولت موقت آقای ]امام[ خمینی پرسیدند: 

- وزارتی را برای آقای بني صدر در نظر گرفته اید؟ 
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در جواب گفتم:

- بنده می ترسم به کسی که سابقة ادارة یک مکتب خانه را هم ندارد وزارتخانه بدهم. 

به ایشان عرض کردم:

- بنده از زمانی که جزو دانشجویان جبهة ملی در دانشکدة حقوق بودم، آشنایی مختصری 

با او پیدا کردم و آن چه شاخص دیده ام، این است که اهل همکاری نیست و هیچ کس را قبول 

ندارد.«

به این ترتیب بني صدر تا پایان عمر دولت موقت مهدی بازرگان )14 آبان ماه 1358( 
سمتی در کابینة وی نداشت. تنها در یک دوره در تیرماه 1358 - بر اساس طرح ادغام دولت و 
شورای انقالب که طی آن عده ای از اعضای شورای انقالب وارد دولت موقت شده و عده ای 
از اعضای دولت موقت نیز وارد شورای انقالب شدند- به معاونت وزارت امور اقتصادی و 
دارایی رفت که کمتر از یک ماه بعد برای شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی از این 

سمت انصراف داد.
در این دوره نقد دولت موقت جزو برنامه ها و مقاالت بني صدر بود. وی در یک سخنرانی 
جنجالی دولت موقت را مورد خطاب قرار داد و آن را به ضعف، عدم توانایی، ایجاد تغییرات 

در دستگاه حکومتی، سهل انگاری و سستی در قضیة کردستان و... متهم ساخت. 
با این حال، اکنون که از منظر انتقادی به عملکرد بني صدر در آن مقطع نگریسته می شود، 
با توجه به عملکردهای بعدی خود او در قدرت، روشن می  شود که بسیاری از انتقادات به حق 
او به دولت بازرگان، نه از سر دلسوزی برای انقالب، که کاماًل در جهت برنامه ریزی دقیق او 

برای رسیدن به قدرت بود. 
در واقع، مهدی بازرگان نخستین مانع بزرگ بر سر راه تحقق آرزوی دیرین جناب بني صدر، 
یعنی رسیدن به ریاست جمهوری بود؛ چرا که اگر دولت بازرگان توان و ارادة آن را داشت که 
بسان یک دولت انقالبی در آن مقطع حساس عمل کند، بخت هیچ کس دیگری جز نخست وزیر 

موقت انقالب برای بر تن کردن جامة »اولین رئیس جمهور ایران« بلند نبود. 
به واقع بني صدر از ضعف ها و عملکردهای نامناسب و ضعیف دولت موقت بهره می برد تا 
در سخنرانی های پرشمار و طوالنی خود، این اولین رقیب جّدی خود را در مأل عام بکوبد. به 
این طریق، او هم به سقوط دولت بازرگان کمک می کرد، و هم نام خود را به عنوان یک مدعی 
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جدی ریاست بر قوة مجریه در افکار عمومی جا می انداخت.
او با رندی و زیرکی هرچه تمام تر، در سال 1358 خود را درگیر کار اجرایی سنگین و 
کمرشکن در فضای ملتهب انقالبی نکرد، و ازاین رو، در حالی که رقبای سیاسی او و دیگر 
چهره های شناخته شدة شورای انقالب، مانند مرحوم هاشمی، مرحوم مهدوی کنی، شهید باهنر 
و شهید بهشتی به شدت درگیر رتق و فتق امور در وزارتخانه های به هم ریختة کشور بودند، 
بني صدر که عضویت در شورای انقالب را یدک می کشید، با فراغ بال به اقصی نقاط کشور 

سفر می کرد تا خود را به عنوان تئوریسین انقالب در افکار عمومی مطرح کند.
اقتصادی و  یا »عدالت اجتماعی،  »اقتصاد توحیدی«  با طرح شعارهایی چون  بني صدر 
سیاسی« توانست نظر افکار عمومی را بیش از پیش به خود جمع کند. از سوی دیگر، او که در 
همان مقطع، به میزان اثرگذاری و عمق نفوذ رسانه برای فعالیت سیاسی آگاه بود، در 29 خرداد 

سال 1358 اولین شمارة روزنامة شخصی خود را با نام »انقالب اسالمی« منتشر کرد.
روزنامة انقالب اسالمی، تریبونی قدرتمند و اختصاصی برای تبلیغ نام و دیدگاه های بني صدر در 
فضای جامعه بود؛ مضاف بر این که، او ازهمین تریبون نهایت استفاده را برای کوبیدن رقبای سیاسی 

خود، و در رأس آنها حزب جمهوری اسالمی با محوریت شهید بزرگوار آیت اهلل بهشتی می کرد.
در این میان، زنجیره ای از عوامل هم دست به دست هم داد که اوضاع در آستانة اولین 

انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه 1358، کاماًل بر وفق مراد ابوالحسن بني صدر شود.
- اولین آنها، تسخیر النة جاسوسی در آبان 1358 و استعفای دولت موقت در پی این اقدام 
انقالبی بود. به این ترتیب، اولین رقیب بالقوة بني صدر، مهندس مهدی بازرگان از دور خارج شد. 
- دومین رویداد، ابراز تمایل اکثریت اعضای »جامعة روحانیت مبارز« به کاندیداتوری 

ابوالحسن بني صدر بود. 
جامعة روحانیت در کنار حزب جمهوری دو مرکز قدرت اصلی نیروهای موسوم به مکتبی 
بود. در نهایت هم  نام بني صدر به  عنوان نامزد این جامعه معرفی شد و حتی شخصیت انقالبی 
پرجذبه ای چون صادق خلخالی که خود مدعی ریاست جمهوری بود، از بني صدر حمایت 
کرد. این تصمیم جامعة روحانیت، دقیقاً خالف  نظر حزب جمهوری اسالمی بود که دقیقاً 
قطب مخالف ابوالحسن بني صدر محسوب می شد. نامزد حزب جمهوری اسالمی، »جالل   الدین 
فارسی«، از مبارزین دورة پهلوی بود که دوره های چریکی را در اردوگاه های الفتح در لبنان 
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دیده بود و از همراهان و یاران شهید چمران و امام موسی صدر محسوب می شد.
- اما بزرگ ترین کمک به باال رفتن بخت پیروزی بني صدر، تنها 10 روز مانده به برگزاری 
انتخابات در 5 بهمن 1358 اتفاق افتاد و آن زمانی بود که شایعة ایرانی االصل نبودن جالل الدین 

فارسی توسط اردوگاه رقیب، یعنی جناح بني صدر، مطرح شد. 
ظاهراً جّد جالل الدین فارسی افغان بوده و این موضوع چالش بزرگی برای حزب جمهوری 
اسالمی در آستانة انتخابات به وجود آورد و جنجال بسیاری در عرصة عمومی برانگیخت. در 
نهایت داوری دربارة این موضوع به حضرت امام)ره( ارجاع شد و ایشان برای بری ماندن 
اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران از هرگونه شایبه ای، رأی به کنار رفتن آقای جالل الدین 

فارسی از دور رقابت داد.
طبیعی بود که برندة این چالش بزرگ کسی جز بني صدر نباشد. حزب جمهوری اسالمی 
در زمان کم باقی مانده، شیرازة توان رقابتی خود را از دست داد و به ناچار »حسن حبیبی« - از 

دوستان قدیمی بني صدر در دوران تحصیل در سوربن - را به  عنوان نامزد معرفی کرد. 
حسن حبیبی با وجود سالمت نفس و متعهد بودن، مقبولیت و محبوبیت عمومی چندانی 

در بین مردم نداشت و عماًل حزب جمهوری اسالمی در برابر بني صدر باخت را پذیرفته بود.
گفتنی است که بني صدر که در ماه های منتهی به انتخابات، در منصب وزارت دارایی 
قرار گرفته بود، به  خوبی از این موقعیت استفادة انتخاباتی می کرد و با مطرح کردن برنامه هایی 
چون ارایة وام های کم بهره به عموم مردم و تهیة مسکن رایگان برای اقشار کم درآمد، به طور 

روزافزون محبوبیت خود را باال می برد.
او از تاکتیک های جنگ روانی و تبلیغاتی هم غافل نبود. برای مثال، با وجود این که همة 
حرکات و سکنات او در سال 1358 انتخاباتی بود، تا هفته های پایانی مانده به انتخابات قصد 
خود را برای شرکت در انتخابات اعالم نمی کرد. به ناگهان، چند هفته مانده به انتخابات، او 
دقیقاً بعد از یک دیدار با حضرت امام، نامزدی خود را اعالم کرد تا این طرز فکر را ایجاد کند 

که با نظر شخص امام وارد عرصة رقابت شده است.
علی ایّ حال، با همة این توصیفات بني صدر در اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ 
ایران در 5 بهمن 58، با حدود 11 میلیون رأی، برندة قاطع انتخابات شد و به آرزوی دیرین خود 
رسید. رقیب اصلی او، دریادار احمد مدنی، فرماندة پیشین نیروی دریایی ایران 2.200.000 و 
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نامزد حزب جمهوری، حسن حبیبی، تنها 674000 رأی کسب کرد. و این چنین بود که سید 
ابوالحسن بني صدر، اصطالحاً با »توپ پُر«، اولین رئیس جمهور ایران شد.

خصلت های نکوهیدة بنی صدر 
یکی از عادت های زشت بنی صدر این بود که بدون دلیل به افراد اتهام می زد و بدون ارایة 

شواهد، اشخاص را متهم می کرد. 
بسیاری از شخصیت های برجستة کشور از تیرهای مسموم وی هرگز در امان نبودند. او 
بیشتر از همه، با آیت اهلل دکتر بهشتی خصومت می ورزید. بنی صدر که همواره از اجرایی شدن 
بند 10 اصل 110 قانون اساسی دربارة خودش بیمناک بود، مجلس را که می توانست به عدم 
کفایت وی رأی دهد، بسیار تضعیف کرد و آیت اهلل دکتر بهشتی رئیس قوة قضاییه که برابر 
همان بند قانونی مي توانست رأی به خالفکاری های وی بدهد، با تبلیغات گسترده، فراگیر و 
مستمر منزوی کرد و کار به جایی رسید که هواداران بنی صدر که عمدتاً اعضای منافقین بودند، 
به هنگام تشییع جنازة آیت اهلل طالقانی در 1358/6/20 با گستاخی، دسته جمعی شعار می دادند: 

بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو ُکشتی! 

حجت االسالم آقای فرزانه امام جمعة موقت مشهد می گفت: 
»شهید بهشتی سال 1359 برای ایراد چند سخنرانی در شهرهای خراسان به مشهد آمد. ما 

خود در معّیت ایشان بودیم. با آیت اهلل بهشتی به هر یک از شهرها که برای سخنرانی اعالم شده 

بود، رفتیم، هواداران بنی صدر و منافقین در حالی که عکس هایی از بنی صدر را با خود حمل 

می کردند، با شعارهای تندی که علیه آقای بهشتی می دادند، نگذاشتند که ایشان سخنرانی 

کنند. اما شهید بهشتی با سعة صدر فراوان تحمل می کرد و به روی خود نمی آورد.« 

برای آقای بنی صدر هیچ چیزی مهم تر از خودش نبود. این ایده، بسیار خطرناک بود و همین 
منظر بود که همه کس و همه چیز را تضعیف می کرد. چنین خصلتی در رهبران منافقین عموماً و 
در شخص مسعود رجوی به وفور و ویژه وجود داشت و اتفاقاً پس از ائتالف منافقین و بنی صدر، 
در هر دو اینها، این اخالق نکوهیده تقویت شد و مشکالت زیادی را برای کشور به وجود آورد. 
برای نمونه از ارتحال آیت اهلل طالقانی در تاریخ 1358/6/13 تا هفتم تیر 1359 که روز شهادت 
شهید بهشتی است، آیت اهلل بهشتی به مدت یک سال و 9 ماه و هفت روز زیر فشار سیاسی فزایندة 
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بنی صدر و هوادارانش از منافقین و احزاب معاند بود.
                                               )رحمه اهلل علیه(. 

اتهام شکنجه در زندان ها توسط بنی صدر 
اتهام شکنجه و چماق داری و منسوب کردن آن به نظام جمهوری اسالمی که از روزهای 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی شروع شده بود، از نیمة دوم سال 1359 با قّوت بیشتری دنبال شد 
و یکی از محورهای تبلیغاتی مهم سازمان منافقین محسوب می شد. به دنبال این شایعه سازی، 
بنی صدر و سایر گروهک های معاند و لیبرال  نیز به همراهی و هم نوایی با این تبلیغات پرداختند. 
به عنوان نمونه، پس از سخنرانی روز عاشورای بنی صدر در 28 آبان ماه 1359 و تأکید شدید 
او بر اتهام شکنجه در زندان ها، روزنامه های انقالب اسالمی، میزان و... با مقاالت تند و انتشار 

گزارش هایی از نمونه های شکنجه، به موضوع، هیجان و شور بیشتری بخشیدند. 
روزنامة انقالب اسالمی به صاحب امتیازی ابوالحسن بنی صدر، در گزارش بخشی از سخنرانی 

جنجالی او دربارة شکنجه در زندان های کشور نوشت: 
»رئیس جمهور سپس با اشاره به این نکته که در قانون اساسی ما چند جور زندان پیش بینی 

شده، گفت: 

- در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در کدام دین 

و در کجای اسالم، در کدام کشور اسالمی در حکومت اسالمی اش شش نوع زندان وجود دارد؟ 

چرا اینها تعطیل نمی شوند؟ چرا اینها تعطیل نمی شوند؟... چرا هر کسی و هر نهادی یک زندان 

داشته باشد؟ اینها باید تعطیل بشوند. 

جو اسالمی جو اعتماد است. اسالم دین اعتماد است، دین معنویت است، دین نترسیدن است. 

در اسالم فقط از خدا باید ترسید، آن هم در مقام گناه که باید ترسید. بنابراین آن همه دستگاه های 

ترسناک و مخوف درست نکنیم. چرا هیأتی تشکیل نمی شود و به کار این زندان های گوناگون 

نمی رسد؟ چرا رسیدگی نمی کند که آیا شکنجه هست یا نه؟ چطور ممکن است در رژیم اسالمی 

انسان و جان او این همه بی منزلت شده باشد که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون این که 

کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟... چطور می شود که اشخاص را می گیرند، زندان می برند و ماه ها 

جزو فراموش شدگان می شود؟ بس کنید این کارها را! دستگاه قضایی ما باید بی طرف باشد، مستقل 
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باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا کند و ابزار قدرت سیاسی بشود«.1

این سخنرانی بنی صدر منطبق با برنامه ریزی و خواست سازمان مجاهدین خلق بود. به مرور 
زمان با سندسازی، انتشار تصاویر پاهای تاول زده و کبود شدة بعضی از زندانیان و برخی ادعاهای 
دروغین شکنجه شدگان، این اتهام علیه دستگاه قضایی کشور از زبان گروه های معارض بلندتر 

شنیده می شد. 
در شهرستان های شیراز، کرج، اهواز و زندان اوین، مردان زندانی ادعای شکنجه با سیگار 
و یا میل داغ و مانند آن را داشتند و دختران هوادار منافقین مدعی تجاوز بودند که بعدها غالباً به 
ساختگی بودن آنها اعتراف  نمودند. برای نمونه می توان محمود محمدیان را در اهواز مثال زد 
که فیلم ویدیویی وی و شرح اعترافات او تکان دهنده است. فیلم ویدیویی گرفته شده حکایت 
از حداقل شصت نقطة سوزانده شده در بدن داشت که متهم با سیگار خود را سوزانده بود و طی 

نقشه ای قصد داشت آن را در مالقات عمومی به خانواده های زندانیان نشان دهد. 
نمونه های دیگر از این قبیل مدارک ساختگی را می توان در نشریة مجاهد دنبال کرد. 

ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق در شمارة 123 و در سلسله مطالبی با عنوان »گزارش 
مستند در مورد شکنجه« نوشت: 

»در ماجرای اخیر یکی دیگر از برادران ]محمود میری[ را در شیراز ربوده و در منزلی... 

مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می دهند. این برادر در فرصتی مناسب از غفلت شکنجه گران 

استفاده کرده و از طریق باغی که در مجاورت منزل بوده، موفق به فرار می شود و بدین 

ترتیب خانة امن مذکور و اسامی تعدادی از شکنجه گران مشخص می شود. این خانه متعلق 

به واحد اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران شیراز بوده و افراد آن نیز همگی از افراد سپاه 

پاسداران بودند که عالوه  بر حاکمیت حزب چماق داران جمهوری برای این ارگان، برخی از 

همان پاسداران نیز به طور مشخص با این حزب در رابطه هستند. 

الزم به توضیح است که بعد از فرار این برادر از آن خانه و لو رفتن آدرس آن، به دستور مقامات 
باالی سپاه، این خانه تعطیل شده و در حال حاضر به  صورت مسکونی معمولی در آمده است«. 2

در ادامة همین ماجرا، نشریة مجاهد گزارش مبسوطی از نحوة ربوده شدن، شکنجه و فرار 
محمود میری ارایه می دهد. اما مدتی بعد محمود میری، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که 

۱- روزنامة میزان، ۱۳59/8/۲9 
۲- روزنامة مجاهد، شماره ۱۲۳
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به عنوان قربانی معرفی شده بود، در خصوص مرکز شکنجة قالبی لب به اعتراف و افشاگری 
گشود و طی گفت وگویی اظهار داشت: 

»این اقدام به  وسیلة شخصی به اسم مستعار محمدتقی برنامه ریزی شده بود که با من 

خصومت شخصی داشت. هرچه من می خواستم به آنها بفهمانم که در این خانه عده ای معتاد 

و اوباش بوده اند و ربطی به سپاه نداشت، آنها کل جریان را به سپاه بر خالف ادعای نشریة 

مجاهد خانه ای که در آن من به وسیلة محمدتقی و هم دستان وی کتک خوردم، مرکز تجمع 

معتادان بود. نه آرم سپاه را در آن جا دیدم و نه چیز دیگری و من پس از کتک خوردن از آن جا 

فرار نکردم، بلکه به زور مرا ربط می دادند و می گفتند شما ضوابط امنیتی را رعایت نکردید و 

بعد از آن حدود 60 درصد از کسانی را که با من همکاری داشتند، کنار گذاشتند و از من هم 

استفاده نمی کردند، چون به قول خودشان ممکن بود ضربه بخورند«.

نقطه اتکای سازمان منافقین برای اثبات شکنجه در زندان ها، استناد به افرادی بود که حدود 
شرعی یا تعزیرات روی آنها اجرا شده بود. 

برخی مسؤولین ذی ربط نیز این بازی رسانه ای سازمان مجاهدین خلق را افشا نموده و 
گوشزد کردند که حدود تعزیرات، اجزای الینفک قضایی در اسالم است. 

سازمان مجاهدین خلق اما هنگامی که حقة رسانه ای خود را  در شرف برمال شدن دید، 
جاری شدن حد را با عبارت »کاله شرعی برای شکنجه« عنوان کرد و سعی در به حاشیه بردن 
احکام اسالم نمود. باال گرفتن آتش اتهامات و شایعات پیرامون شکنجه، پیش از واقعة 30 

خرداد، مسؤولین امر را واداشت که به اتهامات پاسخ بدهند. 
شهید محمد کچویی به عنوان سرپرست وقت زندان اوین با تشکیل یک مصاحبة مطبوعاتی 

به آماج شایعات سازمان مجاهدین خلق و لیبرال ها پاسخ داد:
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»من به عنوان یک مقام مسؤول، مسألة شکنجه در زندان اوین را رد می کنم. نوع زندان ها 

به این صورت است که زندان های موقت سپاه و کمیته در رابطه با زندان اوین هستند، زندان 

قصر هم مربوط به شهربانی است و سرپرست آن دادستان و شورای عالی قضایی می باشد... به 

ما وقتی اعتراض وارد می شود که به منافع افرادی که صد در صد مخالف هستند، ضربه هایی 

وارد می شود.«

سخنان آیت اهلل محمدی ری شهری، حاکم شرع دادگاه های انقالب ارتش دربارة ادعای 
بنی صدر نیز در آن مقطع بسیار مهم و روشنگر بود و عالوه بر پاسخ گویی مسؤوالن قضایی 

کشور، هیأت بررسی شایعة شکنجه نیز به فرمان امام خمینی تشکیل شد.
این هیأت با عضویت محمد منتظری به عنوان نمایندة امام خمینی، علی محمد بشارتی 
نمایندة مجلس، حسین دادگر دادستان عمومی تهران و گودرز افتخار جهرمی نمایندة شورای 

نگهبان شکل گرفت. 
پس از بررسی زندان ها و ارتباط با گروه های مدعی شکنجه، این هیأت همة اخبار مربوط 
را جمع آوری کرده و در نهایت همة آن ادعاها را بی اساس یافتند؛ ولی وجود موارد پراکندة 
ضرب و شتم برخی زندانیان را - آن هم به علت اقداماتی نظیر عدم رعایت انضباط، فحاشی، 

اغتشاش یا عدم رعایت نظافت - مورد تأیید قرار دادند.
نظر برخی از اعضای این هیأت در طول تحقیقات شنیدنی است. 

تعداد معـدودی ایذا و آزار که جنبـة شخصی داشت، دیـده شد کـه عاملیـن آن نیز تحت 
تعقیب قرار گرفتند. 

حسین دادگر، دادستان عمومی تهران اظهار داشت: 
»زندانیان پیش از هر چیز از بالتکلیفی و یا در انتظار عفو بودن خودشان می گفتند و 

این که اصالً شکنجه وجود ندارد و چرا این سؤال را می کنید؟!« 

شهید محمد منتظری، نمایندة امام خمینی در هیأت بررسی شکنجه، در میانة تحقیقات به 
نکتة مهمی اشاره می کند:

»نظام حاکم بر بازجویی ها و بازپرسی و دادگاه ها و زندان های ما به هیچ وجه مبتنی بر 

شکنجه نیست و اگر موارد معدودی دیده شده، به طور استثنایی و از سوی افراد غیرمسؤول 

بوده است و اتهام وارد به روش بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به  هیچ وجه 
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صحیح نیست... تجاوز به یک جوان را به عنوان نمونه ای از شکنجه یاد می کردند که هیچ 
ربطی به شکنجه ندارد، بلکه مربوط به انحراف جنسی است«.1

همچنین پس از تحقیقات مسؤولین قضایی وقت و هیأت رسیدگی به شایعة شکنجه که از 
جانب امام خمینی مأموریت گرفته بودند، مشخص شد عکس های منتشر شده از بدن و پاهای 
کبود و تاول زده هم مربوط به افرادی بود که در اثر داشتن روابط نامشروع یا شراب خواری 

محکوم شده بودند و حکم شرعی نظیر شالق در مورد آنها به اجرا در آمده بود.
به عالوه مشخص شد که در دادگاه مواد مخدر این مسأله حادتر بود؛ که همگی به تعزیر 

و احکام شرعی مربوط می شد. 
سرانجام در روز 30 فروردین ماه 1360 اعضای هیأِت بررسی در تلویزیون گرد هم آمدند 
و طی مصاحبه ای که بیش از یک ساعت طول کشید، اعالم کردند که وجود هر نوع شکنجه 
در زندان ها دروغ محض است. مقاالت و مصاحبه های روزنامه های کیهان، اطالعات، جمهوری 
اسالمی و سپس گزارش نهایی هیأت مزبور که به رهبری و مسؤوالن رسمی کشور ارایه شده 

بود، همگی مؤید اجرای حدود و تعزیرات و نتیجه گیری فوق بود. 

شرح موضوع اتهام شکنجه در زندان ها و تشکیل هیأت بررسی
گفتیم که برای عنصری مثل آقای بنی صدر، هیچ چیز و هیچ کس اهمیّت نداشت. به همین 
دلیل خیلی راحت انقالب اسالمی را تضعیف می کرد و نهادهای انقالبی و شخصیت های مورد 
احترام مردم را زیر سؤال می برد؛ بدون آن که به تبعات اظهارات و عملکرد خود بپردازد. عناصر 
ضد انقالبی داخلی و مطبوعات هوادار بنی صدر هم با آب و تاب فراوان موضع گیری های او را 
پوشش می دادند. دنیای استکباری هم حرف های او را نقل می کرد و اتهامات وی به انقالب را 

با بزرگ نمایی در رسانه های جمعی خود ذکر می کردند. 
یکی از ادعاها و اتهام های وی وجود شکنجه در زندان های انقالب بود. بنی صدر وقتی مطلبی 
را نقل می کرد، بحث روز کشور می شد و روزهای متمادی ابعاد سخنان وی را تشریح می نمودند. 
اتهام شکنجه در زندان های کشور اتهام ناروا و بدی بود و متأسفانه این اتهام ابعاد بین المللی 

پیدا کرد و محافل صهیونیستی و کمیسیون حقوق بشر مدعی ما شدند. 
۱ - روزنامة کیهان، ۱۳60/۱/۳0
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ابعاد این اتهام به قدری وسیع بود که امام خمینی)ره( درصدد چاره برآمدند و به آیت اهلل 
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی تکلیف کردند که هیأتی را برای بررسی اتهام شکنجه تشکیل دهد. 
حضرت امام نخست شهید محمد منتظری را به عنوان نمایندة خود در این کمیسیون تعیین فرمودند. 
موضوع به مجلس منعکس شد. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی موضوع را در دستور کار 
مجلس قرار دادند. قرار بر این بود که یک نفر از مجلس برای عضویت در آن کمیسیون 

انتخاب شود. در آن روز دو نفر کاندیدای این کار شدند. 
- حجت االسالم والمسلمین آقای محی الدین انواری، نمایندة شهرستان رزن

- علی محمد بشارتی، نمایندة شهرستان جهرم 
نمایندگان مجلس با 157 رأی اینجانب را انتخاب کردند. مرحوم آقای انواری هم 16 رأی آورد. 
شورای نگهبان نیز آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی عضو حقوق دانان آن شورا را انتخاب 
کرد و معرفی نمود. از قوة قضاییه هم که 2 نفر باید انتخاب می شدند، آقای حسین دادگر دادستان 

تهران و آقای عابدي همدانی از دیوان عالی کشور برگزیده و معرفی شدند. 
به دعوت آیت اهلل موسوی اردبیلی به دیدار ایشان رفتیم و گروه پنج نفره خدمت ایشان 

معرفی شدند و احکام مربوط برای اعضا در تاریخ 1359/9/26 صادر و تحویل اعضا شد. 

تحلیل 
در تمامی یک ساعتی که اعضای پنج نفرة گروه تحقیق خدمت آیت اهلل اردبیلی دادستان 
ُکّل کشور بودیم، به مسائل دیگری غیر از موضوع اتهام بنی صدر به کشور مبنی بر وجود 
شکنجه در زندان ها گذشت. بین مقامات آن روز کشور، ما آقای اردبیلی را در آن امر مهم 
بی خیال تر از همه دیدیم. در مورد صدور حکم که کپی آن را آورده ایم، به خوبی آن بی توجهی 
را می توان مشاهده کرد. حکم مزبور بی شماره و حتی بدون تاریخ بود. وقتی مشاهده کردم که 
حکم فاقد تاریخ است، از ایشان خواستیم که حداقل ذیل امضای خود تاریخ بنویسند. مشارالیه 
به همین پیشنهاد هم عمل نکرد و با تکان دادن سر و گردن خود، یعنی برو بابا دلت خوش است! 

تاریخ می خواهی چکار کنی؟ 
وقتی مورد اتهام وجود شکنجه در زندان های کشور را خطری سازمان یافته برای تضعیف 
انقالب و امام مطرح می کردیم، ایشان سیستماتیک بودن این گونه اتهامات و دشمنی ها را ابداً 
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قبول نداشت و آن را عادی و ساده می پنداشت. در حالی که بعداً دیدیم و همگان دیدند که 
عملکرد و مواضع بنی صدر، امری ساده و مجرد و عادی نبود و او چه مصیبتی برای کشور را 

ایجاد کرد که فاجعة 7 تیر و 8 شهریور، دو نمونه از آن مصیبت هاست. 

سرانجام کار هیأت بررسی شایعة شکنجه 
آیت اهلل موسوی اردبیلی شب های سه شنبه در تلویزیون حضور می یافت و ضمن اظهارنظر در 
زمینه های قضایی، به سؤاالت خبرنگاران پاسخ می داد. در این برنامه خبرنگاری از ایشان پرسید: 

- کار هیأت بررسی شایعة شکنجه به کجا انجامید؟ 

ایشان در پاسخ گفت: 
- متأسفانه به دلیل عدم شرکت  آقای علی محمد بشارتی نمایندة مجلس مدتی است که 

جلسات این هیأت برگزار نمی شود.

ایشان در ادامه گفت: 
من در همین جا از ایشان می خواهم یا به طور مرتب در جلسات هیأت شرکت کنند و یا 

این که استعفا دهند تا مجلس نفر دیگری را انتخاب و معرفی کند. 

ما خود آن مصاحبه را در منزل مشاهده کردیم و شدید تأسف خوردیم. همه می دانستند و 
اعضای گروه هم می دانستند که ما بیشتر از بقیة اعضا به مسؤولیت خود واقف بودیم و به خطیر 

بودن این مسؤولیت توجه داشتیم. 

دالیل عدم شرکت 
مدتی بود که لیبرال های مجلس و هواداران بنی صدر در جلسات علنی مجلس شرکت 
نمی کردند. به همین دلیل بعضی از روزها مجلس که برای رسمیت یافتن، باید 180 نماینده 
در جلسه حضور داشته باشند. اما برخی اوقات تعداد حاضرین به این عدد نمی رسید و مجلس 
تشکیل نمی شد. ما هم که برابر مقررات باید هر روز در جلسات هیأت شرکت می کردیم، از 
سوی آیت اهلل هاشمی موظف شدیم حضور در مجلس را در اولویت قرار دهیم. به همین دلیل 
هیأت نمی توانست تشکیل جلسه بدهد. زیرا مرحوم شهید منتظری به کارهای دیگری اهمیت 
می داد و آقای دکتر افتخار جهرمی هم برای پی گیری کارهای حقوقی کشور به طور دایم بین 
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تهران و هلند در رفت و آمد بود. از این رو جلسات با حضور 3 نفر رسمیت می یافت و اگر ما 
هم نمی رفتیم، جلسه منعقد نمی شد...

تشنج در مجلس 
در جلسة سه شنبه یعنی فردای شبی که آقای اردبیلی از ما به دلیل عدم شرکت در جلسات 
هیأت بررسی شایعة شکنجه گالیه کرده بود، حجت االسالم آقای محمدجواد حجتی کرمانی 
نمایندة مجلس نطق قبل از دستور داشت. برابر آیین نامة داخلی مجلس سه نماینده می توانستند 
به نوبت، هریک به مدت ده دقیقه از مسائل حوزة انتخابیة خود بگویند و یا به مهم ترین مسائل 

کشور اشاره داشته باشند. 
آقای حّجتی در آن جلسه گفت:

 نمایندگان محترم مجلس شب گذشته الحاح و التماس رئیس دیوان عالی کشور آیت اهلل 

موسوی اردبیلی را در مورد عدم شرکت نمایندة مجلس آقای بشارتی در جلسات هیأت 

برادرمان آقای بشارتی  از  نماینده  به عنوان یک  شایعة شکنجه مشاهده کردند. من هم 

می خواهم که یا به طور مرتب در جلسات هیأت شرکت کنند و یا آن که استعفا بدهند تا ما 

شخص دیگری را انتخاب کنیم. 

آن نطق کوتاه اما سراپا اهانت و اسایة ادب هیجان زیادی در مجلس ایجاد کرد. 
مجلس، ما را همواره به صداقت و والیتمداری و روحیة انقالبی می شناخت؛ برخالف بعضی ها 
که هر روز رنگ عوض می کردند. به همین دلیل ما که مورد هتک قرار گرفته بودیم، از ریاست 
مجلس آیت اهلل هاشمی تقاضا کردیم که اجازه دهند برابر مادة 12 آیین نامة داخلی مجلس به مدت 

ده دقیقه از خود دفاع کنیم. 
مجلس یکپارچه به حمایت از ما برخاست و سرانجام ما پشت تریبون مجلس قرار گرفتیم. 

گزارش به مجلس 
ما پس از حمد خداوند سبحان و صلوات بر پیامبر و آل او سخن را این گونه آغاز کردیم: 
اهل منطق می گویند قطع و یقین هرکس که بدون دلیل و سریع به قطع و یقین برسد، 

پذیرفته نیست. به چنین قطعی )قطع قطاّع( می گویند. چنین آدمی اگر ادعای رؤیت هالل 
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کند، هیچ کس از وی نمی پذیرد. 

سپس در ادامه گفتم. 
ما با آقای ُحّجتی کرمانی دو سال هم   بند و هم  سلولی بودیم. ای کاش این آقا از من می پرسید 

چرا در جلسات هیأت شرکت نمی کنید تا من برای ایشان توضیح می دادم که من با نظر رئیس 

مجلس باید اولویت را به مجلس می دادم که این گونه کردم. 

سپس مقداری راجع به شکنجه های ماالیطاق در زمان رژیم گذشته صحبت کردیم و 
نمونه هایی از همان شکنجه ها که بر روی خود ما توسط ساواک اجرا شده، به مجلس گزارش 

دادیم. از جمله گفتیم:
5 ناخن دست و پای ما را کشیدند و بدن ما را با چراغ سوزاندند. اما امروز گروه ها و گروهک های 

مسّلح که جایگاهی در انقالب اسالمی ندارند و مردم آنها را طرد کرده اند، به طور مستمر و با 

اتهام های واهی، انقالب و دستاوردهای انقالب را تضعیف می کنند و خوراک برای رسانه های بیگانه 

و دشمنان کینه توز مهیا می کنند. از جملة این اتهامات موضوع شکنجه در زندان هاست. 

سپس گفتم:
اگر به زندانیان مرخصی می دهند، نامش را شکنجه می گذارند؛ 

                                        آری در زندان های ما شکنجه هست؛ 

اگر به زندانیان سیاسی مالقات حضوري می دهند، این را شکنجه می نامند. 

                                                                    بلی در زندان ها شکنجه هست؛

اگر به زندانیانی که محکومیت طوالنی دارند، می توانند با تلفن با خانواده هاشان صحبت 

کننـد، شکنـجـه نـام مـی گـذارند؛

  در زندان های ما شکنجه هست؛

اگر زندانیانی که مرتکب قتل شده اند، اجازه دارند که از منزل آنها برایشان غذا بیاورند 

اسـمـش را شـکنـجه مـی نـامـند؛

  در زندان های ما شکنجه هست؛

اگر به افراد گروهک های مسّلح که اتهام قتل و انفجار دارند، 

                         تلویزیون و روزنامه می دهند، شکنجه است؛

                                    آری در زندان های ما شکنجه هست؛
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اگر به اعضای سازمان های محارب و مسّلح اجازه می دهند که مایحتاج آنها را از بیرون 

تهیه کنند و آنها زندان را برای خودشان مثل هتل کرده اند، این شکنجه است؛

                                                           آری در زندان های ما شکنجه هست؛

اگر به کسانی که مسّلح دستگیر شده اند و خود اقرار کرده اند که قصد ترور شخصیت های  

کشور را داشته اند، اجازه می یابند در زندان علیه انقالب و امام تبلیغ کنند و عضوگیری نمایند و به 

اعضای گروه خود آموزش چریکی می دهند و زندانبان های خود را تحقیر می کنند و از موضع باال 

با مسؤوالن زندان برخورد می کنند و خود را پیروز نهایی معرفی می کنند و برای شکست انقالب 

تاریخ تعیین می کنند و هیچ کس هم مانع فعالیت های آنها در زندان نمی شود،

                                                                                      اینها شکنجه است،

                                          بلی، در زندان های ما شکنجه فراوان است. 

آری مخالفان انقالب چشم دیدن دستاوردهای عظیم انقالب را ندارند؛ لذا علیه انقالب 

مرتباً تبلیغ سوء می کنند. 

در تمامی مدتی که ما مشغول گزارش به مجلس بودیم، آیت اهلل هاشمی به آهستگی ولی 
مرتب به من می گفت:

- آقای بشارتی آفرین؛ ولی دیگر بس است. 

ما نفهمیدیم مالحظة آقای هاشمی چه بود که از من می خواست حرفم را کوتاه کنم. شاید 
ایشان می ترسید ما تپق بزنیم. یا این که نگران بود که لیبرال ها و منافقین بالیی بر سر ما بیاورند. 

سرانجام به صحبت های خود پایان دادیم. 
مجلس که به شدت تحت تأثیر بیانات ما قرار گرفته بود، به جای سه بار شش بار تکبیر 

گفت وما بالفاصله به جایگاه خود برگشتیم.
 انبوه نمایندگان مجلس اعم از روحانی و غیرروحانی پیش ما آمدند و  عمیقاً اظهار محبّت 

و تشکر و حمایت کردند. 
حوالی ظهر بود که مجلس تمام شد.پس از اقامة نماز و خوردن ناهار، تلفنی از دفتر آیت اهلل 
موسوی اردبیلی درخواست وقت مالقات کردم تا گالیة خود را از اظهارات غیردوستانة ایشان 
در مصاحبه ابراز بدارم. دفتر ایشان تلفن ما را گرفت و وقت مالقات را برای ساعت 4/5 بعد از ظهر 

تعیین کرد و من از تعیین سریع وقت تعجب کردم. 
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مالقات با آیت اهلل موسوى اردبيلى 

رأس ساعت 4/5 منشی ما را به اتاق آیت اهلل موسوی هدایت کرد. با کمال تعجت دیدم که 
آیت اهلل تا بیرون اتاق به استقبال ما آمد و پس از مصافحه و معانقه ما را به اتاق کار خود دعوت 

نمود. به من اصرار می کرد که قبل از ایشان وارد دفتر بشوم. نپذیرفتم.
این رفتار ایشان بی سابقه بود. پس از استقرار بر مبل مالقات، بدون مقدمه گفتم:

- جناب آقای موسوی من آمده ام از شما گالیه کنم...

آقای موسوی کلماتی به من گفت و احترامی گذاشت که بسیار غریب بود. 
ایشان گفت: 

من امروز ساعت 9 با امام مالقات داشتم. هنوز به درستی استقرار نیافته بودم که امام به من 

فرمودند:

- آیا امروز نطق آقای بشارتی در مجلس را شنیدید؟ خیلی خوب صحبت کرد. 

گفتم: خیر، من در مسیر جماران بودم و نشنیدم. 

امام فرمودند: 

- حتماً بروید نوار صحبت ایشان را بگیرید و گوش بدهید. خیلی خوب صحبت کرد.

ما که همواره از حمایت ها و محبّت های امام بهره مند بودیم، حرف های آیت اهلل ما را 
شدیداً تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل از طرح موضوع مالقات صرف نظر کردیم و پس از 

مدت کوتاهی از آیت اهلل خداحافظی کردیم و از دفتر خارج شدیم.  

گزارش به حضرت امام 

شنبه هفتة بعد به محضر حضرت امام)ره( مشرف شدیم. در این جلسه به غیر از آقاي دکتر 
افتخار جهرمي که براي پي گیري مسائل حقوقي ایران به هلند رفته بود، بقیة اعضا حضور داشتند.

ابتدا شهید محمد منتظري گزارش مختصري از کار هیأت و بازدید از زندان ها به عرض 
امام رساند و تأکید کرد که خط مشي رسیدگي به متهم ها در زندان ها به هیچ وجه همراه با 

شکنجه نیست... 
آقاي دادگر هم به لحاظ حقوقي مطالب مختصري مطرح کرد.

سپس نوبت به ما رسید. حضرت امام در حین گزارش آن دو نفر، دو سه بار به ما نگاه 
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کردند. شاید منتظر بودند که گزارش ما را بشنوند. چون همان گونه که قباًل گفتم حضرت امام 
سخنراني ما را در مجلس که به طور مستقیم از رادیو سراسري پخش مي شد، شنیده بودند. لذا 
من چندان طوالني حرف نزدم، فقط گفتم ما به همة زندان هاي پایتخت اعم از زندان قصر، 
اوین و کمیتة ضد خرابکاری سرزدیم و با زندانیان مالقات کردیم و حرف آنها را هم شنیدیم. 
همان گونه که در گزارش خود به مردم از طریق تریبون مجلس هم گفتیم، منافقین و هواداران 
آنها که هیچ جایگاهي در انقالب و هیچ پایگاهي در بین مردم ندارند، به منظور تضعیف 

انقالب، موضوع شکنجه در زندان ها را مطرح کرده اند؛ که کذب محض است. 
سپس گفتم که ما خود سال هاي طوالني در همین زندان ها بوده ایم و شکنجه هاي ساواک 
را به اشکال مختلف دیده و شنیده بودیم. منافقین که امکانات ایجاد انقالب توسط روحانیت 
را محال مي دانستند، پس از تحقق انقالب بسیار تالش کردند بر موج انقالب  سوار شوند؛ آن 

هم میسر نشد و پس از پیروزي انقالب هم لحظه اي از تضعیف انقالب دست بر نداشته  اند... 
حضرت امام ضمن تشکر از هیأت و تقدیر از اعضا که حاصل کار خود را که نبود شکنجه 

در زندان هاست، به مردم داده بودند، براي موفقیت اعضا دعا کردند. 

نگاهى به مسألة شکنجه در زمان شاه

بد نیست برای آشنایی با مسألة شکنجه اشاره ای داشته باشیم به شکنجه در زمان پهلوی. 
بسیاری از افرادی که در متن انقالب بودند و دورانی از عمر خود را نیز در زندان های 
طاغوت گذرانده بودند و رفتار ناهنجار و حقارت بار عوامل ساواک که سـرپنجه های اسرائیـل و 
آمریکا محسوب می شدند، دیده بودند، چگونه با زندانیان رفتار می کردند؛ زندانیانی متفاوت با 
خاستگاه های مختلف و اتهام های کوچک  و بزرگ که رژیم شاه، همه را به چشم دشمن جدی 
خود محسوب می کرد، در زندان های قرون وسطایی نگاهداری می نمود و گاه مدت ها، به دلیل 

قطع کردن برق، تفاوتی بین شب و روز احساس نمی کردند. 
گماشتگان خشن، بی سواد و ساده لوح که فقط خشونت را آموزش دیده بودند، سرنوشت 
تعداد قابل مالحظه ای از مردم کشور اعم از علما، دانشجویان، بازاری ها و اساتید دانشگاه و گاه 
خانم ها را در شکنجه گاه های اوین، قزل قلعه، قصر، کمیتة ضدخرابکاری و... به اتهام مشترک 

اقدام علیه امنیت کشور!! به شکل برنامه ریزی شده شب و روز شکنجه می کردند.
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راستی اتهام آنها چه بود؟
 بهتر است پاسخ سؤال را از قلم و زبان فرح پهلوی، شهبانوی نیکوکار!! ایران بخوانیم:

»حقیقت این است که سازمان امنیت و اطالعات کشور در دوران ریاست ارتشبد نصیری 

کار علمی و اطالعاتی نمی کرد و شعور نداشت بفهمد قضایا از کجا آب می خورد و این مردم 

تظاهرکننده و ارتباط این گروه ها با هم چطور است. و غیره و غیره... یک دستگاه بگیر و ببندی 

بود که چند جوان را به جرم خواندن کتاب و مجله!؟ و یا گوش کردن به رادیوهای خارجی! دستگیر 

و زندانی می کرد و برای آن که کار خودش را مهم نشان بدهد، از دستگیرشدگان، اعترافات عجیب 

و غریبی می گرفت که مثالً عامل خارجی ها هستند! 

و جاسوس هستند!

 از این حرف ها... 
ما این حقایق را متأسفانه دیر فهمیدیم!؟«1

به قول معروف، آن قدر عزا داغ است که حتی مرده شوی هم گریه می کند.

راستی َغّسال که بین مجموع دست اندرکاران کفن و دفن از همه بی تفاوت تر نسبت به جنازه 
و شخص مرده است،چه اتفاقی باید بیفتد و شخص مرده  چه کسی باشد که از غسل دادن او به 

گریه بیفتد؟
حال چه روی داده که فرح پهلوی که در تمامی جنایات دودمان پهلوی سهیم و شریک 

است، از دستگیری ها و شکنجه ها و محکومیت های مردم ایران انتقاد می کند؟
واقعیت آن است که بانو فـرح می خواهد پس از فـرار از کشور و زندگـی در غرب ژست 

آزادی بگیرد.

عزل بنى صدر

به رغم تالش های همه جانبة امام برای حفظ بنی صدر در مسؤولیت خود، وی که دنبال براندازی 
نظام بود، آنی از تعقیب برنامه اش درجهت برهم زدن اوضاع سیاسی کشور، دست برنداشت. 

سیاست امام همواره حفظ شرایط سیاسی کشور بود، به خصوص ایشان نمی خواستند اّولین 
رئیس جمهوری انقالب عزل شود. سیاست امام توصیه به مسؤوالن برای حفظ وحدت نیروها و 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 7۳4
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تقویت مسؤوالن بود، امّا این سیاست باب طبع استکبار جهانی، منافقین و شخص بنی صدر نبود.
بنی صدر به خصوص پس از آن که با منافقین متحد شد، از این اتحاد خرسند بود. زیرا 
منافقین با این اتحاد برای خودشان در کشور سکوی پرشی یافتند که به خیال خام خودشان 
تصور می کردند می توانند از این سکو به قدرت دست یابند. بنی صدر هم که با خوش خیالی و 
تحلیل های کودکانه، حمایت سران کشور را از دست داده بود، فریب منافقان را خورد و با آنها 
متحد شد. او هم گمان می کرد با متحد شدن با منافقین مسلّح می تواند مخالفان خود را از صحنه 
خارج کند. سخنرانی گستاخانة وی در 1359/12/14 در دانشگاه تهران، هم اعالم موجودیت 

تشکیالت جدید خود و هم بی اعتمادی به همه کس و همه چیز بود.
بنی صدر آن روز و طی یک سخنرانی طوالنی، ماهیت حقیقی خود را توسط خودش آشکار 
ساخت. یعنی اگر افرادی در بین مسؤوالن و حتی مردم عادی بودند که از سال ها قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی، بنی صدر را شناخته بودند و فهمیده بودند که وی اصاًل قابل اعتماد نیست و به 
دلیل ضعف شدید اعتقادات اسالمی و گرایش عمیق وی به مصدق و ملی گرایی، نمی تواند در 
نظام جمهوری اسالمی مسؤولیت کلیدی را تصاحب کند، مسلماً اوضاع در مورد او به گونة 
دیگری رقم می خورد و نمی توانست مردم و کشور و بزرگان را این گونه بازی دهد و از آنان 

سوء استفاده نماید.
وی پس از رسیدن به قدرت، مستقیم و یا غیرمستقیم با آمریکا و متحدین منطقه ای او 
متصل شد و جداً درجهت براندازی نظام تالش کرد. ساده ترین دلیل آن، سخنرانی وی در 

1369/12/14 در دانشگاه تهران و تجلیل گستاخانة وی از مصّدق بود. 
درست است که عده ای از خواص در سال های بحران مدیریت و رهبری دینی، گرایشی 
متفاوت به  ملی گراها پیدا کردند، اما در  سال های بعد و به خصوص بعد از پشت کردن مصدق 
به آیت اهلل کاشانی و کمک پیدا و پنهان وی به کودتای 28 مرداد 1332، به کلّی از آنها بریدند. 
مردم سیاسی ما به خصوص پس از طرح والیت فقیه و هدایت صادقانه، شجاعانه، عالمانه و 
بی نقص امام خمینی در برانگیختن مردم در مقابله با دولت و دربار ، سرانجام توانستند پیروزی 
انقالب اسالمی را با هزینة کم و سرعت زیاد رقم زنند و دیگر تردیدی برای ملّی گراهای 
متعصب نماند که امید بستن مردم آگاه ما به ملی گرایی در حقیقت فاتحه خواندن بر قبری است 

که اصوالً جنازه ای در آن نیست.
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امام خمینی، در چند جا، در مورد ملّی گراها و اشتباهات آشکارشان و اصرار بر ادامة همان 
اشتباهات، به دفعات صحبت کردند. از جمله گفتند:

»ما چقدر از ملّی گراها سیلی خورده ایم.«1
»افراد ملّی گرا به درد ما نمی خورند.«2

»ملّی گرایی خالف اسالم است.«3
»ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است.«4

»نگذارید بگویم در زمان ملّی گراها چه بر ما گذشت.«5

امّا مأموریت بنی صدر و همراهان وی به رغم مخالفت امام خمینی با ملی گرایی، چیز دیگری 
بود و کار را به جایی کشاند که حضرت امام خمینی به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تأکید کردند 

که طرح مجلس برای به اجرا گذاشتن بی کفایتی بنی صدر را شروع کند. 
آیت  اهلل هاشمی می نویسد:

»احمدآقا تلفن کرد و گفت:

- امام می فرمایند زودتر مجلس در مورد آقای بنی صدر تصمیم بگیرد. امروز، بنی صدر، 
جواب مغرورانه ای به اظهارات امام داده. معلوم است نمی خواهد به راه بیاید«.2

گفتنی است که از مدت ها قبل مجلس شورای اسالمی در صدد بود که مشکالت سیاسی 
کشور که عمدتاً از بنی صدر نشأت می گرفت، با عزل بنی صدر به طور ریشه ای برطرف کند. 

زیرا طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی:
- رهبر انقالب می تواند با رأی قوة قضاییه و مجلس مبنی بر عدم کفایت 

سیاسی، رئیس جمهور را عزل کند.

بنی صدر که به خوبی از این قدرت مجلس وقوف داشت، همواره  دنبال انحالل مجلس 
بود. او چندین بار به امام توصیه کرده بود که مجلس را منحل کنند؛ ولی با مخالفت همیشگی 
امام مواجه شده بود. ولی شرایط و  اوضاع کشور تغییر کرده بود و به خصوص پس از سخنرانی 

وی در دانشگاه، عزم امام بر عزل وی کاماًل جزم شده بود.

۱ تا 5 - همگام با انقالب اسالمی، علی محمد بشارتی، ج ۲، ص ۲۳9، به نقل از صحیفة امام 
۲- عبور از بحران، آيت اهلل هاشمی رفسنجانی، تحلیل رويدادها، سال 60 ، ص ۱57 
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عزل بنى صدر با رعایت همة مالحظات قانونى

گروهی از نمایندگان مجلس از جبهة خودی ها اصرار داشتند که بدون فوت  وقت بنی صدر 
را با طرح سه فوریتی مجلس، عزل نمایند و در این زمینه می خواستند سرعت را در دستور کار 
مجلس قرار دهیم. امّا افرادی مثل آیت اهلل خامنه ای می گفتند چون این کار بسیار مهم است، باید 
تمامی مسیر مجلس دقیقاً برابر قانون انجام شود. به همین دلیل، طرح کلّی موضوع در مجلس 
تهیه و به رأی گذاشته شد و پس از تأیید شورای  نگهبان، آیین نامة مربوط سریعاً تهیه و آماده شد 

و در جلسة چهارشنبه 27 خردادماه 1360 به تصویب اّولیه رسید.

یک خاطرة تلخ از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از فعالیت های تخریبی هواداران بنی صدر در مجلس به منظور 

عقیم گذاشتن طرح نمایندگان می نویسد:
»ماده ای در آیین نامه با پیشنهاد آقای محمد مجتهد شبستری و موافقت من اضافه شد 

که مشکلی به بار نیاورد. 

به موجب این ماده، رأی دو سوم نمایندگان، برای سلب کفایت سیاسی الزم می شد. 

عده ای از نمایندگان تند مجلس، با این که اکثریتشان رأی به این پیشنهاد دادند، ناراحت 

شدند. چون احتمال ضعیفی وجود داشت که عده ای رأی ممتنع بدهند و با این که بیش از 

140  نفر پیشنهاد عدم کفایت سیاسی را امضا کرده اند، احتمال این که رأی الزم را نیاورد، به 

وجود آمده بود. 

می خواستند جلسه را به هم بزنند، من مقاومت کردم. شاید موافقت من با این ماده از 
اشتباهات سیاسی من است. خداوند به خیر گرداند. اعوذباهلل.«1

راستی ما که خودمان را در تهیة طرح عزل بنی صدر ذی حق می دانستیم، از ظرفیت های خود 
استفاده نمی کردیم، اما بنی صدر تمامی نیروهای هوادار خود را به کار گرفته بود تا اقدام مجلس 
را فشل کند. مثاًل اعضای نهضت آزادی و جبهه ملّی در روزهای بررسی صالحیت سیاسی 
بنی صدر به مجلس نمی آمدند تا شاید با این اقدام، مجلس را از اکثریت بیندازند. از طرف دیگر 
اشخاص لیبرال و هوادار خود را به مجلس می فرستاد تا با اخالل در تهیة آیین نامه های مربوط، 

بررسی در این زمینه را به تعویق و یا چالش بکشانند. 
۱- عبور از بحران، ص ۱59 
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به  هر  حال اگر لیبرال ها و ملّی گراها و عده ای از افراد متزلزل که حتی طرح را امضا کرده 
بودند، چنان چه با لیبرال ها همراهی می کردند و در لحظة رأی گیری به طرف مقابل متمایل 
می شدند و طرح مجلس، اکثریت را نمی آورد، معلوم نبود چه فاجعة عظیمی به وجود می آمد!! 

َفاْعَتِبُروا َيا ُأولِي الْْبَصاِر1
ای اهل بصیرت عبرت بگیريد.

همین یک خاطره برای بی اعتبار بودن لیبرال ها و ملّی گراها کافی  است؛ یعنی عده ای در 
لباس روحانیت دشمن کینه توز روحانیت می شوند.

بررسى کفایت سياسى بنى صدر در مجلس

خوشبختانه مجلس در بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر، انقالبی عمل کرد. یعنی به رغم 
آن که قانونی عمل شد، اما بحث های شفاف و ردیف کردن درست انحراف های راهبردی 
بنی صدر و مشکل آفرینی های وی و متحد شدن او با منافقین نشان می داد که وی از ابتدای 
انقالب با نظام اسالمی و انقالبیون ناسازگاری داشته و با بحران آفرینی ها مانع استقرار انقالب 
اسالمی در کشور و ثبات در کشور بوده است. همچنین پیوند با ملّی گراهای وابسته به آمریکا 
و اتحاد با لیبرال ها، بی دین ها، سلطنت طلب ها و پیوند با افراد ضدانقالب و یا غیرانقالبی... در 

گفتار نمایندگان طرفدار طرح عدم کفایت وی فراوان بود. 
ما اگرچه به عنوان موافق طرح نام نویسی کرده بودیم، ولی نوبت به ما نرسید. 

در این مورد آیت اهلل خامنه ای الحق که خوش درخشیدند. همچنین آقای موسوی خوئینی ها 
خیلی خوب صحبت کرد.2

حواشی اقدام مجلس
هر وقت در کشور اقدامی برای ایجاد امنیت بیشتر در جهت تقویت نظام صورت می گرفت، 

افراد مختلف ماهیّت خود را نشان می دادند. 
در بررسی صالحیت  سیاسی بنی صدر، خیلی از افراد ضدانقالب فعال شده بودند.

 آیت اهلل هاشمی می نویسد:
۱- سورة حشر، آية 8  

۲- عبور از بحران، ص ۱64 



82

»شب آقای محسن رضائی آمد و خبر داد کسانی از مخالفـان که در گذشتـه، قصد کـودتا 

داشتند، این روزها فعال شده اند و با آقای بنی صدر در تماسند و زمان را مناسب می دانند. سپاه 

در تعقیب آنهاست. آقای بنی صدر یک روز  است که مفقوداالثر است. احتماالً در رابطه با همین 
توطئه باشد. توطئه گران از سلطنت طلبان و ملی گرایانند و بعضی از اطرافیان آقای بنی صدر.«1

رئیس مجلس خاطرة دیگری  هم از آن روزهای پرالتهاب نقل می کند:
»آقای رضائی از اطالعات سپاه آمد و اطالعاتی در  مورد فعالیت ضدانقالب و اسنادی که از 

النة جاسوسی علیه آقای بنی صدر به دست آمده، گزارشی داد. فعالیت های شاپور بختیار، اشرف 

پهلوی، رضا پهلوی، فرح پهلوی، حسن نزیه، ارتشبد اویسی و محسن پزشکپور و فعالیت های 

عوامل داخلی آنها را در جزوه ای تنظیم کرده بودند که با هدایت آمریکا می خواستند هماهنگ 
کنند، ولی نتوانسته اند.«2

این فعالیت های هم زمان که نشانی از هماهنگی ضدانقالب با بنی صدر را نشان می دهد، 
نشانگر آن است که اقدامات براندازانة آقای بنی صدر با هماهنگی و یا حداقل رضایت آنها بوده 

و حال که بنی صدر در حال عزل است، آنان این گونه سراسیمه شده اند.

نتیجة آرای مجلس در مورد بی کفایتی بنی صدر
سرانجام مجلس پس از حدود یک هفته تالش و مذاکرات سخت و گفت وگوهای طوالنی، 

طرح را به آرای نمایندگان گذاشت. رأی گیری علنی و به صورت کارت و ورقه انجام شد. 
مجلس به صورت زیر به عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر رای داد:

1 - آرای موافق عزل بنی صدر 177 رأی
2 - آرای مخالف 1 رأی
3 - آرای ممتنع 12 رأی

بدین گونه بین نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی فقط یک نفر با ادامة زعامت آقای 
بنی صدر رأی داد. 

نمایندة مخالف عزل بنی صدر، آقای »صالح الدین بیانی« نمایندة متوفای اهل سنّت مردم 
»خواف« در استان خراسان بود.

۱- عبور از بحران، ص ۱59  
۲- همان، ص ۱6۱ 
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نام نمایندگان مجلس که خواستار استیضاح بنی صدر بودند
غفور گیوی خلخالی - سیدسجاد حججی - محمود هنجنی - صباح زنگنه - سیدمحمد خوئینی ها 
- ]مصطفی[ فومنی حائری - احمد همتی - حسن روحانی - ]احمد[ زرهانی - عباس مظفر - علی 
آقامحمدی - عمادالدین کریمی - محمدحسن طیبی - دکتر]محمدباقر[  لواسانی - ]مسلم[ میرزاپور 
]کلشتری[- ]اسماعیل[ فردوسی پور - ]صادق[ چراغ زاده - مجید انصاری - سیدجواد شرافت - فواد 
کریمی - عبدالکریم شرعی - محمد خزاعی - ]یوسف[ طباطبائی نژاد - حجت کشفی - یونس عرفانی 
- بهاءالدین علم الهدی - ]مهدی[ نصیری الری - ]حبیب اهلل[ عسگراوالدی - مهدی شاه آبادی - 
]سیدابوفاضل[ رضوی اردکانی - دکتر ]موسی[ زرگر - منوچهر متکی - ارومیان - ]قربانعلی[ دری 
نجف آبادی - سیدفخرالدین رحیمی - رحمان استکی - رجبعلی طاهری - محمد یزدی - ]کامل[ 
عابدین زاده - جعفر شجونی - سیدمحمد کیاوش - علی محمد بشارتی - اسماعیل خوشنویس - ]حسین[ 
هراتی - محمدعلی حیدری - اسماعیل فدائی - ]عبدالمجید[ دیالمه - سیف اهلل عبدالکریمی - ]محمد[ 
رشیدیان - علی اکبر ناطق نوری - ]عبدالمجید[ معادیخواه -]کامل[ اسدی نیا - علی ملکوتی - اسداهلل 
بیات - ]حسین[ هاشمیان - ایرج صفاتی دزفولی - احمد علیزاده - محمد غفاری - علی اصغر باغانی 
- محمد نوروزی - سیدمحمد حسینی - غالمعباس زائری - علی اکبر والیتی - شمس الدین حسینی 
- ]محسن[ سیدین - عباس عباسی - ]میربهزاد[ شهریاری - ]علی اکبر[ معصومی - مهدی کروبی 
- ]فتحعلی [ صاحب الزمانی - قهرمان رحمانی - ]مرتضی[ الویری -]عطاء اهلل[ مهاجرانی - ]مرتضی[ 
فضلعلی - محمدتقی بشارت - ]غالمرضا[ دانش آشتیانی- قره باغی - سیدابوالفضل موسوی تبریزی - 
احمد مالزاده - کرمی1 - ]سیدحسن واعظ موسوی[ انزابی - ]غالمحسین[ حقانی - ]حسن[ شاهچراغی 
- ]عباس[ حیدری - ]غالمرضا[ حسنی ]بزگ آباد[ - ]محسن[ رهامی - ]محمدتقی[ رنجبر ]چوبه[ 
- محمد منتظری - ]محمدعلی[ سبحان اللهی - قدرت اهلل نجفی - ]علی[ هاشمی سنجانی - عبدالواحد 
موسوی صادقی - ]عبدالوهاب[ قاسمی - ]محمدباقر[انواری - موسوی خراسانی - محسن مجتهد 
شبستری - ]محمدعلی[ ساوجی - یداهلل دهقان - ابوالحسن حسینی - ]مظاهر[ حق شناس ]کودهی[ - 
احمد کاشانی - محمدعلی هادی - ]رضا[ پاک نژاد - محمدحسین رحیمی - علی اکبر دهقان - فخرالدین 
موسوی - ]محمدعلی[ حیدری - محمد امامی  کاشانی-  ]شکراهلل[ زینعلی- ]حسن[ آیت - ]جواد[ 
شیرازیان- ]سید محمدنقی[ شاهرخی ]خرم آبادی[ - هادی غفاری - ]بهرام[ تاج گردون - ]محمدعلی[ 
تاتاری - ]عباس[ عباسی - ]عباس[ میریونسی - ]محمدهادی[ عبد خدائی - ]سرگون[ بیت اوشانا - 

۱- احتمااًل کاظم اکرمی باشد.
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فخرالدین حجازی - حسین کرمانی - ]پرویز[ مال پور - مصطفی تبریزی - محمدعلی موحدی - عبداله 
امامی - ]اعظم[ طالقانی - محمدحسین صادقی - محمدرضا عباسی - ]علی اکبر[ پرورش - ]علی رضا[ 
یارمحمدی - مرتضی محمودی - عباسعلی ناطق نوری - مأفی1 - محمدصادق حائری - ]اسداهلل[ کیان 

ارثی - سیدحسین حسینی رامیانی و چند امضای ناخوانا.
تصویر نتیجة آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و 
نامة مجلس به رهبر  کبیر انقالب اسالمی

 و 
پاسخ امام)ره(

۱- احتمااًل نصرااهلل هاتفی است.
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تأیید مصوبة مجلس توسط امام خمینی)ره(
حضرت امام پس از دریافت نظر نمایندگان مجلس، نظر مبارک خودشان پیرامون تأیید 

رأی مجلس به شکل زیر مرقوم فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پس از رأی اکثریت  قاطع نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر این که آقای 
ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از 

ریاست جمهوری اسالمی عزل نمودم.
 روح اهلل الموسوی الخمینی
1 اول تیرماه 1360

ابوالحسن بنی صدر مشاور فرح 
فرح پهلوی دربارة دورة آوارگی بنی صدر می نویسد: 

و... اکنون آقای بنی صدر در پاریس تحت مراقبت شدید پلیس امنیتی فرانسه زندگی 

می کنند.

ابوالحسن بنی صدر فرزند یک ماّلی همدانی در ایران بعد از انقالب به ریاست جمهوری 

رسید، اما مدتی بعد مجبور شد با پوشیدن لباس زنانه و با استفاده از کاله گیس از ایران بگریزد. 

گاهی اوقات که به پاریس می روم، با او مالقات می کنم و این از بازی های جالب روزگار است که 

ابوالحسن بنی صدر دانشجوی مخالف رژیم سلطنتی و کسی که جزء اپوزسیون ضد دولتی بوده 

است، حاال به من مشاوره می دهد و از گذشتة خود پوزش می طلبد و می گوید:

-علیاحضرت! من تمام عمر اشتباه کردم و حاال به این نتیجه رسیده ام که دین و سیاست 

با هم وجه مشترکی ندارند و بهترین روش مملکت داری، سکـوالریسم و حکـومت الئیـک و 
غیرمذهبی است«.2

بیچاره بنی صدر به چه روزی افتاده است!! او هیچ گاه دین و ایمان درستی نداشت، چون 
به خاطر ندانم کاری هایش از بیداری امام و مردم سیلی خورده است، و نه تنها ضد امام و ضد 

مردم شده، بلکه ضد دین مردم هم شده و این اوج ذلّت اوست. 
۱- عبور از بحران. ص ۱66 

۲- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 795
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فرح در ادامه می نویسد: 
»بنی صدر اکنون با اعانة دولت فرانسه زندگی می کند. البته من هم در چند نوبت به او و 

دخترش کمک های مالی کرده ام! 

بنی صدر اکنون به موجودی قابل ترّحم تبدیل شده است. او مردی منزوی و دارای افکار 

مالیخولیایی است. می گوید از وحشت نمی تواند خواب راحتی داشته باشد. حتی وجود مأموران 

امنیتی فرانسه در اطراف اقامتگاهش را نیز کافی و قابل اعتماد نمی داند و ترور شاپور بختیار را 

مثال می زند که با وجود گاردهای کامالً مسلح امنیتی در اطراف و در داخل خانه، او را به طرز 

بی رحمانه ای ُکشتند. 

در حاشیة همان صفحه از کتاب فرح آمده است: 
»اکنون بنی صدر همراه با خانواده اش در تبعید )فرانسه( به سر می برد و در طبقة دوم 

خانه ای ساده ولی به شدت محافظت شده در )ورسای( در حومة پاریس زندگی می کند. 

در طبقة اول ساختمان، ژاندارم های مسّلح فرانسوی رفت و آمدها را تحت نظر دارند و 

مراجعین به خانة بنی صدر حتی نزدیکان او را بازرسی بدنی می کنند. بنی صدر، در این خانه 

اتاقی را برای کار مطبوعاتی خودش اختصاص داده و یک روزنامة کوچک تک صفحه ای به 

نام »انقالب اسالمی در تبعید« منتشر می کند. یک نیمکت، سه عدد مبل و یک میز کهنه، 

تنها اثاث اتاق را تشکیل می دهند. یک قالی نخ نمای ماشینی کف اتاق را فرش می کند. دیوارها 

برهنه اند، ولی بر روی سر بخاری در تابلو به خط خوش نوشته شده است: 

- رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند«.1 

زندگی بنی صدر پس از فرار از کشور همین بوده و هست که نوشتیم. انسان تعجب می کند 
از رفتار سبک سرانة مردی که هیچ کس را قبول نداشت، چون خودش را عقل ُکل می دانست و 

همین رویکرد ناصواب، کار دستش داد. 
سرنوشت این انسان بی تدبیر به جایی رسید که از فرح پهلوِی بزهکار و دولت استعماری 
فرانسه اعانه می گیرد و خود را تئوریسین در نوع حکومت اسالمی می داند و روزنامة یک 

صفحه ای که هر روز انتشار می دهد، بی دینی را راه حل مشکالت کشور می داند. 
آیا چنین سرنوشتی در انتظار همة مدیران مردم گریز نیست؟! 

۱- دختر يتیم، ج ۲، حاشیة ص 796
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غرب گرایی در لباس مبارزه 
بنی صدر و همراهانش مانند سالمتیان نمایندة اصفهان و غضنفرپور و دیگران، مدعی مبارزة 

طوالنی با خاندان پهلوی بودند، اما در هیچ سندی از مبارزة آنها علیه شاه چیزی ندیده ایم. 
بنی صدر عمیقاً طرفدار غرب بود و از کشورهای سوسیالیستی نفرت داشت. 

بنی صدر که در آغاز پیروزی انقالب اسالمی با فریب مردم با سخنرانی های هیجان انگیز 
و مناظره با کمونیست ها و مخالفان، برای خود موقعیت و محبوبیتی کسب کرده بود، با همین 
رویکرد در اولین دورة انتخابات ریاست جمهوری با اخذ 11 میلیون رأی مردم رئیس جمهور 
شد و بدون داشتن سابقة مبارزاتی، خود را صاحب صالحیت برای آن مقام می دانست و از 

همان روزهای نخست با همة  سران انقالب بنای بدرفتاری گذاشت. 
این که بنی صدر از چه سال هایی غرب گرایی را در پیش گرفت، اطالعی نداریم؛ هر چند وی 
عضو جبهة ملی- که پیشوای آنها مصدق است- بود. اما مصدق هرگز ضدغرب نبود. همچنان که 
طرفداران بی نمازش مانند دکتر سنجابی واله و شیدای غرب بود و طرفداران نماز خوانش مانند 

مهندس بازرگان و اعضای نهضت آزادی نیز بالاستثنا شیفتة غرب بودند. 
مرحوم مهندس بازرگان می گفت: 

»ما خداشناس و طرفدار قانون اساسی و معتقد به دکتر مصدق هستیم«.1

مشاهده می کنیم که در اندیشه و عملکرد نهضت آزادی هیچ جایگاهی برای انقالب اسالمی، 
والیت فقیه و مردم وجود ندارند. 

تصویر گرى امام از غرب 

بین اندیشمندان دو قرن اخیر که اطالعاتی از شخصیت و منش آنها در دست داریم، هیچ 
شخصیت سیاسی را نمی شناسیم که به اندازة امام خمینی، غرب فریبکار و ستمگر را بشناسد. 

انسان تعجب می کند که این عمق شناخت ایشان -که یک فقیه، عارف، مفّسر و استاد 
بود که بخواهند عملکردهای  ایشان  برای  فرصت کمی  تبعاً  بودند و  دنیا  اخالق و تارک 
کشورهای غربی را دقیقاً مورد دقت قرار دهند و تصویر روشن و حقیقی از استکبار جهانی با 
محوریت آمریکا برای مردم ترسیم کنند- چگونه می توانست محقق شود! تصویری که حتی 
برای دیرباوران خودی هم باورش سخت بود، چه رسد به ملّی گراهای فریبکار، مردم گریز و 

۱- خاطرات مرحوم مهندس رجبعلی طاهری، نمايندة اسبق کازرون در مجلس شورای اسالمی، ص ۱۲6
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یا گروهک های معاند. 
حضرت امام پس از تصویب نهایی قانون اساسی در پاسخ بدخواهان ضد مردمی که چنان 

قانونی مانع براندازی آنها می شد و دایماً شعار تغییر آن می دادند، فرمودند:
»ما حق نداریم چیزی که خود ملّت تعیین کرده است، ماها )در آن( دخالت بکنیم. 

ما هم تابع ملّت هستیم. 
ملّت، آقایان را تعیین کرده است]که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنند[ آقایان 
هم آن قانون را نوشته اند. تصویب کرده اند و آقایان هم اهل خبره هستند. و آن طوری که 

ملّت می خواستند، اینها را تمام کردند]تهیة قانون اساسی به پایان رساندند[.
دیگر بعد از این ِهی صحبت کردن از این که »فالن ماده چطوری است، با غرب 
نمی سازد« ما تا آمدیم مغز این آقایان را از غرب زدگی خارج کنیم، پشت هشتم ]نسل 

هشتَم[ ما شاید بشود این کار. من نمی دانم آقایان از غرب چه دیده اند؟!«1 

حضرت امام از این که بعضی از روشنفکران غرب گرا به  رغم ظلمی که غربی ها به ملّت 
ما کرده اند هنوز به داشتن ارتباط گسترده با کشورهای غربی و جلب رضایت آنها هستند، 

می گویند: 
»غرب همین است که شما مالحظه می کنید که این طور جنایات می کنند. آن وقت آن 
کسی )محّمدرضا( که جانی مطلق است، می برند و نگه می دارند و پشتیبانی از او می کنند. 

به حرف یك ملّت مظلوم گوش نمی دهند. نمی گذارند که شورای امنیّت تشکیل 
بشود. پول های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می کنند. توقیف می کنند. غرب 
وضعش این است و این سازمان هایی هم که درست کرده اند، برای خودشان، همه برای 
منفعت غرب است. هیچ برای مظلوم ها نیست. شما شاید در طول این مجالسی که اینها 
درست کرده اند، یك جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا دیگران که قدرت هاشان زیاد است، 

منافعش با یك مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند، اینها یك کاری برایشان کرده باشند.
اآلن چند وقت است که لبنان مبتالی به این سرطان است. این مجلس ها چه کردند 
برای این. طول این مدتی که ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم، این مجلس ها برای 
ما چه کردند. اینها همین است که یك وقتی منافع بزرگ ها )ایجاب( بکند، اینها... به 

۱ - صحیفة امام، ج ۱۱، ص 5۱ -  ۲4 آبان ۱۳58/ ۲4 ذی الحجه ۱۳99
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نفع بزرگ ها)قدرت ها( فعالیت بکنند و یك کالهی هم سر ما بگذارند. 
با این که مجالسی هست و شوراهای امنیت هست و سازمان ملل هست و این 
چیزهایی است که برای ما درست کردند و ما را می خواهند بازی بدهند و ما هم بازی 
می خوریم، این آقایان )روشنفکران غرب گرا( هی می روند سراغ این که ببینیم چطور 

یك )قانونی( باشد که پسند غرب باشد!
پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان بکنیم؛ بی چون و چرا این 

پسند غرب است. اگر آقایان این را می خواهند، این پسند ملّت ما نیست«1 

انصاف باید داد که نگاه و تفسیر امام خمینی نسبت به استکبار غرب بر واقعیت های موجود 
تطبیق دارد. سلطة آنها بر سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت و کمیسیون حقوق بشر 

نیز موضوع روشن و آشکاری است که نیاز به ذکر مصادیق و نوع فعالیت آنها ندارد. 

سخنرانی جنجالی بنی صدر در دانشگاه تهران با ترجیع بند »مرگ بر بهشتی!«
خربگزاری تسنیم: 

بنی صدر در 14 اسفند سال 1359 در حالی در جمع هواداران خود در دانشگاه تهران سخنرانی 

می کرد که شعار »مرگ بر بهشتی!« ترجیع بند شعارهای هواداران آقای رئیس جمهور بود. 

)۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۴(

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در 14 اسفند ماه سال 1359 در حالی که 
هنوز کمتر از 6 ماه از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان نگذشته بود، سید ابوالحسن 
بنی صدر اولین رئیس جمهور کشورمان در سالروز وفات محمد مصدق، در دانشگاه تهران به 

ایراد سخنانی پرداخت.
پیش از این سخنرانی عمومی، بنی صدر در 17 شهریور ماه در اجتماع عمومی مردم مدعی شده 
بود که اقلیتی قصد دارند همة امکانات سیاسی و نظامی کشور را تسخیر کنند و اولین هدفشان هم 

رویارویی با رئیس جمهور است و این اقلیت می کوشد رهبری نهادهای انقالبی را به  عهده بگیرد.
وی همچنین هشدار داد: 

»من نظریة تو را افشا کردم. ضابطه های خود را گفتم. دفعة دیگر در صورتی که اصالح نشدی 
۱ - صحیفه امام، ج ۱۱، ص 5۱
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و اصالح نشوی، نوبت افشای با اسم و رسم می رسد«.

اگرچه این سخنان رئیس جمهور با واکنش بسیاری از سیاسیون وقت مواجه شد، لیکن 
بنی صدر در 14 اسفند ماه نیز به دنبال تداوم این التهاب آفرینی ها در جامعه بود.

آن چه در زیر می آید، متن کامل و حاشیه های سخنان بنی صدر در دانشگاه تهران است که 
توسط دو روزنامه- انقالب اسالمی )متعلق به بنی صدر( و کیهان- منتشر شده است.

                                                  بسم اهلل الرحمن الرحیم

  برای آمرزش مصدق و برای آمرزش شهدای انقالب بزرگ ما و نیز برای آمرزش سربازان، 

پاسداران و همة آنها که در میدان های نبرد در خاک و خون می غلتند، با هم فاتحه بخوانیم.

خواهران و برادران من، لطفاً آرام باشید!

بعد از ظهر امروز به من اطالع دادند که عده ای برای اخالل به این جا آمده اند و یک ربع پیش از 

این، به افسر پلیس گفتم که آنهایی را که برای اخالل به این جا آمده اند، از این جا بیرون ببرند. چون 

بعد از ظهر امروز دراین باره به وزیر کشور آگاهی داده شده است. این است که اگر این عدة اندک 

دست از اخالل برندارند و مسؤولین به وظیفة خودشان عمل نکنند، از شما مردم خواهم خواست 

که یک بار برای همیشه اجتماعات خودتان را از وجود چماق به دستانی که می خواهند جمهوری را 

به لجن وجود خودشان بیاالیند، تنبیه کنید.

مصدق، مردی که امروز به  خاطر بزرگداشت او شما مردم تهران در این اجتماع شکوهمند گرد 

آمده اید، بیانگر و مجری راه و رسمی است که خود در این باره می گوید: 

- از مسلمانی و آداب آن برای بر حق بودن اسالم و نه برای میل این و آن، پیروی کنید و به 

احکام آن از ترس خدا و معاد و مقتضیات دنیوی و سیاسی عمل نمایید. باد شمال یا جنوب ما را 

نلرزاند و در درجة ایمان ما تأثیری ننماید و به  طور مصنوعی یک روز آتش آن را شعله ور و روز 

دیگر به  طور کلی خاموش نکند. من ایرانی و مسلمانم و علیه هرچه ایرانیت و اسالمیت را تهدید 

کند، تا زنده هستم، مبارزه می نمایم. چگونه ممکن است خون ایرانی در عروق کسی جاری باشد 

و مداخلة اجنبی را در امور کشور تحمل کند؟ هرکس به بقای نیروی اجنبی در خاک کشور عالقه 

داشته باشد و همچنین هرکسی که همسایگان را تحریک کند، مهدورالدم است.

 با این بیان، مصدق میان استقالل و آزادی، و میان ایرانیت و اسالمیت، رابطه می بیند و این دو 
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را مستقل از یکدیگر نمی خواهد.

حال ببینیم که ربط این دو در چیست؟ 

»استقالل و آزادی مجموع یک ملت در رابطه با قدرت های خارجی است، اگر استقالل، یعنی 

آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آزادی فرهنگی یک ملت در رابطه با قدرت های خارجی حاصل 

نباشد، چگونه می توان تصور کرد که در یک جامعة وابسته و زیرسلطه، در جامعه ای که اقتصاد 

آن آزاد نیست، زیرسلطة بیگانه و وابسته به شرکت های بین المللی است، و نیز در جامعه ای که 

اقتصاد آن آزاد نیست و عناصر و ارزش های فرهنگی بیگانه بر آن حاکم است، و نیز در جامعه ای 

که از نظر سیاسی آزاد نیست، یعنی دستگاه حاکمه اش به قدرت های خارجی وابسته است، در 

چنین جامعه ای افراد چگونه می توانند آزاد باشند؟ در چنین جامعه ای آزادی های عمومی چگونه 

می تواند محترم شمرده شود؟ و اگر در جامعه ای این آزادی ها وجود نداشت و اگر در جامعه ای 

صاحبان عقیده از اظهار آن عاجز بودند، و همچنین اگر در جامعه ای به  جای عقل و منطق، چوب و 

چماق حکومت کرد، چگونه می توان این جامعه را مستقل شمرد؟ این است که در جامعة مستقل، 

نشانة استقالل وجود آزادی های عمومی است. یعنی همان آزادی هایی که بدون آن، رشد اندیشة 

فرزندان یک ملت ممکن نمی گردد و به  عکس در هر جامعه ای هر اندازه که آزادی های اساسی 

بیشتر باشد به  ترتیبی که شنیدید، فرض آزادی بدون استقالل فریب و دروغ است. و فرض 

استقالل بدون آزادی هم دروغ است. حاال ببینیم که در نظر مصدق این دو مسأله با اسالمیت 

چگونه رابطه پیدا می کنند؟ 

در جهانی که ما هستیم، ایدئولوژی ها چه شرقی و چه غربی، ایدئولوژی های وابستگی هستند 

و به  همین دلیل هم در دوران مصدق دو دسته با او مخالف بودند؛ 

                              »وابستگان به غرب« 

و 

»وابستگان به شرق«.

ایدئولوژی ای که آنها تبلیغ می کردند، ایدئولوژی وابستگی بود. آنها می گفتند که در این دنیا 

جز وابستگی به شرق یا غرب، هیچ راهی نیست. در این دنیا نمی توان آزاد و مستقل زندگی کرد و 

ملل کوچک باید به یک قدرت بزرگ تکیه کنند و موجودیت خویش را حفظ کنند. و هر دو دستة 

فوق در این مرام موافق بودند و هر دو دسته این مرام را تبلیغ می کردند. یکی می گفت که باید به 
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»روسیه« وابسته باشیم و دیگری می گفت که باید به »آمریکا و غرب« وابسته باشیم.

آن فکر قوی و توانایی که می گوید می توان به مردم تکیه کرد و اگر ما به خود مردم تکیه 

کنیم، و آن فکر قوی توانایی که به ما می گوید نیازی به وابستگی به شرق و غرب نیست، و به خود 

مردم تکیه می کنیم و مستقل و آزاد زندگی می کنیم، همان اسالمیت است. چرا که در اسالم است 

که استقالل و آزادی به  معنای رهایی کامل یک ملت از سلطه بیگانه و چماق داران دستیار سلطة 

بیگانه تحقق می یابد؛ بنابراین آن چه از دید مصدق، مردی که در یک دوران تاریک ضعف و جهل 

و نادانی که سلطه گران بر جهان حاکم کرده بودند، پرچم مبارزة ضداستعماری را بر دوش کشید، 

اصل است، ایرانیت در همان حد آزادی و پیروی از اسالمیت به  معنای طرز فکر و روش و دینی که 

به ملت امکان می دهد که با وحدت در پایه و با تکیه بر خود، از هر بیگانه ای بی نیاز باشد.

مردی که در آن روزهای تاریک، پیش از آن که نهضت های استقالل طلبانه در جهان آغاز شود، 

آغازگر دوران بود، با این طرز فکر و با این دید به مقابلة قدرت حاکم روز رفت و با همة این که دستگاه 

حاکمه در مجموع با وی مخالف بود، و با همة آن که تمام امکانات در دست سلطه گران و عوامل 

د اخلی آنها بود، به  یاری مردم این سرزمین موفق شد که پنجه در پنجة بزرگ ترین امپراتوری های 

زمان درافکند. و به  قول آن نویسندة بیگانه: در عظمت او همان بس که با آن که تنها کسی است که 

نفت را ملی کرد و پنجه در پنجة کارتل های جهانی افکند، آن قدر شأن و مرتبت جهانی پیدا کرد و 

چنان در افکار و دل های مردم جهان زنده شد که کارتل ها برای اولین بار این مخالف پی گیر خود را 

نتوانستند از میان بردارند و او در بستر مرد.

اکنون که در جملة کوتاهی دید او را از »آزادی و استقالل« و »ایرانیت و اسالمیت« دانستیم، 

الزم می دانم دربارة »اخالق سیاسی مصدق« نیز چند کلمه ای بگویم: 

در این جهان که ما هستیم: دو نوع دید از رهبری وجود دارد:

- رهبری  که باوردارد خود می باید به  جای یک ملت تصمیم بگیرد و خود می باید سرنوشت 

مردم را هرطور که خواست تعیین بکند.

این رهبری رهبری های دیکتاتورمآبانه، در گذشته و حال تاریخ بشر هستند. و مصدق از این گونه 

نبود، زیرا از نظر او رهبری خدمتگزاری مردم و اجرای خواست و ارادة مردم است.

این است که چندین نوبت در مجلس شورای آن روز گفت که: 

                                                                         »من نوکر ملتم«. 
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برای او نوکری ملت فخر بود، به  این  اعتبار که او خود را مجری ارادة مردم می دانست، و با آن 

نوع رهبری که خود را قّیم مردم بداند و هرکار که خواست بکند، و مردم امکان نداشته باشند که 

هیچ اظهارنظری در هیچ زمینه ای بکنند، مخالف بود.

هم اکنون نیز در جمهوری اسالمی ما از زبان امام همین رهبری، یعنی رهبری مقبول است، 

امام دو سه روز پیش خطاب به سران هشت کشور گفتند که این جمهوری منتخب ملت است و هر 

مقامی در این جمهوری منتخب ملت است و باید مجری رأی و خواست ملت باشد.

بنابراین از نظر »اخالق سیاسی« او بیان کنندة همان خطی است که ما در امامت پذیرفته ایم و 

رهبر را کسی می دانیم که راه را نشان می دهد و خواست های عمومی را در خود به اعمال، رفتار و 

گفتار خویش متبلور می کند. و بیانگر اساسی ترین خواست های مردم خویش می شود و در اجرای 

آن خواست ها با قاطعیت و تا سر حد توان می کوشد. و با هیچ حادثه ای از میهن روی نمی گرداند.

این رهبری، رهبری مصدقی است و او کسی است که این گونه رهبری را قبول می داشت. 

سخن و عملی از اوست که برای نسل ما و همة نسل ها بسیار درخور توجه است. 

آن روز که او )مصدق( به زمامداری رسید، رهبران گروه های سیاسی به  نزد او رفتند تا هیأت 

وزیران را از نمایندگان آنها انتخاب کند.

مصدق به آنها گفت که: 

- شما مبارزه کردید برای این که مقام های کشوری و لشکری را الیق ترها اشغال کنند و یا 

این که مبارزه کردید که یک گروه حاکم برود و یک گروه حاکم دیگر بیاید؟ 

                                                                             کدام یک از این دو بود؟

اگر مبارزه برای این بود که باندها و گروه ها و آنها که به  جای لیاقت و خدمت، زور و خیانت 

را وسیلة ترقی کرده اند، نباشند، پس بگذارید من کسانی را که الیق همکاری خود می دانم، و 

متناسب وضع تشخیص می دهم، به  همکاری برگزینم.

اگر چنین نشود و طوری بشود که اشخاص به  صرف وابستگی این گروه و یا آن گروه امور را در 

دست بگیرند، مردم آن وقت خواهند گفت که فرق یار این حکومت و حکومت های قبلی چیست؟ 

مگر پیش از این، باندها و وحدت های خانوادگی نبود که بر کشور حکومت می کرد؟ 

                                                                               حاال هم که همان بساط است.

لذا، این بود که زیر بار نرفت و گفت که حزب و گروه سیاسی باید به  دنبال عقیده باشد و نه در 
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پی تحمیل افراد خود به حکومت. و این خط و ربط نیز همان خط و ربط اسالمی است، یعنی همان 

خط و ربطی که در صدر اسالم موال علی)ع( در پیش گرفت و به آنها که در راه ائتالف و زدوبند 

بودند و به او مراجعه کردند، و مقام خواستند گفت که این حکومت، حکومت معتقدان و الیقان 

است و این حکومت، حکومت زورداران، حکومت بندوبست چی ها، حکومت هوچی ها و حکومت 

آجیل بده ها و آجیل بگیرها نیست، 

بنابراین از نظر اختالف سیاسی، مصدق پیروی همان خط اسالمیت بود و در همین راه گام 

برمی داشت 

با این حال ما بر آن نیستیم که بگوییم در کار او هیچ عیب و نقصی نبود. 

آیندگان نیز وقتی به زندگی ما می رسند،

 معایب و نقایص بی شمار خواهند جست.

در این جهان هیچ انسانی مصون از خطا نیست، جز آنها که خداوند در حقشان لطف را به انتها 

رسانده و آنها را از لغزش ها حفظ می کند. 

ما بر آن نیستیم و در این جا گرد نیامده ایم تا از مصدق بتی بسازیم، که او خود بنا  بر نامه ای که 

نوشت، از بت سازی بیزاری جست.

یک نکتة ارزشمند دیگر در زندگی مصدق این بود که وقتی کسی از خارج به او نامه نوشت 

که کس یا کسانی را برای رهبری معین کند، مصدق در پاسخ نوشت که: 

- رهبری چیزی نیست که من به کسی تفویض کنم یا به ارث برسد. 

                                                       هر کس کار کرد، عمالً رهبر  است.

بنابراین، با آن نامه صریح و چندین نوشته که از او به جا مانده است، و سخنی که در لحظات 

آخر عمر از او منقول است که گفته است: 

- من اکنون با خیال راحت می میرم. هرکس از این پس در این سرزمین...

 می گویند رفته اند باالی درخت و بلندگو را قطع کرده اند. شما که بلندگو را برقرار کردید، 
خودتان هم حفظ از آن را به  عهده بگیرید...  )بنی صدر مدارک تعدادی از حاضرین را که 

توسط نیروهای بنی صدر بازداشت  شده بودند، برای هوادارانش می خواند(.
گفتم که مصدق در روزهای آخر زندگی گفته بود که: 

- من اکنون با خیال آسوده چشم از جهان می بندم،  چرا که کسی به  نام من بر این مردم تحمیل 
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نشد و خود مردم هستند که ضمن مبارزه، آنهایی را که توانایی رهبری را دارند، تشخیص داده و 

آنها را به رهبری برمی گزینند.

 من مایل هستم که در این روز به این امر تأکید مجدد بکنم.

از نظر من خط عمومی که مصدق در آن بود، با جامعیت تمامی که در انقالب اسالمی ما پیدا 

کرد و اسالم به تمامی بیان کنندة ارادة انقالب اسالمی ایران شد، باید به راه امام برود. به  نام مصدق 

بر ضدانقالب عمل کردن، بیرون از فلسفه و زندگی او است. و کسانی که چنین می کنند، آنهایی 

هستند که می خواهند از نام مصدق برای پیشبرد مقاصد خویش استفاده کنند.

مایلم که در این جا مطلبی را برای شما افشا بکنم: 

یک سال پیش از انقالب اسالمی ایران، دکتر بختیار به پاریس آمد و گفت که آماده است تا 

در خط امام عمل کند  و نامه ای نوشت و به من داد که آن نامه به نظر امام برسد. به او گفتم که: 

شرط این که این نامه را به امام برسانم، این است که از شما وفاداری به این قول را در عمل ببینم.

دل من قرص نیست و باور نمی کنم که شما به همان راه می خواهید بروید و در عمل معلوم 

شد که، مطابق معمول سیاست مداران در این فکر بوده است که از وجود امام برای مقاصد خویش 

استفاده کند.

بعد که از دست آن نابخرد )شاه( فرمان نخست وزیری گرفت، عکسی از مصدق را در کنار میز 

خویش قرار داد و امروز هم او و کسانی نظیر او بر آن هستند که نام مصدق را وسیلة ستیز با انقالب 

اسالمی قرار دهند. این را بدانند که:

'' وقتی ملتی چنین قیام گسترده و سراسری کرده،

 و همة  آرمان ها و خواست های خویش را تمام و کمال در رهبری امام یافت، 

از این راه بازنمی گردد،

 و هیچ عنوانی حتی عنوان دین را،

 نمی توان وسیلة مخالفت با این انقالب و خواست عمومی مردم قرار داد.''

اینک که به  اختصار دربارة مصدق و اخالق و راه و رسم او صحبت کردیم، وقت این است که 

کمی دربارة مسائل روز کشور صحبت کنیم و ببینیم آن تجربه چگونه به کار امروز ما می آمد؟ 

وضعیت جنگ اگر روزی به  خواست خدا جنگ با پیروزی ملت ما به پایان رسید و دشمن از 

رسیدن به هدف های خویش ناتوان شد، شما مردم خواهید دید و خواهید دانست که چه روزها 
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و شب های بسیار سختی بر ما گذشته است و ما برای تدارک این پیروزی چه تالش خارج از حد 

و توانی کرده ایم.

همة آنها که در جبهه های جنگ با صالبت و پایداری ایستادند و سینه در سینة دشمن از 

پیشروی او جلوگیری کردند، لحظات بسیار سختی گذرانده اند و اینک که به  شکر خدا وضعیت 

نیروهای ما خوب شده است، و امیدها به آن است که ما حتی یک سرانگشت از خاک میهن را 

تسلیم دشمن نکنیم، زمان آن است که ما دربارة آن چه که در روزهای اخیر گذشته است، به ملت 

مسلمان و گرامی ایران گزارش کنیم. 

از نظر ما نیروهای دشمن نه توان پیشروی دارند و نه راه عقب نشینی.

 نیروهای ما توانایی استقامت در برابر دشمن را دارند.

وضعیت بین المللی چنان است که هیچ کدام از دو ابرقدرت، پیروزی ما را نمی خواهند ، اما 

پیروزی ما برای آمریکا به  معنای پایان سیاست خاورمیانة آن ابرقدرت است. 

همة شما می دانید که پس از رویة سازش کاری که سادات در پیش گرفت، آمریکا یکی پس از 

دیگری مواضع از دست رفته در خاورمیانه را از نو به دست آورد و اینک در کار این است که تسلط 

خویش را در منطقه کامل گرداند.

ا و به حملة صدام به ایران برای کامل کردن این پیروزی چشم دوخته بود و امید داشت که 

این حمله ظرف چند روز به نتیجه برسد و اینک که از پیروزی نیروهای فرستادة صدام مأیوس 

شده است، سیاست او دست کم این است که چون عراق نمی تواند پیروز بشود، ایران هم پیروزی 

به  دست نیاورد، زیرا می داند که در صورت پیروزی ما موج انقالب سراسر کشورهای خاورمیانه را 

دربرخواهد گرفت و مواضع و منافع آمریکا در منطقه به  طور جدی در خطر خواهد افتاد. این است 

که با تمام وسایل در تضعیف ما می کوشد و از هیچ گونه تحریک برای تضعیف روحیة مقاومت ما 

فروگذار نمی کند.

ابرقدرت روس نیز این پیروزی را نمی خواهد. 

همة شما می دانید که پیروزی ما به  معنای همان نظریة اسالمی است که وقتی ملتی به خود 

تکیه کرد و روی پای خویش ایستاد، می تواند بدون اسلحة آمریکایی و روسی به  نیروی فداکاری 

و ابتکار فرزندان خود، پیروزی به دست بیاورد که در این  صورت همة ملت های اسیر، این تجربة 

گران قدر را به کار خواهند برد تا خود را از سلطة قدرت های جهانی رها سازند.
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افغانستان در کنار ما و بسیاری از نقاط دیگر جهان از این درس بزرگ ما خواهند آموخت وقتی 

ببینند و بدانند که نیروهای مسلح ما با چه امکاناتی با یک نیروی مسلح و مجهز که همة دنیا نیز به 

آن کمک کرده و می کنند، مقابله کرد و پیروز شد.

چه کسی این تجربه را در این دنیا تعقیب نخواهد کرد؟ 

پس ناچار همة آنها که در این جهان تشنة استقالل و آزادی هستند و مردمی که می خواهند 

حاکم بر سرنوشت خویش گردند، از پیروزی ما به  عنوان یک تجربة بزرگ درس خواهند گرفت؛ 

همان   طور که از انقالب ما درسی را که باید بگیرند، گرفتند.

پس، این دو ابرقدرت به دالیل سیاست سلطه جویانه ای که در افغانستان و در سرزمین های 

اسالمی و غیراسالمی دارند، موافق پیروزی ما نیستند، اما در داخل نیز کسانی هستند که از این 

پیروزی وحشت دارند. آنها همان وابستگان به این قدرت ]های[ خارجی و کوتاه بینانی هستند 

که گمان می کنند پیروزی ما در این نبوده، پیروزی محض رئیس جمهوری است. حال آن که، این 

پیروزی، پیروزی سربازان و پیروزی پاسداران، و پیروزی همة مردان و زنانی است که در سرتاسر 

کشور برای غلبه بر دشمن به کار و تالش مشغولند.

پیروزی انقالب اسالمـی ما، پیـروزی اسالم است و بدانند که مـردی که با رأی ملـت عنوان 

رئیس جمهوری یافته است و امروز می باید بیانگر خواست و ارادة او به پیروزی باشد،کسی نیست 

که پس از پیروزی بیاید و مطالبة حق و حقوق بابت پیروزی کند. آنها بی خود نگران هستند. 

این پیروزی، پیروزی تمام مردم و پیروزی سربازان و پاسداران شماست. 

پیروزی همین پاسبان ها و ژاندارم ها و همة نیروهای مسلح شماست. 

پیروزی آن مردان و زنان عشایری است که در جبهه ها می جنگند و پیروزی روستاییان، 

شهربان، دهقان ها و کارگران و همة زنان و مردان محروم و مستضعف ماست که برای استقالل 

میهن اسالمی خویش جان ]داده اند[.

بنابراین شما این را بدانید که چون ما روان شناسی شکست نداریم و در این جا موقع و زمان 

آن است که دربارة این دو نوع روان شناسی با شما صحبت بکنم، می گویم یک روان شناسی، 

روان شناسی سیاسی شکست است.

آن کسانی که بنا را بر شکست می گذارند و می کوشند خود را از پیش بی گناه بسازند تا بعد 

که شکست آمد، گناه شکست به گردن آنها نیفتد، این روان شناسی، روان شناسی شکست است. 
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وقتی شکست آمد، بدبختی آن قدر زیاد خواهد شد و روزها و شب های مردم آن قدر تیره تر از 

سیاه خواهد شد که برای کسی حوصلة این که ببیند تقصیر با که بوده، نیست. 

ما می باید به جای روان شناسی شکست، روان شناسی پیروزی داشته باشیم...

شما که با این چماق دارها نیستید، از آنها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم که به حساب 
آنها برسند.

 شما که از اینها نیستید، اطراف آنها را تخلیه کنید. 
شما که از چماق داران نیستید، اطراف آنها را تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشان 

به حساب آنها برسند.
گفتم که در همین هفته رؤسای 8 کشور به ایران آمدند و ما با آنها گفت وگو کردیم. و آنها به 

ما پیشنهادی دادند که در دست مطالعة شورای دفاع است.

این سران کشورهای اسالمی پیشنهادهایی به ما ارایه کردند که این پیشنهادها در دست 

مطالعه است. آن چه ما با آنها گفتیم و شنیدیم در موقع خود با تفصیل تمام از روی نوار پیاده 

می شود و به اطالع شما مردم مسلمان ایران عیناً می رسد. آن چه باید در این جا بگویم این است 

که ما به هیأت نمایندگی در 3 زمینه با قاطعیت تمام نظرهای خود را گفته ایم: 

1 - آتش بس و عقب نشینی باید با هم و بالفاصله انجام بگیرد.

سه مطلب را به فرستادگان رؤسای 8 کشور مسلمان گفتیم: 

1 - مقدم بر هرکار می باید نیروهای دشمن خاک ما را ترک کند و این مسأله ای نیست که ما 

دربارة آن هیچ گونه ارفاقی را بپذیریم.

2 - ما خارج از موافقت نامة 1975 با چیزی موافقت نمی کنیم. 

3 - همان طور که امام فرموده اند یک هیأت بین المللی اسالمی باید به تجاوز رسیدگی کند. 

در صورتی که این سه شرط حاصل شود، البته ما پیشنهادهای هیأت منتخب کنفرانس طائف 

را خواهیم پذیرفت.

آن چه من باید این جا به شما بگویم، این است:

همان طور که در مسائلی که پیش از این واقع شده، مرسوم بوده است، عده ای که خود می خواهند 

زمینة شکست ما را فراهم بیاورند، تبلیغ می کنند که گویا من جانبدار سازش با دشمن هستم که به 

کشور ما تجاوز کرده است.
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 کسی گفته است البد من به آقای دیالمه وعده هایی داده ام، این که آیا من می توانم وعده هایی بدون 

آن که ملتی آن را خواسته باشند، بدهم یا ندهم، یک مسأله است و این که این رئیس جمهور منتخب این 

ملت است و نمی تواند بیرون از اراده و خواست این ملت عملی انجام دهد، یک مطلب است.

این که من در جبهه های جنگ حاضرم و در آن جا در کنار آنها که می جنگند از موجودیت...

رئیس جمهور در حالي که کارت عده اي از کساني را که مربوط به نهادهاي انقالبي بوده و 
دستگیر شده بودند، در دست داشت، گفت:

اشخاصي که امام فرمودند در نهادهاي انقالب رخنه کرده اند و فساد مي کنند، هر وقت به اینها 

مي گویي چرا فساد مي کني؟ 

مي گویند رئیس جمهور مخالف نهادهاي انقالب است؛ در حالي که رئیس     جمهور موافق نهادهاي 

انقالب است و مخالف در نهادهاي انقالب رخنه کرده اند و به نام این نهادها کارت گرفته اند و براي 

فساد به این جا آمده اند و اآلن گزارش کوچصفهان هم این جاست. در آن جا هم همین ها بودند. اینها 

باید تصفیه و به شدت تنبیه بشوند. 

وي سپس کارت هاي کمیتة انقالب اسالمي تهران، مرکز تربیت معلم پسران تهران، ستاد 
بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمي خوزستان، بخش تحقیقات ایدئولوژیک و سیاسي دبیرستان 
دولتي مقداد را براي حاضرین خواند.)این کارت ها از جیب دستگیرشدگان به دست آمده بود.( 

وي سپس گفت:
بنابراین شما به مردم نگویید و نگویید که مردم خودشان هستند که این کارها را مي کنند. 

اینها سازمان یافته است و باید ریشة این سازمان خشکیده شود. 

توهین به رئیس جمهور این ملت، توهین به این ملت است. و این ملت توهین به خود را تحمل 

نخواهد کرد. آرام باشید گوش دهید، براي این که این مطالب، مطالب مهمي است. 

ما به  عنوان نمایندة شما زیر بار هیچ موافقتی که سر سوزنی از خاک شما و از جمهوری شما 

را به  خطر بیفکند؛ نخواهیم رفت.

شما که می کوشید حقایق را وارونه جلوه دهید و حقیقت را غیر از آن چه هست، نشان بدهید، 

وقتی یک ملتی کسی را انتخاب کرده و به  عهدة او گذاشت تا پاسدار استقاللش باشد، چرا باید 

سخن هایی بگویید که موقع او را در جهان و در قبال دشمن ضعیف بگرداند؟

ما نه تنها تسلیم هیچ موافقتی که استقالل ما را ولو به  اندازة خردلی لکه دار کند و به جمهوری 
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اسالمی ما زیان برساند، نمی شویم، بلکه آن راه حلی را که متضمن مجازات متجاوز نباشد، نمی پذیریم.

  بنابراین الزم نیست من از شما بخواهم که به من اعتماد کنید. یقین دارم که در دل فردفرد 

شما اعتماد کامل وجود دارد و می دانید کسی که در میدان ها هر لحظه با خطر مرگ روبه رو است، 

برای آن می جنگد که استقالل میهن حفظ شود و در میهن اسالمی، جمهوری اسالمی قوام و دوام 

بیابد.

 در داخل کشور کسانی هستند که موافق پیروزی ما در این جنگ نیستند و پیروزی ما را 

خطرناک تر از پیروزی دشمن می دانند. اینها که نمی آیند به  طور علنی بگویند ما با پیروزی نیروهای 

مسلح مخالفیم، آنها عمده کوشش خود را صرف تضعیف رئیس جمهوری و شکستن روحیة نیروهای 

مسلح ما کرده اند، هرروز یک دروغ را می سازند و می روند از تریبون هایی که دارند، در میان مردم 

شایع می گردانند. 

یک جریان تبلیغاتی گسترده به  راه انداخته اند که به شما می گویم: 

من در حضور شما مردم تعهد می سپارم که همة ما در این جنگ تا پیروزی قطعی نیروهای 

مسلح مقاومت خواهیم کرد. 

این ملت عزیز و گرامی با ما همراه هستند و ناسزاها، اتهام ها و شایعه سازی ها و جعل خبرهای 

آنها تأثیری در خواست و ارادة این مردم نمی کند.

رئیس جمهور در ادامة سخنان خود به نامة 122 تن از نمایندگان مجلس که چند روز قبل 
به عنوان ایشان نوشته بودند، اشاره نمود و گفت: 

آقایان نمایندگان محترم، دلیلی ندارد که فرض کنم که شما جز دلسوزی انگیزه ای در نوشتن 

این نامه داشته اید. با کمال عالقه و در نهایت صمیمیت به شما می گویم اگر در نامة خودتان دقیق 

شوید، می بینید شما هم به من حق داده اید. 

شما در نوشتة خود نسبت به ادارة سه وزارتخانه که خوب اداره نمی شوند، اظهار نگرانی 

کرده اید. پس شما هم با من موافقید که این سه وزارتخانه خوب اداره نمی شوند. معنای طرح شما 

این است که همان کسانی که من موافقت نکرده ام که آن وزارتخانه ها را اداره کنند، به این کار 

ادامه بدهند. اگر شما بر این باورید که این اداره خوب نبوده است، به من حق داده اید. وقتی شما 

هم با من موافق هستید که این وزارتخانه ها خوب اداره نشده اند، برادران من، پس من هم مانند 

شما از روی دلسوزی به حال این مردم و این جمهوری موافق نبوده ام که اداره کنندگان کنونی، این 
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وزارتخانه ها را اداره کنند.

اگر اینها به اداره توانا بودند، قطعاً در این 6 ماه این توانایی را نشان می دادند تا هم شما و هم 

مردم ایران متوجه بشوند که حق با پیشنهاد کننده بوده است و من به  ناحق با کسانی که توانایی 

اداره داشته اند، مخالفت کرده ام.

 اینک که شما و ما بر این باور هستیم و مثل من موافق هستید که اداره صحیح نبوده است، 

معنای طرح دوفوریتی شما غیر از ادامة همین نوع اداره است؟ 

پس بهتر بود که شما دنبال علت می رفتید و می دیدید که چرا من با این عده مخالفت کردم. 

البته به معنای آن نیست که آنها لیاقت و صالحیت هیچ کاری را ندارند، شاید کارهایی باشد و حتمًا 

هست که کمال لیاقت را برای ادارة آن کارها دارند، اما معنای عدل آن طور که اسالم و قرآن به ما 

می آموزد، این است که هرچیز و هرکس را در جای خود قرار بدهیم.

 اما ناراحت شده اید که من گفته ام تصویب این طرح عواقب خطرناک دارد.

 چرا مردم رئیس جمهور انتخاب می کنند؟ برای این که او دید عمومی و مربوط به تمام کشور 

داشته باشد و آن نقطه گذاشته است و نوشته است که: تحصیل این آزادی به  عنوان زمینة کار و 

مبارزه و هدف انقالب ایران جز فریب نیست. 

دقت می کنید، گفته است تحصیل »این آزادی، کدام آزادی؟ این کدام آزادی؟« همان چند تا 

نقطه است. حاال من آن را در صفحة بعد عیناً برایتان می خوانم تا شما ببینید که با چه تقلب هایی 

تناقض می سازند تا به ضدرئیس جمهوری عمل کنند.

 آن جمله اصلش این است.

یکی از این مسائل که واقعیتی دربر ندارد، می خواهند آن را زمینة اصلی قرار دهند. ''آزادی 

مستقل از استقالل'' است. 

من هفت ماه قبل از ریاست جمهوری گفته ام، آن آزادی که با استقالل همراه نباشد، فریب است. 

حاال هم در آغاز سخنرانی همین حرف را زدم. در میدان آزادی هم همین حرف را می زنم و امیدوارم 

اگر در میدان شرف به خاک و خون افتادم، خون من هم بر زمین همین را بنویسد و تا زنده ام همین 

سخن را بگویم. اما این روزها در همین روزنامه برای این که یک مقصری برای این که این پول ها را 

که به آمریکا داده شده است، پیدا کنند، راه افتاده اند و کشف کرده اند که چون من در مصاحبة 

مطبوعاتی گفته ام که ایران پول های خود را از بانک های آمریکایی خارج می کند، آمریکایی ها هم 
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فوراً پول های ما را توقیف کرده اند. با این که من چندین نوبت این معنا را توضیح داده ام، اما »گوبلز« 

- افسر تبلیغاتی هیتلر-  گفته است: ''باید دروغ را آن قدر تکرار کرد تا همه آن را حقیقت بدانند.'' 

و اما مطلب این بود که وقتی که من به وزارت خارجه رفتم، یادداشت ها و گزارش هایی که از 

آمریکا آمده بود، خواستم تا ببینم در کجای کار هستیم.

دو گزارش آمده بود که دستگاه کارتر تمام اقدامات اداری الزم را برای بلوکه کردن پول های 

ایران انجام داده است و فقط منتظر امضای کارتر است. از بانک مرکزی هم چند نفری پیش من 

آمدند و همین مطلب را عنوان کردند و گفتند که باید در اولین فرصت ما این پول ها را خارج کنیم. 

همان شب در شورای انقالب پیشنهاد خارج کردن پول ها را از دستگاه پولی آمریکا دادم و شورای 

انقالب پذیرفت. آنهایی که از بانک مرکزی آمده بودند، در پشت در اتاق شورای انقالب حاضر 

بودند و بالفاصله تصمیم شورای انقالب را به آنها ابالغ کردم.

آنها هم رفتند عمل کردند. یک روز بعد از آمریکا گزارشی رسید که کارتر این اوراق بلوکه 

کردن پول های ما را امضا کرده است و تا چند ساعت دیگر اعالم خواهد شد. 

پس مالحظه می کنید که تصمیم آمریکا پیش از آن گرفته شده بود و تنها کاری که برای ما 

می ماند، این است که پیش دستی در خارج کردن آن ارزها الاقل در اعالمش بکنیم تا بعدها از نظر 

حقوقی وضع ما بهتر باشد. از نظر روانی هم در وضعی عکس العملی قرار نگرفته باشیم. و من هم در 

ساعت 2 بعد از ظهر آن روز این خبر را اعـالم کردم، با این که من چند نوبت این توضیح را داده ام، 

باز از نو مقاله پشت سرمقاله در همین زمینه.

حاال بسیار خوب، شما که تحقیق می کنید، بایست از روز اول می کردید، بعد هم این چه ربط 

دارد به این که پول های ما را کم و زیاد بکنند و اما یک نمونه هم از کیهان راجع به دانشگاه بیاورم. 

مسألة انقالب فرهنگی یک سلسله مقاله ها نوشته است که من امیدوارم در کارنامه بعضی 

نکات آن را جواب بدهم. یکی از آنها در مقام نوشته که شما بودید و به دستور شما دانشگاه 

تعطیل شد، من غلط کردم این چنین دستوری دادم! اگر این کار فیض و منزلتی دارد، از من 

نیست. من وقتی از خوزستان برگشتم، دیدم تدارک داستان تازه ای دیده اند و وضع طوری بود که 

می خواستند در داخل، یک آشوب عمومی به  راه بیندازند و بعد هم دیدید که واقعة طبس پیش 

آمد تا وضع را برگردانند و جمهوری را سرنگون کنند.

اینها را آن موقع به تفصیل گفته ام. پرسیدم که دانشگاه را چرا باید بست؟ گفتند برای این که 
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باید انقالب فرهنگی شود و گفتیم این کار را در تعطیالت تابستان بکنید و حاال هم می گویم یک 

نسلی را نمی توان بالتکلیف نگه داشت.

امام فرموده اند که انقالب فرهنگی بشود. نگفته اند که این کار تا قیامت طول بکشد. ما انقالب 

اسالمی کردیم برای این که دانشگاهی بیانگر فکر مستقل و مبتکر و فرهنگ اسالمی ما و بیانگر 

روح استقالل طلب و آزادی جوی نسل امروز خود داشته باشیم و ما باید در اولین فرصت چنین 

دانشگاهی را باز کنیم. من این معنا را یک بار هم گفته ام.

یکی دو روز پیش کسی نزد من آمد که بنا بر ادامة رویّة سابق در رادیو تلویزیون نیست. 

یکی دو نوبت هم مخبران رادیو و تلویزیون برای مصاحبه آمدند و من نپذیرفتم و آنها هم همین 

صورت را نشان داده اند. خوب معلوم می شود که بنایشان بر لطف و عنایت در حق من بوده است. 

به  هرحال عده ای تلفن کردند که: شما چرا حاضر به مصاحبه نشدی؟ شما می دانید که من گفته 

بودم تا وقتی که رادیو و تلویزیون از سانسور پاک نشود، این کار را نخواهم کرد. اما دشمنی فردی 

و گروهی هم با کسی نداریم.

به  نظرم در شأن جمهوری نیست که دستگاه تبلیغاتی انحصاری بگردد. در این جمهوری باید 

رادیو و تلویزیون، اخبار را همان طور که واقع می شود، بی کم وکاست]منتشر کند[.

قبل از این که من با شما خداحافظی بکنم و صحبت را تمام نمایم، می خواهم یک معنایی را با 

شما در میان بگذارم.

روزی که مصدق از دنیا رفت، با آن که در ایران خفقان بود و خانوادة او برای این که جنازة او به  

دست دژخیمان رژیم پهلوی نیفتد، با سرعت تمام به احمدآباد بردند.

رادیوها و خبرگزاری های جهان ساعت به ساعت مرگ او را به اطالع مردم دنیا می رساندند. 

در روزنامة لوموند مقاله ای تحت این عنوان نوشتند: 

                             -»معاصر کورش بزرگ ُمرد«. 

نوشته بودند او متعلق به یک ایران تحت سلطه نبود. بیانگر هوش، عظمت، توانایی، اراده و 

استقامت آن ایران بزرگی بود که در روزگاران دراز در پهنة گیتی نقش خویش را در پیشبرد تمدن 

و ایستادگی در مقابل اقوام مهاجم ایفا کرده است.

سزاوار نبود در جمهوری اسالمی، در تاریخی که برای مدارس می نویسند، او را دستیار سیدضیاء 

و عامل سیاست انگلیس بخوانند. این کار چیزی از شأن و مرتبت مصدق نمی کاهد،  اما به  گمان من به  
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دست کسانی انجام می گیرد که با جمهوری اسالمی و با اسالم دشمنی دارند، می خواهند در فرزندان 

ما کینه پدید آورند ، چرا  که این نسل هرچه را باور کند، انگلیسی بودن مصدق را باور نخواهد کرد.

حاال هم آنها که در خدمت سلطة آمریکا می خواهند این جمهوری را از شکستی به شکستی 

بکشانند، همه جا تبلیغ می کنند که رئیس جمهور شما دو نفر را فرستاده است در آمریکا، آقای 

ریگان را مالقات کنند!! آن دو نفر حاال این جا هستند. خوب، آنها که این سؤال ها را مطرح می کنند، 

اگر قصد و غرضی ندارند، ممکن نبود با تلفن بپرسند این طور چیزی هست یا نیست؟ 

اصالً با ریگان ما چه کاری داریم؟ کاری بازمانده است که محتاج به مالقات و گفت وگو با آقای 

ریگان باشد؟ نه، این ملت اشتباه نکرده است. رأی خود را درست داده است. امیدوارم که من به 

 عنوان رئیس جمهور بیان کنندة شخصیت، حیثیت، شأن، مرتبت این ملت در جهان باشم.

آمریکا می داند که دشمن او در ایران کسی است که می گوید باید مردم ما و تنها مردم ما، 

دربارة سرنوشت خودشان نظر بدهند. با تمام قّوت در همان زمان که در مرزها سنگر به سنگر برای 

استقالل میهن اسالمی می جنگد، در میدان آزادی و در همین جا مراقب آزادی های مردم است. 

اگر بنا است جّو اجتماعی ما سالم بشود، بهتر است آنها که باید رعایت کنند، رعایت نمایند، وگرنه 

برای من چرا این نمی ماند که خود را تسلیم بر سرنوشت و رأی مردم کنم. 

من کسی نیستم که یک لحظه بدون خواست مردم در جایی که هستم قرار بگیرم، اما شما 

مردم، نباید حالت افراد خروس باز را داشته باشید. 

کشور ما باید براساس تفاهم و موافقت و وحدت اداره شود.

اما معنای موافقت و وحدت این نیست که همه به حکم یک عده گردن بگذارند.

معنای موافقت این است که نیروهای اسالمی معتقد به جمهوری اسالمی، کار وحدت خود را 

شروع کنند و با توان و استقامت پیش بروند.

شما از من فراوان می پرسید که: 

- چه باید کرد؟

من به شما می گویم که تعهد ما دوجانبه بوده است. من تعهد سپرده ام که به انقالب اسالمی 

خیانت نکنم، میهن اسالمی و استقالل آن را پاسداری کنم و برای آرمان های شما تا جان دارم، 

بکوشم. شما هم فراموش نکنید، تعهد سپرده اید که حمایت کنید و در صحنه ها حضور داشته 

باشید و تا شما در صحنه ها هستید، هیچ خطری استقالل ایران، آزادی شما و جمهوری اسالمی را 
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تهدید نمی کند. من کامالً امیدوارم که اداره کنندگان دستگاه رادیو و تلویزیون و روزنامه ها به راه 

انقالب اسالمی بروند، ایجاد برخورد و جوسازی و تحریک نکنند.

 اطالعیه ای  به تعداد زیاد چاپ شده و بنا بوده است در پادگان مشهد توزیع کنند، سراسر 

مطالبی کذب و دروغ در آن نوشته اند، از جمله در آن نوشته اند: از من سؤال شده است که آیا من 

در دزفول در کاخ زندگی نمی کنم؟ آنها که در دزفول با من بوده اند و آنها که با من هستند، افرادی 

که نظامی، سرباز، پاسدار و همة آنها که در آن جا هستند، خوب ببینند که پخش کنندگان این 

ورقه ها به  اسم گروهی از دانش آموزان مسلمان مشهد - در حالی که دانش آموزان روحشان از این 

بازی ها خبر ندارد- به  اسم آنهاست، راست گفته اند یا خیر؟

این جا نمی خواهم حمل بر ستایش بشود، چندین نوبت، چون در جایی که من بودم، آنها که 

به دیدن من آمدند، بعضی از آنها در این جا حاضرند و آنها که با من زندگی کرده اند، می دانند من 

در جایی بوده ام که از صبح تا شام و از شام تا صبح زیر انفجارات گلوله های توپ بود و مرا شرم 

می آمد با این که چندین نوبت با اصرار تمام از من می خواستند که به پناهگاه بروم و من شرمم 

می آمد که سربازان ما در سنگرها باشند و من در پناهگاه! آن وقت اینها نوشته اند که من در قصر 

زندگی می کرده ام، ولی خوب این شما را )پخش کنندگان اعالمیه را( لو می دهد.

معلوم می شود آن چه بیشتر مورد توجه شماست، همین چیزهاست. به  هر حال این گونه 

تبلیغات شب و روز که من نمونه هایی از آن را نشان داده ام، این مردم را فریب نمی دهد. 

کاری نکنید که این مردم هرچه را می شنوند، عکسش را حقیقت بپندارند.

بنابراین امیدوارم در عمل ببینیم که رادیو و تلویزیون ما آن طور که خواسِت اسالم است، با 

نهایت بی طرفی اداره می شود.

به  محض این که این معنا بر ]من[ معلوم شد، البته من هم مصاحبه خواهم کرد و هیچ برخورد 

شخصی در کار نیست،  اما این صحیح نیست که رئیس جمهور منتخب مردم بگوید چون در رادیو 

و تلویزیون سانسور وجود دارد، من مصاحبه نمی کنم، بعد بکند! مردم از او خواهند پرسید خوب 

چه شد؟ پس باید ما در عمل ببینیم که چنین کارها نمی شود.

در پایان سخن امید خود را به پیروزی این نسل به  خواست خدا اظهار می دارم. 

در آن روزها که ما با دشمن روبه رو شدیم کمتر کسی باور می کرد که نیروهای مسلح ما بیش 

از 4 روز دوام بیاورند. امروز 5 ماه و نیم است که جنگ ادامه دارد و نیروهای مسلح ما، دیگر 
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نیروهای مسلح روز اول نیستند.

بسا کسان ممکن است عظمت مشکالت را که می بینند، گمان ببرند نه، این مشکالت را ما 

نمی توانیم حل کنیم، اما من یقین دارم که این ملت بزرگ بر همة آن مشکالت پیروز می شود. 

من یقین دارم که هیچ مشکلی نیست که ارادة ملت ما از حل آن عاجز باشد. 

این نهادها، بر ضد  اینهایی که رخنه در نهادها کرده اند و شب و روز در  شما مردم بدانید 

رئیس جمهوری تبلیغ می کنند، دشمنان انقالبند. دشمنان اسالمند. چه دلیل دارد که رئیس جمهوری 

مخالف مردان فداکار و مخلص و صمیمی باشد. آنها که این تبلیغات را می کنند، دو نظر دارند:

- یکی روبه رو کردن این نهادها با مردم،

- و یکی کشاندن این نهادها به دشمنی با رئیس جمهوری.

شما بدانید که اینها در رفتار من کمترین تغییری نمی دهد. 

نهادهای انقالبی ما بدانند که اگر خدای نکرده پشتیبانی مردم از بین برود، انقالب با خطر جدی 

روبه رو می شود. آنها باید همیشه محبوب مردم باشند و کسانی که در میان آنها رخنه می کنند و به 

کارهایی از آن قبیل که امروز می کنند، مبادرت ورزند، دشمنان و خائنان به شما هستند.

می گویند که در خیابان این چماق داران مشغول وظیفه رذالتند، آرام باشید! خود من اآلن 

می آیم آن جا جلو دانشگاه، اآلن به آنها اخطار می کنم: فوراً جلو دانشگاه را تخلیه کنند و اگر چنین 

نکردند، خود من به آن جا می آیم. ترجیح می دهم که امروز به  دست تبه کار آنها کشته بشوم، بلکه 

رسم چماق داری در این کشور از میان برود.

امروز این طور که به من گفته اند، نیروهای انتظامی را نه باطوم دادند و نه وسیله داده اند، البد 

این هم جزو برنامه بوده است. به  هر حال شما مردم، آرامش خودتان را حفظ کنید! از برخورد تا 

می توانید خودداری بکنید! اگر اخطار ما مفید واقع نشد، آن وقت نوبت شماست که وارد عمل 

بشوید، با آرامش دانشگاه را ترک بگویید و از خدا بخواهید که این گونه اتفاق ها بنای وحدت این 

ملت را متزلزل نکند و امروز بحمداهلل بسیاری چیزها از حرکت اینها بر ما معلوم شد.

اگر می گفتند که ما اینها را نمی شناسیم، امروز اینها بر اثر حسن عمل شما دستگیر و تحویل 

مقامات انتظامی شدند و مشخصات آنها معلوم شد و مشخص شد که از کجا آب می خورند. 

امیدواریم که دیگر بهانه ای نباشد و همه بدانند که اگر در برابر این گونه اشخاص قاطعیت الزم 

به  خرج داده نشود، امنیت قضایی به این کشور بازنمی گردد و بدون امنیت قضایی ما نخواهیم 
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توانست جمهوری را به راه صواب ببریم.

خواهران و برادران من!

دفعة پیش که صحبت کردم، عده ای تلفن کردند و نامه نوشتند که شما کوتاه آمدید، شاید 

حاال هم عده ای از شما بروید و همین کار را بکنید. اما بدانید که کار رئیس جمهوری خروس بازی 

و جنگ خروس نیست. کار رئیس جمهوری بیان حقایق و ایجاد آگاهی در مردم است و کوشش 

است برای این که اساس وحدت در جامعه از بین نرود. آن مقدار از مخاطب هم که گفتم در مقام 

این بود که عده ای هستند که بدون اطالع و خودسر عمل می کنند و وقتی که شما اینها را به پای 

عده ای دیگر بنویسید، بر پای کشور است. 

ما باید هرچیزی را تحقیق کنیم و تا به آخر برویم و کشور خودمان را محیط امنی بگردانیم.

این که رئیس جمهوری برای صحبت بیاید و عده ای با اسلحة سرد و گرم برای اخالل بیایند، 

این جمهوری، جمهوری نیست که بتواند دوام بیاورد. مگر این که شما مردم همان طور عمل بکنید 

که کردند، از این پس هم باید به این چماق دارها که معلوم است چه کسانی هستند، بگویم که: 

- بدانید و چماق هایتان را هم بشکنید. مگر از کار مغز چه زیانی دیدید که آن را با چماق عوض 

کردید؟ به جای چماق هایتان مغزهایتان را به کار بیندازید! آن وقت خواهید دید که جّو اجتماعی ما 

تا کجا سالم، پاک و منزه خواهد شد. 

این جمهوری به خواست خدا و با پشتیبانی بی دریغ شما مردم از خطرها خواهد گذشت و 
پیروز خواهد شد.1

حاشیة سخنرانی رئیس جمهور به  نقل از روزنامة کیهان
بعداز ظهر پنج شنبه گذشته دکتر بنی صدر به  مناسبت سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق 

برای گروه های مختلف که در زمین چمن دانشگاه تهران گرد آمده بودند، سخنرانی کرد. 
شرکت کنندگان در این مراسم در زمین چمن و در قسمتی از خیابان ضلع جنوبی و شرقی 
زمین چمن جمع شده بودند و جایگاه سخنرانی نیز در مقابل جایگاه خطبه های نماز جمعه بر روی 

بالکن ساختمان واقع در شمال زمین چمن در نظر گرفته شده بود.
اکثر شرکت کنندگانی که در زمین چمن خصوصاً در جلو و شرق نشسته بودند، دختران و 

۱- روزنامة کیهان و اطالعات ، ۱۳59/۱۲/۱6
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پسران محصل بین سنین 14 تا 18 سال تشکیل می دادند و نظمی که در شعارها، نشستن، حرکت 
و تهاجم از خود نشان می دادند، نشان دهندة یک نظم و تشکیالت از قبل سازمان داده شده بود 

که به  نظر می آمد که غالب آنان از اعضا و »میلیشیای« سازمان مجاهدین خلق باشند.
در وسط زمین حدود 400 نفر دختر با روپوش های غالباً به  رنگ سورمه ای به  طور منظم 

نشسته و پالکاردهایی با عناوین زیر در دست داشتند: 
- »چوب، چماق، شکنجه دیگر اثر ندارد«، 

- »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«،
- »مسلمان به پاخیز، حزب شده رستاخیز«، 

- »صدا و سیمای ما از انحصار حزبی آزاد باید گردد«.
و چند پالکارد با عنوان: 

- »درود بر مصدق، سالم بر آزادی«.
 در وسط زمین همچنین پالکاردی که بر روی آن جمله ای از دکتر مصدق نوشته شده بود 

و پوستری از آیت اهلل شریعتمداری به  چشم می خورد.
در خارج از دانشگاه و خیابان های جنوبی و شرقی زمین، گروه مخالف در دسته هایی چند، 
در حالی که پالکاردها و عکس هایی متعدد از دکتر مصدق )در حین تعظیم و بوسیدن دست 
شاه معدوم و همسرش ثریا( و صباغیان )درحین فشردن دست و تعظیم در برابر هویدای معدوم( 

را در دست داشتند، شعارهایی با این عناوین می دادند: 
- »جمهوری اسالمی راه مصدق نمی ره«. 

- »پینوشه، پینوشه، ایران شیلی نمی شه«.
-  »کوبندة توده ای، والیت فقیه است«، 
- »ضدملی گرایی، والیت فقیه است«، 

- »اینها بودند می گفتند، بختیار، سنگرت را نگه دار!«، 
- »مرگ بر لیبرال!«، 

- »تا مرگ شاه دوم نهضت ادامه دارد«. 
عنوان تعدادی از پالکاردهایی که مخالفین در دست داشتند، جمالتی از بیانات امام و به  

شرح زیر بود:
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- »ما چقدر از ملی گراها سیلی خورده ایم«،
- »افراد ملی گرا به  درد ما نمی خورند«، 

- »ملی گرایی خالف اسالم است«،
- »ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است«،

- »نگذارید بگویم در زمان ملی گراها چه بر ما گذشت«.
چند دختر چادرمشکی نیز در میان زمین چمن پالکاردهایی از سخنان امام بر ضد ملی گرایی 
و عکس هایی از امام در دست داشتند که مورد یورش جوانی در بین جمعیت واقع شده و جوان 
مذکور، پالکاردها و عکس امام را پاره پاره کرد و به هوا پرتاب کرد. در این هنگام جمعیت با 

کف زدن از جوان تشویق به  عمل آوردند.
قبل از شروع سخنرانی دکتر بنی صدر، نواری از یکی از سخنرانی های دکتر مصدق پخش 

شد که مرتب با شعارهای:
- »چوب، چماق، شکنجه دیگر اثر ندارد«، 

- »حزب چماق  به  دستان در پیشگاه ملت افشا باید گردد«، 
- »زندانی سیاسی آزاد باید گردد« .

و با کف زدن ها و سوت های ممتد ابراز احساسات به  عمل می آمد.
در ساعت 3:40 دقیقة بعد از ظهر دکتر بنی صدر در میان کف زدن ها و سوت های حضار به 
جلو جایگاه آمد و برای ابراز احساساتی که می شد، دست تکان می داد. دختران و پسرانی که 

در جلو جایگاه بودند، به  صورت کاماًل منظم شعارهای زیر را می  دادند:
- »حزب چماق  به دستان افشا باید گردد«، 

- »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«. 
عده ای از مردم نیز شعارهای:

- »بنی صدر، بنی صدر، حمایتت می کنیم«، 
- »فرمانده کل قوا بنی صدر«. 

را می دادند که دختران مذکور از دادن این شعارها خودداری کرده و خود این شعار را دادند: 
- »مسلمان به پاخیز، حزب شده رستاخیز«.

بنی صدر سپس پشت میکروفون قرار گرفت و شروع به سخنرانی کرد. در خیابان های ضلع 
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جنوبی و شرقی زمین چمن همچنان شعارهایی موافق و مخالف داده می شد و عده ای هم به 
بحث با یکدیگر مشغول بودند.

چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به  اسامی دکتر کاظم سامی، تقوی، معین فر، 
صباغیان، دکتر سحابی، و همچنین شمس آل احمد، منصور فرهنگ، سعید سنجابی، علیرضا 

نوبری نیز در جایگاه حضور داشتند.
در حین سخنرانی چند بار از جانب گروهی که به  نظر می رسید »میلیشیا« باشند، گفته شد: 

- »بنی صدر، بنی صدر  بلندگو را قطع کردند«.
در این هنگام بنی صدر به مخالفان اخطار کرد که اگر مأموران انتظامی از عهدة دستگیری 

آنها برنیایند، این کار را به مردم خواهد سپرد. 
پس از مدتی که از سخنرانی گذشت، یک فشفشة دست ساز در ضلع شمال شرقی زمین 
پرتاب شد که صدای سوختن و آتش آن نظرها را به خود جلب کرد. بالفاصله تعدادی سنگ 

نیز به  طرف زمین چمن پرتاب شد.
در پی این وقایع، این شعارها از طرف دختران و پسران و سپس جمعیت موافق داده شد: 

- »مراسم را حزب به هم می زند«، 
- »اخالل تو میتینگ ها کار حزبه«،

- »بنی صدر، بنی صدر، بلندگو را قطع کردند«، 
- »چماق دار، چماق دار مرگت فرا رسیده«، 

- »نصر من اهلل و فتح قریب، مرگ بر این حزبک مردم فریب!«، 
- »مرگ بر بهشتی!«،

- »بنی صدر، بنی صدر افشا کن، بهشتی را رسوا کن!«.
بنی صدر در قسمتی از سخنانش در حالی که چند برگه و کارت شناسایی را نشان می داد، 
آنها را متعلق به چند تن از افراد کمیته و حزب جمهوری اسالمی خواند که آنان را به  عنوان 

چماق دار دستگیر کرده اند. پس از اعالم این مطلِب بنی صدر با شعارهای:
- »مرگ بر بهشتی«، 

- »سردستة چماقداران بهشتی«. 
مورد تشویق قرار گرفت. سپس بنی صدر از مردم خواست که دور گروهی را که شعار 
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مخالف می دادند، خالی کنند تا مشخص شوند؛ که عملی نشد. 
در این هنگام از ضلع غربی و جلو جایگاه گروهی در حالی که پا به زمین می کوبیدند، این 

شعار را دادند: 
- »بنی صدر، بنی صدر، حکم تهاجم بده!«.

پس از مدتی که این شعار را تکرار کردند، بنی صدر گفت:
»شما مردم اینها را با آرامش از این جا بیرون کنید، اینها را بیرون کنید.«

ناگهان آن دسته از پسرهایی که در کنار دیوار ضلع شرقی مستقر بودند، از دیوار با کمک 
یکدیگر باال رفتند و پس از چند لحظه افرادی را که سر و صورتشان را ضربه های مشت شکافته 
و خونین کرده بود، در حالی که به  شدت با مشت و لگد بر سر و صورت و بدنشان می کوبیدند، 
از دیوار به پایین پرتاب می کردند و افراد پلیس و افراد گارد رئیس جمهوری آنها را گرفته و به 

زیر جایگاه منتقل می کردند.
صحنه های فجیعی به  وجود آمده بود. افرادی که از زمین چمن باال رفته بودند، مرتب 
اشخاصی را که »ریش و اورکت آبی«  به  تن داشتند، در حالی که با مشت به سر و صورتشان 
می کوبیدند و خطاب به آنها شعار ''مرگ بر چماق دار'' می دادند! به پایین و به میان هوادارانشان 
در زمین چمن پرتاب می کردند. هوادارانشان هم در زمین چمن با ولعی وصف ناشدنی به جان 
آنها می افتادند و تا آن جا که در توان داشتند، با مشت و لگد آنان را زده و به جلو می کشاندند 

و تحویل پلیس هایی که در جلو مستقر بودند، می دادند.
تعدادی از این پلیس ها نیز کار مشت و لگد آنها را به همدیگر پاس می دادند که از جانب 
تعدادی از مردم و چند تن از خود پلیس ها به همکارانشان می گفتند پلیس حق ندارد کتک بزند. 
در حین درگیری ها، بنی صدر چند بار از افراد خواست که شعار تحریک آمیز ندهند و 
کسی را نیز کتک نزنند، ولی مهاجمین همچنان به مضروب ساختن اشخاص دلخواه خویش که 
ریش یا اورکت داشتند، ادامه می دادند. این صحنه ها مدتی ادامه یافت و مهاجمین در حالی که 
حالتی وحشیانه به خود گرفته بودند، با شعارهایی که به  وسیلة دوستانشان داده می شد، بیشتر 

تحریک می شدند و شعارهایشان عبارت بود از: 
- »چماقدار، چماقدار، مرگت فرا رسیده«، 

- »مرگ بر بهشتی!«، 
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- »ایران را گورستان چماق دار می کنیم«،
- »بزن، بزن، حقشه«.

بنی صدر در ادامة سخنانش یک بار هم به صدا و سیمای جمهوری اسالمی حمله کرد که 
با کف و سوت برایش ابراز احساسات شد. 

وی در حین سخنانش به مسافرت سعید سنجابی و منصور فرهنگ که روزنامه های خارجی 
نوشته بودند  برای ترتیب دادن مالقات بین بنی صدر و ریگان در 9 اسفند، به آمریکا مسافرت 
کرده بودند، و همچنین چند هفته پیش در مجلس تعدادی از نمایندگان خواستار تکذیب آن 
از طرف رئیس جمهور در صورت عدم  صحت آن شده بودند، اشاره کرد و آن دو تن را به 

جایگاه فراخوانده و این کار را تکذیب کرد. 
بنی صدر همچنین چند بار در حین سخنرانی برگه ای شناسایی را که به  وسیلة مهاجمین از 

افراد مضروب به دست آمده بود، نشان داد و آنها را متعلق به افراد کمیته ها اعالم کرد.
بنی صدر در رأس ساعت 6 به سخنان خود پایان داد و شرکت کنندگان در حالی که شعارهایی 
علیه »دکتر بهشتی« می دادند، دانشگاه را ترک گفتند. در پایان مراسم جلو دِر جنوبی دانشگاه 
چادری که در آن نمایشگاه عکس ترتیب داده می شد و یا کتاب در آن به فروش می رسید، 
همچنان می سوخت. این چادر در حین مراسم به  وسیلة گروهی که پالکاردی با عنوان »چادر 

وحدت، مرکز چماق داری« در دست داشتند،  آتش زده شده بود.

حاشیه بر متن
برای هر شخص و هر شخصیتی فرض است که در هر نهاد و جایی که مسؤولیت می پذیرد 
باید مبانی آن نهاد و نظام را دقیقاً مورد توّجه جّدی قرار دهد و تمامی استعداد و مدیریت و هنر خود 
را در جهت تحکیم آن به کار گیرد. این تکلیف یا نصیحت نیست، بلکه جزء ابزار و لوازم انسانِی 
مربوط است. بگذریم که عده ای کم اعتقاد در 40 سال گذشته وقتی مسؤولیتی را اشغال کردند، 
راه خود را رفتند و مردم را که رکن رکین انقالب بوده و هستند و خواسته های مردم را به کلّی 
فراموش کردند و منافع خود و گروه خو د را بر حق مردم ترجیح دادند و به این وسیله به انقالب 
ضربه وارد آوردند. آقای ابوالحسن بنی صدر یک نمونه از آن مسؤوالن بی درد و مردم گریز بود که 
در مدت کوتاه زندگی خود در سایة انقالب اسالمی، بیشترین صدمه را به انقالب و انقالبیون وارد 
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آورد. اگر در سرگذشت بنی صدر مطالعه شود، هیچ آثاری از دینمداری وی به چشم نمی خورد 
و هیچ گاه در صف معتقدان به اسالم قرار نگرفته و به قول خودش آخوندستیزی بر خانوادة ایشان 
همواره حاکم بوده است. چنین شخص با چنان پیشینة سویی، مسلم است که موج سواری را هنر 
خود می دانست و با فریب افکار عمومی، خودش را صاحب نظر در اسالم و مدیریت اسالم جا 
می زد. وی یک ماه پس از به دست گرفتن قدرت، در یک توهین آشکار به اعتقادات مردم نسبت 
به اسالم و والیت فقیه برای بزرگداشت مصدق ضددین و ضدروحانیت مراسم بزرگداشت برقرار 
می کند؛آن هم در برابر امام و قدرت امام و استعمارستیزی امام و کارنامة شگرف و شگفت انگیز 

و پیروزمندانة امام، از مصدق  می گوید و از جبهة ملی تقدیر می کند.
راستی اگر مصدق با کودتای 28 مرداد از دور خارج نمی شد، در بقیة دوران نخست وزیری 
خود چه می خواست و می توانست انجام دهد که باید مورد تقدیر رئیس جمهوری اسالمی ایران 

قرار بگیرد.
مصدق همان عنصری است که وقتی مرحوم آقای فلسفی پیام شفاهی مرجع بزرگ شیعه 
آیت اهلل العظمی بروجردی مبنی بر ضرورت محدود کردن فعالیت های براندازانة بهائیت استکبار 
ساخته را به وی ابالغ می کند، مصدق که طبق معمول و فرهنگ خودش در رختخواب با 

شخصیت های غیرحزبی مالقات می کرد، با خنده های طوالنی! نیم خیز می شود و می گوید: 
- آقای فلسفی!  از نظر من بهائیت با دیگر مسلمانان هیچ فرقی ندارند!؟

آیا در جمهوری اسالمی، باید چنین شخصی مورد  تقدیر قرار گیرد؟! شخصی که به کّرات 
و با نهایت خضوع دست شاه و همسر شاه را بوسیده بود و غرب را تحسین می کرد و آمریکا را 

همچون دوست امتحان داده ای ستایش می کرد...
به نظر  نویسنده، آقای بنی صدر  کسی نبود که شایستة قرارگرفتن در چنان جایگاهی باشد. 

دربارة اعتقادات دینی بنی صدر فقط به یک خاطره بسنده می کنیم. 
مرحوم شهید محمد منتظری نقل می کند که به همراه آقای علی جنتی قبل از انقالب در 
پاریس به دیدن بنی صدر رفتیم. در محل مالقات دختر بی حجاب بنی صدر هم نشسته بود. ما 
خیلی در عذاب بودیم که در چنین محفلیحضور یافته بو دیم. پس از نماز دختر بنی صدر رفت 
و با یک لباس بدن نما و بسیار نامناسب تری بر سر میز ناهارخوری قرار گرفت. در پایان ناهار 
به بنی صدر گفتیم به دخترتان توصیه کنید حداقل هنگام حضور روحانیت از لباس مناسب و 
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روسری استفاده کند. بنی صدر برآشفت و گفت: 
- من نمی توانم ایشان را به چیزی که اعتقاد ندارد و من هم اعتقاد ندارم، وادار کنم.1

آری برای عنصر بی هویتی همچون بنی صدر با آن پیشینة بد و عملکرد نامناسب، همان 
بهتر که به مصدق افتخار کند و دست فرح پهلوی را ببوسد و از او کمک مالی بگیرد و به او از 

ناتوانی اسالم در ادارة جامعه بگوید. 
او اصوالً استعداد شناخت امام خمینی را هم نداشت.

آثار شکوهمند عزل بنى صدر

این را همه شنیده ایم که با دشمن خارجی هر قدر هم نیرومند  باشد و مجهز  به انواع سالح 
و برخوردار از ِعّده و ُعّدة فراوان، می توان جنگید و او را شکست داد. اما با دشمن داخلی این 
احتمال نزدیک به صفر است. این موضوع ثبوتی است و نیازی به اثبات ندارد. ولی برای عده ای 

که نیاز به شرح و توضیح بیشتر دارند، اضافه می کنیم که دشمن خارجی دارای:
1 - جبهة مشخص

2 - آرم و نشان مُعیّن
3 - پرچم متفاوت
4 - شعار مختلف
5 - خواستة دیگر

6 - هدف مغایر
7 - شکل ظاهری و لباس مختلف و...

می باشند.
دشمن داخلی نیزکه خدای متعال از او تعبیر به منافق می کند، نمی توان به سادگی تشخیص 
داد تا بتوان او را از دور خارج کرد. زیرا منافق در داخل جبهة خودی است. نماز می خواند، 

روزه می گیرد، در جلسات خودی حضور می یابد و شعارهای خودی ها را سر می دهد. 
منافق هیچ گونه اعتقادی به این شعارها ندارد، بلکه با ظاهرسازی و فریب کاری، دقیقاً نقش 
ستون پنجم  دشمن را بازی می کند و راه را برای ورود دشمن و سلطة اجنبی و پیروزی خصم 

۱ - خاطرات علی جنتی، ص ۱76 
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کینه توز باز می کند.
یکی از مصادیق منافق در جمهوری اسالمی ابوالحسن بنی صدر بود.

قباًل اشاره کردیمکه بنی صدر در طول تاریخ حیات سیاسی اش هرگز رنگ اسالم و تشیع 
به خود نگرفت؛ از محافل مذهبی ها فاصله داشت و با مذهبی ها نمی جوشید.

عصر سياه سلطه

سلطة سنگین و طوالنی امپریالیزم انگلیس، مشکالت بسیار زیادی را برای ملت های جهان 
به وجود آورده بود. دولت انگلیس  به دالیل عدیده، یک کشور ثروتمندی نبود و از منابع نفت 
و گاز و معادن مختلف که در تولیدات صنعتی آن روز تأثیر به سزایی  داشت، محروم بود. 
به همین دلیل مقامات دولت انگلیس به تقویت ناوگان دریایی خود برای کشورگشایی دست 
زدند. پس از این  مرحله بود که پای انگلیس به دنیای آن روز باز شد و بدبختی و بی نوایی مردم 

دنیا نیز از این ره آوردآغاز گردید. 
دولت انگلیس شبه قارة هند را با آن پیشینة  معروف  و ثروت فراوان به اشغال خود درآورد 
و بر همه چیز هند سلطه یافت  و این کشور را تاراج کرد و مردم هند را به خاک سیاه نشاند. این 
سلطه، 500 سال طول کشید و فرهنگ و آداب و حتی لباس و زبان مردم هند نیز تحت تأثیر 

اشغالگران رنگ باخت. 
انگلیس عالوه بر هندوستان، کشور سریالنکا )سیالن(، تایلند )سیام(، اندونزی، مالزی، 
سنگاپور، استرالیا و نیوزلند را هم به اشغال خود درآورد. دو کشور استرالیا و نیوزلند جزء 
الینفک انگلیس شد  و آن دسته از مردم انگلیس که از انقالب صنعتی خشمگین بودند،  ابتدا 
به قارة استرالیا آمدند و به کشتار گستردة افراد مظلوم بومی پرداختند، سپس زمام امور این قاره 
را به دست گرفتند و حکومتی شبیه انگلیس در آن جا  ایجاد نمودند. عده ای از همین ها هم به 
زالندجدید )نیوزلند( رفتند و حکومت موردنظر خود را در آن جا برقرار نمودند که هنوز هم 

ادامه دارد؛ به طوری که امروز نمایندة ملکة انگلیس حاکم بر این دو کشور است. 
کشورگشایی خسارت بار انگلیس به جایی رسید که نخست وزیر این کشور روزی با تکبر 

و تبختر گفته بود:
- امروز خورشید در امپراتوری انگلیس غروب نمی کند.
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انگلیس بیش از نیمی از کشورهای آفریقایی را تسخیر کرد و به تاراج ثروت های مردم و 
آثار تاریخی کشورها پرداخت.

دولت انگلیس حتی وقتی در یکی از کشورهای آفریقایی متوجه شد که سطح گسترده ای 
از زمین های این کشور از فضوالت پرندگان دریایی آکنده است، همة آنها را جمع کرد و طی 
چهار سال با کشتی به انگلیس برد!؟ انگلیس سالیان درازی آمریکای شمالی یعنی ایاالت متحده 

و کانادا را هم در تسخیر خود داشت.

قرن بيستم عصر رهبران بزرگ

به تدریج که آثار سلطة زیان بار انگلستان بر کشورها آشکار می شد، مخالفت مردم تحت 
سلطه هم با تأخیر بسیار در چهار مرحله آغاز می شد.

1 - تأسف: مردم دنیا وقتی سلطة بیگانه را بر کشورشان می دیدند، متأسف می شدند.
2 - خشم و نفرت: این تأسف به تدریج به خشم از سلطه گر و نفرت از آنها انجامید.

3 - مخالف بودن و مخالفت کردن.
4 - مبارزه.

در مبارزه با سلطة بیگانه بر کشورها کم کم شخصیت ها و افرادی رشد کردند و پیدا شدند 
که توانستند مردم را در مسیر مخالفت با سلطه قرار دهند. 

این مرحله بسیار سخت، دردآلود، در اوایل کم اثر و پرهزینه، ولی در ادامه تأثیرگذار بود. 
رهبرانی که در این دورة عسرت آور و دشوار، در راه نجات مردم کشورشان برای آزادی تالش 
کردند و موفقیت هایی به دست آوردند، نامشان در تاریخ به خوبی ثبت است؛ مانند سوکارنو 
در اندونزی، قوام مکرومه در غنا، نایرره در تانزانیا، مهاتما گاندی در هند، نلسون ماندال در 

آفریقای جنوبی و...
همة اینها نقش  ارزنده ای در استقالل کشورشان داشته اند؛ اما حق این است که بین همة 
رهبران آزادی کشورها، شخصیت »مهاتما گاندی« رهبر سابق هندوستان و عامل رهایی هند از 
سلطة انگلیس و »نلسون ماندال« که به سلطة »آپارتاید«- که عالمت سلطة انگلیس بر معتبرترین 
آفریقای سیاه یعنی آفریقای جنوبی بود، پایان داد- متمایزتر از دیگران باشند؛ این دو مبارز 

واقعی برای همیشه محترم و معتبرند.



117

امام خمينى رهبر بالمنازع

دریغ که صفحات کتاب اجازة مانور پیرامون شخصیت فوق العادة امام خمینی را به ما 
نمی دهد. زیرا اگر بخواهیم به جمله ای کوتاه از اظهارنظر شخصیت های جهانی که راجع به 
امام گفته اند، اشاره کنیم، موارد بسیار طوالنی می شود. خوشبختانه ما خود بودیم و عظمت این 
مرد را در هدایت لحظه به لحظه و هر روز انقالب مشاهده کردیم و رهنمودهای حیرت آور و 
پیش بینی های اثربخش ایشان را نسبت به آیندة کشور و منطقه شنیدیم و پیروزی سریع انقالب  
را  که حاصل مدیریت بی  نظیر ایشان بود، متوجه شدیم. همچنین ما از قدرت خشن و پرخسارت 
شاه و سلطة سنگین و ویرانگر ساواک و حکومت نظامی نابردبار و بی رحم ارتش پهلوی آگاه 
بوده و آن را به خوبی لمس کردیم. ما مشاهده کردیمکه »برژینسکی« مشاور امنیت ملی آمریکا 

در کوران انقالب تلفنی به شاه می گفت: 
- ما از هر اقدام شما برای بازگشت آرامش به کشور حمایت می کنیم!!؟

این جمله یعنی دادن چک سفید به شاه برای کشتار مردم مظلوم ایران. 
آمریکا ژنرال سرکوبگر و چهارستارة خود »روبرت هایزر« را به مدت یک ماه از 57/10/15 
تا 57/11/14 به ایران فرستاد تا رهبری نظامیان ایران را در کشتار مردم به عهده بگیرد.... اما 
به رغم همة این تهدیدات  و جنایات و خشونت، این امام بود که انقالب را از صعب العبورترین 
مسیر هدایت کرد و به پیروزی رساند و کشور و مردم را، و به تدریج مردم منطقه را، از سلطة 

بیگانه نجات داد... 
حال باید از هواداران مصدق که می خواهند با کم رنگ کردن نقش بی نظیر و همه جانبة 

امام در تاریخ معاصر کشور، او را به جای امام بنشانند، خندید. زیرا: 
          - مُشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید.

آقای ابوالحسن بنی صدر مانند نهضت آزادی شدیداً مُصدقی بودند و مصدقی می اندیشیدند. 
واضح بود کسی که از ابتدای جوانی به جبهة ملّی و شخص مصدق دلبستگی عمیقی پیدا کرده 
به مذهب راغب شود. در  نمی تواند  باشد، اصوالً  پایبند  به اساسنامه و مرامنامة حزبش  باشد و 
خانواده ای که به قول خودش همگی ضدروحانیت بودند، نمی توانست حرف روحانیت و تجزیه 
و تحلیل یک عالم دینی مورد توجه قرار گیرد. علی هذا می بینیم به رغم رهبری بالمنازع و بی عیب 
و نقص حضرت امام خمینی رضوان اهلل علیه که با سرعت باورنکردنی و هزینة بسیار کم و در 
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مقابل ابرقدرت های شرق و غرب و در تضاد اعتقادی با آنها، انقالب را به پیروزی رساند، حداقل 
باید برای صاحب نظران معاصر تا یک صد سال آینده رهبری بی رقیب باشد. اما دیدیم که آقای 
بنی صدر در برابر چشمان مردم متعهد و انقالبی کشورمان، برای مصدق جلسة تجلیل می گذارد و 
از بزرگی وی صحبت می کند. آن وقت چون با مخالفت تودة مردم روبه رو می  شود، عصبانی شده 
و به هواداران منافقش که عمدتاً از سازمان منافقین بودند، می خواهد که با  مخالفانش برخورد کنند.

هیچ کس نبود که از وی بپرسد تو که رهبرت مصدق و کتاب دعایت اساسنامة جبهة ملّی و 
قبله ات آمریکا و هوادارانت منافقین اند، چگونه به خود اجازه دادی داوطلب ریاست جمهوری 
ملتی شوی که طبق اصل 113 قانون اساسی باید در مقام نفر دوم کشور پس از رهبری و برابر 

بند 3 اصل 115 قانون اساسی باید مدیر و مدبّر باشد.
راستی آقای بنی صدر! آیا شما مدیر  و مدبّر هستید؟

اگر شما مدیر بودید، حداقل باید مدیریت قدرت ادارة خود و احساسات خود را داشته باشید. 
در حلقة دوم نیز باید قدرت ادارة بیت و منزل می  داشتید. آیا شما توانستید منزل خود را اداره کنید؟ 
شما آیا حتی یک روز هم بر »نفس اَمّارة« خود مدیریت کردید که این قدر بر طبل اختالف 
نکوبی و بزرگان کشور مانند آیت اهلل بهشتی و آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل رفسنجانی را هر روز 
و هر ساعت به اتهامی متهم نکنی و دل مردمی که به شما به امید روزهای بهتر  رأی داده بودند، 

به درد نیاوری؟
رئیس جمهور باید مدبّر باشد. مدبّر یعنی دوراندیش. یعنی کسی که بتواند با کیاست و 
هوش خدادادی و ذاتی، فردا را هم ببیند. باید حرف و عملش حساب شده باشد. باید به تأثیر 
آنی و آتی اظهارنظرهای خود بیندیشد. مدبّر هم به گذشته فکر می کند که چطور جبر زمان یا 
بهتر بگویم شالق خداوند، مردم آزارها را بی آبرو کرده و از دور خارج نموده است. باید نتیجه 

بگیرد که خود او هم دیر یا زود و در همین دنیا باید جواب گوی اعمال و افکار خود باشد.
چگونه است که آقای بنی صدر و امثال ایشان لحظه ای با خود و با خدای خود خلوت 

نکردند که از خود بپرسند:
1- مگر چقدر دوران ریاست و زعامت طول خواهد کشید؟  

2- مسؤولیت، پایدار  و دایمی نیست، زیرا اگر مسؤولیت پایدار بود، به تو نمی رسید.1
۱- اشاره به فرمايش امام علی)ع(
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3- حافظة عمومی قوی و فوق العاده است و عملکردهای افراد در حافظه ها می ماند.
4- به قول شاعر: حدیث نیک و بد، نوشته خواهد شد.

پس باید در برابر عملکرد خود که در لوح روزگار به طور مکتوب ثبت می شود، جواب گو باشیم.
5- از همه مهم تر این که این انقالب، اسالمی است. ما همگی  روزی در محضر خداوند حضور 

می یابیم تا جواب گوی فعل و ترک فعل خود باشیم.
دریغ و درد که آقای بنی صدر مدیر و مدبّر نبود، ولی آثار تلخ آن را انقالب و مردم چشیدند.

بدیهی است کسی که تجربة ادارة حتی یک منزل و افراد آن را نداشته باشد، چگونه می تواند 
ادعای مدیریت کالن از جمله ادارة یک کشور بزرگ با مردمی بزرگ را داشته باشد. 

متأسفانه بنی صدر که در هیچ رشتة علمی تبّحر و تخصص نداشت، از همة افراد  و اشخاص 
ایراد می گرفت، شخصیت ها را متهم می کرد و نهادهای انقالبی را تضعیف می نمود. از جمله 

مطالبی که ایشان مرتب تکرار می نمود:
1- انحالل مجلس شورای اسالمی )به ادعای او: مرکز بیکاره ها( بود.

2- شهید بهشتی را به ...... شخصیت متهم می نمود.
3- سپاه پاسداران را تفنگداران خطرناک می خواند.

4- آیت اهلل هاشمی را تحریک کنندة نمایندگان مجلس علیه خود میدانست.
5- شهید رجائی را کم سواد و سخت سر می نامید.

6- حتی گاه از حضرت امام هم انتقاد می کرد. )صد البته نویسنده به خود اجازه نمی دهد 
که اظهارات بنی صدر علیه حضرت امام را نقل کند(.

اما وقتی بحث خودش می شد، خود را از همه باالتر می دانست. او در یک قیاس مع الفارق، 
و با مقایسة آرای خود و آرای مجلس، خود را باالتر از مجلس می پنداشت. او همان طور که 
در کتاب خاطرات خود آورده است، خویشتن  را تافته ای جدابافته می دید و از این که رجال و 

مردم کشور قدر او را  نمی دانستند، افسوس می خورد!!
خدا رحمت کند پروین اعتصامی را که در این مورد سرودة زیبایی دارد:

نیکی چه کرده ایم که تا روزی              نیکـو دهنـد مـزد عمـل  ما را
 آمـوزگـار دهـر شـدیـم اّمـا               نشناختیـم خـود الف و با را
 ای آن که راستی به من آموزی              خـود راه کـج از چه نهی پا را
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تردید دارم که بنی صدر، حتی خدا را هم  قبول داشت و باور دینی اخروی را در ذهن خودش 
حاکم می دانست! 

زیرا علی القاعده هرکس خدا را قبول دارد، باید مالحظات دینی را در حد مقدوراتش 
رعایت کند و پاسخ گوی اعمال خود در همة احوال باشد. زیرا برابر قول خداوند که فرمود:  

ٍة َخْيراً َيَرُه، َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ٍة َشّراً َيَرهُ .1  َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

مثقال یعنی هم سنگ، مقدار.
یعنی هرکس به اندازة معادلیک ذره )که در پرتو خورشید وقتی به داخل اتاق می تابد 

غوطه ورند( خوبی و یا بدی کرده باشد، نتایج آن را خواهد دید.
از طرف دیگر انقالب ما اسالمی است. آحاد مردم در محضر  خداوند باری تعالی هستند 

و فعل و حتی اندیشة آنها بر خداوند پوشیده نیست. 
ما همگی قول امام خمینی را که برخاسته از قرآن است شنیده ایم که گفتند: 

- عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنید.2
مسلماً اگر عنصری به همین اندازه از معارف اسالمی با اطالع  باشد، مانند بنی صدر عمل 
نمی کند. امّا بنی صدر اعوجاجات سیاسی بسیاری به دلیل بی اطالعی خود از اسالم داشت و 
خداوند متعال بیش از این، عملکرد زشت بنی صدر را تحمل نکرد و او از دور خارج شد و با 

هم فکر منافقش، با لباس زنانه و آرایش غلیظ زنانه از کشور گریخت. 
خدا را شکر که منافقین و رئیس آنها بنی صدر پس از وحدت مردم و بیداری مردمی، پس 
از آن که دیدند فاجعة هفتم تیر و سوءقصد به جان بزرگان انقالب اسالمی کمترین اثری بر 

مردم نداشت، از کشور گریختند و به پناهگاه سران خویش بازگشتند.
به نظر نویسنده هرچند دو حادثة دردناک هفت تیر و هشت شهریور -که به شهادت جمع 
عظیمی از سران، رهبران و فرزانگان کشور انجامید، بسیار تلخ بود- اما این دو حادثة پرهزینه 
برای حذف منافقین و لیبرال ها از کشور شاید به حکمت الهی برای مصونیت انقالب اسالمی 

و بیداری مردم الزم بود...

۱ - سورة زلزال، آيات 6 و 7
۲- صحیفة امام، ج ۱۳، ص 46۱



فصل سوم
آغاز جنگ مسلحانه
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123 آغاز جنگ ُمسّلحانه و انقراض تروریسم

یکی از اتفاقات تلخ و دردناک سال 1360 اعالم جنگ مسلّحانة منافقین علیه انقالب و 
ترور کور و بی اثر یاران انقالب بود. هرچند ما در آن سال با بحران و مشکالت چندی درگیر 
بودیم که عمدتاً حاصل و محصول مواضع استقالل طلبانه و ظلم ستیزی انقالب بود، اما تروریسم 
جبهة جدیدی در برابر انقالب گشود که تمامیت انقالب را هدف گرفت. یعنی همة عوامل 
مؤثر در انقالب و تأسیس جمهوری و عوامل ثبات و تثبیت نظام نوپای جمهوری اسالمی مورد 
هدف دشمنان ما قرار گرفت؛ هر چند تروریست ها نیز نه تنها هیچ گاه با اسالم اصیل کنار نیامده 
بودند - و بیشترین عداوت را با روحانیت که پرچمدار ارزش های اسالمی بودند، داشتند- ولی 

به همین دلیل هرگز با انقالب اسالمی سر سازگاری و همراهی را نداشتند. 
راستی گروهی که سال های متمادی اصل اسالم را به چالش کشیده بود، چگونه می توانست 

با انقالب و والیت فقیه کنار بیاید؟
در جلد اّول1 همین مجموعه نکته ای از بی اعتقادی رهبر منافقین آوردیم. از آن جایی که آن 

نکته، بسیاری از مواضع اعتقادی آنها را بهتر مشخص می کند، به ناچارآن را تکرار می کنیم:

۱- همگام با انقالب اسالمی، مجتمع فرهنگی عاشورا، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص ۱88
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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

هر آدمی که یک بار پیغام آقای رجوی را مرور کند، به خوبی می تواند بفهمد که:
1- منافقین هیچ اطالعی از اسالم ستم سوز و ضدظلم نداشتند.

2- آنها تا آخرین روزهای حضور در زندان حتی در بهمن ماه 1357، انقالب اسالمی را 
جّدی نگرفته بودند.

3- آنها که ذاتاً با انقالب و اسالم و دین مخالف بودند و مخالفت می کردند، اصاًل موافق 
نبودند که انقالب اسالمی به پیروزی برسد.

4- آنها با شاه کنار آمده بودند، ولی با روحانیّت نمی توانستند کنار بیایند.
5- آنها به تصور خودشان می خواستند با وساطت دکترپیمان!؟ امام خمینی را متقاعد کنند 

تا با بختیار کنار بیاید.
شاپور بختیار معتاد و عضو سرویس های بیگانه که دستش به خون صدها انقالبی آغشته 
بود، در قدرت بماند تا آنها از زندان آزاد شوند و البد بتوانند بر موج انقالب سوار شوند و از 

انقالب سهم خواهی کنند...
همان گونه  که بسیاری از هم زندانی های آنها و بچه  مسلمان های مبارز و شخصیت های 
بزرگی مانند آیت اهلل شهید مرتضی مطهری - که با مطالعة میدانی آثار فکری آنها به خوبی پی 
به بی دینی آنها برده بودند - و در رأس همه حضرت امام خمینی )که حدود یک هفته به توصیة 
چندتن از علمای تهران با دو تن از رهبران منافقین به نام های  حسین احمدی روحانی و تراب 
حق شناس با آنها دیدار کرده بودند( اظهار می کردند، می دانستند که تفکر آنها از اسالم ناب و 

اصیل فاصلة بسیار دارد. 
قابل توجه این که این دو نفر روحانی زاده و مدتی هم روحانی بودند، ولی باالجبار باید از 

اسالمی که سازمان منافقین داشت، دفاع کنند.
۱- صخرة سخت، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، محمدحسین روزی طلب، ص ۳46 
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تغيير مواضع ایدئولوژیک

نماز هم  اگر  و  نداشتند  اصیل  اسالم  به  اعتقاد  به طور جّدی  این که  بر  منافقین عالوه 
می خواندند، جنبة ظاهری و شکلی داشت - چون اصوالً اعتقاد به نماز، مقدماتی دارد که برای 
یک مسلمان حقیقی روشن است و به قول معروف اعتقاد به نماز ملزوماتی دارد که به طور 
مفّصل در فقه آمده است- و از آن جایی که از سال 1350 به بعد در زندان ها اعضای هواداران 
مجاهدین اکثریت داشتند، سران آنها بدون مالحظه از احدی و احترام به زندانیان دیگر، زعامت 
داخلی زندان را به عهده گرفته بودند و احکام اسالم را خود اجتهاد می نمودند و هر طور که 
مایل بودند با افراد رفتار می کردند و برای آنها تعیین تکلیف می نمودند. به همین دلیل عالوه بر 
جاری کردن افکار خود در زندان، با مخالفان بالقوه و بالفعل با بدترین شکل ممکن برخورد 
داشتند. آنها نخست ناجوانمردانه مخالفان خود را به همکاری با ساواک متهم می کردند و 
سپس آنها را در انزوای شدید قرار می دادند و اگر خبری از بیرون می آمد، آنها شدیداً خبر را 

در داخل گروه خود انتشار می دادند و دیگران را بی اطالع می گذاشتند. 
وقتی در سال 1354 خبر بسیار مهم »تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان« که خبر بسیار مهم 
کشور بود، رسید، فقط به هواداران خود اطالع دادند. آنها سعی کردند با کتمان خبر، بهانه به 
دست مخالفان خود ندهند. سپس در یک فرصت مناسب پاسخ هایی برای افراد پیدا کردند. 
سپس خبر منتشر شد؛ بدون آن که در ظاهر سران منافقین آثار خشم و ناراحتی از خود بروز 
دهند. چون ظاهراً عمدة آنها منتظر چنان اتفاقی بودند و بسیاری از آنها خیلی ساده تغییر موضع 

دادند و نماز خواندن را هم به کلّی کنار گذاشتند.

تکفیر منافقین توسط علما
تعداد علما و روحانیون هم در زندان فراوان بودند. مثاًل در همان سال که منافقین با مذهب 
خداحافظی کردند و مارکسیست شدند، علمای زندان تصمیم گرفتند که به دلیل ارتداد آنها، 
روابط ظاهری و باطنی خودشان را  با آنها تقلیل داده و به تدریج قطع کنند. در آن روزها علمای 
آیت اهلل  هاشمی   رفسنجانی،  آیت اهلل  ربانی  شیرازی،  آیت اهلل  مطهری،  آیت اهلل  مانند:  بزرگی 
طالقانی، حجت االسالم حسن الهوتی، حجت االسالم غالمرضا فاکر و عده ای دیگر از بزرگان 

دینی در زندان بودند و اقدامات خود را در مقابل آنها انجام می دادند.
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راستی اگر آن فتوای تاریخی و شجاعانه در مورد منافقین و گروه مارکسیت شده صادر 
نمی شد، برای عمدة زندانیان که لزوماً عضو مجاهدین نبودند و نمی خواستند مثل آنها باشند و 
مانند آنها بیندیشند، تکلیف روشن نبود که در زندان با آن بی خداهای بی دین چگونه برخورد 

کنند.
 فتوای ارتداد مجاهدین مارکسیست شده، تکلیف را روشن کرد، که:

- مسلمانان نباید با آنها هم غذا و هم کاسه شوند.  
- نباید از ظروف غذای آنها استفاده کنند. 

- باید آنها را غیرخودی بدانند و موضوع بسیار مهم َحالل و حرام و نجاست و طهارت را 
دربارة آنها به صورت جّدی رعایت کنند تا آنها بدانند که از هر حیث در اشتباهند و راه غلط 

می روند. 
به رغم ترس گسترده ای که صدور فتوای نجس بودن آنها ایجاد کرد، موسی خیابانی نفر 

دوم سازمان به روحانیون صادرکننده فتوا می گوید:
»شما صالحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید، زیرا همیشه دنباله رو هستید. حد 

خودتان را بشناسید و پا را از گلیم خود بیرون نگذارید«.1

مواضع روحانیت نسبت به منافقین در زندان
آقای محمدی گرگانی2 از اعضای قدیمی سازمان می نویسد:

خاطرات زندان هم به ذهنیت )علما نسبت به مجاهدین( کمک می کرد. در زندان آقای 

هاشمی از آنهایی بود که منزوی شده بود. در واقع نوعی بایکوت غیرمستقیم بود. آقای مهدوی 

کنی در سال 50 به ما کمک می کرد. اما ایشان هم می گفت: ما به شما اعتماد نداریم. سازمان 

تئوری اش این است که ما خرده بورژوای سنتی هستیم. دین ما محتوا ندارد و تئوری اش این است 

که مارکسیست  ها از ما بهترند. شما چه توقعی د ارید 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: )روحانیون( برای 
۱- مجاهدين خلق، از پیدايی تا فرجام، 56/۱0/۳ 

۲- زندان در زندان، زمینه های ۳0 خرداد 60 ، گفت وگو با محمد محمدی      گرگانی، نشرية چشم انداز ايران، ارديبهشت و خرداد 
سال 60 ، شمارة ۳۱، ص ۱4
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درگیری با ما رفتند و با ساواک همکاری کردند.

راستی که مارکسیست  شدن مجاهدین مشکالت عظیم و فراوانی را برای بسیاری از افراد 

داخل و خارج از زندان به وجود آورده بود.

در زندان گروه اندکی از مجاهدین که ظاهراً برای حفظ سازمان از نابودی می گفتند مارکسیست 

نشده اند، خیلی ساده از کنار آن حادثة بزرگ گذشتند و انحراف سران مجاهدین را اشتباه تعداد 

کمی از افراد سازمان می گفتند.

مسعود رجوی و موسی خیابانی حتی اجازة انتقاد از مارکسیست شدگان را نمی دادند.

                                                                                                         این، دو دلیل داشت:

1- مارکسیست شدن سازمان کار مهمی نبود. ظاهراً آنها با حمایت رجوی مارکسیست شده 

بودند.

2- آنها خودشان با مارکسیست شدگان بهترین رابطه را داشتند. به  طوری  که مارکسیست شده ها 

در زندان اصالً احساس شرمندگی نداشتند و کار خود را بد نمی دانستند.

توصیه های اعوجاج منافقین
»مجاهدین هیچ احترامی، هیچ ارزشی و هیچ چیز دیگری برای رهبران انقالب قایل نبودند، 

چه در مطالبی که می نوشتند و چه سخنرانی ها و مصاحبه هایشان. اصالً هرچه که پیرامون 

مبارزه و نهضت علیه رژیم شاه می گفتند، فقط و فقط در مورد خودشان بود. و در مورد سازمان 

و اعضا و کادرها بود. هیچ ارزشی برای دیگران قایل نبودند و هیچ یادی از هیچ کس نمی کردند. 

از نهضت آزادی، مّلی - مذهبی گرفته تا توده ای ها یا روحانیت و هیچ کس دیگر. البته به استثنای 

چریک های فدایی خلق. 

اگر صحبت از مبارزه با آمریکا بود، آنها صرفاً روی سازمان تاکید می کردند. 

اگر صحبت از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه رژیم شاه بود، آنها صرفاً از اعضا و طرفداران 

سازمان یاد می کردند. 

اگر صحبت از آزادی خواهی، زندان و شکنجه بود، آنها صرفاً از خودشان می گفتند و برای 

دیگران کوچک ترین ارزشی قایل نبودند. به   جز مرحوم آیت اهلل طالقانی با مابقی روحانیت رفتارشان 

بسیار زننده و تند بود. از آنها خیلی راحت به عنوان مرتجع، سازش کار، محافظه کار، عافیت طلب، 
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راحت طلب، خرده بورژوا و... یاد می کردند.

 البته به امام رسماً و علناً توهین نمی کردند، اما منهای امام که نه تأیید می کردند و نه تکذیب، 
برای دیگر روحانیون هیچ ارزش و احترامی قایل نبودند.«1

ناگفته نماند، این طور نبود که آیت اهلل طالقانی در دیدگاه آنها جایگاه خاصی داشته باشد.
از آن جایی که عملکرد مجاهدین در زندان موجب فاصله گرفتن روحانیت از آنها شده 
بود، آنها به شدت با علما و روحانیت مخالفت می کردند؛ حتی آیت اهلل طالقانی را در فشار بسیار 

زیاد گذاشته بودند و به وی توهین می کردند. 

مظلومیت آیت اهلل طالقانی
کار منافقین مغرور در زندان به جایی رسیده بود که به هیچ کس رحم نمی کردند؛ هرچند 
در زندان امکاناتی نبود و آزادی در حد چهاردیوار اتاق زندان بود. مثاًل غذایی ساواک بیاورد 

و تحویل زندانیان بدهد و آنها بین افراد تقسیم کنند... 
آنهایی که اهل فکر و اندیشه بودند، دو نفری یا سه نفره یا چهار نفره دورهم جمع می شدند 
و در هر رشته ای تخصص و یا مطالعاتی داشتند، رفقای خود را بهره مند می کردند. این یک 
فرصت مغتنمی بود که در اختیار زندانیان قرار می گرفت که به دلیل سلطة ساواک از نعمت 
قرآن و مفاتیح و کتاب های مفید علمی و اخالقی و سیاسی نیز محروم بودند. اما چون مجاهدین 
در زندان حاکمیت داشتند، اجازة بحث به هرکس نمی دادند و از تدریس خصوصی ممانعت 

می کردند.
»در زندان، کار به جایی رسیده بود که افرادی مثل مسعود رجوی به مرحوم آقای طالقانی 

اجازه نمی دادند تفسیر قرآن بگوید. 

می گفتند: او چون مالکیت خصوصی را قبول دارد، گرایشات »خرده بورژوازی«2 دارد. 

در سال 1355 سر سفره نشسته بودیم که یک جوان 18- 19 ساله گفت: 

- طالقانی کیست؟ او به قول مسعود )رجوی( »یک خرده بورژوا«ست. 

من از همان اول که به زندان وارد شدم، یکی از موارد اختالفم با مسعود بر سر همین مسأله بود. 

۱- نشرية چشم انداز ايران، آبان و آذر ۱۳86، گفتگو با صادق زيباکالم
۲- »خرده بورژواز« يک اصطالح مارکسیستی است. خرده بورژوا به کسی می گويند که سرمايه دار نیست، ولی گرايش به سرمايه داری 

دارد و طرفدار سرمايه دار است.
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حاج مهدی عراقی. آقای هاشم امانی و آقای انواری بعد از 9- 8سال که در زندان بودند، مسعود 

طوری با آنها برخورد می کرد که انگار نجس اند. می گفت:

- ما آمده ایم و یک چیز تازه ای آورده ایم که هیچ کس نیاورده است. همه باید ما بشویم و در 
نهایت هم ما نوک پیکان تکامل هستیم.«1

جمع اضداد
عملکرد مجاهدین خلق از آغاز مشحون از تضاد و تناقض بود. آنها هرچند از ابتدا خود را 
َل اهللُ الُْمَجاِهِديَن...2 درج کرده بودند،  مسلمان می دانستند و بر آرم سازمان خود آیة شریفة: َفَضّ
امّا به دور از اغراق و یا دشمنی آنها، اعتقاد راستین به اسالم نداشتند. این را همه گفته اند و خود 
مجاهدین اقرار دارند که مجاهدین خلق شاگردان مکتب مرحوم آقای مهندس بازرگان و 

تحت تأثیر نهضت آزادی بودند.
...اتفاق مهم مرحلة دوم انتخـابات مجلس، حضـور مسعـود رجـوی و حمایت مهنـدس 

بازرگـان از او بود. 
بازرگان، برای حفظ وحدت!؟ اظهار امیدواری کرده بود که مسعود رجوی در انتخابات 
رأی بیاورد. همچنین احمد صدر حاج سیدجوادی، مریم طالقانی، سعید فاطمی، همسر آیت اهلل 
طالقانی، احمد صادق، احسان شریعتی فرزند دکتر شریعتی، پوران شریعت رضوی همسر دکتر 
شریعتی با تشکر از مهندس بازرگان به طور گسترده از مسعود رجوی اعالم پشتیبانی کردند، اما 

این حمایت ها هم موجب پیروزی مسعود رجوی در انتخابات نشد.
علّتش این بود که هواداران مسعود رجوی که خواستار راه یافتن وی به مجلس بودند، در 
آن روزها مثل امروز هیچ جایگاهی بین مردم حزب اهلل صاحب رأی نداشتند؛ بنابراین حمایت 

آنها از رجوی، بر آهن سرد کوفتن بود.

محروم و سرخورده
کراراً گفته ایم عنوان کردن اعتقاد به اسالم از سوی مجاهدین از آغاز اعالم موجودیت، صرفاً 
وسیله ای برای جذب جوانان مستعد و معتقد و همچنین جلب و جذب کمک های مالی و سیاسی 

۱- صخرة سخت، اظهارات محمد محمدی گرگانی، از اعضای قديمی مجاهدين خلق، ص 466
۲- سورة نسا، آية 95
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روحانیت و بازاری ها و اقشار مختلف دین مدار به سازمان بود.
نویسنده که خود چه قبل از دستگیری و چه در زندان با آنها بوده و به ناچار در یک جا 
زندگی می کرده، اکثریت قریب به اتفاق کادر اصلی سازمان را فاقد اعتقاد درونی به اسالم 
 دیده است؛ هرچند بزرگ ترهای آنها بیشتر دوست داشتند ما که تعصب زیادی به اسالم داشتیم 
و ارتباط دایم ما به روحانیت قوی بود و می دانستند سمبة ما در بیرون قوی و محکم است، لذا 
حداقل توقع آنها از ما این بود که ضد آنها نشویم و از بی دینی آنها حرفی نزنیم. ما نیز چنین 
روحیه ای داشتیم، به خصوص از ترس این که مبادا ساواک از تشتت بین زندانیان سوء استفاده 
کند، این سیاست را دنبال می کردیم. لذا مخالفت خودمان را با آنها آشکار نکرده و علنی با 
آنها درگیر نشدیم. امّا انقالب مردمی - اسالمی که شروع شد، وقتی آنها دانستند که عملکرد 
آنها موجب شده که هیچ محلی از اِعراب در حال و آیندة انقالب نداشته باشند، عصبانیت ممتد 

و مستمر آنها شروع شد.
 عملکردمنافقین را در سه موضوع می توان خالصه کرد:

1-  بی اعتقادی به اسالم: 

از روز اول آنها به اسالم اصیل، چندان اعتقاد نداشتند، زیرا با افکار لیبرال ها سازمان خود 
را پایه ریزی کردند. لذا نمی توان از آنها توقعی غیر از این داشت.

2- خصومت نسبت به روحانیت: 

مجاهدین خلق هیچ گاه به روحانیت شیعه گرایشی نداشتند و به تقلید از شاه، آنها را مرتجع 
می خواندند.

3- بی اعتقادی به مردم: 

آنها گرچه به مردم خود را مجاهدین خلق معرفی می کردند، اما خلق مورد نظر آنها مردمی 
بودند که هوادار و سپس تسلیم آنها باشند وگرنه مردمی که در راه پیمایی های ماه های آخر سال 
1357 در کوچه و خیابان های شهرهای مختلف توسط ایادی شاه و گماشتگان دربار روزانه 

شهید و مجروح می شدند، هیچ جایگاهی در تجزیه و تحلیل سیاسی آنها نداشتند.
بعدها و در همین فصل خواهیم نوشت که همین طرفداران دروغین خلق وقتی ناکامی های 
فراوان خود را در عرصه های مختلف مشاهده کردند و دست به اسلحه بردند، همین مردم 

کوچه و بازار را با بی رحمی تمام شهید، معلول و مجروح نمودند...
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بهانه برای آشکار کردن ماهیت خود
مسعود رجوی مانند زمامداران کشورهای استکباری که برای سلطه بر کشورها، بی صبری 
می کنند، برای گرفتن سرپل های انقالب خیلی عجله داشت. کمتر از یک  سال از پیروزی 
انقالب نگذشته بود که منافقین به بهانة درج مطلب بسیطی در روزنامة جمهوری اسالمی، نظم 

بسیاری از شهرها را برهم زدند:
در ماه های بهمن و اسفند سال 1358 یک یادداشت در روزنامة جمهوری اسالمی سبب 

تظاهرات هواداران سازمان به سمت دفتر این روزنامه و درگیری های گسترده شد.
در اغلب شهرهای کشور نیز بر سر هر مسأله ای مانند دومرحله ای شدن انتخابات، حکم 
دادستانی برای تخلیة ساختمان مصادره شده توسط سازمان و... درگیری های روزانه به وجود 
می آوردند. اما اوج این درگیری ها در روز 2 اسفند 1358 بود. در این روز، سازمان در تمام 
موجب  نیمه مسلحانه،  راه پیمایی های  این  کرد.  سراسری  راه پیمایی  اعالم  کشور،  شهرهای 
درگیری هایی در سطح کشور شد. شهرهای اصفهان، گلپایگان، آمل، کرمان، فسا، بجنورد، 
کرمانشاه، کازرون، رشت، تبریز، ساری، چالوس، بابلسر، بابل، میانه، زرند، اهر، شهربابک، 
خوی، ارومیه، نهاوند، اراک، زنجان، گرگان، مالیر، قزوین، سمنان، جهرم، بندرعباس، بوشهر، 
برازجان، بهبهان و آباده صحنة درگیری های شدید بین نیروهای منافقین و نیروهای خط امام شد 

و در این درگیری ها، ده ها نفر زخمی شدند.
در شیراز نیز درگیری های شدیدی در چند مرحله در چهارراه حافظیه، پل دروازه اصفهان 

و ساختمان مربوط به مجاهدین گردید و در خیابان فردوسی تهران 400 نفر زخمی شدند...1

عطش سیری ناپذیر
به قول عرفا اگر کسی مهّذب نشده باشد، هواهای نفسانی وی بر او غلبه می کند و کار 
دست خودش و دست هواداران وی  می دهد و مقام و مسؤولیت برایش اصل می شود و خدا و 

پیغمبر و دین و دیانت برای او فرع به حساب می آید.
قرآن دربارة این عده می فرماید:

َأَفَرَأْيَت َمِن اَتَّخَذ ِإلَهُه َهَواُه َوَأَضَلُّه اهللُ َعَلى ِعْلٍم 
َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى بََصِرِه ِغَشاَوًة 

۱- همان، ص 880 
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ُروَن1 َفَمْن َيْهِديِه ِمْن بَْعِد اهللِ َأَفَل َتَذَكّ
پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده،

و خدا او را دانسته گمراه گردانیده،

و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؛

آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت  خواهد کرد؟

آیا پند نمی  گیرید؟ 

بى اعتنایى مردم نسبت به منافقين

به خالف داخل زندان که منافقین حرف آخر را در همة امور می زدند، در آن سال ها آنها 
در هیچ جا و در بین هیچ مجموعه ای جایگاه و پایگاه نداشتند. اتهام ها، تحقیرها، تضعیف ها و 
بی اعتنایی به مقامات کشور و انقالب هم برای آنها سودی نبخشید؛ در جمع مردم که بیشترشان 

برای تماشا می رفتند، استغاثة منافقانة آنها هم اثربخش نبود و جداً با دِر بسته روبه رو بودند. 
در کشور و در انقالب حرف آخر را امام می زدند. بنابراین مالقات با امام و یا تراشیدن واسطه 

برای تماس با امام نیز سودبخش نبود. 
مرحوم آیت اهلل طالقانی رضوان اهلل که برای جلوگیری از خشونت  آنها با آنها کم و بیش در 

تماس بود، وقتی نفاق آنها را دید، به جّد از آنها فاصله گرفت.
همین آیت اهلل طالقانی که منافقین برای سوءاستفاده از معظم له به ایشان پدر طالقانی می گفتند، 

در سال 1354 که منافقین دست از اسالم برداشتند، توسط تقی شهرام تهدید به مرگ شد. 
آیت اهلل طالقانی در خطبه های نماز جمعة تهران فرمودند:

» هرچه ما مسلمان ها از اول اسالم ضربه خوردیم، به دست منافقین بوده است، نه به دست 

کّفار. 

کّفار چهرة شناخته شده ای دارند. صف شان جداست، ولی منافقین یعنی انسان چندچهره و 

آن کسی که با چهرة دین نفوذ می کند در صف مسلمان ها...

امروز برادرها، خواهرها، فرزندان عزیز اسالم!

ما دچار چنین منافقان شرور و حیله گر هستیم که گاه به چهرة اسالم درمی آیند و به چهرة 

۱- سورة فرقان، آية ۲4
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ایرانی. بسیار هم اظهار دلسوزی می کنند برای مردم، ولی وابسته و مرتبط به جاهای دیگر هستند. 

چهره، چهرة ایرانی، ولی روح و درون و نفسش، نفس و اندیشه و فکر امپریالیسم - صهیونیسم 
و دیگر قدرت ها....1

آیت اهلل طالقانی هرگز خام آنها نشد و به آنها اعتقاد پایداری نداشت. ایشان پس از مالقات 
با مسعود رجوی به محمد توسلی گفته بود:

- پیش از شما با مسعود رجوی جلسه داشتیم. واقعاً اینها بچه اند.2

مسعود رجوی که با تجزیه و تحلیل سطحی فکر می کرد مردم هوادار آنهایند، همواره 
به همین دلیل در مالقات با مقامات انقالب از موضع باال صحبت می کرد و گذشت زمان 
غلط بودن تحلیل او را آشکار کرد. او هرگز خود را با هیچ کس مقایسه نمی کرد و خود را 
برتر و باالتر از همه می دید. خیلی دوست داشت همان گونه که در زندان با ترفند سه گانة: 
تحبیب، تطمیع و تهدید همه را متوجه خود می کرد و بر سازمان مسلط شد، به همان روش برای 
جلب  توجه مردم با فریاد استغاثه!!  تالش داشت تا سیل بنیان کنی را که برای نابودی آنها به راه 

افتاده بود، از خود دفع کند. 

دروغ و اتهام برای آشوب
منافقین که نه تنها در انقالب اسالمی هیچ سهم و نفوذی نداشتند، با عملکرد زشت خود 

سابقه ای هم که در بین خواص از سال 1350 داشتند، کم رنگ نمودند.
فاجعة ارتداد آنها همة محبت ها را به عداوت تبدیل کرد. اما سران منافقین چون ترک 
مذهب را امری عادی می دانستند، مایل نبودند مردم همه چیز را فراموش کنند و توقع داشتند 

مردم آنها را چون جان در آغوش بگیرند؛ اما انجام این خواسته، مطالبه ای محال بود. 
با شفاف شدن نیات و عملکرد مخرب و جنایت آمیز منافقین در مقابل انقالب، حضرت 

امام و بزرگان انقالب، اجازة رشد به آنها نمی دادند. 
مطلب زیر اوج درماندگی منافقین را برای اجابت خواستة آنها نشان می دهد. 

مسعود رجوی پس از آن که با عدم استقبال انقالب اسالمی از آنها مواجه شد و در انتخابات 
رأی نیاورد، در نطقی در دهم بهمن 1358 در زمین چمن دانشگاه چنین گفت:

۱- خطبة آخر نماز جمعة مرحوم آيت اهلل طالقانی، ۱۳58/6/۱6
۲- نشرية چشم انداز ايران، گفت وگو با محمد توسلی، شمارة ۳۳، مهرماه ۱۳84
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مردم!

مگر نمی بینند که چطور طرفداران ما را دارند سر می بُرند!! 

در نظام جمهوری اسالمی. پس چرا سکوت پیشه کردید؟ 

مگر گناه ما چیست.

 ای کسانی که گوش دارید! 

مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟ 

ولی بگذارید تأکید بکنیم:
- وای به روزی که تصمیم بگیریم ُمشت را با ُمشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم.1

همه فدای یک نفر یا یک گروه
نویسنده ناتوان تر از آن است که بتواند مجاهدین را عموماً و مسعود رجوی را خصوصاً با 
گروهی و یا کسی مقایسه کند!! حتی در طول تاریخ ملت ایران با زمامداران جور نیز حداقل در 
1000 سال اخیر عملکرد منافقین را نمی دانیم با کدام مقاطع تاریخی مقایسه کنیم و مصداق هایی 

برای آن برشمریم!!
آنها خیلی خودشیفته و زیاده خواه بودند. در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق مردمش مسلمان 
و عموماً متعهد بودند، گروهی خیره سره و از دین برگشته... نه تنها از همه توقع و انتظار داشتند که به 
خواسته های تمام نشدنی آنها- که تمام خواهی بود- گردن نهند، بلکه از هیچ کس هم راضی نبودند.

یک مثال از توقع منافقین
در سال 1359 بنی صدر به تحریک منافقین اعالم کرد که اعضا و هواداران آنها در زندان ها 
هنگام بازجویی شکنجه می شوند. این حرف انعکاس زیادی در داخل و خارج کشور گذاشت. 
به دستور حضرت امام گروهی تشکیل شد تا پس از بررسی زندان های کشور در مورد شکنجه 

به مردم گزارش دهند... که شرح آن را در صفحات قبل مرور کردیم. 
از گزارش گروه بررسی کنندة این موضوع،  قاطبة نمایندگان مجلس خرسند شدند، اما 

لیبرال ها، هواداران منافقین، بنی صدر و هوادارانش عصبانی شدند.
۱- روزنامة کیهان، ۱۳58/۱۲/4، ص ۳ 



135

ابوالقاسم رضائی شب آن روز تلفنی با ما تماس گرفت و از این که گفته بودیم در زندان ها 
شکنجه نیست، چند فحش رکیک به ما داد، که ما هم به ادب اسالمی هیچ جوابی به توهین او 

ندادیم.

مواضع سه تن از شخصيت ها نسبت به منافقين

نظرات سه تن از عناصر غیرانقالبی کشور دربارة منافقین خواندنی است.
1- مهندس بازرگان: 

همان طور که می دانید و گفته اند سازمان مجاهدین خلق از جوجه ها و فرزندان نهضت آزادی 
ایران بودند. عده ای از کتاب های من از جمله »راه طی شده« و همچنین تفسیر »پرتوی از قرآن« 

مرحوم طالقانی جزء کتاب های اصلی و تبلیغاتی مجاهدین بود. 
مجاهدین به مبارزة مسلحانه معتقد شدند و مبارزة مسلحانه جزء رئوس مرامنامة نهضت 

آزادی نبود... نمی گویم که اینها از اول ضددین بودند.
در مورد مجاهدین پس از انقالب، افکار و نظریاتشان را نمی توانم تأیید بکنم...1

2- دکتریزدی:

امام برای اولین بار با صراحت در مورد سازمان مجاهدین خلق تکلیف را روشن ساخته اند 
که التقاتی هستند، منافق هستند، منحرف هستند. 

چرا امام بر این نکته تأکید بیشتر می کرده اند؟ 
برای آن که خطر چپ انحرافی بیشتر ا ست. خمیرمایة توجیه آنها برای بسیاری از نوجوانان و 
ساده اندیشان باشد... این گونه سازمان ها بیشتر می توانند نیروها را جذب کنند؛ هرچند برای مدت 
کوتاهی. با طرح شعارهای ذهنی گرایانه ولی جّذاب سیاسی که فقط هدفش جذب نیروهاست، 

انقالب را دچار سردرگمی بنمایند و لذا خطرناک هستند.2

3- بنی صدر:
اینها التقاطی هستند. بینششان التقاطی است... غلط می  کند به آنها بگوید در هنگام انقالب 

۱- نهايت راه طی شده، مصاحبه با مهندس بازرگان، ۱۳59/5/8 
۲- صخره سخت، ص 889 



136

کجا بودید؟ خب می گویند یکی بود در مکه رسید به یک عربی دید دارد... در یک دیگ 
بزرگی، این ور و آن ور چرخید. دید یک موش مرده ای آن جا افتاده است، برداشت و انداخت 

در آش و گفت: بله ما هم شریک هستیم. 
اگر شرکتشان )شرکت منافقین در انقالب( این جوری باشد، بله خیلی شریک اند در انقالب...1

تشکیالت رهبر محور
یکی از مشکالت اساسی که احزاب غیرخدایی و تشکل های سیاسی به انحراف می کشاند، 
اساسنامه و مرامنامة آنهاست. آنهایی که بدون توجه به آثار زیان بار افکار و اندیشه های ناصحیح خود 
در یک اتاق دربسته می نشینند و اساسنامه برای گروه خود می نویسند، نمی دانند و یا نمی خواهند 
بدانند در هر جمع و تشکیالتی که خدامحوری کم رنگ باشد، خیلی زود آن تشکیالت به انحراف 

کشیده می شود و مشکالت عظیمی به وجود می آید. 
یکی از این تشکیالت شخص محور، سازمان مجاهدین خلق بود. این تشکیالت از روز 

اول بنایش سست و بر عناصر ضعیف گذاشته شد.
»تشکالتی که محّمد حنیف نژاد پی و بنیان آن را ریخته بود، آن چنان سازمانی با آن چنان 

ویژگی شده بود که سازمان در نوک پیکان تکامل اجتماعی قرار می داد و در درون سازمان نیز 

رهبر و رهبری را به درجة خدایی می رسانید و در مقابل آن هیچ مرجعی که با توجه به آن مرجع 

بتوان کارها و خواسته های رهبری را به زیر پوشش کشید، باقی نمی گذاشت.

پرستش رهبر، ذاتی این سازمان است و قدرت و اختیارات و دامنة عمل رهبری را هیچ چیزی نه 

مذهب و نه ایدئولوژی، نه اسالم و نه مارکسیسم محدود نمی کند. رهبری سازمان مجاهدین هر آن چه 

را که از اسالم نمی خواست!! به عنوان متشابهات کنار می گذاشت و هر آن چه را که می خواست، از 

مارکسیسم بر می چید. در نتیجه هیچ مرجعی در خارج از حوزة رهبری نمی ماند، 

                                                                                    نه مذهب و نه ایدئولوژی. 

مشکل مجاهدین در این است که هیچ معیار و محکی در خارج از رهبری برای سنجش خدمت 

و یا خیانت رهبری ندارد.

بزرگ ترین عامل شکست و بدبختی و نابودی زودهنگام منافقین هم در همین بود که تشکیالت 
۱- سازمان بی هويت انقالب از ديدگاه امام خمینی و بنی صدر، ص ۱۱
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ناقص و پر اشکال آنها قدرت بسیاری برای رهبر درنظر گرفته است. همان تشکیالت عالوه بر این که 

اعضای سازمان را خودشیفته و در برابر دیگران متکّبر و خودبزرگ بین می سازد، حتی رأی خدا هم 

در برابر نظر رهبری سازمان کم رنگ می شود. آنگاه می بینیم که فاجعة هفتم تیر و هشتم شهریور 
به وجود می آورند؛ بدون این که به آیندة کار خود بیندیشند و یا در برابر کسی پاسخ گو  باشند.1

آشنایى نویسنده با اعضاى ارشد مجاهدین

به منظور رفع سوءتفاهم و آگاهی خوانندگان عزیز از صّحت مطالب این فصل، صادقانه 
می گویم که تمامی مطالب کتاب عموماً و این فصل به خصوص عمدتاً حاصل و محصول 
آشنایی بسیار نزدیک نویسنده با رهبران مجاهدین است؛ نه آن که صرفاً به نقل قول دیگران 

بسنده کرده باشیم.
همه می دانند که زادگاه نویسنده شهر بسیار مذهبی جهرم است که به دارالمؤمنین شهرت 
دارد. ما با بسیاری از اعضای مجاهدین مانند عبدالنبی معظمی و ابراهیم آوخ  دوست و هم کالس 
بودیم. تراب حق شناس همان عنصری که با احمد روحانی دو هفته در نجف راجع به مجاهدین با 
امام مالقات کرده بودند، جهرمی و دوست ما بود. حق شناس بعدها رهبر بخش مارکسیست  شدة 
منافقین- پیکار- شد. او دو سال پیش در اروپا درگذشت. با سعید محسن هم در جهرم آشنا 
شدیم. او اگرچه اهل زنجان بود، ولی دورة نظام وظیفه را در جهرم گذراند. با وی نیز توسط 

تراب حق شناس ارتباط پیدا کردیم. در زندان هم با عناصر اصلی سازمان بودیم؛ از جمله:
1- مسعود رجوی 2- موسی خیابانی 3- مهدی افتخاری 4- محسن )ابوالقاسم( رضائی 5- محمد 
حیاتی 6- محمدرضا سعادتـی 7- محمد ضابطـی 8- کاظم ذواآلنوار 9- مصطفی جوان خوشـدل 
10- اصغر محکمی 11- علی محمد تشیّد 12- علی زرکش 13- حسین مشارزاده 14- حسن مشارزاده 

کرمانی 15- سعید متحدین 16- حسن راهی 17- فاضل مصلحتی 18- و ده ها نفر دیگر.
بین همة آنها محمد حیاتی را از بقیه متدین تر یافتم. مهدی خدایی    صفت و برادرش را خیلی 
متین دیدم. ابوالقاسم رضائی را بسیار بسیط و متکبر تشخیص دادم... این عادت منافقین بود که 

با همة تکبر و خود محوری، همة امور را وفق مراد خود می خواستند.
روزی اوایل انقالب به زیارت آیت اهلل طالقانی رفته بودیم. طولی نکشید که مسعود رجوی 
و موسی خیابانی وارد شدند. بنا بود ما با معظم له از نزدیک صحبت کنیم. هر دو اینها در سمت 

۱- مصاحبه بهمن بازرگان، نشرية چشم انداز ايران، آبان و آذر 87
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راست مرحوم طالقانی نشستند و دِرگوشی ابتدا مسعود و سپس موسی با ایشان صحبت کردند. 
اول حدود 15 دقیقه رجوی صحبت کرد و بعد موسی حدود 10 دقیقه. مجدداً رجوی در کنار 

ایشان نشست. خالصه راه ندادند که دیگران با آیت اهلل صحبت کنند.

خط درگيرى مطلوب منافقين

سران منافقین پس از آن که انقالب تمامی هستی رژیم پهلوی را نابود کرده بود و آنها هنوز 
در زندان بودند و چرتکه می انداختند و دنبال آن بودند که بالفاصله پس از آزادی، موج سواری 
کنند و بر اوضاع مسلط شوند، پس از آزادی از زندان مشاهده کردند که همه چیز و همه کس 
عوض شده اند. آنها از سران انقالب اسالمی تعداد کمی را می شناختند؛ چون آنها نیاز داشتند تا 
برای رسیدن به شرایط مطلوب همة آنهایی که می شناختند، به کار گیرند. اما دیدند همه عوض 
شده اند، در حالی که آنها عوض نشده  بودند و در آن مقطع تاریخی کسی به آنها کاری نداشت؛ 

چون با انقالب اسالمی کاری نداشتند. 
دیدیم که هنوز از زندان بیرون نیامده ساختمان های متعدد زیادی را گرفته و با اسلحه هایی 
که از اشغال پادگان ها به دست آورده بودند،تا دندان مسلح شدند. اما، آن همه هوادار احساسی 
و سالح های مدرن، آنها را وسوسه کرد و به اعوجاج کشاند. بنابراین هر روز یک راه پیمایی 
یا یک گردهمایی و یا یک سخنرانی داشتند. غرض از همة این حرکت ها، آزمایش هواداری 
مردم از آنها و درک میزان محبوبیت خود بین مردم بود. در همة این صحنه سازی ها آن چه برای 
آنها ثابت شد، این بود که مردم به آنها بی توجه بودند و بی اعتنایی می کردند، تا آن که تجمع 

منافقین و هواداران آنها در امجدیه در 22 خردادماه 1359 پیش آمد. 
تمامی اهداف فتنه گران منافق از آن تجمع دو چیز بود:

1- زدن و مصدوم کردن مردم و مظلوم نمایی
2- دادن خط به هواداران برای درگیری با نظام و خشن  نمایاندن انقالب

آنها مردم را می زدند، سپس اعالم می کردند که مضروب، مجاهد خلق است. 
به موارد زیر توجه فرمایید:

الف: احمد مشاری کاخکی از اعضای نهاد دانشجویی سازمان می گوید:
من مسؤول یک اکیپ دانشجویی بودم. در جلو دِر جنوب غربی امجدیه خطی که به ما داده 
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بودند، خط درگیری بود، به نحوی که به محض نزدیک شدن اّمت حزب اهلل به در، در حالی که علیه 

سازمان شعار می دادند، ناگهان اکیپ هایی که در آن جا مستقر شده بودند از جمله اکیپ ما به 
سمت آنها حمله ور شده و در حول و حوش امجدیه درگیری گسترده ای ایجاد گردید.1

ب: سیدمحمدباقر خلدی از اعضای مهم تشکیالت تهران سازمان، نحوة مدیریت صحنة 
درگیری را این گونه توضیح می دهد:

نیروهای هوادار عموماً به صورت تیم و اکیپ منظم شده و فرمانده برای آنها تعیین شد. 

عملکرد ما بدین گونه بود که با کندن موزاییک کنار سالن سرپوشیدة استخر و خرد کردن آنها 

و پرتاب سنگ و خرده موزاییک به طرف نیروهای مقابل به آنها حمله کرده و پس از دور کردن 

آنها به جای خود برمی گشتیم و نیروهای زخمی خود را به بهداری می رساندیم و بدین ترتیب تنور 
زد و خورد را گرم نگه می داشتیم.2

ج: محمدمهدی جعفری از اعضای با سابقة نهضت آزادی که با مجاهدین خلق هم در اوایل 
انقالب در ارتباط بود، می گوید:

درگیری در امجدیه از خود مجاهدین شروع شد. بعد از شهریور و فوت آیت اهلل طالقانی حادثة 

مهمی پیش آمد و شاید نقطه عطفی برای مجاهدین حادثة امجدیه بود. البته من فقط فیلم حادثه 

را دیدم. یک نفر روی دوش کس دیگری در میان جمعیت رفته و سخت به مجاهدین فحش 

می دهد و حمله می کند. آقای مهندس غروی که با هم فیلم را تماشا می کردیم، به من گفت: 

- خوب نگاه کن ببین او را می شناسی؟

من گفتم او را در جنبش ملی مجاهدین دیده ام. گفت: 

من هم تحقیق کرده ام. این شخص از مجاهدین است و این هم یکی از بازی های خودشان که 
به نام حزب اهلل درگیری ایجاد می کنند...3

به  رغم خسارت های بسیاری که به لحاظ سیاسی ماجرای امجدیه برای انقالب اسالمی 
داشت، اما گردانندگان و مجریان درگیری هیچ گونه سودی از درگیری ها نبردند.

۱- پروندة درگیری امجديه، صخرة سخت، ص 889 - احمد مشاری کاخکی، يکی از فعالین بخش دانشجويی منافقین )عترافات نامبرده 
ص 9 (

۲- سید محمدباقرخلدی، يکی ديگر از هواداران منافقین در بخش دانشجويی و کارگری)اعترافات نامبرده، ص 4(
۳- پروندة درگیری امجديه، صخرة سخت، ص 889 - محمدمهدی جعفری از اعضای سابق نهضت آزادی در مصاحبه با نشرية چشم انداز 
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امام بيدار و هشيار

در همان روزهای گرم تابستان که اخبار سیاسی کشور و فعالیت های براندازانة منافقین حتی 
حساسیت های جنگ تحمیلی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود و بسیاری از دوستان انقالب 
و یاران امام شدیداً احساس خطر می کردند، امام بیدار و هشیار و شجاع و خدامحور در روز 

چهارم تیرماه 1359 سخنرانی مشروحی داشتند و فرمودند:
»این گروه هایی که بعد از انقالب جوشیدند و بیرون آمدند و گاهی ادعای اسالمیت 
می کنند و از شما مسلمان تـر می شوند، گاهی ادعـای انقالبـی بودن می کنند و از شما 

انقالبی تر می شوند و گاهی خودشان را مؤسس انقالب می دانند. 
انقالب را که تودة محروم ملت ما از کارگر و کشاورز و دانشجو و شما همه تا این جا 
رساندید و در حالی که آنها در خارج بودند و تماشاگر، یا در داخل بودند و تماشا می کردند 

که ببینند چه کسی غالب می شود. 
در هر مرحله ای که شما پیش رفتید، آنها هم در همان      جا باز غایله درست کردند. 
در همان وقتی که مجلس شورای اسالمی تأسیس شد، مشغول کار شدند و باز غایله 
درست کردند. خودشان غایله درست می کنند و فریاد می زنند. خودشان دیگران را 

کتك می زنند، باز خودشان فریاد می کنند که اینها را ببینید چه می کنند؟ 
ممکن است من هی بگویم اسالم، هی بگویم فدایی اسالم و فدایی خلق و هی بگویم 
مجاهد اسالم و مجاهد خلق، این حرف ها را بزنم، لیکن وقتی به اعمال من، شما مالحظه 
کنید- ببینید که از اول من مخالفت کرده ام. در هر جا تفنگ کشیده ام و مخالفت کرده ام. 
هر جا بنا بود یك اصالحی بشود، شما دیدید که من آمدم و مقابلش ایستادم و مشتم 

را گره کردم و تفنگم را کشیدم. 
می خواستند که دانشگاه هایی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت 
است که باید دانشگاهش اصالح بشود، همچو که طرح اصالح دانشگاه شد، سنگربندی 

شد. در دانشگاه که بگذارید این کار بشود...1

سخنان شجاعانه و روشن گرانة امام

حضرت امام)ره( هر جا فرصتی داشتند و مناسبتی بود، علیه منافقین دست به روشن گری 
۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص 457
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و افشاگری می زدند.
امام در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند:

این که آمد... و چند روز آن جا و تمامش از نهج  البالغه و تمامش از قرآن صحبت 
می کرد. من در ذهنم آمد که نه، این آقا هم همان است! و االّ خوب، تو اعتقاد به خدا 
و اعتقاد به چیزهایی که داری، چرا می آیی پیش من؟ من که نه خدا هستم، نه پیغمبر، 
نه امام. من یك طلبه ام در نجف. این آمده بود که من را بازی بدهد. من همراهی کنم 
با آنها. من هیچ راجع به اینها حرف نزدم. همه اش را گوش کردم. فقط یك کلمه را 

که گفت 
- ما می خواهیم قیام مسلحانه بکنیم.

 گفتم، نه، شما نمی توانید قیام مسلحانه بکنید. بی خود خودتان را به باد ندهید. 
اینها با خود قرآن و خود نهج البالغه می خواهند ما را از بین ببرند. همان قضیة زمان 
حضرت امیر و قرآن را سر نیزه کردن که قرآن َحَکم ما باشد، حضرت امیر مظلوم بود 

واقعاً. هرچه به آن بدبخت ها گفت اینها حیله دارند می کنند...1

نفاق و منافق

از همان سال 1354 که سازمان مجاهدین خلق تغییر موضع اعتقادی داد و با اسالم و معنویت 
خداحافظی کرد، به درستی مردم به جای مجاهد آنها را »منافق« نامیدند. 

این اصطالح دقیق در جامعه و در اجتماع و در محافل و مجالس و سخنرانی ها و نوشته ها 
مطرح شد و خوب هم جا افتاد. امام هم دقیقاً همین واژگان را به کار بردند. 

این موضوع بسیار مهمی است که رهبر انقالب اسالمی به تشخیص درست مردم انقالبی 
نسبت به دشمنان ملت اعتماد کردند و همان اصطالح را پذیرفتند.

موضع انعطاف ناپذیر امام

همة مواضع امام به دور از اغراق و غلّو، درست و اساسی بود. به خصوص چون حضرت 
امام از روی آثار مکتوب منافقین و دیگر گروهک های محارب پی به الحاد و بی دینی آنها برده 
بودند، می دانستند که آنها چه می خواهند. امام به خوبی می دانستند که آنها  تمام خواه هستند و تا 

۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص 466



142

زمانی که بر همة ارگان ها سلطه نیابند، آرام نمی گیرند. 
امام به آنها به عنوان یک گروه کودتاگر و خشن نگاه می کردند و می دانستند که حتی 

اعضای اولیّة مجاهدین خلق به اسالم اصیل بی اعتقاد بودند. 
در سال 1354 وقتی مجاهدین، همان اسالم ناقصی هم که بعضی داشتند کنار گذاشتند، 
هیج مخالفت جّدی در زندان و بیرون زندان علیه تقی شهرام صورت نگرفت. افرادی مانند 
شریف واقفی هم که مخالفت کردند، توسط رهبران سازمان کشته شدند و جنازة آنها هم به 

آتش کشیدند و آب از آب تکان نخورد. 
پس از پیروزی انقالب، شهرام که پس از آن جنایت به انگلیس رفته بود، با نظر مساعد 

مسعود رجوی بدون واهمه به تهران بازگشت. شهرام خیلی زود شناسایی و دستگیر شد. 
عجیب تر از کار تقی شهرام، کار مسعود رجوی است. او با نهایت تالش و فعالیت سعی 
بر آزادی تقی شهرام می کرد. اقدام منافقین برای آزادی شهرام، دیگر تردیدی برای مقامات 

کشور نماند که همة اعضای منافقین بی دین شده اند.
همین مواضع ریاکارانة منافقین برای حضرت امام محرز شد و ایشان به یقین رسیده بودند که 
اگر منافقین خدای ناخواسته روزی بر اوضاع کشور مسلط شوند، برای آن که مورد حمایت استکبار 
و صهیونیسم قرار گیرند، با نهایت خشونت و خون ریزی، مردم کشور را با ترفندهای منافقانه و 

برخوردهای خشن و خونین و فشارهای فراوان، مجبور به ترک اسالم می کنند. 
این را نویسنده با یک واسطه از امام نقل می کند. منتهی امام نمی خواستند این تجزیه و تحلیل 
را به دلیل این که هنوز بعضی از انقالبیون به شکلی از اشکال هوادار منافقین بودند، اظهار نمایند.

یک خاطرة تاریخی
مرحوم آیت اهلل حاج شیخ ُحسین شب زنده دار جهرمی )والد معظم حجت االسالم آقای 
حاج شیخ مهدی شب زنده دار که از فقهای امروز شورای نگهبان هستند( از اساتید برجستة 
اخالق و تفسیر حوزة علمیة قم بودند. نقل می کردند که اوایل انقالب که حضرت امام خمینی 
به قم تشریف آورده بودند، روزی دنبال ما فرستادند که دربارة موضوعی با ما مشورت کنند. 

بالفاصله خدمت ایشان رسیدم. امام فرمودند:
- بروید و با آیت اهلل حق شناس صحبت کنید تا ایشان مسؤولیت امامت جمعة جهرم را بپذیرند. 
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ایشان به امام می گوید: 
- چشم. همین امروز با ایشان تلفنی تماس می گیرم و امر حضرتعالی را ابالغ می کنم، ولی 

ما به جنابعالی به عنوان نظر اولیه عرض می کنیم که ایشان این مسؤولیت را نمی پذیرند.
امام فرمودند:

- شما بروید و تأکید کنید تا بپذیرند. 
به منزل آمدم و طی تماس تلفنی با آیت اهلل حق شناس مراتب لطف و امر امام را به اطالع 
ایشان رساندم. آیت اهلل حق شناس با نهایت خلوص از محبّت ویژة حضرت امام تشکر و تقدیر 
کردند و با التماس از من خواهش کردند که ضمن عرض ارادت و سالم خدمت حضرت امام، 
امام را متقاعد کنند که چون آیت اهلل سیّدحسین آیت اللهی محور مبارزات جهرم بوده اند، حکم 

امام جمعه به نام ایشان صادر شود.
نزد امام برگشتم و حاصل مذاکرات با آیت اهلل حق شناس را به امام گزارش کردم. امام با 

یک خرسندی محسوس و تقدیر از اخالص و پارسایی آیت اهلل حق شناس فرمودند: 
- شناخت ما از ایشان همین گونه بود که گفتید.

سپس حکم امام جمعة جهرم را به نام آقای آیت اللهی نوشتند. راستی که بزرگی به شهرت 
و ادعا نیست، بلکه از عملکرد انسان ها می توان به شخصیّت آنها پی برد. 

سعدی می گوید:
بزرگـان نـکـردند در خـود نـگـاه                   خداخواهی از خویشتن بین مخواه

یک بحث اخالقی
کسانی که با آثار و قلم نویسنده آشنایی دارند، به خوبی می دانند که ما گرچه سیاسی هستیم، 

اما هرگز سیاست نتوانسته است بر روی عقاید ما سایه بیندازد. 
سیاست هرچه باشد و از ناحیة هرکه باشد، موقت، گذرا و اغلب غیرمحرز است. 

باید ما به باورهای اصیل و ماندگارمان ببالیم و آنها را تقویت کنیم. باید کاری کنیم که هر 
لحظه هرکس در هر مقام و مسؤولیتی در کار ما بنگرد، ما را خداشناس، دین باور و والیت مدار 

بداند و ببینند. 
سنایی شاعر قرن ششم می گوید:



144

ای هـواهـای تـو هـوس انگیـز                      وی خــدایــان تـو خـــدا آزار

ده بـود آن نـه دل کـه  انـدر آن                      گاو و خر باشد و ضیاع و عقار

چـه روی بـا کــاله در مـنـبـر                      چـه روی بـا زکــام در گـلـزار

عالمـت غافل است و تـو غـافل                      خفـتـه را خفـتـه کی کند بیدار

در مورد این که ناصح باید خود نخست به موضوع نصیحت خود عمل کند، جمع دیگر 
نظر دیگری دارند. 

شیخ اجّل سعدی جواب سنایی را به تندی داده است و می گوید: اگر نصیحت بر سنگ 
)و یا بر روی کامیون هم نوشته باشد( بپذیرید: 

گفِت عالم به گوش و جان بشنو                      ور نبـاشد بـه گفتـنش کـردار

 باطل است آن چه مدعـی گویـد                      خفتـه را خفتـه کـی کنـد بیـدار

مـرد باید کـه گیـرد انـدر گوش                      ور نـوشته است پنـد بر دیـوار

ولی ما به رغم ارادت دیرین نسبت به استاد سخن سعدی در این مقوله، قول او را نقد می کنیم؛ 
چون معتقدیم که نصیحت کننده باید خود اّول عامل باشد. در غیر این صورت مورد شماتت 

خداوند قرار می گیریم که می فرماید:
ِ أَْن تَُقولُوا َما اَل تَْفَعلُوَن1  َِّذیَن آَمنُوا لَِم تَُقولُوَن َما اَل تَْفَعلُوَن، َکبَُر َمْقتًا ِعنَْداهللَّ یَا أَیَُّها ال

ای کسانی که ایمان آورده  اید، چرا چیزی می  گویید که انجام نمی دهید؟ 
نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.

صد البته در جای جای آثار ماندگار سعدی بر روی قول خداوند متعال توجه کرده و به آن 
توجه داده است که باید همه به آن چه می گویند، عمل کنند.

ـّری از مـن بـگـوی عالـم تـفـسیـرگـوی را              گـر در عمـل نـکـوشی نـادان ُمفس
بـارِ درخـِت علـم نـدانـم بـه جـز عـمـل             با عـلـم اگـر عمـل نکنـی شـاخ بی بری
هر علـم را کـه کـار نبنـدی چـه فـایـده             چشـم از برای آن بـود آخـر کـه بنگری
مردان به سعی و رنج به جایی رسیده اند              تو بـی  هنـر کجا رسـی از نفـس پـروری
عمـری کـه می رود به همه حال جهـد کن             تا در رضـای خالـق بی چون به سر بری
زنـهار پـند من پـدرانه اسـت گـوش کن             بیگـانگـی مـورز کـه در دیـن بـرابـری2

۱- سورة صف، آيات ۲ و ۳
۲- سعدی
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نتيجه گيرى

در اوایل پیروزی انقالب اسالمی که به سرعت مشاغل مدیریتی، بی مسؤول شده بود و 
طاغوتی ها که صاحبان مشاغل مهم و اساسی بودند، به کلّی از دور خارج شده و ظرفیت ها خالی 
بود، هرکس مختصر شناخت و آشنایی با مسؤوالن باالی نظام داشت، مسؤولیت هایی به وی 
تفویض می شد. اما بسیاری از دوستان متعهد، با تواضع ترجیح می دادند که دیگران مسؤول شوند 
و خود در کنار آنها هر کاری بر زمین مانده است، انجام دهند. نویسنده که عمری را با مبارزین 
و با علمای بزرگ و سران کشور آشنایی کامل داشته، حقیقتاً موقع گرفتن شغل و مسؤولیّت 
ابا داشت، زیرا فکر می کردیم واقعاً باید شایستگان قبول مسؤولیت کنند تا کارها زودتر سر و 
سامان بگیرد و خسارت ها کمتر شود؛ این بود که در آن شرایط حتی زمانی هم که عضو شورای 
فرماندهی سپاه و مسؤول اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران را عهده دار بودیم، شب ها با اسلحه 
کشیک می دادیم و مانند دیگر برادران با امکانات بسیار کم به نگهبانی می پرداختیم؛ این در 

حالی بود که هوای نیمه شب های تهران خیلی سرد بود و ما لباس نگهبانی هم نداشتیم.

پرتوقع و تمام خواه
شهید مظلوم بهشتی به منظور آرام کردن سازمان مجاهدین و سران آنها در اوایل انقالب 
به مسعود رجوی از جانب شورای انقالب پیشنهاد داد تا شما را شهردار تهران اعالم کنیم و در 

شورای انقالب هم مطرح کنیم. 
ولی رجوی گفت:

- نخیر؛ اگر شهرداری شغل است، خودتان بردارید.1

این حادثه و پیشنهاد دلسوزانه و صادقانة شهید بهشتی نشان می دهد آنهایی که در انقالب 
و پیروزی انقالب سهیم بودند، بی ادعا بودند، ولی آنان که هیچ نقش و سهم مؤثری در انقالب 

نداشتند، متوقع و تمام خواه بودند. 
شاید اگر به مسعود رجوی ریاست جمهوری هم تفویض می شد، توقع داشت که هیچ کس 
در کار او دخالت نکند، ولی برعکس خودش در انجام هر کاری فّعال مایشاء باشد و این شدنی 
نبود؛ زیرا نمی شد برای خرسندی یک گروهک، کشوری را ناخرسند و ناراضی کرد.                                                        

۱- صخرة سخت، ص 6۲6 - چشم انداز ايران، ارديبهشت و خرداد ۱۳58، ش ۳5 و ۳6 
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149 سو ءقصد دشمنان انقالب به آیت اهلل خامنه اى

در ششمین روز از تیرماه سال 1360 و در حالی که هنوز مرکب تصویب  نامة طرح قانونی 
عزل بنی صدر خشک نشده بود، دست استکبار جهانی از آستین منافقین بیرون آمد و به جان 
یار صادق امام و پاسدار پاک باز اسالم و انقالب و دوستدار حقیقی مردم و امام جمعة باصالبت 

تهران سوء قصد شد تا ایشان را به شهادت برسانند. 
ضارب شخصی به نام »مسعود تقی زاده« بود. او و گروهش که متحد استراتژیک بنی صدر 
بودند، بیشتر از لیبرال ها از عزل بنی صدر عصبانی و خشمگین شدند. زیرا منافقین که می دانستند 
بنی صدر به دنبال براندازی جمهوری اسالمی است و همچنین اطمینان داشتند که بنی صدر به 
فرض محال اگر می توانست به اندرز آمریکا، اسرائیل، ارتجاع، ملی گراها و... موفق به براندازی 
می شد، بالفاصله منافقین وارد صحنه می شدند و با طرد بنی صدر همة مراکز قدرت را تسخیر 

می کردند...
گفتنی است که در بررسی طرح قانونی بی کفایتی بنی صدر در مجلس شورای اسالمی 
بیشتر از همه و مستدل تر از دیگران آیت اهلل خامنه ای سخن گفت و با استدالل محکم، او را 

برای مقام رئیس جمهوری بی کفایت خواند. 
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هنگام اظهارنظر ایشان پیرامون بررسی طرح، نفس ها در سینه ها حبس شده بود و همه به 
سخنان دلسوزانه و مستدل ایشان گوش سپرده بودند.

البته آن چه ایشان بر زبان راندند، کمی از بسیار و مشتی از خروار بود. معلوم بود که بنی صدر 
در همین یک  سال و اندی که از مسؤولیتش می گذشت، دل همة مسؤوالن باالی انقالب را 

خون کرده بود. 
آیت اهلل خامنه ای در بخشی از سخنان خود این بیت را خواندند:

صدبار گریه کردم و بیرون نریختم                      خونی که مـوج می زد از سینـه تا لبم1

بنابراین منافقین با ترور آیت اهلل خامنه ای، هم عماًل وارد فاز نظامی شدند و هم نخستین انتقام 
را از مخالفان بنی صدر گرفتند. ولی به لطف خداوند قادر متعال ایشان از این ترور جان سالم 

به در بردند و به پاسداری جانانه از انقالب در جبهه های مختلف ادامه دادند.

پيام حضرت امام)ره(

پس از ترور آیت اهلل خامنه ای توسط منافقین، حضرت امام)ره( پیام ذیل را صادر کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم آقای حاج سیدعلی خامنه ای- دامت افاضاته
خداوند متعال را شکر که دشمنان اسالم را از گروه ها و اشخاص احمق قرار داده 
است، و خداوند را شکر که از ابتدای انقالب شکوهمند اسالمی هر نقشه که کشیدند 
و هر توطئه که چیدند و هر سخنرانی که کردند، ملت فداکار را منسجم تر و پیوندها 

را مستحکم تر نمود و مصداق:
ُجل الَفاِجِر2 يُن بِالرَّ اَل َزاَل يَُؤيَُّد َهَذا الدِّ

تحقق پیدا کرد.
اینان هر جا سخن گفتند، خود را رسواتر کردند و هرچه مقاله نوشتند، ملت را بیدارتر 
نمودند و هرچه شخصیت ها را تـرور نمودند، قدرت مقاومت را در صفـوف فشردة ملت 

۱- حافظ:
صد بار لب گشودم و بر کس نريختم      آنها که مـوج می زند از سینـه تا لبم

۲- مسند احمد، ج ۲، ص 90۳ - کنز العمال، ج ۱، ص 54 ، ح 5۱۱ - 
همیشه دين خدا به وجود مردان فاجر تأيید می شود.
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باالتر بردند. 
اکنون دشمنان انقالب با سوء قصد به شما1 که از ساللة رسول اکرم)ص( و خاندان 
حسین     بن علی)ع( هستید و جرمی جز خدمت به اسالم و کشور اسالمی ندارید و سربازی 
فداکار در جبهة جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات 
و راهنمایی دلسوز در صحنة انقالب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از 

خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. 
اینان با سوء قصد به شما عواطف میلیون ها انسان متعهد را در سراسر کشور، بلکه 

جهان جریحه دار نمودند. 
اینان آن      قدر از بینش سیاسی بی نصیبند که بی درنگ پس از سخنان شما در مجلس 
و جمعه و پیشگاه ملت به این جنایات دست زدند، و به کسی سوء قصد کردند که آوای 

دعوت او به صالح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز است. 
اینان در این عمل غیر انسانی به جای برانگیختن و رعب، عزم میلیون ها مسلمان 

را مصمم تر و صفوف آنان را فشرده تر نمودند. 
آیا با این اعمال وحشیانه و جرایم ناشیانه وقت آن نرسیده است که جوانان عزیز 
فریب خورده از دام خیانت اینان رها شوند و پدران و مادران، جوانان عزیز خود را فدای 

امیال جنایتکاران نکنند و آنان را از شرکت در جنایات آنان بر حذر دارند؟ 
آیا نمی دانند که دست زدن به این جنایات، جوانان آنان را به تباهی کشیده و جان 

آنان به دنبال خودخواهی مشتی تبه کار از دست می رود؟
ما در پیشگاه خداوند متعال و ولی بر حق او حضرت بقیه اهلل- ارواحنا فداه- افتخار 
می کنیم به سربازانی در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در محراب عبادت و روزها 

را در مجاهدت در راه حق تعالی به سر می برند. 
من به شما خامنه ای عزیز، تبریك می گویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی 
و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالی 

۱- روز 6 تیر ۱۳60 در حالی که آقای خامنه ای در مسجد ابوذر تهران بعد از نماز ظهر به ايراد سخنرانی و پاسخ به سؤاالت حاضران مشغول 
بودند، بر اثر انفجار بمبی که در ضبط صوت از سوی تروريست های منافق کار گذاشته شده بود، به شدت مجروح شدند. با دعای امام و 
تالش بی وقفة پزشکان، خوشبختانه ايشان از اين سوء قصد جان سالم به در بردند، هر چند که بر اثر اين حادثه يک دست ايشان سالمتش 

را باز نیافت.
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سالمت شما را برای ادامة خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم. 
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
روح اهلل الموسوي الخمینی 1

پاسخ خاضعانة آیت اهلل خامنه اى

آقای خامنه ای در واکنش به پیام محبت    آمیز امام خمینی، با صدور پیامی اظهار داشتند:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

بعد از چهار روز که از این حادثه بر من می گذرد، به فضل الهی و به کمک و تالش 

بي دریغ کارکنان عزیز این بیمارستان خودم را در وضع بسیار مناسب و خوبی می بینم. 

هر وقت به یاد این می افتم که این حادثه موجب شده امام عظیم الشأن ما اظهار لطف 

کنند و در پیامشان اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارد 

و دعا کنند، در خودم احساس شرمندگی می کنم.

در راه انجام وظیفه این گونه حوادث، حوادثی نیست که این همه لطف و محبت و 

بزرگواری را چه از سوی امام، چه از سوی امت و همچنین از سوی کارکنان، کارمندان این 

واحدهای پزشکی که واقعاً شب و روزشان را در این کار گذاشته اند، این همه اظهار شد.

... من بدین وسیله از همین جا عرض سالم و ارادت بی پایان خودم را خدمت امام امت 

می کنم و به ایشان عرض می کنم که:

در مقابل حوادث این چنین، ما هیچ انتظار نداریم و توقعی نداریم که کمترین رنجشی 

به خاطر ایشان بنشیند. 

ما معتقدیم که:

                           سر ُخم می سالمت، شکند اگر سبویی...«

نظر حضرت امام)ره( نسبت به آیت اهلل خامنه اى

خیلی قبل از آن که آیت اهلل خامنه ای توسط خبرگان به عنوان ولی فقیه انتخاب شوند، امام 
خمینی نظر صائب و عالقة وافر خودشان را نسبت به معظم له به صراحت اعالن داشتند. 

۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳05 - 7 تیر ۱۳60/ ۲5 شعبان ۱40۱
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این اظهارنظرها راجع به آیت اهلل خامنه ای در سال 1360 راستی عجیب و جالب است. 
مواضع امام به عنوان یک رهبر بی نظیر و بی رقیب شنیدنی و خواندنی است؛ هرچند امروز 
38 سال از آن روزها می گذرد، امّا وقتی اعضای خبرگان رهبری پس از ارتحال امام ایشان را به 
جانشینی امام در خردادماه 1368 انتخاب کردند، عدة کمی تردید داشتند. بعضی ها حتی بر زبان 
هم جاری نمودند. ولی خیلی زود متوجه شدند که اعضای خبرگان، بهترین شخص را انتخاب 
نمودند. هرچه بیشتر از آن انتخاب گذشت، مردم گوهرشناس، قدردان، هوشمند و سیاسی 
کشورمان بیشتر متوجه شدند که وجود ایشان مانند وجود امام خمینی نعمت بی بدیل خداوند و 

عنایت پروردگار به ملت ایران است. 

با هم نظرات امام را در این مورد مرور می کنیم:
1- برادری برای امام

شما )آیت اهلل خامنه ای( را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن 
هستید، می دانم. در بین دوستان و متعهدان به اسالم و مبانی اسالمی از جمله افراد 

نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید«.1
به نظر نویسنده بسیاری از افراد و شخصیّت ها و حتی مدعیان سیاسی یا این موضع گیری 

صریح امام را نشنیده اند و یا اگر شنیده  باشند، از یاد برده اند.
قصد ما بازخوانی این اسناد برای قدردانی از نعمت پروردگار است.

2- بی نظیر در بین زمامداران دنیا

شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا، رئیس جمهورها و سالطین و امثال اینها، یك 
نفر را مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که متعهد به اسالم باشد و خدمتگزار، و بنای 

قلبی اش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، 
                                            پیدا نمی کنید. 

ایشان را من سال های طوالنی می شناسم، و در آن زمانی که اّول نهضت بود، ایشان 
وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام ها تشریف می بردند، و بعد از این هم که این 

۱- صحیفة امام، ۲0، ص 455 - نامه ]به آقای خامنه ای در مورد واليت مطلقة فقیه [- ۲۱ دی ۱۳66/ ۲0 جمادی االول ۱408
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انقالب به اوج خودش رسید، ایشان حاضر واقعه بود همه جا، تا آخر و حاال هم هست. 
یك نعمت خدا به ما، این است که داده است.1

اظهارات مربوط به 37 سال پیش است. این موضع گیری های آشکار، قاطع و بی ابهام در 
شرایطی توسط امام مطرح شد که اصاًل بحث جانشینی امام مطرح نبود. چون حداقل امام 7 
سال پس از این نظرات، حیات داشتند. همه گفته اند که امام اهل مداهنه و اغراق نبودند، بلکه 
برعکس، در مورد افراد نیز به طور موجز و مختصر نظر می دادند. راجع به شهید آیت اهلل مطهری 
و شهید آیت اهلل دکتر  بهشتی نیز که محکم و طوالنی موضع گیری کردند، پس از شهادت آن 

دو بزرگوار بود. اما نظر امام راجع به آیت اهلل خامنه ای در حیات ایشان بود. 
موضع امام که فوقاً به آن اشاره کردیم، بسیار مهم و عجیب است، زیرا اوج عالقمندی امام 

به آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی آن است:
یك نعمت خدا به ما این است که )آیت اهلل خامنه ای را به ما( داده است.

آیت اهلل خامنه اى در یک جمله

شاهکار حاج قاسم سلیمانی)شاگرد نظامی مقام معظم رهبری(

داعش نابود شد، اما داعش نیامده بود برای نابود شدن.

داعش را نساخته بودند که برای یک سال، برای دو سال و چند سال. داعش تجهیز شده بود 

برای ماندن، برای بودن. 

ابوبکرالبغدادی رفته بود »تل آویو« زیر نظر »موساد« سازمان جاسوسی وحشت آفرین اسرائیل 

آموزش سخنوری و حکومت داری دیده بود. آمده بود تا حکومت کند. اسمش دولت اسالمی عراق 

و شام گذاشته بودند. یعنی داعش دولت بود، نه یک گروه مبارز و مخالف.

دولت نیاز به عقبة فکری و سیاسی و نظامی و امنیتی دارد.

فقط عربستان سعودی 50 میلیارد دالر نقد داده بود.

امارات متحده عربی 50 میلیارد دالر کمک کرده بود.

کویت و قطر و بحرین هم همین طور.

غول ترین سرویس های جاسوسی دنیا از داعش حمایت همه جانبه داشتند. مانند:

۱- صحیفة امام، ج ۱7، ص۲70 - ۱0 بهمن ۱۳6۱/ ۱5 ربیع الثانی ۱40۳
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1- موساد اسرائیل

MI6 -2 انگلیس

3- سیا آمریکا

4- اردن هم محل آموزش نیروهای داعش بود.

5- ژاپن هم چند هزار دستگاه تویوتا داده بود.

6- فرانسه سالح اتوماتیک در اختیار داعش می گذاشت.

7- آمریکا داعش را به  طور دایم تجهیز تسلیحاتی می کرد و مخوف ترین تجهیزات آدم کشی 

را از آسمان »هلی برد« می کرد.

8- ترکیه سه اقدام مهم در موفقیت داعش می کرد:

الف: تمامی مرزهای کشورش را به سوریه برای رفت و آمد تروریست های 60 کشور باز بود و 

در اختیار داعش قرار داشت.

ب: با در اختیار گذاشتن سه هزار تانکر، همة تولیدات نفت سوریه را از طریق ترکیه به نفع 

داعش می فروخت.

ج: با تبلیغات گسترده و دایمی مردان و زنان سوریه را از راه ترکیه به اروپا می فرستاد تا عماًل 

سوریه از جوانان و نیروهای تولید تهی شود.

د: چند گروه مسلح از اهالی سوریه ساخته بود تا جنگ را سوری - سوری کند.

هـ : راه هرگونه کمک از مرزهای سنتی ترکیه به سوریه را بست و حتی از ورود دارو و مواد 

غذایی به سوریه ممانعت می کرد.

آمریکا و متحدین غربی وی جدیدترین نسل موشک های ضدزره »تاو« را در اختیار داعش 

می گذاشتند و قیمت آن را از اعراب می گرفتند. گاهی داعش برای ایجاد رعب و وحشت با تاو 

ضدتانک، دشمنان خود از اسرای سوریه را پودر می کرد.

یک گروه از داعش در یک روز 1700 نفر از مردم سوریه را ُکشت.

داعش این بود.

»ادوارد استودن« پیمانکار سابق »سیا« گفت:

- داعش محصول پروژه ای به اسم »النة زنبور« در سرویس های اطالعاتی غرب بود.

»هیالری کلینتون« کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در کتاب خود به نام 
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»گزینه های دشوار« رسماً نوشته است:

- داعش را ما ساختیم و برای رسمیت دادن به آن، شخصاً به 120 کشور سفر کردم. 

ترامپ رسماً گفت: 

- داعش را اوباما ایجاد کرد.

داعش این بود.

تمامی دنیای کفر و الحاد و نفاق تمامی ظرفیت خود را در سوریه آورده بودند تا با حاکمیت 

داعش در سوریه با ایران و متحدین ایران بجنگند. اما فکرش را نکرده بودند که این همه نیرو و 

امکانات نظامی و دالرهای بسیار و تروریست های بی رحم با مقاومت ایران روبه رو می شوند و تمامی 

حیثیت سیاسی و نظامی آنها از بین می رود.

حاال باید بیشتر بفهمیم چرا دشمن عقدة سپاه پاسداران ما را در دل دارد. چرا می گوید باید 

به سوریه فشار آورد تا نیروهای ایرانی را از کشورش بیرون کند. 

بیرون آمدن ایران از سوریه همان و زنده شدن دوبارة داعش همان. 

باید متوجه باشیم که تمامی این توطئه برای شکست متحدین ایران اسالمی است تا نوبت 

به ایران برسد.

باید به سیاست های مدبرانه و عاقالنة رهبر معظم انقالب اسالمی پی ببریم،

که راه نجات و سعادت و نیرومند ماندن ایران،

 تأکید بر مواضع شجاعانة معظم له
و گسترده تر کردن مرزهای مقاومت است.1

سّید مقاومت شاگرد برجسته ای دیگر
یکی از الطاف ویژة الهی برای عزت اسالم و آبروی مسلمانان و تقویت ایستادگی و مردانگی 

در خاورمیانه، حزب اهلل لبنان و شخص سیّدحسن نصراهلل رهبر حزب اهلل است. 
سیدحسن در چند سخنرانی تحلیل گونه از آخرین تحوالت منطقه، مسائلی را مطرح کرد که 
به تأمل بیشتری در متن اصلی سخنان او نیاز است و احتماالً سال ها بعد، آن را به عنوان نمونه ای 

درخشان از سخنرانی نظامی، سیاسی راهبردی تدریس خواهند کرد. 
۱- بولتن ويژه، ۱۳98/7/۱5 
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علی علیزاده1 تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود دربارة سخنرانی سید حسن نصراهلل 
در تاریخ 1398/4/23 در مقاله ای با عنوان »فریاد بلند''آقای مقاومت و میکروفون های خاموش و 
زنگ زدة ما''« مطالب زیبایی نوشته که ما برای اطالع بیشتر عزیزان، عین مطالب  ایشان را در این 

مجال می   آوریم:
»سیدحسن سخنرانی اش را دیروز با یادآوری جنگ 33 روزه شروع کرد. جنگی که نه 

فقط سرنوشت لبنان که معادالت منطقه ما را به صورت جدی عوض کرد. جنگی که 80 میلیون 

ایرانی به خاطر ناتوانی رسانه هایشان، آن طور که باید آن را نشناخته اند. هرچند یکی از دالیل 

امنیت و صلح و ثبات زندگی شان در 13 سال گذشته نتیجة این جنگ بوده ؛ جنگی که اسرائیل 

آمده بود تا تومار حزب اهلل را برای همیشه درهم بپیچد. هم تومار نظامی و هم تومار سیاسی اش 

را با معرفی حزب اهلل به عنوان دلیل حمله و نابودی لبنان و ایجاد تقابل مردم با حزب اهلل.

پیروزی حزب اهلل چنان قاطع بود که 13 سال است حتی یک تیر هم به لبنان شلیک نشده 

است. آن سال ها، آمریکا در عراق بود و اوج بحران هسته ای، و قرار بود نابودی حزب اهلل مقدمه ای 

برای حملة مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران باشد.  و فقط پس از شکست اسرائیل بود که 

خواب حمله نظامی به ایران را از سر بیرون کردند.

سیدحسن دیروز با یادآوری جنگ 33 روزه شروع کرد تا یادآور شود اهل بلوف و جنگ 

روانی نیست. و بعد نقشة اسرائیل را رو به دوربین گرفت و با جزییات کامل توضیح داد که 

در صورت کوچک ترین تعدی و ی به لبنان یا ایران، چه زمانی، کجای اسرائیل چگونه و با چه 

شّدتی نابود خواهد شد. نه با شعار و یا گزافه گویی، که با توضیح پیشرفت های نظامی و با 

عدد و رقم و فاکت های عینی. و با توضیحاتش، جمله به جمله و کلمه به کلمه، نابودی را برای 

دشمن تصویر کرد.

سیدحسن  پس از اسرائیل سراغ شیخ نشین هایی رفت که از پشت به ایران خنجر زده اند. 

به امارات متحده یادآوری کرد که در صورت کوچک ترین ضربه ای از سوی آمریکا به ایران، دانه 

به دانه امیرنشین هایش با خاک یکسان می شود. به سعودی ها با تحلیل نشان داد چگونه نابود 

۱- علی علیزاده کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی که در چند سال اخیر، در شبکة بی بی   سی وابسته به دربار ملکة انگلیس حضور 
می يافت، با نگارش يادداشتی از مردم عذرخواهی کرد و نوشت:

- از نقشی که شخصاً در فرايند عادی سازی و تقويت مشروعیت گفتمان جنگ   طلبان داشته ام، و از اين که بدون آن که دانسته باشم اجازه 
دادم اين گونه، پیچ و مهرة چنین ماشین ايدئولوژيک عظیم و هوشمندی شوم، از مردم ايران عذر می خواهم.
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خواهند شد. و به بقیة ساکنان منطقه یادآوری کرد کوچک ترین تعدی به ایران چه هزینه ای 

دارد. و همة این کلمات آتشین، تا اثبات کند آمریکا جسارت جنگ با ایران را نخواهد داشت.

نورمن فینکلشتاین، استاد یهودی دانشگاه دی پاول آمریکا و از روشنفکران مهم آمریکا می گوید:
 سیدحسن از زیرک ترین استراتژیست های امروز جهان است. و سخنرانی دیروز یکی از 

زیرکانه ترین سخنرانی های این استراتژیست زیرک بود 

وضعیت شفاف است

یک سو لیبرال هایی هستند که به اسم صلح طلبی فریاد نه به »جنگ« بلند می کنند. 

لیبرال هایی که عده ای   شان هفتة پیش مقابل کاخ سفید، برای صلح »قر« می دادند و عده ای شان 

در داخل دوگانه کاذب جنگ یا صلح را روی جلدهایشان چاپ می کنند. لیبرال هایی که با 

بزرگ نمایی خطر جنگ موهوم و غیرواقعی، ترس را به افکار عمومی ایرانیان تزریق و ایران را 

زیر فشار می گذارند و عمالً خود را سرباز جنگ روانی آمریکا می کنند.

و سوی دیگر تفکر سید و آقای مقاومت است که هر جمله اش را مثل موشکی نقطه زن 

به سوی یک سیاستمدار و یک جناح و یک حکومت سلطه گر شلیک می کند  و وحشت را 

در دل های افکار عمومی اسرائیل و  حاکمان غربی و  سعودی  و اماراتی می کارد. تفکری که  

رویکردی آفندی و تهاجمی پیش می گیرد تا به صورت »پیشگیرانه« حتی خواب و تخّیل حمله 

به ایران یا لبنان را از سر دشمنان بیرون کند. چرا که می داند  که صلح راستین تنها وقتی برقرار 

خواهد شد که قدرت واقعی از آن ما باشد و دشمن هم به این قدرت واقف و هر شب آشفته از  

کابوس این قدرت باشد.

و سخن آخر

سخنرانی سیدحسن از دیروز رسانه های دشمن را سردرگم کرده . بسیاری از آنها برای 

کاهش خسارات این سخنرانی ساعت ها و ساعت ها تحلیل و خبر و برنامه روی آنتن رفتند. با 

تحلیلگرانی که حنجره هایشان با دالرهای سعودی و صهیونیستی پرشده. و دو روز بعد از این 

سخنرانی تاریخی، ما ایرانیان هنوز آن را نه انعکاس درست داده ایم و نه با تمهیدات رسانه ای 

به آن ضریب درخور داده ایم. در حالی که تکه تکة این سخنرانی می بایست موضوع کلیپ هایی 
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به عربی و انگلیسی و فارسی و حتی عبری می شد، تا به استناد تحلیل ها و اطالعات آتشین اش 

قلب های طرفداران مقاومت محکم تر شود و د ل های دشمنان وحشت زده تر. اما ما با دهانی باز، 

گیج و منفعل گوشه ای به تماشا ایستاده ایم. ...

صریح بگویم:

 در حالی که سیدحسن با سخنرانی شجاعانه اش یک تنه به میدان جنگ رسانه ای و 

روانی و سیاسی دشمن زده است تا 

بخشی از بار فشار روانی غرب و سعودی و اسرائیل علیه مردم ایران را خنثی کند،

 وای بر ما که با صدا و سیمای چند ده کانالی،

 و ده ها دستگاه عریض و طویل رسانه ای و صدها ردیف بودجه، 
حتی نمی توانیم صدای این سّید مقاومت را انعکاس دهیم.«1

360 هزار تروریست در جبهة داعش
اروپایی ها چندین بار اعالم کردند که بسیاری از اتباع کشورشان اعم از مسلمان و غیرمسلمان 
به کمک داعش علیه ارتش و مردم سوریه می جنگند. داعشی که افراد خون خوار و خشن و 
سرخورده و فریب خوردة بدون پیر و رهبر و راهنما بودند، به تحریک غربی ها و تسهیالتی که 
دولت های غربی برای آنها فراهم کرده بودند، به سوریه آمدند و این کشور را شخم زدند و مردم 
کشور را به اشکال مختلف کشتند. همان غربی هایی که برای خالی کردن سوریه از مردم شرایطی 
فراهم آوردند تا از طریق ترکیه به اروپا پناهنده شوند. حال بماند که حقوق بشرگویان غربی چه 
در مسیر و چه در بدو ورود و چه در اردوگاه ها چه بالیی بر سر زنان و دختران آنها آوردند. توجه 
خوانندگان گرامی را به گزارشی که مرکز مطالعات )فِِرل( آلمان تهیه کرده است، جلب می کنیم:
تعـداد تروریست هایی که در مدت 5 سال اخیـر تحـت نام و گـروه های مختلف علیه ارتش 

سوریه جنگیده اند، به طور متناوب به 360 هزار تروریست خارجی رسیده است. 

شمار عناصر دارای تابعیت اروپایی و آمریکایی که علیه ارتش سوریه می جنگند، به 21500 نفر 

رسید. که 8500 نفر آنها به کشورهایشان بازگشته اند. 

این تروریست ها از 93 کشور هستند که در بین آنها از تمامی کشورهای غربی بدون استثنا 

۱- پايگاه اطالع رسانی مشرق نیوز، ۲4 تیر ۱۳98 
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عناصری وجود دارد. از نظر تعداد عناصر تروریست خارجی، ترکیه اّول است و در تعداد عناصر 

کشته شده در درگیری های سوریه این رقم از آِن عربستان است که تا کنون 22500 عربستانی در 
درگیری های سوریه مشارکت داشته اند که 5990 نفر از آنها کشته شده اند.1

ممکن است بعضی از خوانندگان گرامی از حضور 360 هزار تروریست خارجی در بحران 
سوریه تعجب کنند. توضیح این رقم این است که از ابتدای بحران سوریه تا شکست نهایی 
داعش رقمی در حدود 360 هزار نفر به سوریه آمدند. با مردم سوریه جنگیدند. جمع زیادی را 
کشتند. جنایت بسیاری کردند و سپس با گرفتن پول فراوان به کشورهای خود بازگشتند و جمع 
دیگری رهسپار سوریه شدند. یعنی 360 هزار نفر، حضور هم زمان تروریست ها در سوریه نیست.

در شبکه ZDF آلمان آقای Michaellilers کارشناس برجستة سیاسی، نویسنده و تحلیلگر معروف 
آلمان، میهمان گفت وگوی هفتة تلویزیون این شبکه بود. برنامه ای که با مجری معروف و محبوب 
آلمانی به نام Markuslan پخش می شود. وی در بخشی از تحلیل خود دربارة چالش میان آمریکا 

و ایران، نکات مهمی را برای نخستین بار در رسانة سراسری آلمان اعتراف کرد و گفت:
چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحریم و فشار حداکثری آمریکا برای تسلیم کردن ایران، کاماًل 

شکست خورده است و امکان غلبة نظامی بر ایران مطلقاً وجود ندارد.

در حدفاصل اقیانوس اطلس )صحرای مراکش( تا اقیانوس آرام )مجمع الجزایر اندونزی( ایران 

تنها کشور جهان است که خط مشی سیاسی مستقلی از غرب را در پیش گرفته است و با وجود همة 

موانع، راه مستقل خویش را ادامه می دهد و آمریکا هم هیچ راه عملی برای مهار این کشور ندارد. 

رهبری بسیار بسیار هوشمند ایران توانسته تمام اقدامات آمریکا را خنثی کند و با ایجاد 

متحدان بسیار مقتدر از سواحل مدیترانه تا اقیانوس هند از طریق تشکیل شبکة نیروهای دفاع 

مردمی یک ارتش نامنظم و مؤثر را برای مقابله با آمریکا و هم پیمانانش پدید آورد. 

این رهبری هوشمند با آگاهی دقیق از شرایط منطقه و جهان برخالف رژیم آل سعود که از 

ادارة عربستان هم ناتوان است، کامالً می داند چه می خواهد و چه می کند. 

در جبهة مقابل، دونالد ترامپ می فهمد که هر حرکت نظامی علیه ایران، انتخابات آیندة ریاست 

جمهوری او را به شکست خواهد کشاند و هم پیمانان ایران در کل منطقه را غیرقابل مهار خواهد کرد.

متأسفانه ما تا به حال تصویر درستی از اقتدار مّلی و منطقه ای ایران را به مخاطبان خود نداده ایم 
۱- روزنامة جمهوری اسالمی، سه شنبه 95/5/۲6، ص ۲ 
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و همواره با نگاه ایدئولوژیک خودمان ایران را منفی نشان داده ایم.

این که 40 سال همواره در خواب و خیال فروپاشی جمهوری اسالمی بوده ایم، اصالً به نفع ما 

نبوده است. 

حملة پهپادهای یمنی به بزرگ ترین پاالیشگاه نفت جهان در عربستان پیام روشنی برای 

همگان دارد. یعنی اگر علیه ایران هر اقدامی بشود هم پیمانان ایران، منطقه را به آتش می کشانند.

این حملة غافلگیرکننده نه فقط سیاست آمریکا و عربستان را شکست داد، بلکه سالح های 

آمریکا و اروپا را هم عمالً بی اعتبار کرد.

           )شبکة وزرای ادوار - ۹8/7/8(

همین دیروز بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسماً اعالن کرد:
رفتن به خاورمیانه اشتباه ترین و احمقانه ترین اقدام بود. زیرا آمریکا 8 هزار میلیارد دالر 

هزینه کرد و هزاران نفر کشته شدند، ولی آمریکا به هیچ دستاوردی نایل نشد.1

ترامپ که عنصری صددرصد اقتصادی است و می گوید از این همه تحریم های بی سابقة 
آمریکا قصد سر و سامان دادن به اقتصاد غیرمطلوب آمریکا را دارد، تا کنون چندین بار اظهار 

داشته است که:
آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود.

اما صرف نظر از این که جنگ های متعدد خاورمیانه همه را خسته، درمانده و مأیوس کرده 
است و صرف هزینه های عظیم جنگ اقتصاد عمدة کشورهای عربی را دچار ضعف و ناتوانی 

نموده است، اما در یک ارزیابی دقیق تر باید گفت:
-آمریکا که حیات سیاسی اش ایجاد جنگ های فرسایشی در نقاط مختلف دنیا برای حفظ 

سلطه اش بر عالم است، در خاورمیانه به شدت شکست خورده و بی آبرو شده است. 
عامل اصلی شکست هیمنة آمریکا انقالب اسالمی است و به قول سیّدحسن نصراهلل:
- شکست امپریالیزم آمریکا از خیمة مقاومت است،
 و عمود این خیمه امام خامنه ای است.2

اینها بخشی از کارنامة آیت اهلل خامنه ای است. 
۱- تلويزيون جمهوری اسالمی، اخبار ساعت ۱۲، چهارشنبه 98/7/۱7، به نقل از خبرگزاری ها

۲- شبکة تلويزيونی المنار، سالگرد پیروزی جنگ ۳۳ روزة حزب اهلل بر اسرائیل
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فصل پنجم
حادثة تلخ هفتم تیر
یور و  هشتم شهر





165 یکی از دالیل بزرگِی بزرگان اهل تمیز، کوچک شمردن مشکالت است. اگر یک رهبر 
و یک راهنما و پیشوا که قصد رسیدن به استقالل را دارد و می خواهد ملّت خود را با عبور از 
سنگالخ صعب العبور وابستگی به قلّه شریف نیک بختی که همان استقالل است، برساند، باید 

کاری کند که دشمن از او بترسد، نه آن که خود از دشمن ترس داشته باشد. 
حضرت امام در مواجهه با فاجعة هفتم تیر می فرمایند:

این  یك جریانی بود و هست. اآلن ما بسیاری از دوستانمان و عالقه مندان به اسالم 
را از دست داده ایم، لکن من به ملت ایران تهنیت عرض می کنم که چنین فرزندانی 
را تحویل جامعه داد و در پیشگاه خدای تبارك و تعالی فرستاد و باز هم ایستاده است 

و خم به ابرو نیاورده.1

سيدمظلوم انقالب 

انقالب اسالمی، تربیت شدگان و فارغ التحصیالن بسیاری دارد که هر کدام در نقش اثر گذار 
خود توانسته اند هم سهمی غیرقابل انکار در پیروزی انقالب داشته باشند و هم تأثیر زیادی در 

۱- صحیفة امام، ج ۱5، ص 6 - ۱0 تیر ۱۳60/ ۲8 شعبان ۱40۱

نگاهی به فاجعة 7 تیر
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تثبیت انقالب به  عهده بگیرند و هم در ساختار حکومت بدرخشند. 
شهید مظلوم بهشتی یکی از آن مدیران برجسته، کاردان و کم نظیر بود. نقش بایستة شهید 
بهشتی را نویسنده در تدوین قانون اساسی مهم ترین نقش ایشان می داند. آن مرد بزرگ هرچند 
به  عنوان نایب رئیس انتخاب شده بود، اما خیلی زود، شخص آقای منتظری که رئیس مجلس 
خبرگان قانون اساسی بود، وقتی مدیریت قوی و تسلط وی را در حوزة قانون گزاری و برخورد 
عالمانه و جدیت وی را بر خبرگان مشاهده کرد، خیلی زود ریاست را به شهید بهشتی محول 

نمودند. 
حافظ می گوید:

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف        ســر و دستــار نـدانـد کــه کـدام انـدازد

تسلط کامل دکتر بهشتی بر مبانی فقهی که باید در قانون اساسی بیاید، مانند والیت  فقیه 
از برجستگی های زیبای وی در ورود به بحث ها و مدیریت و هدایت موضوع و خروج زیبا 
از مباحث و به رأی گذاردن اصل مورد نظر ، به رغم مخالفت صریح لیبرال ها و همراهان آنها و 
رأی گرفتن از اعضا و تشکر شیرین از نمایندگان و بالفاصله وارد اصل دیگری شدن ... از اسناد 

ارزشمند و ماندگار زندگی سیاسی دکتر بهشتی است.
شهید بهشتی خیلی زود در انقالب اسالمی مطرح شد. او در مناظرات بسیار  مهم در اوایل 
انقالب با گروه ها و گروهک ها به  قدری تسلط خود  را بر مباحث و منابع نشان داد که حتی 
مسعود رجوی و موسی خیابانی، دیگر نه تنها حاضر به مناظره با ایشان نشدند، بلکه عداوت 

عمیقی به شهید بهشتی در دل گرفتند. 
شهید بهشتی که به زبان های عربی، انگلیسی و آلمانی مسلط بود، در دیدار با سران مجاهدین 
وقتی از محتوای کتاب »اقتصاد به زبان ساده« که کتاب درسی منافقین بود، ایراد گرفتند، آنها در 
جواب درمانده شدند. زیرا رجوی می خواست بگوید که مطالب کتاب، ترجمة کتاب »کاپیتال«  

کارل  مارکس رهبر مارکسیست های دنیاست. 
شهید بهشتی کتاب کاپیتال به زبان اصلی که آلمانی بود آورد و به آنها نشان داد که مارکس 
چنین مطالبی ننوشته است. کارل ماکس که خود آلمانی بود، کتاب خود را نخستین  بار به آلمانی 
منتشر کرد. شهید بهشتی ترجمة انگلیسی کاپیتال را هم به آن  دو نشان داد. معلوم شد مترجم، عمداً 
و یا سهواً چیزهایی در کاپیتال به  فارسی آورده  که به کلی با آن چه مارکس گفته و نوشته، مغایر 
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است. 
این خصوصیات ارزندة شهید بهشتی چیزی نبود که برای دشمن، قابل تحمل باشد. برخورد 
چالشی با لیبرال ها به  خصوص با افکار منفی و غیرقابل قبول بنی صدر و دولت موقت، از شهید، 

چهرة خاصی ساخت که تقریباً با دیگر سران انقالب تفاوت محسوس داشت. 
وقتی شهید بهشتی به  صراحت می گفت:
 ای آمریکا !

 از دست  ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

مسلم است که ادای این جمله در عالم سیاست هزینه بر است و مظلومیت و شهادت، بخشی 
از هزینه های آن بود. 

از آن به بعد توطئه ها و تبلیغات منفی علیه آیت اهلل بهشتی شروع شد، اوج گرفت و تداوم 
یافت. برای نشان دادن این توطئه ها که آغازگر آن منافقین بودند، اضافه کنیم که جمع قابل توجهی 
در تشییع پیکر مطهر آیت   اهلل مجاهد مرحوم آقای طالقانی رحمه        اهلل علیه وی شعار می دادند و 

می گفتند:
بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو کشتی

حال  آن که آیت اهلل طالقانی در روز 19شهریور 1358 به رحمت ایزدی پیوست، اما این 
تبلیغات سنگین و گسترده علیه شهید مظلوم دکتر بهشتی بسیار ناگوار بود. چون هفت ماه بیشتر 

از پیروزی انقالب نمی گذشت!
امام خمینی)ره( پس از فاجعة هفتم تیر بر مظلومیت شهید بهشتی تأکید کردند و فرمودند: 

ملت عزیز!
این کوردالن مدعی مجاهدت برای خلق، گروهی را از خلق گرفتند که از خدمتگزاران 

فعال و صدیق خلق بودند. 
گیرم که  شما با شهید بهشتی که مظلوم زیست و مظلوم ُمرد و خار در چشم دشمنان 
اسالم و خصوص شما بود، دشمنی سرسختانه داشتید، با بیش از هفتـاد نفـر بـي گنـاه که 
بسیاری شان از بهترین خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت با دشمنان کشور و ملت 

بودند، چه دشمنی داشتید؟1

۱- صحیفة امام، ج ۱5، ص۳
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حضرت امام علیه الرحمه درجای دیگری در مظلومیت شهید بهشتی گفتند: 
آن چه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است 

و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود. 
مخالفین انقالب، افرادی ]را[ که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در انقالبند، آنها را بیشتر 

مورد هدف قرار داده اند.
ایشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگی بود.

تهمت ها؛ تهمت     های ناگوار به ایشان می زدند! از آقای بهشتی اینها می خواستند موجود 
ستمکار دیکتاتور معرفی کنند، در صورتی که من بیش از 20 سال ایشان را می شناختم 
و برخالف آن چه این بی انصاف ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و »مرگ بر بهشتی« 
گفتند، من  او را یك فرد متعهد، مجتهد، متدین، عالقه مند به ملت، عالقه مند به اسالم و به 

درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم. 1
اما هرچه بود، بهشتی عزیز در تاریخ پر افتخار اسالم و تشیع چون ستاره ای فروزان می درخشد 

و هنوز هم نورافشانی می کند؛ که امام فرمودند:
یك همچو موجود فعالی، که مثل یك ملت بود برای این ملت ما،2

حضرت امام)ره( در سخنرانی خود در جمع روحانیون تهران به مناسبت تجلیل از شهدای 
هفتم تیر و تبیین وظایف روحانیون، مسؤوالن و ملت در آن مقطع تاریخی فرمودند: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
در سوگ شهادت یاران 

من هم در نوبت خودم به جامعة روحانیت و ملت ایران، به مسلمین جهان و به 
مستضعفین تمام عالم هم تهنیت و هم تسلیت عرض می کنم. تسلیت برای این که ما 
در جبهه ها، از 15 خرداد تا کنون بسیار از جوانان و متدینین، زن ها، مردها، از دست 
داده ایم. و این یك واقعة بزرگی و ثلمة بزرگی بر اسالم و مسلمین بود.  و خصوصًا 
این جنایت اخیری که واقع شد، دست آمریکا از آستین این خائن ها بیرون آمد و یك 
همچو جنایتی به مسلمین وارد کردند و کسانی ]را[ که جز به مصلحت مسلمین اندیشه 
نمی کردند، از وکالی مجلس و از دولت، وزرایی که بسیار ارزشمند بودند، وکالیی که 

۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص 5۱8 - 8 تیر ۱۳60/ ۲6 شعبان ۱40۱
۲- صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱8
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ارزشمند بودند و از قوة قضاییه هم مثل آقای بهشتی، که از اول شکل گرفتن جمهوری 
اسالمی مورد هدف بود، ]به شهادت رساندند[ شما شاهد بودید که تمام این ارگان های 
اسالمی مورد هدف بودند؛ مجلس مورد هدف بود؛ مجلس خبرگان وقتی که دیدند 
بسیاری از آنها یا اکثر از آنها علما هستند، مورد هدف واقع شد؛ مجلس شورا وقتی 
دیدند که اکثریت آنها اشخاص متعهد و بسیاری از آنها از علما هستند، مورد هدف 
واقع شد؛ قوة قضاییه وقتی که دیدند به دست اشخاص دانشمند متعهد فعال واقع شد، 

مورد هدف واقع شدند. این  یك جریانی بود و هست. 
اآلن ما بسیاری از دوستانمان و عالقه مندان به اسالم را از دست داده ایم، لکن من به 
ملت ایران تهنیت عرض می کنم که چنین فرزندانی را تحویل جامعه داد و در پیشگاه 

خدای تبارك و تعالی فرستاد و باز هم ایستاده است و خم به ابرو نیاورده.
ما هر روز در جبهه ها فرزندان بسیار عزیزی که برای حفظ این کشور و حفظ این 
جمهوری اسالمی کوشش می کنند و به دفاع از کشور اسالمی قائم هستند و شب و روز 
خودشان را نمی شناسند و ارتش دالور ایران و سپاه پاسداران عزیز و بسیج عمومی و 
عشایر کشورمان و اهالی عزیز آن سامان تمام مجهز هستند و ایستاده اند و ابداً راجع 
به این مسائلی که در پشت جبهه واقع می شود یا در خود جبهه واقع می شود، اهمیتی به 
آن نمی دهند که دست از کارشان بردارند. همه منسجم تر می شوند، قوي تر می شوند 
و همه مستعد این هستند که این کاروان را به آخر برسانند و این درخت ثمربخش 

اسالم را به ثمرة خودش برسانند.
البته یك ملتی که می خواهد در مقابل همة قدرت ها بایستد، نمی خواهد سازش 
کند با بلوك غرب و نمی خواهد سازش کند با بلوك شرق و »ال شرقیه و ]ال[ غربیه« 
می خواهد باقی بماند، می خواهد صراط مستقیم انسانیت و اسالمیت را پیش بگیرد، باید 
مهیا بشود از برای این که همة پیشامدهایی که پیش آمده است و پیش خواهد آمد، ما 

نباید گمان بکنیم که پیشامدها تمام شد. 
ما دست این ابرقدرت ها را از مخازن خودمان و تسلط شان را از کشور خودمان 
کوتاه کرده ایم و آنها ساکت نمی نشینند. و ما باید توجه داشته باشیم و با کمال قدرت، 

اتکال به یك قدرت غیر متناهی- و آن قدرت الهی است- ]داشته باشیم.[
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وقتی که ما پشتوانه مان قدرت الهی است و پشتوانه مان اسالم است و مقصدمان 
حق است، برای چی در این مصایب سست بشویم؛ وقتی که ما راه خودمان را یافته ایم 
ملت راه خودش را یافته است و آن راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب می کند. 

البته راه حق دشواري ها دارد،
راه حق ناگواری ها دارد،

 لکن آن که اهل حق است و راه حق را می خواهد برود، 
آن نباید هیچ تصور این را بکند که کوچك ترین سستی را به خودش راه بدهد،

و باید با کمال قدرت به پیش برود؛
برای این که جمعیتی که شهیدشدن را افتخار خودشان می دانند و جمعیتی که در 
جبهه ها شهید می شوند و در وصیت هاشان آن طور قوی هستند و جمعیت هایی که در 
طول این چند سال اخیر در خیابان ها ریختند و مساجد را سنگر قرار دادند و جماعات 
را مجهز کردند و مردم را بسیج کردند و از هیچ تانك و مسلسلی نترسیدند، در صورتی 
که آن وقت همة قدرت ها؛ قدرت های شیطانی در صحنه بودند و موجود- امروز که همة 
قدرت ها از صحنه بیرون رفتند، لکن بعض پیوندهای ناصالح مانده اند و اینها زیرزمینی 

و مخفیانه کار می کنند- این دیگر خوفی ندارد.
خوف اصلش برای ملتی که برای مقصد کار می کنند، مجهزند که تکلیف شرعی 
را عمل کنند، وقتی که اسالم امروز در دست ما امانت است، امانتی است که از دست 
رسول اهلل ما اخذ کردیم و الزم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم، 
وقتی که ما همچو امانتداری هستیم، تکلیف همة ماست که ادا کنیم این امانت را و 

سالم و قوی به نسل های دیگر تحویل بدهیم. 
ما برای چه نگرانی داشته باشیم؛ مایی که به تکلیف خودمان داریم عمل می کنیم؟ 

نگرانی آن باید داشته باشد که برخالف مسیر حق است.
آن باید نگرانی داشته باشد که چنان چه کشته بشود، به عقیدة خودش این است 

که نابود شده است و به عقیدة ما این است که به جهنم رفته است. 
ما چرا نگرانی داشته باشیم؟ 

ما که اگر شهید بشویم، قید و بند دنیا را از روح برداشته ایم و به ملکوت اعلی و 
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به جوار حق تعالی رسیده ایم، چرا نگران باشیم؟ 
مگر مردن هم نگرانی دارد؟

مگر شهادت هم نگرانی دارد؟ 
ما دوستانمان که شهید شده اند، در جوار رحمت حق هستند؛ چرا برای اینها دلتنگ 
باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یك قید و بندی خارج شده اند و به یك فضای وسیع و در 

تحت رحمت حق تعالی واقع شده اند؟
 البته ما ناراحت هستیم از این که از اینها استفاده می کردیم برای اسالم و اینها 
بازوهایی بودند برای اسالم، لکن ملت ما 35 میلیون است که این تفاله ها، اینها یك 

چند صد هزار نفری فرض کنید- فرض کنید- باشند.
35 میلیون مصمم اند، 35 میلیون جمعیتی هستند که مادرها بچه هایشان که شهید 
می شوند، می آیند این جا به من می گویند که دعا کنید، بعضی بچه های دیگر هم دارم! 
پیرمرد می آید می گوید: بچه ام شهید شده است و گریه می کند، می گوید: نمی گذارند 

من بروم جبهه! یك همچه ملتی که نگرانی دیگر ندارد.

اسالم، عزیزتر از همه چیز
ماها تابع و پیرو آن مردانی هستیم که به حسب روایت، به حسب تاریخ، هرچه روز 
عاشورا سیدالشهدا- سالم اهلل علیه- به شهادت نزدیك تر می شد، افروخته تر می شد. 
جوانان او مسابقه می کردند برای این که شهید بشوند. همه هم می دانستند که بعد از 
چند ساعت دیگر شهیدند. مسابقه می کردند آنها؛ برای این که آنها می فهمیدند کجا 
می روند، آنها می فهمیدند برای چه آمده اند. آگاه بودند که ما آمده ایم ادای وظیفة 

خدایی را بکنیم، آمدیم اسالم را حفظ بکنیم. 
           اسالم از همه چیز عزیزتر است. 

پیغمبر اسالم و تمام ذّریة او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال این بودند که اسالم 
را نگهش دارند. اسالم امانت خداست؛ 
            امانتی است از جانب خدا.

پیغمبر اسالم مکلف است که این امانت را حفظ کند و از روزی که این امانت 
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را به دست او دادند تا روزی که رحلت فرمودند، در تمام اوقات، دنبال همین مقصد 
بودند و هیچ روزی و هیچ آنی یك سستی- نعوذ باهلل- به خودش راه نمی داد. 

اولیای ما هم همه این طور بودند. پیروان پیغمبر باید این جور باشند.
ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنباله رو اولیا و انبیا هستیم، 
ما هم باید این طور باشیم. با لفظ که نمی شود، باید با قّوت پیش برویم و با قّوت با 
دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد. کارهایی است که دیگر 
اشخاصی که نمی توانند در صحنه وارد بشوند، انجام می دهند. ضعیف شدند اینها. ملت 
ایران قوی باشد و قوی هست. مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برود و به پیش 
می رود و این اسالم را به همة عالم عرضه می کند. و افتخار برای ملت ایران است که 

از این جا شروع به این مسأله می شود. 
از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت. 

و ما مصممیم و ما همه فدای اسالم باید بشویم. 
عمده این است که ما حاال چه بکنیم؟

 تکلیف چی هست؟
آنها تکلیف خودشان را عمل کردند و به شهادت رسیدند. خدا همه را رحمت کند، 
ان شاء اهلل. ما که هستیم، تکلیفمان چی هست؟ در این وقتی که ما واقع شده ایم و همة 
قدرت های خارجی مخالف ما هستند و در داخل هم می بینید که این انگل ها هستند و 

خزیده اند در سوراخ ها، لکن خرابکاری می کنند، 
                    ما اآلن وظیفه مان چی است؟ 

ما وظایف زیادی داریم. و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتان 
بیشتر است. مسؤولیتتان بیشتر است. مسؤولیتتان بیشتر است؛ برای این که شما وضعتان 
و مشیِ تان نمایشگر این است که ما نمایندة انبیا هستیم. شما اشتغالتان و لباستان، همه 

حکایت از این می کند که این جمعیت نمایندة اسالم هستند. 
کسی که نمایندة اسالم است،
 وظیفه اش بسیار خطیر است. 

همة قشرها در هر جا هستند، وظیفه شان بسیار است، لکن در بین همه، شما وظیفه تان 
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بیشتر است. ماها وظیفه مان بیشتر است. ماها اگر- خدای نخواسته- یك خطایی، یك 
اشتباهی بکنیم، این پای نمایندة پیغمبر اکرم و اسالم حساب می شود.

آبروی اسالم به دست شماست. روحانیینی که در قوة قضاییه و مشغول قضاوت 
هستند یا مشغول یك کار دیگری هستند، اینها وظیفه شان زیادتر از دیگران است. 

اگر- خدای نخواسته- یك قضاوتی برخالف حق واقع بشود
- و لو اشتباهاً- 

این منعکس می شود که اینها دارند خرابکاری می کنند.

توطئة دشمن برای منزوی کردن روحانیت 
شما می بینید که از اول یك جریانی در کار بوده که شماها را از ملت منعزل کند 
و الاقل، شماها را نگذارند در جاهایی که یك ارگان اجرایی یا تقنینی یا اینها باشد؛ 
همان چیزی که در غرب نسبت به کلیسا می گفتند: کلیسا برای خودش علی   حده برود 
و مسائل ناسوت و الهوت بگوید و مملکت را بدهند ما اداره اش بکنیم. ]در[ ایران هم 

همان معنا را تعقیب کرده بودند. 
شیاطینی که مطالعه کردند در همة مسائل ملت ها و این را یافتند که:

 اگر قشر روحانی وارد بشود در صحنة سیاست،
 با داشتن پشتوانة عظیمی از ملت ها، کاله آنها پس معرکه است. 

باید چه بکنند؟ 
باید به طور عموم، این مطلب را القا بکنند که اهل علم  را به سیاست چه کار؟ 

اهل علم فقط وظیفه اش این است که عبایش را سرش بکشد،
و اول ظهر برود نمازش را بخواند و بعد هم برود منبر چند تا مسأله بگوید؛ 

نه مسائلی که مربوط به سیاست و مربوط به گرفتاري های ملت است، 
همان مسائلی که دیدید، متعارف بود می گفتند و تقریباً اکثر ابواب فقه کنار 
گذاشته شده بود عماًل. تو کتاب ها نوشته شده بود و کنار گذاشته شده بود و اکثر آیات 
قرآن هم کنار گذاشته شده بود. قرآن را می خواندیم و می بوسیدیم و می گذاشتیمش 
کنار. آیاتی که مربوط به جامعه بود، آیاتی که مربوط به سیاست بود، آیاتی که مربوط 
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به جنگ بود، آیات زیادی که اکثر آیات مربوط به این مسائل است، اینها را منسی 
کرده بودیم؛ یعنی، ما را وادار کرده بودند که منسی باشد.

شأن بزرگ اهل علم این بود که این آقا نمی فهمد سیاست را!
اگر یك آقایی اصاًل عقلش نرسید به این که سیاست چیست، این بزرگوار بود خیلی؛ 
آقایی است که دخالت در امور نمی کند، قربانش بروم، چه آقای خوبی، ظهر می آید 

نمازش را می خواند و می رود توی خانه اش می نشیند! 
و به ما این مطلب را تحمیل کرده بودند. این شیاطینی که می خواستند این جمعیت 
را کنار بگذارند، به ما همه تحمیل کرده بودند این مطلب را که اگر یك آقایی- 
فرض کنید که- عقیده اش این بود که باید وارد بشود در سیاست و در گرفتاری ملت، 
می گفتند: این آقا سیاسی است! همین که می گفتند »سیاسی«، این دیگر باید برود، از 

جامعه باید جدا بشود.
این را تحمیل کرده بودند شیاطین به ما و نگذاشته بودند که ما خود پیغمبر اکرم را 
و حاالتش را مطالعه کنیم و نگذاشته بودند که ما حاالت حضرت امیر را مطالعه کنیم؛ 

ببینیم که آیا آنها چه جور وضعی داشتند. 
پیغمبر اسالم در سیاست دخالت نمی کرد؟

 می توانید بگویید پیغمبر هم یك عامل سیاسی بوده، پس کنار؟
در امور سیاست وارد نمی شد؟

تمام عمرش در امور سیاسی بود؛ تمام عمرش را صرف کرد در سیاست اسالمی 
و حکومت اسالمی تشکیل داد. 

حضرت امیر حکومت اسالمی داشت و حکومت های اسالمی می فرستاد آن طرف. 
اینها سیاست نبودند؟ 

حضرت امیر را تخطئه می کنید؟
اینهایی که می گویند نه، دیگر الزم نیست و آخوندها بروند سر جایشان بنشینند، این  
آخوندها مدعی این هستند که ماها تابع آن موالی هستیم، شما قبول ندارید که ]این  طور 
بوده؟[ یا باید قبول نکنید که اصاًل پیغمبر اسالم وارد سیاست می شد؛ و حکومتی نداشته 

و گوشة مدینه توی مسجد نشسته بوده و مسأله می گفته؛ این جور بوده؟ 
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حضرت امیر هم گوشة خانه اش نشسته بود و عبایش را روش می کشیده و می رفته 
مسجد نماز می خوانده برمی گشته باز آن جا می نشسته مطالعه می کرده، مسأله این 

بوده؟ یا اینها از اول وارد سیاست بودند؟
مدتی که مکه بود، حضرت رسول )ص( نمی توانست یك حکومتی تشکیل بدهد، 
لکن مشغول جمع آوری افراد بود، مشغول یك سیاست زیرزمینی بود. بعد که کار را 
درست دید و آمدند به مدینه، آن جا دیگر حکومتی بود، تشکیل دادند و فرستادند. 
همان آخری هم که در رختخواب رحلت خوابیده بودند، جیش اسامه بیرون شهر مهیا 
بودند برای رفتن و حضرت رسول گفت: »خدا لعنت کند کسی را که تخلف کند«- به 
حسب روایت- از جیش اسامه.1 قضیه، بعد از مرگشان هم می خواستند درست بکنند- 

کردند درست. 
آن همه شمشیری که حضرت امیر زد، به ما حالی کرده بودند که یکی از خالف 

مروت ها پوشیدن لباس جندی است. این خالف است، این با عدالت نمی سازد! 
حضرت امیر هم مگر عادل نبود؟ 

سید الشهدا مگر عادل نبود؟ 
خالف مروت بود آن کاری که سیدالشهدا می کرد؟!

آن کاری که حضرت امیر می کرد؟!
اینها می خواستند از ما و از شما و از روحانیون یك موجود بی خاصیتی درست 
کنند که هیچ رنگ و بویی نداشته باشد و هیچ کاری نداشته باشد به این که به 
این ملت چه می گذرد، به این مخازن ملت چه می گذرد، حکومت چه می کند، این 
قلدرها چه می کنند با ملت، این خان ها چه می کنند با ملت. یك اشخاص بی رنگ و 
بویی می خواستند، که خیلی هم ]به آنها[ احترام می کردند: شما بنشینید سر جاهاتان 
و مسأله تان را بگویید، ما احترامتان هم می کنیم، سالم بلند باالیی هم به شما می دهیم، 
تا  نیست، حد شما  این جا حد شما  نه، دیگر  اگر یك قدم آن طرف  بگذارید،  اما 
آن جایی است که مسأله بگویید و بیایید مسجد و خیلی هم که چی بشود، یك مجلس 
فاتحه ای باشد، بروید مجلس فاتحه بنشینید. به ما تحمیل کردند این را و ما باید از 

۱- بحار النوار، ج ۲7، ص ۳۲4، ح 4
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زیر این بار تحمیل بیرون برویم.
روحانیین باید در صحنه باشند. باید همة این حرف های نامربوطی که زده بودند 
و شما را می خواستند از دخالت در امور جامعه کنار بگذارند، همة آنها را پشت سر 

بگذارید- و گذاشته اید پشت سر. 
علمای اعالم نباید بروند کنار بنشینند تا مقدرات آنها در آمریکا تدوین بشود،

و یا در شوروی تدوین بشود.
ما را کنار گذاشتند و مقدرات ما در آمریکا تدوین می شد. 

این شاه مخلوع و ملعون اقرار کرد این معنا را و از بس احمق بود، پدر خودش را 
هم به لجن کشید؛ و از بس خودخواه بود، حاضر شد که پدر خودش را هم به لجن 
بکشد! می گفت که اسمایی را می نویسند از سفارتخانه که اینها وکیل باید بشوند، 
می آورند پیش ما، ما هم همین کار را می کردیم. این را می خواست بگوید که نه، دیگر 
حاال ما به »دروازة تمدن بزرگ« رسیده ایم! می خواست مردم را بازی بدهد که نه، 
پیشتر این جوری بوده، ما چند سال پیش از این این طور بودیم و حاال این جور نیستیم! 

و حال این که حاالش بدتر از چند سال پیش از اینش بود. 
بنا بر این بود که این قشری که می تواند بسیج کند ملت را و قدرت دارد که تمام 
ملت را تحت یك مطلب وارد کند، اگر مهلت به او بدهند این را کنار بگذارد با حیله های 
مختلف: یکی همان باورآوردن به خود آقایان و به ملت ]بود[ که اینها نباید در امور 

سیاسی داخل بشوند، خالف شأن آنهاست.
حتی این آخری می گفتند که با قداست اینها مخالف است؛ با قداست اهل علم، وارد 

شدن در حکومت و سیاست مخالف است. 
این قداست در زمان حضرت رسول نبوده؟

حضرت رسول قداستش محفوظ نمی مانده؟ 
حضرت امیر قداست نداشته؟ 

حضرت سیدالشهدا و امام حسن قداست نداشتند؟
 می خواستند چشم و گوش همة ما را ببندند و می خواهند هم. 

این جریان از اول نهضت هی دیدند که دارد پیش می رود، هی آنها بیشتر خواستند 
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که کنار بگذارند اینها را. اآلن هم این جریان هست، منتها یك وقت رسید به اوج خودش 
که دیدید و حاال رو به ضعف است و امیدوارم که دفن بشود.

اسالم، بزرگ ترین ودیعة خدا
باید شما چشم و گوشتان را باز کنید، دیگر حاال سابق نیست. یك روزی بود که هر 
آقایی که در یك دهی بود، جدا بود از همه جا، وسایل کم بود، اعتقاد هم این بود. امروز 
روزی است که همین صحبتی که من حاال می کنم، شب در لندن و در آمریکا می گویند 
فالن شخص یك همچو حرفی زد، دروغ هم نسبت می دهند. اخیراً هم نسبت داده بودند 
که فالنی این قصه را ]که [ می گوید در داخل شده، به آمریکا مربوط نیست، و حال این که 

آمریکاست که این کارها را می کند، آمریکاست که پشتیبان اینهاست.
ُكلُُّكْم راٍع َو ُكلُُّكْم َمْسؤُوٌل1 

 و این »رعی« برای شما بیشتر مطرح است؛ برای علما بیشتر مطرح است. همه مان 
مسؤولیم. اگر فوج فوج از ما را بکشند، آن بعدي ها باید بیایند جایش را بگیرند. 

اسالم است، 
اسالم را ما باید همه مان فدایش بشویم. 

پیغمبر هم فدای اسالم شد.
 سیدالشهدا هم فدای اسالم شد. 

اسالم بزرگ ترین چیزی است که ودیعة خداست در بشر. 
ما باید عزممان را مصمم کنیم که در این راه شهید بشویم و علما بیشتر.

من از اول هم می دانستم که ما گرفتاری داریم؛ یعنی، اخیراً هی بیشتر واضح شد. 
البته اول اول شاید من هم غافل بودم. 
ما گرفتاری داریم، 
از این به بعد هم داریم.

این مسجدها را سنگر قرار بدهید برای اسالم. 
در صدر اسالم، از این مسجدها همه چیز بیرون می رفت؛ 

۱- بحار النوار، ج 7۲، ص ۳8 - همة شما شبان)سرپرست( و همه مسؤول هستید.
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مسجد محل قضاوت بود، 
مسجد محل چه بود، 

مسجد محل بسیج بود. 
بسیج سپاه بود، 

این مسجدها را باید شما محکم نگه دارید. 
نگویند به شما که دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم؛ ما انقالب کردیم؛ ما انقالب 
کردیم مسجد درست کنیم. ما برای خدا انقالب کردیم. شما، ملت ما انقالب کرده 

است و از زبان ملت است که »جمهوری اسالمی«. 
جمهوری اسالمی باید همه چیزش اسالمی باشد.

این مساجد سنگرهای اسالم است. 
محراب محل حرب است. 

اینها سنگرند برای اسالم. حفظ کنید اینها را. 
گول نخورید از این اشخاصی که می خواهند بازی بدهند که »آقا شما چکار دارید 

به این کارها، دارند خودشان می کنند!«

توصیة مردم به شرکت فعال در انتخابات 
چند روز دیگر، این که عرض کردم تکلیف چیست، تکلیف شما چی است و تکلیف 
ملت چی است، چند روز دیگر مسألة انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام 
جدیت در این، همه اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هرجا هستند، با 
کمال جدیت، مردم را دعوت کنند به دخالت. دخالت کنند در مسأله، حاضر بشوند. 
اگر شماها حاضر نشوید و یك رئیس جمهوری مثل سابق برایتان بتراشند و بازی بدهند 

همه مان را، همه مان مسؤول هستیم. 
اگر شما از صحنه خارج بشوید و آنها خودشان وارد بشوند و یك وقت یك نفری 
را رئیس جمهور کنند که تباه کند این کشور را، چنان چه تباه کردند، همه مان مسؤولیم. 
شما، آن آقایی که در آن ده با 200 نفر جمعیت زندگی می کند و آن آقایی که در آن 
شهر با 2 میلیون یا 4 میلیون یا 5 میلیون جمعیت زندگی می کند، همه مسؤولیم؛ علیالسواء 
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مسؤولیم. 
همه باید مردم را دعوت کنیم به این که در انتخاب رئیس جمهور بی تفاوت نباشند؛ 
بروند در پیش صندوق ها، رأی بدهند. و البته خوب، اشخاصی که مطلع اند، چه هستند از 
علما، از کسان دیگر، یك نفری ]را[ که بدانند چطور است انتخاب کنند یا چند نفر را، اما 

توجه ]کنند[ به این که چه باید بکنیم و ما مقدرات مملکتمان را دست کی باید بدهیم.
و ما اگر یك رئیس جمهور داشته باشیم که ناباب از کار در بیاید، همه چیزها از بین 
می رود. حاال هم ما مبتال هستیم به تفاله هایش. نگویید که دیگران رأی می دهند. من هم 
باید رأی بدهم، تو هم باید رأی بدهی، آن روستایی هم که در کنار مزرعة خودش کار 

می کند، باید رأی بدهد؛ تکلیف است. 
این یك تکلیف الهی است. این هم یك چیزی حساب نکنید که خوب، دیگران 

هستند، من چه می کنم؟ خیر.
برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسالم را. 

حفظ اسالم به  این است که حاال در کشور ما- هر کسی در کشور خودش، اآلن ما 
مبتالی به مسائلی هستیم در این کشور- حفظ اسالم این است که ما یك رئیس جمهوری 
که الاقل، اعتقاد به اسالم داشته باشد، متعهد باشد برای اسالم، بشناسید که این آدم 
متعهدی است، که مبادا مبتال بشویم به یك نفر نابابی که ما را بخواهد بکشد، ببرد طرف 
آمریکا، روحانیون را می خواهد کنار بگذارد و مجلس را کنار بگذارد و همه، خودم و 
خودم هم راه افتادم طرف آمریکا، یك مسأله ای است؛ تکلیف است. ما مکلفیم به 

این که در امور دخالت کنیم. 
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ 

مکلفیم شرعاً؛ همان طور که پیغمبر می کرد؛ 
همان طور که حضرت امیر می کرد. 

در این ایام، که اعالن می کنند مسأله انتخاب رئیس جمهور ]را[،
 آن اشخاصی که در حوزه ها هستند، باید دست از کارها بردارند و راه بیفتند توی 

شهرها و دهات و روستاها و آن جاهای دورافتاده و کمك کنند. 
و اگر نکنند، فردا مسؤولند پیش خدا و اگر مسامحه کنند، فردا مسؤولند پیش خدا. 
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مردم را دعوت کنند به دخالت در امور، به انتخاب یك رئیس جمهور صحیح، 
کمك کنند برای رساندن صندوق ها به روستاهای دورافتاده. 

اگر شما نکنید، آنهایی که بر ضد شما هستند، می کنند این کار را؛ تبلیغ می کنند 
آن جاها. شماها مبلغ اسالم هستید.

لزوم نظارت مردم بر کارهای دولتمردان 
امروز تبلیغ اسالم برای حفظ خود اسالم. تبلیغ این است که رئیس جمهورتان را 
خودتان تعیین کنید. اهمیت این همان اهمیتی است که اسالم دارد. یك نفری که وارد 
بشود و در رأس امور واقع بشود و- خدای نخواسته- فاسد از کار درآید، یك کشور 
را به فساد می کشاند. اگر چشمتان باز نشده بود و توطئه ها را کشف نکرده بودید، خدا 
می داند که چند وقت دیگر ما به کجا می رسیدیم. حاال هم همین طور باشد. حاال هم 
همین طور است. همان طوری که ارتش ما و سپاه پاسداران ما و بسیج ما و عشایر ما در 
جبهه ها مشغول دفاع از اسالم هستند- و خداوند تأییدشان کند، آنها را و همة ملت ما 
باید پشتیبانی از آنها بکنند- همان      طور شما هم که جنداهلل هستید، برای مصالح عمومی 
اسالم، مکلف هستید که عمل بکنید و مردم را دعوت کنید. وادار کنید مردم را. تکلیف 
شرعی را به آنها بگویید. مسأله، مسأله این نیست که خوب، من دلم می خواهد یك 

وکیل داشته باشم، دلم می خواهد یك وزیر داشته باشم؛ خیر، قضیه این نیست،
 قضیه سپردن یك مملکتی است به دست یك کسی،

 که اگر ناباب از کار درآید، 
صدمه به اسالم می زند، 

جمهوری اسالمی را از بین می برد.
 این یك مسألة حیاتی است برای شما، 

برای اسالم و مسلمین.
 آسان این را نگیرید که ما دخالت نمی کنیم؛

یك دسته بگویند: ما دخالت نمی کنیم، از باب این که امر سیاسی است، به ما چه! 
این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسالم مربوط است، به حفظ اسالم مربوط است. 
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ما اگر نظارت نکنیم؛ یعنی، ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، 
اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است 

یك وقت به تباهی بکشد. 
ما باید ناظر باشیم به امور مردم. 

ما باید،
 ملت باید،

ناظر باشد به اموری که در دولت می گذرد،
اموری که- فرض کنید که- در مجلس می گذرد. نظارت! توجه داشته باشد به 
اینها. ملت باید توجه داشته باشد که اگر در مجلس این سفر- فرض کنید که- یك 
کسی را تعیین کردند که کارشکنی برای دولت کرده، کارشکنی برای مجلس کرده، 

دفعة دیگر تعیینش نکند. اعالم کنند: تعیین نمی کنیم، بلکه ان شاءاهلل، به راه بیایند.
در قضیة رئیس جمهور، تعیین رئیس جمهور یکی از چیزهایی است که بر همة 
مسلمان های ایران، بر همة مکلّف های ایران واجب است که در این امر دخالت داشته 
باشند. اگر دخالت نکنند و یك صدمه ای به اسالم برسد، هر یك یك ما در محکمة 
عدل الهی مسؤول هستیم؛ یك یك ما. کسی بگوید: »به من چه ربطی دارد؟« این است 

که بگوید: اسالم به من چه ربطی دارد. 
مگر می توانی بگویی: اسالم به من چه ربطی دارد؟! 

تو مکلفی حفظ کنی. 
امانت خداست،

و حفظش امروز به این است که رئیس جمهورش یك رئیس جمهور صحیح باشد. و 
بعد، ال بد اشخاصی که مطلع هستند از امور می گویند، شما هم شاید بشناسید خیلي هاشان 

را.
یك مجلس ]باید[ خوب باشد. و اگر وکالی شما بعضي هایشان تخلف کردند، به 
آنها تنبه بدهید که آقا نکن و اگر زیادتر کردند، دفعة دیگر تعیینشان نکنید؛ کسی 

دیگر را تعیین کنید. 
و من حاال دارم به همة وکال این مطلب را می گویم که اگر مسیرتان را از مسیر 
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ملت جدا بکنید و بخواهید علی حده باشید و تکلیفتان را با کسانی که مخالفت با اسالم 
کردند و جوان های ما را آن طور کشتند و ابرار ما را این طور کشتند، جدا نکنید، اگر 

این دوره هم صحبتی نشود، دورة دیگر شما التماس دعا دارید.

بهشتی یك ملت بود
این تکلیف شما آقایان در وضع حاضر. البته تکلیف بزرگ هم این است که در هر 
جا هستید و هر کاری دارید، جدیت کنید که حتی اشتباه نکنید! آنها فکر این هستند 
که شما را از صحنه خارج کنند. از صحنه خارج کردن به این است که اگر یك خطایی 
از شما دیدند، بزرگش کنند و بزرگش کنند و به رخ مردم بکشند و مردم را از شما 

منحرف کنند.
این جریان در کار بود که مردم را از شما جدا کند، تا کسی به شما فحش بدهد.

این آقای بهشتی مسلمان، متعهد، مجتهد، 
این چه کرده بود که تو تاکسی می نشستی،

می دیدی که دو نفر آدم به هم می رسند یك حرفشان فحش به اوست؟! 
تو اجتماعات، یك دسته ای مرگ بر کی، »طالقانی را تو کشتی« ]می گفتند.[ 

خوب، شما ببینید چه ظلمی ]بود[ به یك همچو موجود فعالی، 
که مثل یك ملت بود برای این ملت ما،

 با چه حیله هایی این را می خواستند بیرون کنند. 
خوب، حاال رفته است کنار، 

ولی اینها بدانند که با رفتن این و آن و آن و آن، خیر، 
مسائلشان حل نمی شود؛ 

مردم بیشتر می فهمند که شما چه کاره بودید و می خواستید چه بکنید.
این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسالمی، که پیش می آید، چه وکیل 
بخواهید تعیین کنید و چه- عرض بکنم که- رئیس جمهور بخواهید تعیین کنید، باید 
در صحنه باشید؛ عذری ندارید که بروید کنار بنشینید. البته اشخاصی پیدا می شوند 
که با گفته های خودشان، نوشته های خودشان می خواهند شما را نگذارند وارد بشوید. 
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آنها می خواهند که اشخاصی را تعیین بکنند که بعدها ما گرفتار بشویم. شماها باید 
وارد باشید در مسأله و با کمال جدیت، اهمیت بدهید به این مسأله و مردم را وادار 
کنید. و تکلیف ملت هم این است که همین طوری که بحمداهلل، تا حاال در صحنه 

]بوده [ است و هر قضیه ای واقع می شود بحمداهلل، اینها هستند در صحنه ]بماند.[
و من گاهی وقتی اینها را، این اجتماعاتشان، و این تعهدشان را ]که [ می بینم، برای 
خودم حقارت قایل می شوم؛ اگر این پاسداری است که در کنار سنگر نماز شب 
می خواند و جانش را در محل خطر قرار می دهد، اگر این سربازی است که در جبهه 
جان خودش را در خطر می بیند و نماز شبش را می خواند و وصیت می نویسد- آن طور 

وصیت ها- اگر اینها مسلمان هستند، خوب، من چه می گویم؟ 
تکلیف ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسالم مشغول 
هستند، ارتش و سپاه و همة این قوای مسلح که در جبهه ها مشغول فعالیت هستند، با 
آن هوای گرم و آن ناگواري ها، اینها ]را[ کمك کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار کنند 

پشتیبانی خودشان را به اینها، روح بدهند به اینها.
و در قضیة ریاست جمهور هم همه مکلف اند که شرکت کنند. من تکلیف خودم 
را دارم ادا می کنم. همه مکلفند، از من طلبه که این جا نشسته ام تا شما علمای اعالم 
و تا همة روستاها و همه جا، مکلف هستند به این که در این امر حیاتی دخالت کنند، 
بی تفاوت نباشند. می خواهند شما را بی تفاوت کنند. دست هایی اآلن در کار است که 
از حاال مشغولند به این که نگذارند شما اصاًل وارد بشوید در صحنه، نگذارند که ملت 

ما وارد بشود در صحنه. باید وارد بشوید؛ چاره ندارید!
اسالم است؛ حفظ اسالم است! 

و باید چشمشان را باز بکنند که در دام نیفتند! 
آمریکا دامش را اآلن پهن کرده است در تمام ایران؛ 

در دام نیفتند! 
گول این تبلیغاتی که این گروه ها می کنند، تبلیغ می کنند، گول اینها را نخورند؛ 
ببینند اشخاص صحیح، سالم، متعهد، دانا چه می گویند! بخواهد آن بگوید من کشاورزم 
و چه کار دارم به این کارها، آن بگوید من، شما می توانید بگویید من کشاورزم و امام 
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حسین را می خواهند بکشند، من چه کار دارم؟ شما این حرف را می توانید بزنید؟
شما می توانی بگویی که من کشاورزم، من کارمندم، من تو ادارات هستم یا جاهای 

دیگر، قرآن را می خواهند از بین ببرند به من چه؟ 
                               چطور می توانی بگویی؟
  مقدمه است این از برای بردن این مسائل.

قدرت های بزرگ امروز لمس کرده اند که سیلی از اسالم خورده اند. 
آنها از ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده است اسالم با آنها. 

اینها می خواهند این اسالم را کنار بگذارند.
چطور کنند؟ حیله های مختلف؛ یکی هم این که شما را وادار کنند که وارد نشوید.
خودشان شیطنت کنند یك کسی را تعیین کنند. آن کس که تعیین شد، بَکشد ما 

را به طرف آمریکا، ولو 10 سال دیگر. 
همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. 

مسائل سیاسی ماِل همه است؛ 
ُكلُُّكْم راٍع، 

همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه می کنند و باید 
راهنمایی کنید همه را و همه باید فعال با صف های فشرده و فعال وارد باشید در صحنه 

و به خودتان هیچ یأسی راه ندهید.

اسالم بدون روحانیت مثل طب بی طبیب 
خدا با شماست. دیگران اگر مسلسل دارند و نمی دانم چه دارند، فانتوم دارند و 
امثال اینها، شما خدا را دارید. شما همة اینها را از بین بردید؛ برای این که با خدا بودید. 

پشتوانه شما خداست. ملت چه داشت آن وقت؟
 چیزی نداشت که دستش. می نشستند یك چیز این قدری درست می کردند. 

مگر این مقابل آن چیزی که آنها داشتند، یك چیزی بود؟
لکن خداوند القای رعب کرد در دل آنها که نروند سراغ آن جهازات کشنده و 

مقابله نکنند. 
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این کار خدا بود که القای رعب کرد؛ 
همه را ترساند و تقویت کرد روحیة شما را،

 به طوری که از شهادت نترسیدید و شهادت را برای خودتان فوز عظیم دانستید.
 اینها همه از خداست،

 و ااّل همین ملتی بود که آن وقت اگر یك پاسبان می آمد توی تهران، توی بازار 
تهران امر می کرد، همه بازار تهران تسلیمش می شدند؛ یك وقت این جور بود.

کی این طـور کرد که آن کسی که از پاسبان می ترسید، ریخـت در خیـابان ها و 
»مرگ بر شاه« گفت؟ کی این روحیه را به شما داد؟ 

جز خدا کسی می تواند سرتاسر کشور را تحت یك َعلَم قرار بدهد؟ 
غیر خدا کی می تواند؟ 

شمایی که خدا را دارید، از چه می ترسید؟
 از هیچ چیز. آنی که در بیمارستان خوابیده و مردم را دعوت به مقاومت می کند، 
دعوت به این  می کند که با ارتشي ها کمك بکنید، این ملت که این طور است وضعش: 
بچه و زن، بزرگ و کوچك و پیر و جوانش در صحنه هستند و می خواهند دخالت در 

امور بکنند. 
حق هم همین است؛ 

باید دخالت در امور بکنند. 
اگر دیدند من کج می روم، 

به من بگویند: کج نرو. 
اگر دیدند یك کسی، دولت کج می خواهد برود، 

به او بگویند: کج نرو.
اگر شما، خصوصاً شما اهل علم را، که هدف اصلی شما هستید، اگر شما را از 
صحنه خارج کنند، اسالم را کنار زده اند. طب بی طبیب نمی تواند عمل بکند؛ طبیب 
می خواهد، متخصص می خواهد. اسالم به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب 
است. این که اسالم را تا این جا رسانده، همین طبقه بوده اند و شما اآلن موظفید؛ 

مکلفید که اسالم را با قدرت به نسل های آتیه تحویل بدهید، ان شاءاهلل.
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و من اطمینان دارم که:
 تا این ملت توجه به خدا دارد، 

هیچ قدرتی نمی تواند به این آسیب برساند. 

افراد را ممکن است، خوب، بُِکشند؛ 
یك روز هم مرا بکشند،

اشکالی ندارد، 
اما ملت سر جای خودش هست.

اینها اشتباه می کنند. یك اشتباه غلطی است که خیال می کنند که این را بکشند، 
چند نفر وکیل ]را[ بکشند، چند نفر وکیل را کشتند. امروز مجلس بوده، وکالی دیگر 
هم می آیند، جایش می نشینند. باز هم ملت ما قائم به شخص نیست؛ یعنی، این یك 

قدرت الهی است که در این ملت پرتو افکنده که اشخاص مطرح نیستند. 

ملت اآلن همه با هم در صحنه اند و هرکس از آنها شهید بشود، یك نفر دیگر به 
جای او نشانده می شود. خداوند ان شاء اهلل، همة شما را و همة ما را و همة ملت را و همة 

روحانیت را به راه مستقیم برساند و به لقای خودش مشرف کند.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 1

تلخ ترین روزهاى انقالب

در اوایل انقالب که هنوز نیروهای انقالب و گروهک ها و تشکل ها شناخت زیادی از 
یکدیگر نداشتند، کارها سامان الزم را نداشت و همة افراد و اعضای گروه های سیاسی و 
گروهک های مسلّح نیز برای گرفتن شغل و سهم خواهی عجله داشتند. حقیقت این بود که 
چون بعضی از خواص به ماهیّت منافقین به درستی پی نبرده بودند، اعضای آنها را در بعضی از 
جاها به کار گرفته بودند. مثاًل شخصی مانند علی خلیلی از اعضای منافقین در دادستانی به کار 
مشغول شده بود. دو بار با تعّجب او را نگاه کردم. او متوجه تعّجب من بود. به همین دلیل بار 

۱- صحیفة امام، ج ۱5 ، ص 6 - ۱0 تیر ۱۳60/ ۲8 شعبان ۱40۱
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سوم که از آن جا خارج می شدم، به من گفت: فالنی مّدت هاست که با سازمان مجاهدین قطع 
رابطه کرده ام. می دانستم که حقیقت نمی گوید. از به کار بردن واژة سازمان و کلمة مجاهدین 
یقین پیدا کردم که هنوز عضو آنهاست. زیرا در آن روزها و روزهای سال 1359 به دلیل 
عملکرد زشت منافقین، دیگر خودی ها آنها را منافقین و تشکل آنها را گروهک می گفتند. 
سرانجام آقای علی خلیلی که در دادستانی به دستور سازمانش نفوذ پیدا کرده بود، بعد از فاجعة 
هفتم تیر که قصد انفجار و ترور در آن جا را داشت، دستگیر و پس از محاکمه اعدام شد. 
هم گروهی وی، آیت اهلل قّدوسی دادستان کشور را در همان جا به شهادت رساند. کالهی در 
حزب جمهوری اسالمی و کشمیری در دولت هر دو از نفوذی های شکل خودی گرفتة منافقین 

بودند که دو جنایت وحشتناک را انجام دادند.
کالهی در حزب جمهوری اسالمی و دفتر حزب نفوذ بسیاری کرده بود و بسیاری از افراد  
خام او شده بودند. وی به قدری در کار خود گستاخ شده بود که حتی شهید مظلوم دکتر بهشتی 

را هنگام ورود به حزب بازدید بدنی می کرد!!

دل  نوشتة آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مورد واقعة 7 تیر
دربارة حادثة بسیار تلخ و فاجعة انفجار مرکزی حزب جمهوری اسالمی که به شهادت 
70 نفر از شخصیّت های برجسته و اثرگذار کشور، به خصوص شهید مظلوم آیت اهلل دکتر سیّد 
محّمد حسینی بهشتی انجامید، خیلی ها اظهارنظر کردند و گفتند و نوشتند و سرودند و اشک 
ریختند. در میان آن همه نظر و اثر، دل نوشتة آیت اهلل هاشمی را نویسنده زیباتر و دلپذیرتر یافتم. 
شخصیّت بزرگی مانند هاشمی رفسنجانی که خود اگرچه در آن صحنه و حاشیه هم نبود، 
اما بیشتر از همة کسانی که در صحنه و در کنار صحنه بودند، تلخی آن حادثه را حس و لمس 
کرده و فاجعه را به تحریر درآورده اند. ما هم بر آن شدیم این دل نوشته را بدون هرگونه حاشیه 

و شرح، تقدیم خوانندگان گرامی نماییم:
نثر دل پذیر، تصویرگری زیبا، حفظ خط کلّی حادثه، توجه شایسته به شکل و محتوای 
حادثه، عمق دادن به خط تروریسم که آن روزها و به دنبال عزل تاریخی و تاریخ ساز بنی صدر، 
موجب یأس همه جانبة استکبار از خنثی شدن نقشة براندازی آنها شده بود و از همه مهم تر دقت 
قابل تقدیر ایشان در توّجه کردن و توّجه دادن به قدرت و مدیریت و تقوا و توّکل حضرت امام 
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که همة توطئه را در برابر قدرت انقالبی مردمی کوچک می دیدند و همه را به قدرت قاهرة 
الهی توّجه می دادند و این استراتژی و تاکتیک امام که در همه جا از جمله در جنگ تحمیلی و 

در ترورها و دیگر توطئه ها مشکل گشا بود، در این مطلب به خوبی روشن شده است. 
خالصه تحلیل خواندنی آن فاجعة هولناک که می توانست کوه های سر به فلک کشیده را 

هم منهدم کند و با رهبری فوق العادة امام خنثی  شد... همه و همه در این دل نوشته می توان یافت.

به سخت جانی خود این قدر نبود امیدم که...1

روزنامة جمهوری اسالمی با دعوت عامی خواسته است که هرکس می خواهد، می تواند برای 

شهدای فاجعة انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی مقاله بنویسد.

و من که فرصتم از خیلی ها کمتر است، این دعوت را بیش از همه، متوجه خودم می بینم و شما 

هم انصاف بدهید که امروز در پشت کرة زمین، کسی نیست که به اندازة من فکر و کار و احساس 

و شغل و سابقه و آینده و باالخره موجودیتش به آن فاجعةعظیم و قهرمانان شهیدش بسته باشد.

مطمئنم که قلمم قدرت ترسیم حال و احساس و ادراکات و تصورات آن لحظاتم را ندارد و 

شاید اگر آن شب چیزی می نوشتم، صورت گویاتری را در تاریخ ثبت می کردم؛ اما باالخره هنوز 

هم شبحی از آن حاالت را در خود دارم و اگر میسور را با معسور از دست ندهم، بهتر است.

شنبه

به یک روز قبل از حادثه برگردید: روز شنبه 6 تیر 1360 دو ساعت و اندی بعد از ظهر از چاه 

350متری معادن ذغال سنگ باب میزوی زرند کرمان، پس از دو ساعت گشت و گذار در تونل های 

سیاه و تاریک و مرطوب ذغال سنگ بیرون آمدم و داشتم به حال کارگران زحمتکش و مظلوم 

معادن ذغال  فکر می کردم. فرماندة ژاندارمری منطقه، رشتة فکرم را برید و گفت: 

- به جان آیت اهلل خامنه ای امام جمعة تهران سوءقصد شده و ایشان را به بیمارستان برده اند.

و عقل به خرج داد و اضافه کرد:

- جراحت سطحی است و ایشان را خطری تهدید نمی کند.

 اگر این را نمی گفت، نمی دانم در آن حالت چه بر سرم می آمد؛ اما همین اضافه توانست خاطرم 
۱- شکیبی اصفهانی:

              دوران هجر]شب های هجر[ را گذرانديم و زنده ايم             ما را به سخت جانی خود اين گمان نبود
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را کمی آرام کند.

فقط چنین خبر موحشی می توانست فکرم را از زندگی مشکل معدن کاران جدا کند؛ 

                                                                                                                             که کرد. 

فوراً لباس معدن چیان را درآوردم و خودم را شستم و لباس خودم را پوشیدم. به شهر زرند 

آمدم، سخنرانی کوتاهی برای مردم نجیب و منتظر زرند در مسجد جامعه نمودم و عذرم را گفتم و 

البد پذیرفتند و یک سره به فرودگاه کرمان رفتم و با این که هواپیما را کمی معیوب می دیدند، اول 

شب خود را به تهران رساندم و تا در بیمارستان قلب، ایشان را زنده ندیدم، آرام نگرفتم. گرچه در 

فرودگاه کرمان هم به وسیلة تلفن، چنین اطمینانی داده بودند، ولی:

                                                     »شنیدن کی بود مانند دیدن«.

چند ساعت - از سر معدن باب میزو تا اتاق سی سی یو، - تمام فکرم در فضای معطر زندگی 

هم  رزم و هم راه دوران مبارزات و یار و حالل مشکالت فراوان امروز و آیندة انقالب می گشت.

نقش امام جمعة تهران را در مبارزات زمان شاه از اول تا آخر، زندان هایش، شکنجه هایش، 

تبعیدهایش، سخنرانی هایش، فکر دادن هایش و نوشته هایش و... را.

و آثار حضورش در شورای انقالب، در حزب جمهوری اسالمی، در دولت موقت، در ارتش، در 

جنگ و در سپاه پاسداران انقالب و در نهادهای دیگر انقالب، در بسیج توده مردم و در مجلس 

شورای اسالمی.

صدای گیرا و نیروبخشش را در خطبه های جمعة تهران و لحن گرم و حال آورش را در قرائت 

سوره های قرآن نماز جمعه و بیشتر از همه کمک هایش به امام امت در امور کشور و ارتش و جنگ 

را که مهم ترین مسألة کشور بود.

یک  شنبه

روز یک شنبه هفتم تیر صبح زود به بیمارستان رفتم؛ حال ایشان را رو به بهبودی توصیف 

کردند. عالوه بر گفتة آنان نقطة روشن تر این بود که ایشان من را شناخت و کمی خوشحال تر 

شدم. به مجلس رفتم. قبل از دستور، در رابطه با سوءقصد نافرجام مطالبی تحلیل گونه گفتم.1 

باالخره هر طور بود تا آخر جلسه تاب آوردم و پس از جلسه تلفنی از بیمارستان قلب 
۱- کتاب »عبور از بحران« - کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، ص 8۱5
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خبر گرفتم. دکترها حاضر نبودند کامالً ما را مطمئن کنند؛ اما و اگر می گذاشتند.

بعد از ظهر مطابق معمول در جلسة شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی در همان دفتر مرکزی 

شرکت کردم و ساده لوحانه با همان شرایط حفاظتی گذشته؛ مهم ترین بحث شورای مرکزی بعد از 

تحلیلی از مسائل جنگ، مسألة وزیر خارجه بود. 

پس از مدت ها کارشکنی بنی صدر حاال که دیگر او خلع شده بود، آقای رجائی با موافقت 

شورای ریاست جمهوری، آقای مهندس میرحسین موسوی را به عنوان وزیر خارجه به مجلس 

معرفی کرده بود و قرار بود مجلس نظر بدهد.

خوب یادم است که آن روز احساس جدیدی بر جلسه حاکم بود، به خاطر سوءقصد به جان 

یکی از مؤسسان و امیدهای حزب و هم به خاطر نجات معجزه آسایشان. و نمی دانم چرا آن روز 

شهید مظلوممان در جلسه خیلی انس و محبت از وجودش و کلماتش و برخوردهایش تراوش 

می کرد: شاید الهام و شاید هم قصد دلداری دادن به دیگران، جواب این چرا باشد.

نزدیک مغرب، جلسه ختم شد. طبق معمول بایستی خودمان را آماده کنیم برای جلسة 

دیگری که پس از نماز مغرب با ترکیبی از نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان و مسؤوالن اجرایی و 

قضایی کشور- که عضو یا هوادار حزب بودند - و افراد مؤثر حزب تشکیل می شد و دربارة مسائل 

مهم کشور و انقالب، بحث و بررسی آزاد داشت و تقریباً همه می دانستند که چهره های مؤثر خط 

امام در این مجلس شرکت دارند.

من چون با پزشکان معالج امام جمعة مصدوم در بیمارستان و هم با حاج احمدآقا فرزند امام در 

منزل قرار داشتم، برای جلسة دوم نماندم و با کمی تأخیر به بیمارستان رسیدم. هم آقای خامنه ای 

را زیارت کردم و هم دربارة حال ایشان با دکترها صحبت کردم. آنها گفتند حداقل چند ماهی 

ایشان قادر به اقامة نماز جمعه نخواهند بود، گرچه این بار اطمینان به رفع خطر پیدا کرده بودند.

حدود ساعت 9 شب به خانه رسیدم. یادم نیست که احمدآقا آمده بودند یا نه. و به هرحال چه 

بودند و چه آمدند، مشغول مذاکره شدیم - گرچه اهل خانه می گویند یک ربع ساعت قبل از من 

رسیده اند. آقای موسوی خوئینی ها هم با ایشان بودند. دربارة ریاست جمهوری بعد از عزل بنی صدر 

حرف می زدیم که تلفن زنگ زد، بچه ها گفتند آقای ]شیخ حسن[ صانعی از دفتر امام می خواهند 

تلفنی با من صحبت کنند. فکر کردم با حاج سیداحمد کار دارند، ولی خیلی زود فهمیدم خودم را 

می خواهد. می خواست هم از حالم مطلع شود و هم از »انفجار حزب« بگوید و یا بپرسد.
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مثل اکثر موارد مهم دیگر، قبل از همه بیت امام از فاجعه اطالع یافته بود و طبیعی هم همین 

است. مردم اگر گرفتار شوند یا خوشحال یا متحیر شوند، قبل از هر جا به مرکز انقالب توجه 

می کنند.

آقای صانعی بزرگ، با لحنی آرام و مملو از نگرانی و اضطراب گفت: 

- می گویند انفجار عظیمی که جنوب تهران را لرزانده، در دفتر مرکزی حزب رخ داده و بخشی 

از ساختمان را ویران کرده و صدای آژیر آمبوالنس ها و آتش نشان ها و ضجة مردم همه چیز را 

تحت الشعاع گرفته و دود و غبار از سرچشمه به آسمان می رود.

هرکس دیگر هم جای من بود، با این مقدار خبر فاجعه را به بزرگی خودش در آن لحظه تصور 

نمی کرد، هرچند بدبین و وسواسی، تا چه رسد به من که اصوالً آدم خوش بینی هستم و تا در قعر 

حادثه قرار نگیرم، مصیبت را همیشه کوچک و نعمت را بزرگ می بینم.

البته خیلی ناراحت شدم؛ اما نه به اندازة وسعت فاجعه و حجم مصیبت.

فوراً خبر را به احمدآقا منتقل کردم و بحثمان عوض شد و اولین تصمیم این شد که احمدآقا 

زودتر به منزل برود که امام در خانه تنها نباشند و بر کیفیت انتقال خبر به امام و تماس مردم با 

بیت و برخورد بیت کنترل داشته باشند.

از مهم ترین نگرانی ها وضع قلب امام بود که در صورت وسعت و عمق فاجعه حداکثر ظرافت 

در کیفیت نقل خبر به محضر امام الزم بود. گرچه بعداً یک بار دیگر معلوم شد روح امام بزرگ تر و 

روحیة ایشان قوی تر از حد تصور ما است؛ حتی بعد از ناراحتی قلبی اخیر.

احمدآقا رفت و من کنار تلفن نشستم، همان دو سه تماس اول به کلی روحیه ام را افسرده کرد 

و اهل خانه پی به اضطرابم بردند و دورم جمع شدند. معلوم شد انفجار در همان سالن جلسه بوده 

و آن هم در حالی که جلسه شکل گرفته و تقریباً همه جمع شده اند.

روشن است که توقع نداشتم به آسانی افرادی را پیدا کنم که به طور طبیعی در آن جلسه 

نباشند و بتوانند طرف صحبت های الزم آن لحظه من باشند، هرکس را به خاطر می آوردم، می دیدم 

عضو جلسه است.

در شب حادثه، از منزل با این جا و آن جا تماس می گرفتم تا خبری بگیرم.

یک لحظه گوشی تلفن را روی تلفن گذاشتم، ولی دستم را جدا نکرده بودم که به محض خطور 

یک آدم مناسب به ذهنم، نمره اش را بگیرم. تلفن زنگ زد و زنگ تلفن مثل حالت برق گرفتگی 
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مرا لرزاند و نمی دانم چرا؟

صدایی از آن طرف می آمد که خیلی برایم زیبا بود و لذت بخش و باور نکردنی که یک لحظه 

همة غصه ها را از خاطرم بردم؛

صدای دکتر باهنر بود؛ بم، گیرا، گرفته و مضطرب.

باورنکردنی، چون ایشان را در آخرین لحظه در حزب دیده بودم و بنا داشت بماند و در جلسه 

شرکت کند. گیرا مثل همیشه و لذت بخش برای این که سالم بودن ایشان می توانست دلیل خوبی 

بر سالم بودن خیلی ها من جمله آقای بهشتی باشد.

گرفتگی و اضطراب هم که برای شما معلوم است، چرا. گرچه ماجرا تا آن لحظه به خوبی هنوز 

معلوم نبود، حتی ایشان هم هنوز نمی دانست که کار به کجا می کشد و کی می ماند و کی نمی ماند. 

می دانست عجله دارم بفهمم و ایشان هم مثل من خوشحال شد که من زنده ام. مطمئن نبود که 

من در جلسه نبوده ام، از دربان شنیده بود که من خارج شده ام و به امید این که هم دردی و هم دلی 

پیدا کند، تلفن مرا گرفته بود.

فوراً شروع کرد به گفتن و گفت:

داشتم می رفتم داخل جلسه، بیرون سالن به درخشان )شهید( برخوردم. دو سه کلمه با هم 

حرف زدیم. دید خیلی خسته ام. - دکتر باهنر وقتی که خسته می شد، قیافه و چشمانش خیلی 

روشن، خستگی را نشان می داد؛ معموالً آن قدر کار می کرد که به این حال می افتاد - اصرار کرد 

که به جلسه نیا و برو استراحت کن.

آمدم نزدیک دِر بزرگ. همان لحظه که می خواستم سوار ماشین شوم، انفجار رخ داد. شعلة 

آتش تا کنار در خروجی رسید و شیشه های ساختمان وسط شکست. دیوارهای سالن عقب رفت 

و سقف یکپارچه پایین آمد و تمام حضار را زیر گرفت. برق خاموش شد، صدای ضجه و استغاثه و 

ذکر و دعا از زیر آوار به گوش می رسید. با وسایل دستی، ممکن نیست سقف را از روی عزیزانمان 

برداریم. آتش نشانی آمده و جرثقیل حاضر شده که سقف را یکپارچه بردارد.

با سرعت دارند کار می کنند، از کنار ساختمان چند نفر را بیرون آورده اند. زخمی، شهید، 

بیهوش و... انبوه جمعیت مانع حرکت ابزار است و نظم را برهم می زند و کسی نمانده که بتواند 

کنترل و اداره کند. شهربانی، شهرداری، بهداری، حزبی ها، مردم، هر یک به نحوی دست در کارند. 

در عین حال خطر ضدانقالب هم وجود دارد و مردم نمی گذارند چهره های سرشناس در محوطه 



193

بمانند، با زور و التماس آنها را از صحنه بیرون می برند.

تصمیم گرفته بودم به حزب بروم؛ ایشان به شدت منعم کرد و تلفن های دیگر من جمله وزیر 

بهداری دکتر منافی و آقای بادامچیان وصل شد و همین مطالب را با کمی اختالف گفتند و در خانه 

ماندم، مثل یک زندانی که دایم خبرهای بد می شنود. ستادهایی در نزدیکی دفتر حزب برای ادارة 

کار اخراج عزیزان از زیر آوار و انتقال مجروحان به بیمارستان و سایر کارهای الزم تشکیل شده 

بود.

ستادها و افراد متفرقه لحظه به لحظه اخبار و پیشرفت کار را به من می دادند؛ ولی اخبار 

مختلف و متضاد بود.

مصدومان را شناسایی می کردند و وضع حال آنها را می گفتند؛ در بسیاری از موارد گزارش ها 

یکدیگر را نقض می کرد، خبر سالمت، شهادت، جراحت، در مورد اکثر افراد می رسید و نمی شد 

به هیچ یک مطمئن شد.

مثل این که تعمدی در کار بود که خبر شهادت شخصیت های حساس چون شهید بهشتی را 

به من نگویند و با این که ادعای رؤیت جسد سالم می شد، به خاطر تضاد اخبار قابل اطمینان نبود؛ 

حتی یک بار گفتند ایشان را سالم بیرون آورده اند و در جایی مطمئن حفاظت می کنند و به من 

پیشنهاد شد به مالقات ایشان بروم، ولی خیلی زود نسخ این خبر رسید.

شاید هم تعمدی در کار نبوده و ممکن است تاریکی، شلوغی، عدم مدیریت واحد، اخالل 

ضدانقالب و شایعه سازی ها چنین وضعی را پیش آورده باشد.

باالخره نزدیک ساعت 2 بعد از نصف شب، خبر مطمئنی از شهادت آقای بهشتی آمد؛ شاید 

از ناحیة شهید رجائی نخست وزیر که راستی کمرم را شکست و برای چند لحظه دنیا را سیاه 

می دیدم و خیال می کردم، دارم دور خود می چرخم.

بر خودم مسلط شدم؛ به اطرافم توجه کردم. دیدم دخترم فاطمه به شدت می گرید و همسرم 

عفت هم نمی تواند خودش را کنترل کند. 

آن شب، فاطمه به من خیلی کمک کرد و از آن لحظه به بعد او مسؤول تلفن شد.

بایستی خودم را برای کنترل اوضاع مملکت و دفع خطر احتمالی که بزرگ می نمود، آماده 

کنم. کمی دراز کشیدم؛ چشم هایم را بستم که برای تصمیم های مهم و فوری فکر کنم. خواب 

زودتر از تصمیم، مغزم را تصرف کرد و پس از بیداری، آیة شریفة:
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 ُثَمّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَْعِد الَْغِمّ َأَمَنًة نَُعاًسا َيْغَشى َطائَِفًة ِمْنُكْم1 
که پس از فاجعة احد نازل شده، برایم معنای روشنی پیدا کرد و پی به عظمت آن نعمت برای 

مسلمانان بعد از احد بردم. 

نمی دانم چقدر خوابیدم؛ حتماً کمتر از یک ساعت. چون اول طلوع فجر آمادة خواندن نماز 

شده بودم. نمازم را خواندم و حرف های الزم را به اهل خانه زدم و دلداریشان دادم و قبل از طلوع 

آفتاب، خودم را به نخست وزیری رساندم که با هم فکری دوستان و همراهان باقی ماندة کارها را 

روبه راه کنیم.

دوشنبه

اولین برخورد من پس از فاجعه با دیگران در نخست وزیری بود؛ در راهروها و سالن ها و تا 

اتاق ها همه جا به چهره های ماتم زده و اندوهناکی برخورد می کردم که تا دیشب تحت تأثیر تحوالت 

کشور و عزل بنی صدر و سرکوبی لیبرال ها، سخت شاداب و بانشاط بودند.

به کسانی برخورد می کردم که خبرهای تلفنی شب، شهادتشان را اعالم کرده بود و طبعًا 

خوشحال می شدم، ولی این خوشحالی دیرپا نبود؛ زیرا بالفاصله خبر شهادت افرادی را می دادند 

که اخبار گذشته حاکی از سالمتی شان بود و یا اصالً اسمشان نیامده بود. سرنوشت بعضی ها هم 

روشن نبود که در جلسه بوده اند، ولی نه خودشان پیدا بودند و نه جنازه شان به دست آمده بود، 

مثل شهید عضدی که بعداً روشن شد.

در اتاقی که همان روزهای نزدیک بارها و بارها با حضور شهید مظلوم و شهدای دیگر جلسات 

مشورتی داشتیم، وارد شدم. با آقایان دکتر باهنر، رجائی، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی، بهزاد 

نبوی - این اسامی را از دفتر خاطراتم درمی آورم، نه خاطره ام - جلسه ای تشکیل دادیم که به 

ابعاد فاجعه و اقدامات فوری که باید بشود، برسیم.

گزارش های اولیه مطمئن نشان می داد، بیش از 60 نفر شهید داریم و ده ها مجروح و احتمال 

شهدای بیشتری هم می رفت. هر لحظه کسی را که خود جنازة شهیدی را تحویل گرفته، می آوردند 

که لیست اعالمی با اطمینان کافی تهیه شود.

هر وقت که تلفن زنگ می زد و یا در باز می شد، قلب من به شدت می زد و شاید در چهره ام 

۱- سورة آل عمران، آية ۱54- پس از آن غم، خدا شما را ايمنی بخشید که خواب آسايش، گروهی از شما را فرا گرفت.
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هم عالمت می داد؛ خودم نمی دانم. البد دیگران هم مثل من بودند.

در آن یکی دو ساعت، خبر خوش کم داشتیم؛ اغلب اسامی مجروحان و یا شهدا اعالم می شد.

خیلی ضرورت نمی بینم که حال خودم و دیگران را برایتان بیان کنم. شما خودتان می توانید 

حدس بزنید که چه وضعی داشته ام وضع دیروز را گفته ام؛  دیشب را هم که می دانید چگونه گذشت، 

با این سابقه فکر کنید، با رگبار اخبار متعدد روبه رو شدن و شهدا و مجروحان که هر لحظه به مغز 

من می بارید و تجسم قیافه ها و چهره های نورانی دوستان و هم رزمانی که دیگر نمی دیدمشان و 

جای خالی شان و مهم تر از همه ضرورت انجام مسؤولیت های سنگین شان که هر یک به اندازة کوه 

البرز بزرگ و به قدر اقیانوس آرام وسیع بودند، بر فکـر و اندیشـه و احساس و مغـز و قلـب من 

چه اثری داشته اند.

مجلس شورای اسالمی، این لنگر و محور نظام، در مرز سقوط از عدد قانونی قرار گرفته و به 

خصوص که جمعی لیبرال هم داشتیم که دستشان در توطئه ها دیده می شد و می توانستند با عدم 

حضور، کار را مختل کنند.

شورای ریاست جمهوری، مهم ترین عضوش را از دست داده بود؛ شهید بهشتی را می گویم. 

شورای عالی قضایی رأسش را نداشت. 

کابینه ]دولت[ که در اثر کارشکنی های بنی صدر، قبل از فاجعه هم می لنگید: چهار عضو فعال 

و چندین معاون وزیرش را از دست داده بود.

حزب جمهوری اسالمی - که محور تنظیم امور بود - هفت عضو شورای مرکزی و دبیرکل و 

تعدادی از اعضای پرتالشش را در یک لحظه گم کرده بود. 

شورای عالی دفاع هم با شهادت دکتر چمران و وضع آقای خامنه ای و شهادت آقای بهشتی 

- که به جای بنی صدر معزول شرکت می کردند - وضعش معلوم است و این همه در حال جنگ؛ 

و من ضعیف هم بایستی به مجلس برسم و هم به حـزب و هم شورای عالـی دفاع و هم شورای 

ریاست جمهوری و در مورد شورای عالی قضایی و کابینه هم توقع زیادی از من بود.

بر اینها اضافه کنید که سنگر نماز جمعه هم -که پشتوانة روحی و بسیج کنندة عمدة نیروها 

بود - بسیج گر و قهرمانش در بیمارستان در مرز شهادت و بقای در دنیا می زیست که رسیدگی 

و حفاظت ایشان هم خود داستان دیگری دارد؛ و اضافه کنید رسیدگی به مجروحان فاجعه و 

حفاظت آنها و خانواده های عزادار را.
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فقط لطف و توفیقات الهی است که به انسان ضعیفی چون من در چنین وضعی، قدرت روحی 

الزم را عطا می کند که خودش را نبازد و با توکل بر خدا وظایفش را انجام دهد.

خیلی سریع دربارة کیفیت اعالن فاجعه و اقدامات فوری دیگر تصمیم گرفتیم.

قرار شد پیامی هم با صدای خودمان به امت شهیدپرور بدهیم.

ضبط صوت را حاضر کردند، من، شهید رجائی و آقای موسوی اردبیلی پیامی پر کردیم. البد 

لحن و آهنگ و صدا و موسیقی اش که بیشتر چیزها را باید از آنها فهمید، در روی کاغذ نخواهد 

آمد. خدا کند اصل نوار محفوظ باشد که خودم یک بار دیگر گوش بدهم. 
شاید چیزهای جدیدی از آن بفهمم و با قلم ترسیمش کنم.1

البته من فقط حق دارم از خودم بگویم. شهید رجائی و شهید باهنر متأسفانه نیستند که 

بگویند یا بنویسند و دیگران هم خود از ترسیم حاالتشان خودداری نکنند که در تاریخ بماند.

به نظر من آن لحظه ها در تاریخ انقالب بسیار مهم و ارزشمند است و حیف است که همراه 

صاحبانش دفن شود و حداقل زمینه ای برای هنرمندان امروز و فردا نماند که آنها را باز کنند و به 

۱- متن پیام راديويی مورد اشاره به اين شرح است:
بسم  اهلل الرحمن الرحیم

ملت مسلمان و انقالبی ايران!
بارها روی اين نکته تأکید کرده ايم که مجلس شورای اسالمی به فرمودة امام اصیل ترين ارگان تصمیم گیرندة کشور، مورد بغض 
و عداوت شديد دشمنان انقالب است. ديشب در تهران ما شاهد يکی از صحنه های فوق العاده جنايت بار دشمنان انقالب بوديم که 

اسف بارترين جنايت را در تاريخ بعد از پیروزی انقالب اسالمی ايران مرتکب شدند.
در مجلسی که جمعی از برادران نمايندگان مجلس شورای اسالمی نمايندگان شما مردم انقالبی و مسلمان کشور با گروهی از 
مسؤوالن اجرايی کشور نشسته و دربارة سرنوشت کشور و پیشبرد انقالب بررسی و مطالعه و تبادل نظر می کردند، دست جنايتکار 
دشمنان انقالب، عّمال سرسپردة آمريکا با همکاران قسم خوردة صدام و ستون پنجم حزب منفور بعث، گروهک های خودفروخته 
و بی هويت مدعی طرفداری از خلق با انفجار يک بمب نیرومند گروهی از نمايندگان شما را به خاك و خون کشیدند، عده ای از 
بهترين هم رزمان و تالشگران راه منافع مستضعفین شربت شهادت نوشیدند و به لقای خدا رفتند و گروهی مجروح در بیمارستان ها 

بستری هستند. 
مجلس شورای اسالمی کماکان راه خود را برای ادامة انقالب و پیاده کردن حکومت اسالمی و حمايت از حقوق مستضعفان 
ادامه خواهد داد. با اين جنايت ها و با اين کینه توزی ها و خیانت ها اين ارگان عظیم را که اکثريت نزديک به تمام اعضای آن آمادة 

تحمل هرگونه مصیبت و آمادة ايثار و فداکاری هستند، از راهی که در پیش گرفته اند، باز نمی دارد.
مطمئناً شما مردم با تداوم حضور در صحنه و حمايت از مجلس و دولت مکتبی و نهادهای انقالبی و ساير ارگان های اين جمهوری 

عزيز و نوپا، ما را در راهی که در پیش داريم، پشتیبانی خواهید کرد. 
من شهادت اين برادران عزيز را به پیشگاه امام زمان)عج( و به پیشگاه امام امت و به شما مردم رزمنده و مسلمان تسلیت عرض 
می کنم و يک    بار ديگر از زبان همة هم سنگران خود با شهادت تجديد بیعت می کنم که اين راه مقدس را تا سرحد امکان که فاصله ای 

از پیروزی نهايی ندارد، ادامه دهیم.



197

زبان آورند و تاریخ را غنی کنند و آیندگان را روشن و بیدار.

این را بگویم که حضور رهبر و سالمتی امام امت بود که به ما روح می داد و نشاط و امیدمان 

را پشتوانه بود؛ زیرا می دانستیم که اگر همة ما هم نباشیم، امام به خوبی از عهدة تنظیم امور و 

کارها  برمی آیند.

این امام و آن امت عظیم را هرکس داشته باشد، حق ندارد که احساس ضعف کند، و ظلم است 

که در فاجعه ای هرچند به اندازة انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی و شهادت 73 تن، 

خودش را ببازد و وظایفش را انجام ندهد.

در همان جلسه، تصمیم گرفتیم به خدمت امام برویم و اخبار را بگوییم و تصمیمات را عرضه 

کنیم و با هدایت ایشان تکمیل و یا اصالح نماییم و از انفاس قدسیة »روح اهلل« روح ها و جان های 

پژمرده را نشاط جدیدی بخشیم که همیشه وضعمان چنین بوده است که در مشکالت، پناه به 

رهبر عزیزمان برده ایم. 

تماس گرفتیم، وقتی معین شد؛ تا وقت مقرر فرصتی داشتم و الزم بود به مجلس بروم.

از نخست وزیری به مجلس رفتم. در بین راه و در آستانة مجلس و در خود مجلس به دیگران 

که چشمم می افتاد و روبه رو می شدیم، بغضش می ترکید و بی پروا صدای گریه را بلند می کرد - 

البته همه نه، ولی خیلی ها - اکثر آنها انتظار نداشتند من را زنده ببینند و با دیدن من و یاد عزیزان 

از دست رفته، چنین حالت طبیعی است.

درست نبود که من هم در مواجهه با هر یک، همان حالت را نشان بدهم. سعی می کردم که بر 

خودم مسلط باشم و از خداوند توفیق چنین موهبتی را خواستم و خداوند هم دعایم را مستجاب 

کرد. خیلی ها به حق انتظار داشتند که مثل مادر بّچه  مرده، شیون بکشیم.

حالم را در لحظات اول ورود به سالن مجلس اکنون نمی توانم توصیف کنم؛ شاید اگر آن 

ساعت می نوشتم، تراژدی قابل توجهی در تاریخ می ماند. یقیناً اگر سالن و گنبد مجلس را به 

اضافة نمایندگان و تماشاچیان با همة سنگینی اش بر سرم می گذاشتند، فشارش به اندازة تصور 

آن وضع نبود.

آخر، 27 تن از بهترین نمایندگان مجلسی که من رئیس آن بودم، زیر آوار شهید شده بودند و 

10 نفر از نمایندگان هم در بیمارستان ها بودند که نمی دانستم می مانند یا می روند. 

نگاه های نمایندگان بدون این که خودشان چیزی بگویند، با من حرف می زد و مثل این که همة 
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آنها حزن آورترین موسیقی را در گوشم بخوانند، از من می خواستند که همراه آنها فریاد بکشم، 

نمی خواستم ناله سر دهم، ولی هیچ هم که نمی شد، ممکن بود منفجر شوم؛ فقط کمک چشم ها از 

تنگنا نجاتم داد، اشک ها خودش می آمد و کمکی بود. دستمال کامالً خیس شد، 

                                                  اگر ساکت نمی گریستم، نمی دانم چه می شد.

با زحمت کمی با هم حرف زدیم، دوستان را دلداری دادم و خودم را هم به لطف خدا و کمک 

آنان؛ در مشورت های اولیه فکر کردیم 2 روز تعطیل رسمی و 1 هفته عزای عمومی اعالن کنیم؛ 

                                                                                                   البته مشروط به تصویب امام.

در آن شرایط نمی شد بیش از 2 روز کشور را تعطیل کرد و کمتر از 1 هفته هم برای عزاداری 

مردم که مثل ما احتیاج به گریه کردن و اشک ریختن داشتند، بی انصافی بود.

نمایندگان را به حال خود گذاشتیم و برای زیارت امام به نخست وزیری برگشتم که با دوستان 

به جماران برویم. 

در حرکت جدید آقای ]اکبر[ پرورش به جمع ما پیوست - تا آن لحظه به حیاتشان مطمئن 

نبودم - و آقای بهزاد نبوی در نخست وزیری ماند که کار تحویل و تحول شهدا و کمک به مجروحان 

را اداره کند.

به طرف جماران حرکت کردیم. طفلک ها پاسدارهایمان که شب را نخوابیده بودند و نگران 

حوادث جدید از طرف ضدانقالب بودند و با نگرانی و اضطراب ما را همراهی می کردند و دایماً ما 

را به احتیاط و تحفظ می خواندند و از این که می دیدند ما هنوز از ضربه و فاجعه درسی نگرفته ایم 

و بی پروا در خیابان ها حرکت می کنیم و ساده لوحانه خودمان را در معرض خطر جدی دشمنان 

مسلح که مثل مور و ملخ همه جا منتشر بودند، قرار می دهیم، کالفه بودند. 

تعدادشان خیلی کم بود و ماشین هایمان غیرمسلح و بی حفاظ. حق هم با آنها بود. کم کم 

فهمیدیم و ایمان آوردیم، ولی دیر و پس از تحمل خسارت ها.

ساعت 8/5 صبح 8 تیرماه در اتاق کوچک بیرونی امام به محضرشان مشرف شدیم. حال و 

هوا و منظرة این جلسه را هم الساعه نمی توانم توصیف کنم. پیرمردی هشتاد و چند ساله را در نظر 

بیاورید که از عارضة قلبی رنج می برد و تحت محافظت شدید اطبا است. و گفته اند که کوچک ترین 

ناراحتی و شوک روحی ممکن است، قلبش را از کار بازدارد. قلبی که اگر از کار بیفتد، به دنبالش 

هزاران قلب دیگر از کار خواهد افتاد. میلیون ها مستضعف از غصه دق خواهند کرد و میلیون ها 
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مستکبر از شادی خواهند رقصید. آیندة انقالبی عظیم تهدید می شود و ثمرة خون هزاران شهید 

به خطر می افتد.

با این مالحظات، ما برای انتقال خبر شهادت کسانی که بی شک در قلب و دل رئوف  امام، جایشان 

کمتر از فرزندان صلبی اش نیست، مشکل داشتیم.

این یک سوی سکه است و سوی دیگر آن این است که همة امید ما همین جا است. اگر مشکالت 

را این جا حل نکنیم، جای دیگری نداریم. نگویید خدا و خدا همین امام را وسیله قرار داده است و 

غیر از همین رهبر، کس دیگری را نداریم که درددلمان را به او بگوییم و غیر از همین اتاقک، جای 

دیگری نبود که به آن پناه ببریم. 

خود ایشان هم از پیش خیلی چیزها را مطلع شده بودند و می دانستند که ما از ایشان بیشتر 

احتیاج به دلداری و تسلیت و تقویت و هدایت داریم و به همین دلیل خیلی زود ما را پذیرفتند.

نگاه های مهربانانه و توجهات عطوفانه از چشمان نافذ و پرفروغ شان که در سیمای نورانی و 

چهرة زرد و تکیده شان به ما می افکندند، روح بخش و امیدآفرین بود، تا چه رسد به کلمات محکم 

و پرمعنا و لحن گیرایشان که از میان لب های خشک شده، ولی زیبایشان می گرفتیم. 

ما تسلیت گفتیم و ایشان ما را دلداری دادند و با ذکر حادثه و لطیفه ای از تاریخ قدیم حوزه 

نجف اشرف در یک بلیة عمومی و اشاره به سرنوشت انبیا و اولیا و الطاف و هدایت های الهی، به ما 

آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دادند.

از طرفی دکترها موافق نبودند که ایشان را در جلسات خسته کنیم؛ مخصوصاً در آن شرایط 

و از طرف دیگر تصمیمات مهمی با نظر ایشان بایستی گرفته شود. کارهای فوری و فوتی داشتیم. 

و باالخره به سرعت تصمیمات الزم اخذ شد.

شورای عالی قضایی را با تعیین ریاست دیوان عالی کشور - و تعیین دادستان کل کشور به 

ِسَمت ریاست دیوان عالی کشور - ترمیم کردند و به این ترتیب شورای ریاست جمهوری هم ترمیم 

گردید و مشکل عمده ای حل شد؛ زیرا برای انجام انتخابات ریاست جمهوری فقط چهل و دو سه روز 

وقت داشتیم - 50 روز بعد از عزل بنی صدر فرصت بود که چند روز آن سپری شده بود....

البته با استفسار از شورای نگهبان، نظر بر این بود که شورای ریاست جمهوری با 2 نفر هم 

اعتبار و رسمیت دارد، ولی با شورای کامل، هم کارها صحیح تر انجام می شد و هم میدان اظهار 

وجود از نق زن ها، گرفته می شد.
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به امر امام قرار شد کابینه به سرعت ترمیم شود و انتخابات میان دوره ای مجلس برای پر شدن 

جاهای خالی، هرچه زودتر انجام گیرد و ما هم بالفاصله دست به کار شدیم.

برای فعال شدن شورای عالی دفاع هم تصمیم گرفته شد، سرهنگ نامجو به جای دکتر چمران 

نمایندة امام در شورای عالی دفاع - که هفتة قبل در جبهه به شهادت رسیده بود - تعیین شود و 

چند ساعت بعد هم شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی با انتخاب دکتر باهنر، دبیرکل حزب را 

معین کرد. و بدین ترتیب با گزینش های سریع و به موقع، همة نهادهای تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز 

ترمیم شد و راه برای ادامة کار تمام ارگان های کشور به طور قانونی و رسمی هموار گردید.

و این هم یکی از ویژگی های امام است که در تمامی مواردی که در دو سه سال گذشته با 

حذف چهره ها و شخصیت ها و مسؤوالن مؤثر انقالب مواجه شده ایم، ایشان ضربتی و بدون فوت 

وقت شکستگی ها را ترمیم کرده اند و انصاف این است که در این مورد همکاری و تیزهوشی حاج 

 سیداحمدآقا فرزند امام، نقش مهمی ایفا کرده است.

و همین سرعت عمل برای دشمنان خارجی و ضدانقالب داخلی گیچ کننده و یأس آور است، 

زیرا آنها تا کنون هر وقت به خیال خودشان با گرفتن افراد و شخصیت های مهم و مؤثر، خواسته اند 

خأل ایجاد کنند و اخالل در امور کنند، برخالف انتظار دیده اند نیروی جایگزین آمد، گاهی بهتر و 

گاهی مساوی و احیاناً ضعیف تر. 
َما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو نُْنِسَها نَْأِت بَِخْيٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها1

 نمونه های دیگرش را در مورد ائمة جمعة بزرگ شهدای محراب، دادستان کل انقالب )شهید 

قدوسی( و... دیده اید. این درست برخالف خیال آنها است که با حربة ترور، فکر می کردند جامعة 

ما از نیروهای مدیر و مدبر خالی می شود و به افالس2 و شکست می انجامد.

بنی  صدر بعد از فرارش گفته بود اگر 5 نفر دیگر از بین بروند، حکومت ساقط می شود و خط 

امام از میدان به در می رود و صحنه برای آلترناتیوهای جانی خالی می گردد!!!

و البد ابرقدرت ها هم با همین تحلیل های پوچ، خودشان را با تروریسم و گانگستریسم در 

ایران آلوده کردند. و بعد از مهار این بحران ها معلوم شد که با حضور ملت و سالمت امام امت، اینها 

سرابی بیش نیست.
۱- سورة بقره، آية ۱06- هرچه از آيات قرآن را نسخ کنیم يا حکم آن را از خاطرها بريم )و متروك سازيم( بهتر از آن يا مانند آن 

بیاوريم.
۲- اِفالس: تنگدستی و بینوايی
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    بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت       سر خـم مـی سالمت، شکـند اگـر سبویی

به نخست وزیری برگشتیم. در جلسة ستاد امنیت کشور شرکت کردیم. با وضعی که پیش 

آمده بود، الزم بود سریعاً برای امنیت فکری بشود. دربارة کیفیت برخورد با آشوبگران و ضدانقالب 

- که تصور می رفت حرکت هایی داشته باشند - تصمیماتی اتخاذ گردید. 

شورای عالی قضایی هم آمدند و در تصمیم گیری ها شرکت نمودند.

دربارة عامل انفجار و کیفیت انفجار و جای انفجار و قدرت انفجار هم بحث هایی شد. تا آن 

ساعت اطالعاتمان از محدودة حدس ها و محاسبات فراتر نمی رفت و بحث هم طبعاً در همین 

حدود بود. ما هنوز خود را برای برخورد با حرکات ضدانقالبی در این سطح و با این کیفیت آماده 

نکرده بودیم. می گفتند لحظه ای قبل از انفجار، در حیاط چراغ ها یک بار خاموش و روشن شده و 

این را دلیل بر عالمت دادن به بیرون می گرفتند که کار انفجار از بیرون هدایت می شده و از این جا 

نتیجه می گرفتند که قاعدتاً از مدرسة مجاور بوده و در دیوار سالن یا جای دیگر از بیرون بمب  کار 

گذاشته شده و یا این که از راه دور با امواج، بمب را هر جا بوده، منفجر کرده اند.

از گفته ها و شنیده ها و شایعات که تا آن لحظه جمع شده بود، به دست می آمد که ضدانقالب 

دیروز برای کشاندن افراد به آن جلسه خیلی تالش کرده؛ مثالً شهید محمد منتظری را تلفنی 

دعوت کرده و تأکید بر ضرورت حضور نموده بودند، یا اول شب در حیاط دفتر حزب کسانی بوده اند 

که افراد را تشویق به شرکت در جلسه می کردند و یا مانع خروج آنها می شدند... حتی نقطة انفجار 

را  نمی دانستیم.  

از مشاهدات حضاری که نجات یافته بودند، برای پیدا کردن سرنخ استمداد می کردیم. 

کارشناسان هم هنوز نظرات روشنی اظهار نکرده بودند. در مورد دنبالة اقدامات دشمنان هم 

هرگونه احتمالی قابل قبول بود.

البته آن روز دربارة قدرت و برنامه ریزی و حساب منظم دشمنان، اظهاراتی می شد و حدس ها 

و قراین هم به طور اغراق آمیز تأییدشان می کرد، ولی پیشامدهای بعدی چیزهای دیگری را 

ثابت کرد. بعداً معلوم شد که دشمنان ضدانقالب با همة امکاناتشان آن روز دچار سردرگمی و 

بی برنامه گی بوده اند و یا خداوند گیچ و گنگشان کرده که نتوانسته اند از فاجعه بهره گیری کنند.

می شود پذیرفت ضربة عزل بنی صدر و ضربة کاری که حزب اهلل در سی ام خرداد بر پیکر منافقان 

وارد کردند، مقاومتشان را به هم زده و به جای حرکت با برنامه، دچار حرکات عکس العملی و انفعالی 
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شده باشند.

انقالب و کاخ  امام و دادستانی  آنها در نخست وزیری و بیت  تاریخ،  می دانیم که در همان 

دادگستری و مجلس و خیلی جاهای دیگر عوامل نفوذی داشتند - که بعدها بعضی ها جنایت کردند 

و بعضی قبل از جنایت فرار کردند - و می دانیم که نیروهای آمادة جنایت- حتی با انتحار هم- در 

اختیارشان بود و معلوم است که همة ما هم آن روزها درست حفاظت نمی شدیم و خودشان هم 

اعتراف کرده اند که استراتژی آنها از میدان در کردن افراد مؤثر و بسیج کنندة نظام بوده است و 

می دانیم که قساوت و کینة الزم را هم داشتند.

با توجه به نقاط فوق الذکر، اگر برنامه و طرح روشن داشتند، می توانستند با توالی جنایات، 

نگذارند کارها سامان بگیرد و مسؤوالن تعادلشان را حفظ کنند و بر کارها مسلط شوند.

مگر نه این است که باقی ماندة نیروهای تصمیم گیرنده، همان روز در نخست وزیری اجتماع 

داشتند. بیخ گوش مسعود کشمیری جنایتکار که اگر آماده بود و برنامه داشتند، با انفجاری دیگر 

کار فاجعة دفتر حزب را تکمیل می کردند و بدتر از آن در بیت امام و مجلس امکان جنایتشان 

وجود داشت.

اگر نکردند، نه از آن جهت است که نخواستند یا مالحظه داشتند، بلکه مطمئناً برای این است 

که محاسبات و برنامة درستی نداشتند و در اثر گناهانشان خداوند از هر جهت گمراهیشان را 

خواسته بود.

َو َمن يُْضِلِل اهللُ َفَما لَُه ِمْن َهاٍد1 
و در تحلیل و جمع بندی نهایی خواهیم دید که اگر ما خسارت دیدیم، ضدانقالب از همین 

رهگذر چگونه به نابودی و سقوط نهایی افتاد.

این از نظر عملیات و از نظر تبلیغات؛ وضعشان از این هم بدتر شد. حرکت وسیع مردم و امواج 

خروشان نفرت توده های میلیونی حزب اهلل، امانشان را گرفت و اجازه نداد کمترین حرکتی از خود 

نشان دهند و حتی نتوانستند از خودشان دفاع کنند و تا کنون هم جرأت اظهار و ادعای صریحی 

در این مورد به خود راه نداده اند. 

ْنَيا َواْلِخَرَة َذلَِك ُهَو الُْخْسَراُن الُْمِبيُن2  َخِسَر الدُّ
کمی استراحت کردم و به مجلس رفتم. در اجتماع حزن انگیز نمایندگان در مورد مراسم 

۱- سورة غافر، آية ۳۳ - هرکس را خداوند گمراه سازد، راهنمايی برای او نخواهد بود.
۲-  سورة حج، آية ۱۱ - روی برتابد در دنیا و آخرت زيان ديده است، اين است همان زيان آشکار.
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عزاداری و تشییع جنازه های پاک شهدا و محل دفن هر یک و مرکز اجتماع مردم و ساعات و 

تاریخ برنامه ها و خانواده های شهدا و مراقبت از مجروحان و نمایندگان باقی مانده و برخورد با 

همراهان و دوستان مجلسی بنی صدر، بحث و تصمیم گیری به عمل آمد.

بقایای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی هم خودشان را به مجلس رساندند. 

جلسة شورا را تشکیل دادیم. اندوه و غم جلسه را قبضه کرده بود. به زحمت خودمان را کنترل 

می کردیم. بحث های جلسات قبل در نخست وزیری و محضر امام مطرح شد و جمع بندی کردیم و 

دکتر باهنر به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شدند و کسی چه می دانست که عمر دبیرکل عزیز نیز 

این اندازه کوتاه خواهد بود.

قرار شد فردا سه شنبه اجساد شهدا را به مجلس بیاورند و از مقابل مجلس تشییع آغاز شود. 

خود می دانید آن روز چقدر کار به سرم ریخته بود. ُحسن قضیه این بود که روحیه های قوی و 

قیافه های آرام دکتر باهنر و شهید رجائی از مایه های قوت قلب و اطمینان خاطر را همیشه با خود 

داشتیم و کمتر از آنها جدا می شدیم.

آن شب من و شهید باهنر در مجلس ماندیم؛ هم به دالیل امنیتی و هم به دالیل مسؤولیت های 

سنگین، درست نبود به منزل برویم. 

تلفنی از بیمارستان قلب، حال آقای خامنه ای را پرسیدیم. گفتند رو به خوبی است. خیلی 

خوشحال شدیم. حاال دیگر ارزش وجود و حضور برادران هم رزم و هم فکر و هم دل را بیشتر حس 

می کردیم. نگران حال ایشان و احتمال سوءقصد مجدد در بیمارستان هم بودیم. معلوم است که 

درجة حفاظت در بیمارستان هرچه باشد، به اندازة محیط های حفاظت شده ای مثل مجلس نیست.

آن شب با دکتر باهنر خیلی حرف برای زدن داشتیم و خیلی موضوع برای بررسی و پیش بینی، 

و خیلی مراجعه از اطراف و اکناف و اشخاص و ارگان ها.

اگر به خاطرم خطور کرده بود که ممکن است به زودی دکتر باهنر و رجائی هم به مالقات خدا 

بروند و ما از نعمت وجود همکاری هایشان محروم می گردیم، آن شب و روزها و شب های بعد خیلی 

بیشتر از ایشان استفاده می کردیم و از افکار بلندشان بهره می گرفتیم، ولی نمی دانم چرا به فکر 

نیفتادم با این که خطر همة ما را تهدید می کرد و هیچ کسی اطمینان به حیات، حتی یک روز بعد 

را هم نداشت؛ شاید به این جهت که کارها و مسؤولیت ها آن قدر متراکم و سنگین و پشت سر هم 

بودند که جای این فکرها نبود.
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الزم بود خیلی زود وضع حزب و مجلس و دولت و خیلی چیزهای دیگر را استحکام بخشیم. 

اآلن یادم نیست که شب را چگونه به صبح رسانده ام. روحیه ام چنین است که در چنین مواقعی 

احساس ضعف و نگرانی، روال عادی زندگیم را به هم نمی زند و اضطراب نمی تواند عنان را از دستم 

بگیرد و به همین جهت به اندازة الزم خوابیدم و البد دکتر باهنر هم.

فقط یادم است که نیمه های شب بیدار شدم، به فکر مجروحانمان در بیمارستان ها افتادم. با 

تلفن از کشیک های بیمارستان ها احوالشان را گرفتم و تأکید بر حفاظت و مراقبت کردم.

سه شنبه

بعد از نماز صبح، تمشیت1 امور را دادیم. توانستم لحظاتی خلوت کنم. دعا کردم. از خدا 

خواستم که به ما قدرت تحمل مشکالت و انجام مسؤولیت های مهم تاریخی و ادارة امور را عطا 

کند و سایة امام را - که در آن مقطع فوق العاده و بیش از همیشه مهم و سرنوشت ساز بود - بر 

سرمان نگه دارد.

خداوند منان به قلبم انداخت آیات قرآن را که پس از جنگ اُحد و ضربة شهادت 71 تن یاران 

پیغمبر)ص( نازل شده، تالوت کنم.

همین را از امدادهای غیبی می دانم. هیچ چیز به اندازة آن آیات نمی توانست در آن ساعت 

برای من و ما و مردم سازنده و راهنما باشد.

قرآن را برداشتم و سورة آل عمران را آوردم و از آیة 118: 

يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدوِنُكْم 
تا آیة 179: 

ِب  يِّ ما كاَن اهللُ لَِيَذَر الُْمْؤِمنيَن َعلى  ما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيميَز الَْخبيَث ِمَن الطَّ
را قرائت کردم.

درست مثل این بود که خدا دارد با ما دربارة فاجعة انفجار دفتر مرکزی حزب حرف می زند، 

علل فاجعه را می گوید، نواقصمان را تذکر می دهد. اشتباهات را، وضع دشمن و دوست و مردم 

و رهبری را، آثار فاجعه را، امکان بهره برداری را و امکان نتیجة معکوس برای دشمن را، اختالط 

صفوف کفر و ایمان و نفاق را که به خاطر مشخص نشدنشان چنین فاجعه آفریده اند.
۱- تمشیت: به راه انداختن، روان ساختن
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نمی دانم چرا آن روز بهتر از همیشه می فهمیدم و آیات و کلمات قرآن و آهنگ و اوزان جمالت 

و کوتاهی و بزرگی آیات و جمالت به من درس می داد و مرا می ساخت.

دلم می خواست همة مردم در آن روز همین آیات را بخوانند و همان چیزهایی که من می فهمیدم، 

بفهمند. اگر خودتان چنان حالی را در زندگی نداشته باشید، نمی توانید بفهمید که چه می گویم و به 

طریق اولی نمی توانید حال و احساسم را درک کنید.

یادم آمد که امروز بناست برای مردمی که در مقابل مجلس جهت شرکت در تشییع جنازه 

جمع می شوند، سخنرانی کنم. خوشحال شدم. زیرا فرصتی استثنایی برای انتقال ادراکات و 

احساساتم که از تابش انوار آن 61 آیة شریفه به دست آمده بود، به چشم می خورد.

اما همین جا باید اعتراف کنم موقع صحبت، یک هزارم آن چه فکر می کردم می توان گفت، 

نشد بگویم و برایم ثابت شد خیلی چیزها فهمیدنی هست، ولی گفتنی نیست و فهمیدم قدرت 

فهم انسان خیلی بیشتر از قدرت توصیف اوست؛ الاقل ما انسان های معمولی یا کمتر از معمولی 

چنینیم.

وقتی که برنامه و وقت تشییع جنازه ها را اعالم می کردیم، فکر نمی کردیم که مردم تا آن حد 

استقبال کنند. در حوادث گذشته موارد زیادی پیش آمده بود که وفاداری امت را به خط امام و 

اسالم فقاهتی که همان اسالم راستین است، ثابت کرده بود و من جمله همان روزهای طرح عدم 

کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس و روز 30 خرداد، ولی اوالً درجات آنها به این اندازه که این بار 

باال رفت، نبود و ثانیاً اوضاع تفاوت داشت.

آخر، بعد از انفجار دفتر مرکزی و شهادت آن همه از شخصیت ها و نیروهای سطح باال، بهترین 

وسیله به دست بوق های تبلیغاتی مثلث شوم، استعمار - صهیونیسم - ارتجاع و 3 رکن استکبار 

جهانی افتاده بود که وضع را آن طور که میل دارند، ترسیم و با بزرگ نشان دادن قدرت دشمنان و 

ضعیف و حقیر جلوه دادن قدرت انقالب و اسالم، تو دل مردم را خالی کنند و الاقل مردم را مردد 

و دو دل نگه دارند.

تو نگو که این توطئه ها و تالش ها اثر معکوس داشته و برعکس مردم را جدی تر و مصمم تر 

کرده بود؛ البته این اثر معکوس انتظار دشمنان، بی خود و بی دلیل نیست، دلیلش هم قابل فهم و 

قابل توضیح است.

تحلیل این است که: 
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مردم مسلمان، به اسالم و انقالب اسالمی بیشتر از هر چیز عالقمندند و خط امام را تبلور 

اسالم و انقالب می دانند. اگر خط امام را در خطر جدی ببینند، برای دفاع از انقالب لحظه ای به 

خود تردید راه نمی دهند و از بذل هیچ چیز دریغ نمی کنند.

درجة حضورشان در صحنه، بستگی به درجة احساس خطر برای انقالب دارد. خودشان با 

فطرت پاکشان این درجات را تشخیص می دهند و به طور کلی اگر جامعه سالم باشد، »وجدان 

جمعی« خیلی خوب می فهمد و کمتر دچار اشتباه می شود.

امت حزب اهلل تا کنون هیچ وقت این گونه خطر را احساس نکرده بود. حق هم داشت. اگر دشمنان 

را خدا گیج و گم نکرده بود، با توجه به جنگ و با توجه به محاصرة اقتصادی و با توجه به عوامل نفوذی 

که داشتند و با توجه به کمک هایی که از خارج )شرق و غرب( دریافت می کردند، ممکن بود بتوانند 

ضربه های کاری تری پشت سر هم وارد کنند - البته بدون محاسبة امدادهای غیبی و نصرت های الهی 

که از این محاسبه های معمولی فراتر است - .

هنوز صبح زود بود و من در خودم فرو رفته بودم و انتظار نداشتم به این زودی خبر بدهند که 

ازدحام مردم از حد گذشته و کنترل را از دست برده است.

صدای شیون مردم آن چنان فضا را پر کرده بود که همه چیز تحت الشعاع گرفته بود. لحظه ای 

صدا و فریادها قطع نمی شد و از دور نمی شد فهمید که مردم چه می گویند، تنها کلماتی که مفهوم 

می شد لفظ »بهشتی« بود و الفاظ مأنوس دیگر.

محمدرضا فرزند شهید بهشتی هم به مجلس آمده بود که دربارة محل دفن پدرش مشورت 

کند و سه نظر مطرح بود. 

عده ای می خواستند این منبع نور در اصفهان باشد و جمعی قم را سزاوارتر می دانستند و 

اکثریتی هم همین تهران و بهشت زهرا و قطعة شهدا را - ما آن روز هنوز این همه قطعة مخصوص 

شهدا نداشتیم - ما هم ترجیح دادیم که در تهران بماند.

باالخره تهران مرکز است و سرنوشت ساز. تازه اگر می خواستیم از تهران ببریم، مگر آن مردم 

می گذاشتند؟ مگر نبود که تا شب، نشد جنازه را از دست مردم بگیرند و مجبور شدند برای دفن، 

شب جنازه را به جای دیگری ببرند و روز بعد دور از چشم مردم که اجازه نمی دادند خاک روی آن 

بدن سوخته و قطعه قطعه شده بریزند، به خاک بسپارند؟



207

آمدند و گفتند: تراکم جمعیت و بی تابی مردم، اجازه صبر نمی دهد، هرچه زودتر باید با مردم 

صحبت کرد و جنازه ها راه بیفتند. عدة زیادی از مردم در اثر فشار، اندوه و تراکم جمعیت و گرما از 

هوش رفته اند و راه انتقال آنها را از میان مردم نمی شود شکافت؛ زودتر بیا.

رفتم طبقة اول، روی بالکن ساختمان مجلس، مشرف بر خیابان و فضای باز مقابل دِر جنوبی. به 

محض این که با مردم روبه رو شدم، آن چنان ضجة مردم بلند شد که من در تمام عمرم چنان صحنة 

پرشور و اندوه بار و هیجان انگیزی ندیده ام و شاید در آینده هم نبینم. دست های مردم آن چنان در 

فضا حرکت می کرد که گویی طوفانی سهمگین مزرعة گندم رسیده ای را به موج انداخته و مثل 

این که می خواستند خودشان به دنبال فریادهای رعدگونه شان به باال بیایند،

 فاصله و صف نامنظم دست ها نمی گذاشت صورت ها را درست ببینم، ولی هر صورتی را که 

دیدم، از اشک خیس بود و بیشترین جمله ای که به گوشم می خورد، این بود که:

- هاشمی بهشتی ات کو؟ هاشمی هاشمی بهشتی ات کو؟

ابتدا و در آن حالت جز آن که به همراه مردم بگریم چه کاری می توانستم بکنم. ولی توجه 

داشتم که من برای گریه به آن جا نرفته بودم. خوب شد که مثل آنها شیون به راه نینداختم؛ فقط 

اشک ریختم و به احترامشان دست بلند کردم.

یک دفعه دیدم نمایندگان مجلس که در بالکن با من بودند، بدتر از مردم ناراحتی می کردند و 

جیغ می کشیدند.

از آنها تقاضا کردم که مثل من آهسته بگریند و دوباره به جمعیت توجه کردم، این بار دیدم 

عدة زیادی بدن روی دست های مردم بلند است و دست به دست به طرف دانشکدة افسری 

می فرستند. اول خیال کردم که جنازه ها است؛ ولی زود یادم آمد که جنازه های شهیدانمان 

این گونه سالم نیستند، آنها سوخته اند و خیلی هایشان قطعه قطعه یا له شده اند و عالوه آنها در 

تابوت ها هستند و حدس زدم که اینها مردمی هستند که از شدت و فشار اندوه و احساسات 

بیهوش می شوند، و اطرافی ها حدسم را تأیید کردند و گفتند: وضع در سراسر خیابان امام خمینی 

و خیابان های اطراف مجلس همین است و به حق نگران بودند که تلفات تراکم و فشردگی و اوج 

احساسات، به مراتب بیش از عدد شهدای انفجار دفتر حزب بشود.

خودم می دانستم که وظیفة سنگینی به عهده دارم و مطمئن بودم حرف های من در آن صحنه 

و آن لحظه سرنوشت ساز است. 
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بی شک همة مراکز خبری دنیا و همة ناظران امور بین المللی و مخصوصاً ناظران داخلی 

خودمان روی حرف های آن روز من حساب باز می کردند و گذشته از همة آنها، تودة  مردم و امت 

حزب اهلل در آن وضع، احتیاج به توضیح و تحلیل و تصمیم و ارشاد و خط حرکت داشتند.

به لطف خدا من به اندازة کافی از آیات قرآنی مربوط به اُُحد خط و ربط گرفته بودم و هنوز 

نشئة تعلیمات قرآن کریم را با خود داشتم؛ ولی حیف که نتوانستم بیشتر دریافت هایم را منتقل 

کنم. نمی دانم. شاید مردم به خاطر استعداد و آمادگی خودشان بیشتر از خود من از همان اشاره ها 

و گنگ بازی هایم مطلب گرفته باشند. قراین و آثار نشان می دهد که وجدان جمعی مردم مسلمان، 

جلوتر از ما و بهتر از ما می فهمد و خوب تر از ما عمل می کند.

بعضی از نکات متخذ از قرآن دربارة حادثة اُُحد را با وضع خودمان تطبیق دادم و طبق معمول 

امید خودم را به آیندة خوب انقالب و به سرنوشت شوم دشمنان خدا و انقالب و مردم تأکید کردم 

و پیش بینی وضع امروز انقالب را و ضدانقالب را تحلیل نمودم.

بعداً دوستان و ناظران گفتند حرف ها به جا و به موقع و الزم بوده، ولی من خودم معترفم که 

حرف های من نبود، بلکه قطره ای از اقیانوس قرآن بود و بلکه ضعف من باعث شد که خیلی از 
حرف های بهتر که می شد آن روز گفت، ناگفته ماند.1

در فاجعة 7 تیر کجا بودیم؟
ما خیلی پیش تر از پیروزی انقالب اسالمی با سران انقالب در تماس نسبتاً دایمی بودیم. در 
سال 1357 دوبار با آیت اهلل خامنه ای در مشهد دیدار داشتیم. در زلزلة طبس هم به  عنوان کمک 
به طبس رفتیم و به »ستاد امدادرسانی امام خمینی« مراجعه کردیم. ستاد مزبور به صورت نوبتی 
توسط آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل عباس واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد اداره می شد. آن ستاد، 
  به رغم کار جدی در کمک رسانی به زلزله زده های شهرستان طبس که الحق اقدامی تأثیرگذار 
بود، ستاد خبری راجع  به انقالب اسالمی محسوب می شد. کار این ستاد با دیگر ستادهای 
کمک رسانی قابل مقایسه نبود. ما هنگام فرود یک هواپیمای C130 در فرودگاه طبس بودیم. 
بار این هواپیما فقط 17کیسه آرد و تعداد 40  تا 50 عدد ظروف بی کیفیت پالستیکی امثال 
لگن، تشت، آبکش و غیره و مقداری طناب و پالستیک بود. این درست بود که ما قلباً مخالف 

۱ - عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، ص 8۱5 تا 645
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رژیم ستم شاهی بودیم و از چنان رژیم ناسالمی انتظار کمک تأثیرگذار به زلزله زدگان طبس 
نداشتیم، اما باور نمی کردیم که محمولة یک هواپیمای نظامی برای کمک به حادثة این چنینی، 

منحصر به چنین کاالهای بی بها، ساده و معمولی باشد. 
همان گونه که گفتیم، رژیم فاسد شاهنشاهی در زلزلة طبس در برابر کمک های مردمی 
بسیار کم آورد و تحقیر شد. به همین  دلیل چندی بعد که زلزلة بویین زهرا در حومة قزوین روی 
داد، رژیم شاه اجازة  فعالیت به نهادهای مردمی را به هیچ کس نداد و از حضور مردم هم به 

 عنوان کمک به زلزله زدگان جلوگیری کرد.
هنگامی که آیت اهلل خامنه ای در سال 1357 به دلیل پیروی از امام خمینی و تبلیغ گستردة 
تفکرات حضرت امام به ایرانشهر تبعید شدند، به رغم خطر فراوانی که وجود داشت، برای 
زیارت ایشان به بلوچستان رفتیم و چند روز مهمان ایشان بودیم. قباًل اشاره کردیم که با شهید 
مطهری هم ارتباط تقریباً پیوسته داشتیم. یک بار هم دربارة کتاب »مسألة حجاب« استاد شهید 
بحثی طوالنی کردیم. استاد مطهری از این که مشاهده می کرد که اینجانب همة آیات مربوط به 
حجاب را در حافظه دارم، بسیار متعجب شدند و هم بسیار تشکر کردند. یکی دوبار هم به دیدار 
آیت اهلل طالقانی رفتیم که خالصة آن را در فصل پنجم آورده ایم. دوبار تا سه بار هم به دیدن 
شهید بهشتی رفتیم. به یاد داریم که در یکی از جلسات، حضرت آقای محمدرضا حکیمی هم 
حضور داشتند. معظم له از نابسامانی انتشارات مذهبی و نبودن هیچ گونه نظارتی بر محتوای این 

کتاب ها گالیه داشت. از جمله گفت: 
- اخیراً کتابی در مورد امام زمان عجل اهلل منتشر شده است. در این کتاب نوشته است یکی 

از اسامی امام زمان » کار « است. 
شهید بهشتی کار را با تشدید حرف »ر« تلفظ کرد و گفت: 

- کاّر از کّر و فّر می آید. 
ولی حقی هم به آقای حکیمی دادند که چرا نباید در محتوای کتاب ها توجه شود که شکی 

برای خواننده ایجاد نکند...
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را از زندان خوب می شناختیم. آن مرحوم به آقای محمد الهوتی 
برادرزادة مرحوم حجت االسالم شیخ حسن الهوتی که داماد دختر ایشان محسوب می شود، گفته 

بود: 
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- آقای بشارتی در زندان یکی از پرکارترین زندانیان بود. 
او در ادامه گفته بود:

- آقای بشارتی در قرآن پژوهی دست باالیی دارد...
مقصود این که با سران انقالب از خیلی قبل آشنایی نزدیک داشتیم. 

در ستاد استقبال از امام)ره( با عمدة آن عزیزان هم دل و همکار بودیم.
 انقالب که به پیروزی رسید، رابطه ها نزدیک تر و قوی تر شد. در اولین شورای فرماندهی 
سپاه پاسداران ما عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسؤول اطالعات و 
تحقیقات شدیم. در آن هنگام، نخست مرحوم آقای الهوتی، سپس آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
و بعدها آیت اهلل خامنه ای نمایندة امام در سپاه بودند. روابط ما با هر سه بزرگوار عالی بود. آنان 

نیز به اشکال مختلف به ما لطف داشتند.

ارتباط ما با جلسة حزب جمهوری اسالمی
ما نیز در جلسات حزب جمهوری اسالمی کم  و بیش شرکت می کردیم. پس از برگزاری 
اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی در 12/24 /1358 تقریباً ترکیب مجلس اول مشخص شد 
و از آن به بعد و تا انتخابات مرحلة دوم در 1359/2/18  جلسات با حضور عمدة  نمایندگانی 
که در مرحلة اول مجلس رأی آورده بودند، برگزار می شد. با برگزاری مرحلة دوم دیگر جای 
هیچ گونه نگرانی نبود. چون عمدة خودی ها به مجلس اول راه یافته بودند. جلسات به منظور 

ترکیب هیأت  رئیسه تشکیل می شد و شکل اعضای آن تقریباً معلوم گردید...
پس از تشکیل مجلس اول و قدرت گرفتن آن،  بنی صدر با یک رقیب سرسخت روبه رو 

شد. او از همان آغاز بنای مخالفت با مجلس را گذاشت.
بنی صدر که از قدرت مجلس واهمه داشت، به  خصوص از بند 9 اصل110 قانون اساسی 
می ترسید که روزی مجلس از ماهیت ضدانقالبی رئیس جمهور مطلع گردد و رأی به بی کفایتی 

وی بدهد و تمام  تافته هایش در برهم زدن نظم جمهوری اسالمی پنبه شود.
او چندین بار پیشنهاد انحالل مجلس را به امام داده بود که حضرت امام با درایت ذاتی از 

پذیرش پیشنهاد وی خودداری کرده بودند. 
در جلسات حزب جمهوری اسالمی که در محل حزب جمهوری اسالمی هر هفته تشکیل 
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می شد، نخست بررسی طرح صدور رأی به بی کفایتی بنی صدر مطرح می شد... 
پس از عزل و حذف بنی صدر همة دست اندرکاران به  خصوص حزب جمهوری اسالمی 

سریعاً دنبال انتخابات ریاست جمهوری بودند. 
جلسة هفتم تیر به  منظور بررسی تبعات عزل بنی صدر و برگزاری انتخابات بود.

علت عدم شرکت ما در جلسة 7 تیر 
ما باید در آن جلسه شرکت می کردیم. در آن روزها منزل مسکونی ما در نارمک بود. 
همسایة انقالبی و متعهدی داشتیم که خانة دوطبقه اش روبه روی ما بود. ما با او خیلی زود آشنا 
شدیم و الفت پیدا کردیم. طبقة دوم منزل ایشان خالی بود. صاحب خانه به ما پیشنهاد کرد 
چون این واحد مشرف بر منزل شماست، شخصی آشنا بیاورید تا در آن جا مسکن کند و شما 
و ما راحت باشیم. آن روز آقای اصغر رسول زاده - مسؤول دفتر فرمانده سپاه، اقای محسن 
رضائی- که شخصی مهذب، انقالبی و دوست ما بود، به منزل آقای حاج صفر اسماعیل نظری 
- صاحبخانه- دعوت کرده بودیم تا قرارداد اجارة منزل مزبور را بین وی  و همسایه منعقد کنیم. 

خانواده پس از بازگشت ما از مجلس به ما گفت:
- از صبح تا 5 بعد   از ظهر 5 بار تلفن کرده اند که شما در جلسة اضطراری در حزب جمهوری 
اسالمی شرکت کنید. ما هم از همه جا بی خبر، دعوت را عادی تلقی کردیم و قرار گذاشتیم پس از 

انعقاد قرارداد هرچه زودتر به حزب برویم...
جلسه طوالنی شد و دربارة همه  چیز گفت وگو کردیم. بین صحبت ، صدای انفجاری 
شنیده شد؛ هرچند انفجار در محل حزب جمهوری اسالمی در سرچشمه بود، اما صدای انفجار 
را در نارمک شنیدیم. بدین ترتیب از فیض حضور در محل حزب جمهوری اسالمی بی بهره 
شدیم...پس از بازگشت به منزل، صدای تلفن لحظه ای قطع نمی شد. تلفن ها، هم خبرگیری بود 

و هم خبردهی...
ما نزدیکی های اذان صبح فهمیدیم که چه حادثة تلخی روی داده است.

جراید کشور خبر شهیدشدن ما را با عکس و تفصیل در روز هشتم تیر منتشر کردند...1

۱- روزنامه های کیهان و اطالعات، 60/4/8 ، ص ۳ و 5 - تصوير اين روزنامه در ص ۲96  )بخش رويدادهای همین کتاب( آمده است.





213 دو ماه بیشتر از حادثة تلخ و دردناک هفتم تیر نگذشته بود که دست جنایتکار و فاجعه آفرین 
پلیدهای عالم از آستین خون خوارترین و وحشی ترین شیطان های انسان نما بیرون آمد و دو 

عنصر عزیز و اثرگذار انقالب اسالمی را از مردم گرفت. 
آری جانیانی که هفتم تیر را رقم زده بودند، با تجربه از جنایت قبلی خود آقای محمدعلی 
رجائی رئیس جمهور مردمی و دکتر محمدجواد باهنر نخست وزیر دانشمند را در آتش قهر 

خود سوزاندند.
دریغ و درد که ما نتوانستیم بعد از هفتم تیر که منافقین اعالم جنگ  مسلحانه کرده بودند، از 
نیروهای ارزشی خود بیشتر و بهتر حفاظت  کنیم و راه را بر دشمن تمام خواه و کینه توز ببندیم.

شخصيت سياسى شهيد رجائى

آقای محّمدعلی رجائی اّولین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقالب و دومین نخست وزیر 
جمهوری اسالمی بود. شهید رجائی در دورة اول مجلس شورای اسالمی به مجلس راه یافت.

وی شخصیتی متدین، عمیق، کم حرف، خجالتی، آرمان گرا، اصولی و تا حد زیادی 
ساده زیست بود. این ساده زیستی گاهی موجب رمندگی خودی ها و نارضایتی خیلی  از بزرگان 

نگاهی به فاجعة 8 شهریور



214

می شد. او با بلوز و شلواری در مجلس حضور می یافت که قبل از انقالب و در دورة تدریس در 
دبیرستان های تهران می پوشید. شهید رجائی مدتی هم در بازار تهران به کارگری و دست فروشی 

مشغول بود و با درآمد حاصل از آن خود و مادرش را در سخت ترین شرایط اداره می کرد. 
خود ایشان می نویسد:

»در تهران ابتدا در بازار آهن فروشان به شاگردی آهن فروشی مشغول شدم و چند وقتی را 

هم به دست فروشی گذراندم. آن موقع ها در تهران، کوره های اطراف تهران، خیلی نزدیک بود. ما 

یک دوست دیگری که هم اکنون پزشک است و با درجة سرهنگی در ژاندارمری مشغول خدمت 

می باشد،1 با هم دو نفری به جنوب شهر می رفتیم و جنسی هم که برای فروش داشتیم- از این 

قابلمه ها و بادیه های آلومینیومی که ارزان قیمت بود- می خریدیم و در اطر اف تهران، به خصوص به 

کارگران کوره پزخانه ها می فروختیم و به تناسب درآمدی که داشتیم، خرج می کردیم. ولی گاهی 

هم می شد که هیچ درآمدی نداشتیم. به خاطر همین هم در خیابان شهباز سابق )17شهریور( 

پارکی بود که هنوز آسفالت نشده بود، آن جا با هم با خرید چند خیارسبز، ناهارمان را صرف 

می کردیم. 

منزل ما ابتدا خیابان خانی آباد در جنوب غربی تهران بود. بعد از مدتی نقل مکان کردیم به 

خیابان ری و مجدداً به خیابان فرهنگ و از آن جا به چهارراه عباسی، باز به جنوب تهران و از آن جا 

به چهارراه رضائی- که البته در چهارراه رضائی برادرم موفق به خرید یک خانه شد-دیگر آن جا 

ساکن شدیم. بعد از مدتی دست فروشی، رفتیم به تیمچة »حاجب الدوله« چند جایی شاگردی 

کردم و مجدداً به دست فروشی پرداختم. 

دست فروشـی مصادف شـد با دوران حکـومت رزم آرا، و رزم آرا روزی تصمیم گرفت که 

دست فروشی های سبزه میدان را جمع کند و ما هم جزء آنها بودیم که از این طریق ادارة معاش 
می کردیم و این مسأله باعث شد که بساط کاسبی  ما را هم جمع کردند.«2

زندگی مشحون از فراز و فرود وی بسیار است، برای امرار معاش و ادارة زندگی خود 
و کمک به والده اش به هر کار مشروع و قانونی دست می زد تا زندگی ساده و بی آالیشی را 
۱- نگارنده در يک مجلس عزاداری امام حسین)ع( شرکت داشتم. آقای مهندس شمس زاده که میزبان بود، شخصی را به نام 
دکتر شیروانی به ما معرفی کرد و اضافه نمود که مدت ها در بازار تهران با شهید رجائی به دست فروشی مشغول بوده است. وی اطالعات 

مبسوطی را از زندگی اقتصادی پرمشکل آقای رجائی در آن روزها به من داد و از صداقت و ديانت شهید رجائی مفصاًل صحبت کرد.
۲- کتاب فرزند ملت، ج ۱، ص ۲0 
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داشته باشد. 
باید اضافه کنیم که در سال های بین 1325 تا 1335 اوضاع اقتصادی کشور بسیار وخیم 
بود. آثار جنگ جهانی بر کشور، به خصوص اشغال کشورمان، آثار و تبعات بسیار بدی را به جا 
گذاشته بود. رفتار ناصحیح رضاخان و اعالن حمایت از آلمان هیتلری، کشور را حداقل 20سال 
از قافلة تمدن عقب انداخت و هنوز هم به  رغم گذشت حدود 70 سال از آن سال ها، تأثیر منفی 

آن سیاست نادرست بر همة عرصه های کشور می توان یافت.
شهید رجائی در ادامة خاطرات خود می نویسد:

»کم کم به فکر یک کار جدید افتادم. همان موقع نیرو هوایی با ششم ابتدایی برای گروهبانی 

استخدام می کرد. من هم با مدرک ششم ابتدایی برای گروهبانی وارد نیروی هوایی شدم. حدود 

هشت الی نه ماه بود که دورة آموزشی گروهبانی را در نیرو هوایی می گذراندم که فداییان اسالم 

رزم آرا را ترور کردند و در ضمن با این عمل، اعالم موجودیت کردند. 

من بعد از مدتی که در نیرو هوایی بودم با فداییان اسالم همکاری می کردم و در جلسات آنان 

شرکت داشتم. مصدق هم فعالیتش در آن  موقع همان طور که می دانیم، در اوج بود و ما همان موقع 

جذب این شعار فداییان اسالم شدیم که می گفتند:

»همه کار و همه چیز تنها برای خدا«.

و »هیچ چیز برتر از اسالم نیست«.

و باالخره این که:

»احکام اسالم باید مو به مو اجرا شود«.

این شعارها ما را که زمینة مذهبی داشتیم ،کامالً جذب کرده بود و به دنبال آن شعارها بودیم 
و بیشترین مبارزه علیه توده ای ها بود و ما هم مشغول بودیم.«1

 در پایان بحث پیرامون زندگی سیاسی شهید بزرگوار محّمدعلی رجائی به دو اظهارنظر 
دربارة ایشان می پردازیم.

بخش اّول: به قلم آیت اهلل مهدوی کنی
»...مبارزات دلیرانة او قبل از پیروزی انقالب اسالمی نشان دهندة شخصّیت مقاوم و استوار 

۱- همان، ص ۲۱ 
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اوست. مقاومت او در زندان شاه و تحمل شداید و شکنجه های طاقت فرسایی که در زندان بر او روا 

داشتند، نه تنها خللی در اراده و ایمان او وارد نکرد، بلکه او را به آرمان اسالمیش مؤمن تر ساخت. 

استواری او را در عقیده و ایمان و مقاومتش را در تحمل سختی ها و شکنجه ها، حتی دشمنانش نیز 

ستوده اند. با این همه مهم ترین خصیصه و مشخصة شهید رجائی، تعبد و تقوای او بود. 

در سایة همین تعبد و تقوا بود که در هر حالت و موقعیتی بی تردید و تزلزل، اهداف اسالم را 

تعقیب و در راه تحقق آن پایداری و مبارزه می کرد و از مسیر فقاهت و والیت فقیه و اخالص و 

صالح و سداد منحرف نمی گشت. او نمونة بارزی بود از کسانی که به برکت انقالب اسالمی مردم 

ایران، کشف و شناخته شد و در ادای دین به اسالم و انقالب و مردم همة هستی و وجود خویش 

را عاشقانه و صادقانه نثار کرد.

حضور او در آموزش و پرورش بعد از انقالب، حضوری مثمر، مؤثر و سازنده بود. ایستادگی او 

در برابر خطوط انحرافی که آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران را آماج و هدف حمالت خود 

قرار داده بود، نمونه ای از مقاومت او برای پیاده کردن احکام اسالم بود.

حضور او در مجلس شورای اسالمی به عنوان نمایندة مردم تهران اگرچه طوالنی نبود، اما در 

همان مدت کوتاه هم او را به عنوان مردی که می تواند در جمهوری اسالمی ایران منشأ خدمات 

ارزنده و مصدر کارهای بزرگ شود، مطرح کرد.

انتخاب او به عنوان نخست وزیر از سوی برگزیدگان مّلت، با چنان وحدت کلمه ای همراه بود 

که رئیس جمهور وقت به رغم خواست و میل باطنی خویش، مجبور به اجرای نظر نمایندگان مّلت 

شد.

رجائی با فروتنی و تواضعی که از تقوایش مایه می گرفت، در یکی از لحظات پرکشمکش و 

جنجالی تاریخ کشور سمت نخست وزیری را پذیرفت و در طول مدت یک سالی که این سمت را 

داشت، با تحمل و بردباری و مقاومت بی نظیر توانست خطرات بزرگ سیاسی را که انقالب را تهدید 

می کرد، مهار و خنثی کند...

دوران نخست وزیری شهید رجائی یکی از پربارترین و مؤثرترین دوران حیات اوست. استکبار 

و الحاد جهانی در این دوره خطرناک ترین توطئه ها را علیه اسالم و انقالب اسالمی ایران تدارک 

دیدند. نقش شهید رجائی در خنثی کردن این توطئه ها نقش کم نظیر بود. او توانست با دید صحیح 

و بینش مکتبی خود عمق رهنمودهای امام امت را دریابد و با اتکا به خدا و پشتیبانی اّمت حزب اهلل، 
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موج توطئه های طوفان برانگیز دشمنان را بشکند و راه رفته را سّد کند.«1

بخش دوم: اظهارات خانم رجائی
س: بعد از نخست وزیری و یا انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور آیا تغییری در روحیة آقای 

رجائی احساس کردید؟

ج: خوشبختانه ایشان در شرایطی این مقام را به دست می آورد که خاک و طال برای ایشان 

یکسان است. به دنیا پشت کرده و این دنیا را به راستی برای ایشان ارزشی ندارد؛ مگر این که 

بتواند وظیفه ای را که خداوند به عهده شان گذاشته، انجام دهند. اساس روندی را که این انقالب 

داشته، ایشان را در مسیر قرار داده است. روند انقالب طوری بوده که وی اّول نماینده بشود و بعد 

نخست وزیر، و اآلن هم رئیس جمهور هستند. 

شما می دانید که مسؤولیت ایشان خیلی سنگین و شکننده است. ایشان به خاطر خدا و احساس 

وظیفه ای که دارد، حاضر است باری به این سنگینی را بر دوش بکشد؛ هرچند بسیار مشکل است، 

ولی البته او از خدا کمک می خواهد و ان شاءاهلل خداوند جهت خدمت به مردم کمکش  می کند.

س: شما به عنوان یک خواهر مسلمان و همسر آقای رجائی چه پیامی برای خواهران متعهد 

و مکتبی دارید؟

ج: من فکر می کنم اگر خواهران من سعی کنند هر کاری را برای رضای خدا انجام دهند، 

هرچند کوچک باشد، دارای ارزش است. اگر کاری را بدون توجه به خدا انجام دهند، هرچند بزرگ 

باشد، بسیار کوچک و بی ارزش جلوه می کند. چون انسان برای تکامل خلق شده که کار کند و در 

آخرت به نتایج اعمالش می رسد. 
پس باید دایم به فکر رشد و تعالی خود باشد.«2

مختصرى راجع به فاجعة هشتم شهریور

در عصر روز یک شنبه 8 شهریور مجلس جلسة علنی داشت. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
مجلس را اداره می کرد. دستور جلسه بحث بازسازی بود. ناگهان صدای انفجاری قوی به گوش 
رسید و مجلس را لرزاند. خیلی ها به دنبال صدای انفجار از جلسه خارج شدند. کسی باور نمی کرد 

۱- مقدمة جلد اول کتاب فرزند ملت، آيت اهلل مهدوی کنی، ص ۱۲ 
۲- همان، ص 4۱ 
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که انفجار در دفتر نخست وزیری روی داده باشد. طولی نکشید که آقای بهزاد نبوی وارد مجلس 
شد و مستقیم به سراغ آقای هاشمی رفت. مطلبی را درگوشی به ایشان منتقل کرد. کسی متوجه 
مطلب نشد، اما از رفتار آقای هاشمی می شد به اتفاقی تلخ پی برد. چند لحظه بعد آقای هاشمی که 

بسیار چهره اش درهم و قرمز شده بود،گفت:
- خبر بسیار تلخی روی داده است. 

آقای موسوی خوئینی ها نایب رئیس مجلس ادارة مجلس را به عهده گرفت.
در این لحظه برق مجلس قطع و جلسة علنی مجلس تعطیل شد. بسیاری از نماینـدگان 
از دود غلیظ و بلندی که از ساختمان نخست وزیری بلند شده بود، تا حدی متوجه شدند که 
فاجعه ای در نخست وزیری روی داده است. ولی باز هم هیچ کس فکر نمی کرد که در این 
حادثه دو تن از شخصیت های بلندپایة کشور یعنی آقای رجائی و حجت االسالم باهنر شهید 

شده باشند. 
خبر شهادت آن دو شخصیت ارزشمند دیروقت توسط رسانه ملّی اعالم شد.

آقای هاشمی رفسنجانی که با آقای نبوی در اخبار ساعت 8 شب تلویزیون حضور یافته 
بودند، در پاسخ مجری که سرنوشت آقای رجائی و آقای باهنر به کجا ا نجامیده است؟ گفت:

- همة اطالع ما از ناحیة آقای بهزاد نبوی است! 

آقای نبوی هم نتوانست پاسخ قانع کننده ای به مجری تلویزیون برای آگاهی مردم بدهد.
سرانجام و پس از بررسی ها و تجسس های فراوان در حدود ساعت یازده شب مشخص 
شد که مسعود کشمیری عضو گروهک منافقین با کار گذاشتن بمب در کیف سامسونت و 
قرار دادن کیف در نزدیک ترین نقطه به آقای رجائی و آقای باهنر، در جلسة شورای امنیت 
ملی و انفجار آن، محّمدعلی رجائی رئیس جمهور، محّمدرضا باهنر نخست وزیر، سرهنگ 
وحید رئیس شهربانی، سرهنگ ضیائی معاون نیروی زمینی، تیمسار شرفخواه، سرهنگ کتیبه 
رئیس ادارة اطالعات ارتش، یوسف کالهدوز قائم مقام سپاه پاسداران و خسرو تهرانی مسؤول 

اطالعات رئیس جمهوری شهید و مجروح شدند.
 البته چند روز بعد از فاجعه، سرهنگ وحید رئیس شهربانی هم به شهدا پیوست.

وقتی فردای آن روز جنازة شهید رجائی و شهید باهنر را برای تشییع مردمی به مجلس 
آوردند. از شهید رجائی که 100درصد سوخته بود، فقط دندان های وی که بعضی مصنوعی 
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بود، مشخص بود. صد البته آقای بهزاد نبوی پس از فاجعه یعنی حدود ساعت 2/5 بعد از ظهر 
هشتم شهریور جنازة به شدت سوختة آن دو بزرگوار را دیده بود، ولی بنا به مالحظات امنیتی 

خبر شهادت با تأخیر اعالم شد.

پیام حضرت امام خمینی به مناسبت فاجعة هشتم شهریور
                     بسم اهلل الرحمن الرحیم 

در سوگ شهادت شهیدان رجائی و باهنر
منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است: 

ِإنا هللِ َو ِإنّا ِإلَْيِه راِجُعوَن1
 با این منطق، هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند. جمعیتی که- ملتی که- خود را از 
خدا می دانند و همه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از این جا را به سوی محبوب 

خود، مطلوب خود می دانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند. 
آن که شهادت را در آغوش، همچون عزیزی می پذیرد، آن کوردالن نمی توانند 
مقابله کنند. اینها یك اشتباه دارند و آن این که شناخت از اسالم و شناخت از ایمان و 

شناخت از ملت اسالمی ما ندارند. 
آنها گمان می کنند که با ترور شخصیت ها، 
                                       ترور اشخاص، 
            می توانند با این ملت مقابله کنند؛

            و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم،
                                                                            ملت ما منسجم تر شد.

ملتی که قیام کرده است. در مقابل همة قدرت های عالم، ملتی که برای اسالم 
قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده 
است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. آنها گمان می کنند که افکار مؤمنین 
و ملت به پاخاستة ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری 

نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند، آنها هم آن طورند.

۱- سورة بقره، آية ۱56 - همانا ما از آِن خدايیم و به سوی او بازمی گرديم.
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ملتی که از اول، از صدر اسالم و پیشوایان آن جان خودشان را فدا کردند برای 
هدف  خودشان، که آن خدا و اسالم است، به این مسائل و به این امور از بین نخواهند 

رفت و سستی نخواهند داشت. 
ملت ما، ملت عزیز ما در تاریخ خوانده است که علی بن ابی   طالب- سالم اهلل علیه- 
با دست یکی از همین منافقین، با دست یکی از همین اشخاصی که به صورت اسالم، 
]اما[ از اسالم جدا بودند،1 فرق مبارکش شکافت. ملت ما چون علی بن ابی طالب را فدا 
کرده است از برای اسالم، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یك مسألة مهم 
نیست، گرچه خود واقعه و خود این افرادی که شهید شده اند در نظر همة ما عزیز و 
ارجمندند؛ و آقای رجائی و آقای باهنر هر دو شهیدی که با هم در جبهه های نبرد با 
قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. و مرحوم شهید رجائی به من گفتند که 
من 20 سال است که با آقای باهنر همراه بوده ام و خداوند خواست که با هم از دنیا 

هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند. 
کسی که هجرت را به سوی خدا می داند و شهادت را فوز عظیم می داند، 

و شهدایی که در صدر اسالم و از صدر اسالم تا کنون داده است،
 عالي تر و باالتر از تمام افرادی هستند که در این قرن موجودند. 

مثل علی بن ابی طالب- سالم اهلل علیه- 
و حسن بن علی- سالم اهلل علیه- 

و حسین بن علی و اصحاب او- سالم اهلل علیهم- 
و سایر ائمة ما- علیهم السالم- 

آنها همة عمر خودشان را صرف کردند تا اسالم را حفظ کنند،
و ما هم تمام عمرمان را باید صرف کنیم تا اسالم را که به دست ما سپرده ]شده [ است، 

حفظ کنیم.
من در عین حال که شهادت این دو بزرگوار برای من بسیار مشکل است، در عین 

حال، می دانم که:
 آنها به رفیق اعلی  متصل شده اند،

۱- اشاره است به گروه»خوارج« که به ايشان»مارقین« نیز گفته می شده است.
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 و برای آنها آرامش هست و این طور گرفتـاري هایی که اآلن برای ما هست، 
                                                                       دیگر برای آنها نیست؛
 و آنها رسیدند به مطلوب خودشان،
 و از این جهت، 
به آنها و به خانواده های آنها و ملت اسالمی تبریك عرض می کنم
 که چنین شهدایی تقدیم می کنند. 

در عین حالی که مصایب اینها مشکل است برای ما، لکن کشور ما و ملت ما با 
تمام قدرت ایستاده اند تا همچو شهدایی تقدیم کنند و هیچ  راه عقب نشینی ندارند و 

فکر نمی کنند به سستی. 
آن کوردالنی که گمان کرده اند که جمهوری اسالمی با نبود چند نفر،

 از بین خواهد رفت و سقوط خواهد کرد، 
آنها افکارشان، افکار اسالمی نیست و از اسالم خبری ندارند،
 و از ایمان اطالعی ندارند و افکارشان، افکار مادی ]است [،

 و برای دنیا کار می کنند،
و به هوای دنیا هستند.

انگیزة منافقین از ترورها
باید دید که اینهایی که این طور کارها را انجام می دهند، انگیزة آنها چیست. 

انگیزة آنها این است که برای این ملت، بعد یك دستة دیگری از صنف خودشان 
بیایند و حکومت کنند؟ اینها مگر نشناخته اند این ملت را که کسی که انحراف دارد 
از اسالم و کسی که سرکردة تروریست هاست، کسانی که سرکردة اینها هستند و اینها 

را وادار به خرابکاری می کنند، در بین ملت جای ندارند؟
ما حکومت مان و افرادی که در رأس حکومت بودند، چون از همین مردم هستند 
و از اشخاصی نیستند که از آن باالها؛ یعنی، آن پایین ها آمده باشند و حکومت کرده 
باشند بر ملت، از این جهت، ملت ما آرام است، دلش مطمئن است به این که وقتی 

که این شهدا نباشند، به جای آنها، داوطلبانی برای شهادت حاضر به صحنه هستند. 
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ما در عین حال که برای این شهدا متأثر هستیم،
 و اینها اشخاص ارزنده ای برای ملت ما و برای جمهوری ما بودند، 

لکن ما باز در صف های دنبال آنها، 
افراد داریم و اشخاص متعهد داریم و اشخاص مؤمن متعهد به اسالم داریم، 

و دنبال او ملت داریم،
و ملتی که هیچ گونه عقب نشینی در این مسائل نخواهد کرد و با این ترتیب، 

جمهوری اسالمی آسیبی نخواهد دید.

همبستگی دولت و ملت در ایران 
در زمان های سابق، زمان رژیم هایی که در سابق بودند؛ رژیم های سلطنتی، وضع 

این طور بود که اگر یك سلطانی کشته می شد یا می مرد، کشور به هم می خورد.
نکتة او این بود که آن سلطان و عّمال آن سلطان به قدری ظلم کرده بودند بر مردم و 
بر توده های میلیونی مردم که به مجرد این که او از بین می رفت، خود مردم قیام می کردند 

بر ضد حکومت. لکن:
 جمهوری اسالمی ما وضعی دارد که خود ملت یك فردی را می آورند،

و خود ملت یك فردی را کنار می گذارند؛
 و خود ملت ]اگر[ فردی شهید شد، 
به جای او باز یکی را انتخاب می کنند،

و خود را از دولت می دانند و دولت را از خود می دانند،
و خود را از رئیس جمهوری مکتبی می دانند،
 و رئیس جمهوری مکتبی را از خود می دانند.

از این جهت، و لو این که رئیس جمهور شهید بشود، نخست وزیر شهید بشود و هر 
مقامی شهید بشود، ملت ما هیچ خـم به ابـرو نمی آورند و کسان دیگر را به جای آنها 

انتخاب می کنند.
اآلن سرتاسر کشور ما را اگر چنان چه مالحظه کنید، تهران با آن جمعیت کثیری 
که اآلن در نزدیك دانشگاه متمرکز هستند و سایر شهرها هم مثل تهران، ما بین این 
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جمهوری و جمهوري های عالم و ما بین این دولت و دولت های سابق این کشور، می توانید 
]مقایسه [ کنید که چه فرق ها هست؟

اگر صدراعظمی در زمان سابق کشته می شد، امکان نداشت که مردم، تودة مردم، 
بازار مردم هیچ عکس      العملی از خود نشان بدهند، ااّل سرور، ااّل مسرت. و امروز که دو 
نفر شهید معّظم از ما رفته است، سرتاسر کشور ما به عزا نشسته است و سرتاسر کشور 
ما انسجام خودش را حفظ می کند و حفظ کرده است و فردا که اعالم می کنند برای 

انتخاب رئیس جمهور، همة این مردم برای انتخاب حاضرند.
من می دانم که در خارج، اآلن عنصرهایی که با این جمهوری اسالمی، بلکه با اسالم 
مخالف هستند و بوق های خارج و تبلیغاتی خواهند گفت که این دو نفر که شهید شدند، 
ایران به هم می خورد و خواهند گفت که در عزای اینها، مردم بی تفاوت بودند و یا 
خوشحال بودند. و آنها با این که می دانند، کوردالنه این طور انتشارات و تبلیغات را انجام 

می دهند.
اآلن ببینید که سرتاسر کشور ما امروز در سوگ هستند و در همة خیابان ها و کوچه ها 

و بازارها در سوگ نشسته اند.
و اآلن که به من اطالع دادند، گفتند: امروز در اطراف دانشگاه جمعیت بیشتر از آن 

وقتی است که 72 تن شهید شدند. ملت ما این طور است. 
اگر بعد از این هم- خدای نخواسته- اشخاصی شهید بشوند، ملت ما همین ملت است 

و نهضت ما همین نهضت. 
و آن عمده این است که:

 کاری که برای خداست، نه برای افراد، 
نه برای اشخاص، نه برای شخصیت ها، 
این کار رکود نمی کند با رفتن افراد و با رفتن  شخصیت ها. 

کشوری از رفتن شخصیت های خود تزلزل پیدا می کند که ملت او و افراد آن ملت 
دل به شخص بسته باشند، دل به اشخاص بسته باشند. اما کشوری که دل او به خدا 
پیوسته است و برای خدا قیام کرده است و از اول، »نه شرقی و نه غربی و جمهوری 
اسالمی« را ندا داده است و با بانگ »اهلل اکبر«، صغیر و کبیر و زن و مردش در صحنه 
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حاضر شده اند و این نهضت را و این انقالب را به پا کرده اند، 
همین ملت هستند؛
 برای این که خدا هست.

 رجایی و دیگران اگر نیستند،
 خدا هست.

در جنگی که در صدر اسالم بود، ندا در دادند منافقین به این که پیغمبر شهید شد، 
لکن بعضی گفتند: اگر شما پیغمبر را می پرستید، شهید شد؛ به شهادت او ترتیب اثر 

بدهید و اگر خدا را می پرستید، خدا هست، ولو پیغمبر رحلت بفرمایند.
امیرالمؤمنین- سالم اهلل علیه- جان خودش را فدا کرد برای اسالم و شهید شد و 

اسالم به جای خودش بود. 
امام حسین- سالم اهلل علیه- خود و تمام فرزندان و اقربای خودش را فدا کرد و 

پس از شهادت او، اسالم قوي تر شد.
با رفتن شهدایی با این که بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند بودند و هستند، با رفتن 
شهدا، در عین حال که ما متأثر هستیم، لکن چون ما توجه مان به خداست و برای 
خداست و ملت ما برای خدا قیام کرده است، با رفتن اشخاص، هیچ سستی به خودشان 

راه نمی دهند و گرفتار این خطا نیستند که افراد یك مسأله ای را ایجاد می کنند.
خدای تبارك و تعالی از اول با شما بوده است،

 و مادامی که شما در صحنه باشید و ان شاءاهلل، هستید و خواهید بود، 
خدای تبارك و تعالی شما را پشتیبانی می کند و شما قوی خواهید بود. 

قوای مسلحة ما در جبهه های جنگ، باید توجه کنند که:
 آنها برای خدا می جنگند،

 نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران؛

 آنها دل را قوي تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صدمه وارد می کنند، 
آنها قوي تر در مرکز خودشان مشغول به مجاهده و مبارزه باشند.
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اقدامات رذیالنه و نامردي های منافقین 
و گمان نکنید که اینها از روی قدرت یك همچو کارهایی را انجام می دهند، یك 
بمب در یك    جا منفجر کردن، یك بچة دوازده ساله هم می تواند او را بگیرد یك جایی 
بگذارد و خود او منفجر بشود. این قدرتی نیست، این کمال ضعف است. من ابن ملجم 
را از اینها مردتر می دانم؛ برای این که او آمد در حضور مردم، کار خودش را کرد و 
خداوند او را لعنت کند. و اینها آن مردانگی آن نامرد را هم ندارند و به طور دزدی 

یك کاری انجام می دهند و خودشان را اصاًل ظاهر نمی کنند. 
من آن عباس آقا که صدراعظم ایران1 را در نزدیك مجلس با هفت تیر زد در 
حضور همه و خودش را بعد هم دید گرفتار می شود، کشت، او را مرد می دانم و اینها را 
نامرد. اینهایی که از این جا فرار کردند و از خارج دستور می دهند که مردم را اغتیال2 

کنند و به طور دزدکی بکشند، اینها تز نامردهاست.
من امیدوارم که کشور ما به همان طوری که در مقابل همة قدرت ها ایستاد و ایستادگی 
کرد و زن و مردش و جوان و پیر مردش و بچه و بزرگش در مقابل، مشت ها را گره کرد 
و ایستاد و قدرت های بزرگ را از مملکت راند و به جهنم فرستاد، ان شاءاهلل، اآلن هم در 
صحنه هستند. و همة اینها ایستاده اند در مقابل این طور گرفتاري ها صبر می کنند. و منطق 

اینها این است که از خدا هستیم و به سوی خدا می رویم. 
ما که از خدا هستیم و همه چیز ما از خداست، 
در راه خدا داریم ]عمرمان را[ صرف می کنیم،

 و باکی نداریم و این طور نیست که گمان کنیم که از این جا که رفتیم، 
دیگر خبری نیست. 

آنها باید بترسند که قیامت را هم در همین جا خیال می کنند که هست، بعثت را 
هم در همین جا خیال می کنند و آن را بعثت امت می دانند، نه بعثت انبیا؛ و قیامت را 
هم منکر هستند. آنها باید بترسند که مرگ  حیوانی را بر مرگ انسانی ترجیح می دهند. 
و اما جوان های ما و سردمداران ما، که برای شهادت حاضر و آغوش باز کرده اند برای 

۱- اشاره است به حادثة ترور علی اصغر خان اتابک )امین السلطان صدراعظم محمدعلی شاه قاجار( به وسیلة عباس آقا تبريزی در 
تهران .

۲- ترور کردن.
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شهادت، اینها باکی از شهادت ندارند.
 و ملت ما از این شهادت ها بسیار دیده است و در این چند سال اخیر، صدها شهید 
داده و هزاران شهید و هزاران معلول و پایدار ایستاده است و امثال این آقایان که 

شهید شده اند، در عیـن حـال کـه در نظـر مـا بسیار ارجمنـد هستند،
 لکن آنها پیش خدا رفتند و ما به جای آنها،
اشخاصی داریم مکتبی؛
انسان هایی که به شهادت فکر می کنند و داوطلب شهادت هستند.

و من امیدوارم که ملت ما انسجام خودش را بیشتر کند و در صحنه بیشتر از سابق 
حاضر باشد و امثال این تفاله هایی که مانده اند از رژیم سابق و از اشخاصی که فرار 
کرده اند، اینها را ان شاءاهلل، با نظارت خودشان و با نظر خودشان، هرجا دیدند معرفی 
کنند و قوای انتظامی و نظامی و خصوصاً شهربانی، بیشتر قیام کند به امر انتظامات و 

نظام و سایر چیزها. و امیدوارم که شما پیروز باشید و شما پیروز هستید.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته1

والیتمداری شهید رجائی
در مورد شخصیت شهید رجائی خیلی ها مطالب مرتبط با عملکرد وی نقل کرده اند. اما بین 

همة صفات ممتاز وی والیتمداری آن شهیِد واالمقام زبانزد بود. 
نگارنده که در آن سال ها نمایندة مجلس شورای اسالمی بودم، تالش های صادقانة ایشان 

را در تقویت خط والیت به وضوح مالحظه می کردم. 
آن سال ها اوج ناسازگاری بنی صدر بود. او نمی خواست تحت هیچ شرایطی رجائی را 
تحمل کند. اصوالً برای بنی صدِر خودشیفته جایی برای رجائی متواضع و مردمی وجود نداشت. 
حضرت امام سه تن از علمای به نام را برای آن که افکار مسؤوالن را به هم نزدیک کنند، 
تعیین کردند؛ آیت اهلل اشراقی داماد ارشد خود و آیت اهلل محمد یزدی و آیت اهلل مهدوی کنی. 
آیت اهلل مهدوی کنی به نمایندگی خودشان، آیت اهلل یزدی نمایندة آیت اهلل هاشمی و 

آیت اهلل بهشتی و آیت اهلل اشراقی هم نمایندة آقای بنی صدر.
۱- صحیفة امام، ج ۱5، ص 4۳۱ - 9 شهريور ۱۳60/ ۱ ذی القعدة ۱40۱ - حسینّیة جماران ، ديدار با مردم
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 این سه بزرگوار تالش مجدانه ای داشتند تا اختالفات بین مسؤوالن را که منشأ عمدة آنها 
بنی صدر بود، به حداقل برسانند. 

پس از چندی هر سه به این نتیجه رسیدند که هرقدر مسؤوالن در آن روزها کمتر صحبت 
کنند، مشکل کمتری بروز می کند. حضرت امام هم همة مسؤوالن رده باالی کشور را از انجام 
مصاحبه و سخنرانی و نوشتن مقاله بازداشتند. اما تنها کسانی امر امام را اجرا کردند که امام و 

انقالب را بیشتر از هواهای خود دوست داشتند. 
در همان روزها ما به منظور بررسی چند موضوع در معیت شهید رجائی به جهرم رفتیم. 
شهید رجائی پس از دیدار با علمای برجستة شهر در جمع معاندین عراق حضور یافتند. حضور 
انبوه خانواده ها همراه با شعارهای پرشور می طلبید که آقای رجائی یک سخنرانی کوتاهی 
داشته باشد. وی بر روی چهار پایه ای رفت و بدون آن که کالمی و حتی سالمی بر زبان جاری 

کند، فقط به احترام مردم دست تکان داد؛ همین.
این از خاطرات فراموش نشدنی نویسنده از شهید رجائی و نمونه ای از ارادت ایشان به امام 

و وحدت مردمی بود.

اهمیت ادارة کشور به دست افرادی مانند شهید رجائی 
در این مجال اشاره ای داشته باشیم به اهمیت تأکید بر استقالل کشور در شرایطی که 
آمریکا قدرت مطلقة منطقة خاورمیانه بود و اسرائیل سلطة غالبی بر کشورهای منطقه خصوصاً 

کشورهای عربی داشت.
آمریکا از ابتدای شروع انقالب اسالمی با ایران اسالمی سر سازگاری نداشت، در حالی که 
اغلب جنایات رژیم پهلوی با چراغ سبز او همراه بود. او به دنبال تغییر و نابودی انقالب ما بود 
و از هیچ تالشی فروگذار نمی کرد، چرا که با استقرار هویت های جدید اسالمی و ارزش های 
برآمده از انقالب اسالمی و مطالبات مردم ما، منافع خود را در تهدید دایم می دید. از این رو 

وظیفة سرمداران و مسؤوالن اجرایی کشور بسیار حایز اهمیت بود.

چه نوع حکومتی مطلوب آمریکاست
به قول فالسفه از تعریف دایره می توان فهمید که تمامی شعاع های دایره هم اندازه اند. وقتی 
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که ما به ماهیت آمریکا تا حدودی پی بردیم که آمریکا اصوالً با انسانیت مخالف است،  هر 
جا ندایی از بشریت به گوش می رسد و یا مطلوب آمریکا نیست، آمریکا با برنامه ریزی های 
حساب شده و ویرانگر نظم امور را برهم می زنند تا ریشة عدالت خواهی که خروجی انسانیت 

است، بخشکانند. تفاوتی نمی کند. 
آمریکا فرزند فکری و استعماری انگلیس است. 

اتحاد شوروی هم در زمان اقتدار خود این گونه بود، فرانسه امروز هم مثل فرانسه قدیم 
ستمکار است.

فرح پهلوی می نویسد:
»اعلی حضرت شاه حسین )پادشاه اردن( فوق العاده از قدرت آمریکا و انگلستان وحشت 

داشت و به همین خاطر در تلفن های خود با ایما و اشاره صحبت می کرد و قصد داشت ما را از 
دسیسة آمریکا و انگلستان بترساند.1

شاه حسین و پدرش و جّدش همگی خانه زاد انگلیس و آمریکا بودند و دولت انگلیس این 
خاندان وابسته و بسیار ضعیف را در اردن به قدرت رساند تا از منافع نامشروع این کشور در 
منطقه پاسداری کنند. معلوم است که شمشیر سنگین و مسموم انگلیس همواره بر سر این خاندان 

وابسته قرار داشت.
 از آن جایی که مسؤولیت های مرحمتی و موروثی، وابستگی همه جانبه می آورد، خاندان 
ملک حسین اردنی غرق در دریای وابستگی به انگلیس و بعدها آمریکا شدند. اما شاه حسین 
که از سنین جوانی پادشاه اردن شده بود، به دو خصلت مطلوب ارباب روی آورد تا مطلوب 

ارباب شود.

اشاره ای به خیانت های اردن به آرمان فلسطین
اردن به دلیل مرز طوالنی با فلسطین، از موقعیت ویژه ای در خاورمیانه برخوردار است، به 
همین دلیل شاه  اردن و دیگر مقامات این کشور بیشترین خیانت را به آرمان فلسطین کرده اند. 

در جنگ دوم بین اعراب و رژیم اشغالگر قدس که در 1956 میالدی درگرفت، طبق 
معمول زمامداران عرب  به دلیل وابستگی به انگلیس و آمریکا سخت شکست خوردند و 

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 8۲7
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بخش قابل مالحظه ای از سرزمین های مسلمانان به اشغال اسرائیل درآمد. تمامی بخش عربی 
رودخانة اردن که متعلق به فلسطین بود، به اردن سپرده شد که ادارة آن را به نیابت اسرائیل؟! به 
عهده بگیرد. از آن روز مشکالت مردم فلسطین دوچندان شد. مردمی که همواره مورد تعرض 
رژیم صهیونیستی قرار می گرفتند از آن به بعد با دژخیمان اردنی روبه رو بودند که قدرت نفس 

کشیدن هم از مردم فلسطین گرفته بودند. 
به قول معروف امید مردم فلسطین به آیندة بهتر که »در چاله« افتاده بود، با سلطة ملک حسین 
به چاه افتاد. بسیاری از مردم فلسطین که خانه های آنها توسط اسرائیل اشغال شده بود، از سرزمین 
اصلی خود اخراج شدند و در اردوگاه های کشورهای اطراف به اسارت نسبی درآمده بودند. 

از نظر شاه اردن رانده شدگان فلسطینی مهمانان ناخواندة اردن بودند و شاه هر طور که 
دوست داشت و مورد تمایل و یا دستور آمریکا بود، با آنها رفتار می کرد.

پادشاه وابستة اردن در جنگ نابرابری که در سپتامبر 1969 میالدی با فلسطینیان شروع 
کرد، 30 هزار نفر از مردم مظلوم و آواره و مستضعف فلسطین را به قتل رساند و این حادثه در 

تاریخ به »سپتامبر سیاه معروف شد.«1

۱- بحران فلسطین، ص ۳74 





فصل ششم
دودمان فاسد
و  وابستة پهلوی





233 کشورهای استعمارگر از 200 سال پیش با فرستادن جاسوسان حرفه ای خود به کشورها، 
تحت عنوان بازرگان و جهانگرد و تماس با عوامل قدرت اعم از دولتیان، درباریان و سران 
عشایر و خوانین و حتی بعضی از روحانی ها، به تدریج زمینة حضور خود را در این کشورها 

فراهم می آوردند.
کشورهای غربی پس از انقالب صنعتی در 1888 میالدی خیلی زود متوجه شدند که توسعة 

صنعتی محتاج به دو عنصر اساسی و محوری است:
1- مواد اّولیة صنعتی

2- بازار مصرف تولیدات صنعتی
اروپایی ها به رغم بهره مندی از طبیعت زیبا و سرسبزی شکوهمند و آب فراوان، بیشترشان 
اّولیة صنعت نظیر سنگ آهن و ذغال سنگ محرومند.  از داشتن ذخایر نفت، گاز و منابع 
برعکس بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از این نظر، بسیار غنی و برخوردارند. همین 
امر، غربی ها را بر آن داشت تا در جهت سلطه بر کشورهای جهان، سیاست جهانگیری را در 

پیش بگیرند و با نفوذ تدریجی در کشورها بر منابع آنها سلطه پیدا کنند.
در بین کشورهای غربی، دولت استعمارگر انگلیس که ولع سیری ناپذیرتری نسبت به دیگر 
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کشورها در سلطه بر کشورها داشت و در این سیاست بی صبری و نابردباری می کرد، راه نیل 
برای سلطه را در سه عرصه پی گیری می نمود:

1- نفوذ بین زمامداران، دولتیان و درباریان با دادن هدیه های گران قیمت و نفیس.

2- تماس پیوسته با عشایر و خوانین کشور و نفوذ در آنها با هزینة کم.

3- ارتباط پیوسته با عوامل قدرت دربار، به خصوص افراد و یا خانواده هایی که در کشور 

به خصوص در سرحّدات و نقاط مرزی ُسکنی و یا نفوذ داشته باشند.

ماهیت قرارداد انحصار تنباکو
دولت استعماری انگلیس که از ضعف و بی کفایتی دودمان قاجار اطالعات کافی داشت، 
توانست با برنامه ریزی دقیق به نفوذ فوق العاده در دربار دست یابد. دولت فقیر انگلیس که به 
دالیل عدیده وضع اقتصادی جالب توجهی نداشت، سعی وافر داشت که مایحتاج خود را و یا 
حداقل بخشی از هزینة زندگی مردم خود را از جیب مردم دردمند تحت سلطه به دست آورد. 

مردم ما در آن دوران به درد و مصیبت مضاعفی مبتال شده بودند:
1- سلطة ظالمانة دودمان فاسد قاجار

2- سلطة سنگین و همه جانبة انگلیس

دیدیم که در فتنة بزرگ انحصار تنباکو در سال 1270 هجری شمسی و در دورة سیاه 
ناصرالدین شاه چه قرارداد شوم و دردناکی را به شاه فاسد قاجار تحمیل کردند.

زشت ترین فراز آن قرارداد دو بند استعماری بود:
1- گماشتگان دولت انگلیس به منظور کنترل تنباکو حق داشتند به تمام مناطق کشور و 

منازل مردم و حتی اندرونی علما سرکشی کنند.
2- جمع آوری، بسته بندی، قیمت گذاری، عرضه و فروش تنباکو را در ایران به مدت 50 

سال به انگلیسی ها واگذار می شد.1
درک زیان های اعطای امتیاز تنباکو به کمپانی انگلیسی ُرژی به ریاست »بارون دو رویتر« 
در 28 رجب سال 1307 هجری قمری نیاز به هوشمندی زیاد و فراست باال نداشت. آن چه 
علمای اسالم به ویژه آیت اهلل العظمی محمدحسن شیرازی بر آن تأکید داشتند، دست های پنهان 

۱- از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص 4 
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و آشکار انگلیس برای سلطة بیشتر بر سرنوشت مردم بود، که همگان از آن اطالعاتی نداشتند و 
نمی توانستند اهداف واقعی انگلیس را از تحمیل آن قرارداد به خوبی درک کنند. 

یکی از موارد قابل توجه که کمپانی »ُرژی« در دست اجرا داشت، وارد کردن 20 هزار زن 
و دختر خوش چهرة انگلیسی به عنوان عوامل اجرای قرارداد بود!! 

بدون نیاز به شرح، سیاست کمپانی انگلیسی، فروپاشی اعتقادات مردم از درون بود. 20 هزار 
زن و دختر انگلیسی تعلیم دیده، وقتی ظاهراً برای کنترل تنباکو به شهرها و روستاهای دور افتاده 
کشور می روند، معلوم است که چه مأموریتی دارند و با پوشش کنترل تنباکو، مأموریت اصلی 
آنها که فاسد کردن جوانان کشور بود، آن هم به مدت 50 سال چه بالی خانمان سوزی بر جامعة 

متدین کشور وارد می آوردند. 
خدا را شکر که بیداری علمای کشور و شخص میرزای بزرگ به جنگ آن قرارداد استعماری 
برخاست و مردم هم از آنها پیروی کردند. سرانجام میرزای بزرگ فتوای تاریخی خود را در تحریم 

تنباکو به شرح زیر صادر کرد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَِی نحٍو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السالم است. 

حرره االقل محّمدحسن الحسینی

اول جمادی االول 1309 - سیزدهم آذرماه 1270

درک درست سیاسی
بسیاری از افراد وقتی بحث سیاسی پیش می آید و یا یک اتفاق سیاسی روی می دهد و یا 
یکی از مقامات کشورهای بدسابقه به ایراد سخنرانی می پردازد، ظاهر مطلب را می بینند و به 

عمق مطلب کار ندارند و یا بی توجهند. 
مثاًل در مسألة اخیر که دولت انگلیس بدون هیچ گونه وجهة قانونی، نفت کش کشورمان 
را در تنگة جبل الطارق1 توقیف نمود، فکر نمی کرد جمهوری اسالمی ایران بالفاصله دست 
به مقابله به مثل بزند و کشتی نفت کش انگلیس را در تنگة هرمز توقیف کند. لندن که اقدام 
۱- سیزدهم تیرماه ۱۳98 برابر با چهارم جوالی ۲0۱9 مقامات منطقة جبل الطارق و نیروی دريايی سلطنتی بريتانیا، کشتی نفتی 
حامل نفت ايران را به بهانة حمل نفت به سوريه متوقف و ضبط کردند و سرانجام عصر پنجشنبه ۲4 مرداد ماه دادگاه اين منطقه تحت 

حاکمیت بريتانیا به آزادی ابرنفتکش ايرانی »گريس۱« رأی داد و دولت انگلیس بعد از 5 هفته تانکر نفتکش را آزاد کرد.
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ایران را توهین عمیق به خود می دید، به دست و پا افتاد تا شاید راه حلی برای آزادی نفت کش 
خود بیابد. آنها حتی وزیر خارجة ُعّمان »یوسف بن علوی« را به همین منظور به ایران فرستادند 
و خواستار آزادی نفت کش خود شدند، بدون آن که از توقیف بی دلیل و گستاخانة نفت کش 
ایران سخنی به میان آورند. وقتی باز هم نتیجه نگرفتند، به یک ترفند روی آوردند و گفتند اگر 

ایران نفت کش ما را آزاد کند، سه ساعت بعد ما هم نفت کش ایران را آزاد می کنیم. 
ما می دانستیم که این یک دام بیشتر نیست. اگر ایران کشتی انگلیسی را آزاد می کرد، لندن 
نه تنها پس از سه ساعت، بلکه پس از 30 ساعت و حتی 300 ساعت هم نفت کش ما را آزاد 

نمی کرد. 
اصوالً خوی زورگویان، زورگویی است. جواب آنها فقط مقابله به مثل است. حال انگلیس 
و آمریکا می خواهند با گروهی از کشورهای هوادار خود نیروی دریایی در خلیج فارس و تنگة 
هرمز و دریای عّمان راه بیندازند. ظاهراً تصمیم آنها حفاظت از نفت کش هاست، ولی در حقیقت 

قصد آنها محاصرة دریایی کشور ماست؛ که صد البته نمی توانند.

انگلیس ضداسالم
از همان روزهایی که در دو قرن و اندی پیش انگلیس به ایران وارد شد، با سّد محکم و 
نیرومندی مواجه بود که این سّد اجازة هر اقدامی را به آنها نمی داد؛ آن هم اسالم و روحانیت 
بود. دیدیم که تنها قدرت توفنده و بی نظیر و شکست ناپذیری که قرارداد استعماری انگلیس در 
مدت کوتاهی برهم زد، اسالم و روحانیت بود. آن چه پیش آمد، برای دولت مستکبر انگلیس 

بی ثبات کننده بود. 
»ادوارد براون« سرجاسوس انگلیس در ایران که تحت عنوان محقق، ادیب، شاعر و آگاه به 

ادبیات ایران در کشور ما مشغول نخبه گیری برای دولت انگلیس بود، می گوید:
- لغو این امتیاز لطمة بزرگی به حیثیت انگلیس وارد آورد.1

به همین دلیل انگلیس همیشه دشمن اسالم و روحانیت شیعه و مردم ایران می باشد. تفاوت 
آشکار آمریکا و انگلیس در این است که آمریکا در بحران های منطقه ای موضوع را به طور 
مجرد می بیند و با خشونت به جنگ آن برمی خیزد، امّا انگلیس ریشة همة حوادث در منطقه را 

۱- از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان، ج ۱، ص ۳۱ 
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در اسالم می داند. لذاست که دنبال حّل ریشه ای بحران ها که از نظر آنها اسالم است، می باشد. 
حتی بعدها که انگلیس در 1299 شمسی در ایران دست به کودتا زد و رضاخان را بر کشور ما 

مسلط کرد، قصدش نابودی اسالم بود.
امام خمینی)ره(  درگفتگو1 با علی امینی )نخست وزیر وقت( در مورد مشکالت و نابساماني های 

جامعه  در 1 دی 1340/ 13 رجب 1381 می فرمایند:
می دانید که رضاخان دست نشاندة انگلستان بود. اجنبی ها رضاخان را روی کار آورده 
بودند. شما آقای امینی! می فرمایید آقایان علما می آمدند با فردی که دست نشاندة اجنبی بود، 
همکاری می کردند و دست به دست او می دادند؟ نه! علما هرگز این کار را نمی کردند و 
نمی کنند.آنها در انتظار این بودند که یا توان و امکاناتی به دست آورند تا خودشان حکومت را 
اداره کنند، یا اگر چنین توانی نداشتند در انتظار نشینند؛ در خانه شان، در مساجد، در حوزه ها 
و در جاهایی که تماسی با حکومت نداشته باشد. بنابراین از روی حساب نمی توانستند با 

حکومت دست نشانده اجنبی همکاری کنند.2

۱- آقای عقیقی بخشايشی، يکی از شاهدان ديدار آقای امینی با امام خمینی، دربارة اين ديدار چنین توضیح داده است: 
روز ۱۳ رجب برابر با ۲0 دی ماه ۱۳40 که روز والدت حضرت علی)ع( بود، نزديک ظهر که از درس برمی گشتم، ديدم يک جمعیتی به 
طرف باغ قلعه می روند. لباس های آنها و وضعیت ظاهرشان با مردم قم تفاوت داشت. کنجکاو شدم، پرسیدم: »اين آقايان کی هستند؟ 
دسته جمعی کجا می روند؟« گفتند: »نخست وزير است که به منزل حاج آقا می رود.« از روی کنجکاوی به اين فکر افتادم که من هم 

همراه اينها بروم ببینم چه خبر است؟! چه صحبت هايی می کنند؟!
 ... آنها، حدود ۱0، ۱۱ نفر بودند. جمعی هم از مسؤولین شهر، از فرمانداری، رئیس سازمان امنیت- شخصی بود به نام قلقسه- و برخی 
از متولیان آستانه همراه آنان بودند. آنها وقتی وارد شدند من هم وارد حیاط منزل حضرت امام- آن موقع»حاج آقا« می گفتیم- شدم. 
حاج آقا در همان اتاقی که صبح خدمت ايشان رسیده بوديم، نشسته بودند. اتاقی که از نظر فرش بسیار ساده بود و می توان گفت محقر 
بود. باز همان نُقل ها و پذيرايی بسیار ساده معمول بود. نخست وزير، وقتی که وارد شد، يادم می آيد که حاج آقا، نیم خیز، نه تمام قد، با 
ايشان دست دادند. نخست وزير بغل دسِت حاج آقا نشست. بقیة افرادی که همراه آمده بودند هم نشستند. ۲ دقیقه نگذشته بود که حاج 
آقا پسنديده- اخوی بزرگ حاج آقا- وارد شدند. حاج آقا تمام قد بلند شدند و حاج آقا پسنديده را بین خودشان و نخست وزير جای دادند و 
صحبت ها شروع شد. من به اين فکر افتادم مسائلی را که در آن روز ديدم، به رشتة تحرير درآورم. آن موقع، ۲ يا ۳ نشرية مذهبی در ايران 
منتشر می شد. يکی روزنامة» وظیفه« با مديريت سید محمدباقر حجازی، و يکی هفته نامة» ندای حق« با مديريت سیدحسن عدنانی؛ و 
يکی هم نشرية» نور و دانش« بود- که مذهبی بودنش چندان مشخص نبود- اين نشريه از طرف انجمن تبلیغات اسالمی- به سرپرستی 
دکتر عطاءاهللَّ شهاب پور- چاپ و منتشر می شد. تنها نشريه ای که احتمال می دادم چنین مسائلی را چاپ کند، هفته نامة» ندای حق« بود. 
من با زبان طلبگی و خیلی ساده، وقايع آن روز را نوشتم و برای نشريه فرستادم. آنها هم با سانسور پاره ای از مطالب- مطالب مربوط به 

رضاخان را سانسور کردند- بقیه را چاپ کردند. اين نشريه، چهارشنبه ها منتشر می شد.
)خاطرات ۱5 خرداد)تبريز( ج ۳، قسمت دوم، ص 9۲، دفتر ادبیات انقالب اسالمی. ضمناً نشرية ندای حق ۱۳/ ۱/ ۱۳40، سال دوازدهم، 

ش 5۱، ص ۱ و 4، شرح ديدار را با تفاوت هايی در متن اظهارات طرفین نقل کرده است(.
۲- صحیفة امام، ج ۲۱، ص 477 - زمان: ساعت ۳0/ ۱۲، مکان: قم، منزل امام - موضوع: بررسی مشکالت و نابساماني های جامعه.
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آیت اهلل خامنه ای نیز در این باره می گویند:
در حقیقت رضاخان عاملی بود که انگلیسی ها او را وارد صحنه کردند تا نظام دینی 
را در ایران به هم بریزد. به همین خاطر در سال 1314 شمسی گذاشتن عمامه و حضور 
روحانیّت در جامعه را ممنوع کرد و نظام حوزة علمیّه را به هم زد و روحانیت را مجبور به 

خانه نشینی کرد. 
زمانی که او رفت و پسرش - محمدرضا - بر سِرکار آمد و بر امور مسلّط شد، همین نیّت 
را داشت و همین هدف و راه را - البته به شکل های مدرن تر و پیشرفته  تر - دنبال کرد و تا 

روزی که انقالب پیروز شد، در این زمینه جلو رفت.1

به دو نمونه از مصادیق بیانات امام و رهبری در این زمینه نیز اشاره می کنیم:
سند شمارة یک

مخالفت رضاخان با روحانیت، مسجد و مظاهر دینداری

سپهبد امیراحمدی می نویسد:
یک روز در ماه رمضان به دربار رفتم. سرلشکر رفعت و سرلشکر خدایار نیز حضور داشتند. 

شاه قدم می زد و قدری عصبانی به نظر می آمد. 

سردار رفعت برای خودشیرینی گفت: قربان دیشب با سپهبد امیراحمدی به مسجد رفتیم. 

نماز خواندیم و خیلی دعای اعلی حضرت کردیم. مردم که شب زنده داری می کردند، عموماً به 

دعاگویی اعلی حضرت مشغول بودند.

یک مرتبه شاه متغیر 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 در مساجد، 

فرش ها را جمع کنند و میز و صندلی 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 اعلی حضرت را دعا کردیم. چرا رفتید؟2

۱۳74/6/۱4 -1
۲ - خاطرات نخستین سپهبد ايران، به کوشش غالمحسین زرگری نژاد، ص 408 
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سند شمارة دو

تاج الملوک همسر رضاخان می نویسد:
رضاخان اهل نماز و روزه و این قبیل امور نبود و به اصطالح ُهرُهری مذهب بود. اما یک 

اعتقادات سّنتی و یک نوع خوف از مرگ و مطالب پس از آن داشت. حرف های مربوط به بهشت 

و جهّنم را اوایل ازدواج مان قبول داشت و در روزهای عزاداری لب به کنیاک که مشروب مورد 

عالقه اش بود، نمی زد. اّما کم کم حرف های محّمدعلی فروغی )فراماسون و جاسوس کهنه کار 

انگلیس و عامل به قدرت رساندن رضاخان و محّمدرضا به سلطنت در ایران( در او اثر کرد و کار به 

جایی رسید که به کّلی منکر بهشت و جهّنم شد.

حسینقلی خان اسفندیاری )جاسوس دیگر انگلیس در کنار رضاخان( شوهرخواهرم که 

پزشک مخصوص رضا بود، اعتقادی به حرف های مذهبی نداشت و حتی با عزاداری امام حسین 

هم مخالف بود و می گفت در هیچ کجای دنیا مردم برای دشمنان خودشان عزاداری نمی کنند. این 

عرب ها دشمن مّلت ایران بوده اند. 

رضا این حرف ها را می پسندید و می گفت: 

- من نمی فهمم چرا مردم برای عرب ها عزاداری می کنند؟ 

این افراد فکر رضاخان را در مورد اسالم عوض کردند و رضا مصمم شد دست متعصبین را 

کوتاه کند. 

بعد هم که در سال 1313 در هشتمین سال سلطنت به ترکیه رفت و اوضاع آن جا را دید، 

دستور داد در ایران هم کشف حجاب شود. 

البته آخوندها از در مخالفت درآمدند. رضا هم دستور ضرب و شتم آنها را صادر کرد تا آنها 
گوشمالی ببینند و در کارهای حکومتی دخالت نکنند.1

بحث پیرامون دین ستیزی رضاخان بسیار طوالنی و حقیقی است. اما با توجه به رسالت 
کتاب و مجال محدود، فعاًل از پرداختن به آن خودداری می کنیم. همین دین ستیزی رضاخان 
بود که به فرمودة امام خمینی وقتی توسط متفقین عزل شد، مردم ایران همه خوشحال بودند، 

چون او عمیقاً دشمن مردم بود و در عامة مردم نفوذی نداشت.
۱- 57 سال سلطنت پهلوی، علی محّمد بشارتی، ج ۱0، ص 57 
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نفوذ دوجانبه
به میزانی که یک زمامدار نیرومند باشد و قدرت خود را از حمایت همه جانبة مردم خود 
بگیرد، هم حکومت خودش از تعرض مصون می ماند و هم کشورش حفظ می شود. اگر هم 
مورد تعرض قرار بگیرد، نیروهای مسلح و مردم، جلو تعرض را می گیرند و مهاجم را سر جایش 

می نشانند و به عقب نشینی مجبور می کنند. برعکس:
- هر قدر فرمانروا و حاکم و رهبر از مردم خود فاصله بگیرد و تحت تأثیر اطرافیان غیرخودی و 
الابالی، به ظلم به مردم خود بپردازد و دسترنج آنها را به تاراج بدهد، از او فاصله می گیرند و در روز 

نیاز، دست از حمایت آن زمامدار برمی دارند.

 اگر زمامدار، دادگری و انصاف را پیشه کند، بزرگ ترین دشمن بالقوه و بالفعل دشمنان 
داخلی و خارجی وی نمی توانند چنین زمامداری را شکست دهند؛
                                                                                       پس:

 شرط بقای حکومت، 

عدالت گستری است.
از آن جایی که مبحث عدالت عامل بنا و بقای هر نوع حکومتی است، قدری در این مقوله 

بیشتر صحبت می کنیم:
با یک نگاه اجمالی به وضعیت سیاسی و اجتماعی جهان سوم، به خصوص کشورهایی 
که دارای منابع عظیم نفت، گاز و دیگر منابع و معادن بسیار مهم هستند، متوجه می شویم که 
زمامداران این کشورها، اغلب نه تنها با مردم خود -که ارزشمندترین سرمایه هستند - رابطه 

ندارند، بلکه بین آنها  خصومت دیرپای حکم فرماست. 
در این مورد به ارایة یک سند بسنده می کنیم:

فرح پهلوی در کتاب خاطرات خود -که حاصل مصاحبه های او با مطبوعات خارجی پس 
از فرار از کشور در 57/10/26  است - می نویسد:

تا قبل از آن که از ایران خارج شویم، خیال می کردیم زندگی شاهانه ای داریم. در حالی که 

زندگی شاهانة ما پس از مرگ محّمدرضا 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 واقع دوست داشتنی هستند. 
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ممالک زیبایی مانند کانادا، سویس، 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 را در انسان برمی انگیزد.!!1

ما از شرح و تحلیل نوشتة فرح اجتناب می کنیم و آن را به عهدة خوانندگان متعهد، انقالبی 
و آزادة کشورمان واگذار می نماییم. 

فرح در ادامه می گوید:
انسان وقتی در پیاده روهای لوس آنجلس یا در حاشیة رود سن در پاریس یا در حاشیة دانوب 

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 
و داغ به دنیا آورده است!؟2

در این جا خاطر خوانندگان عزیز را به مسألة دوستی زمامداران با مردم - که شرط حاکمیت 
عدالت است و شیعه از صدر اسالم در انتظار چنان حکومتی است که فقط و فقط در سایة 
عدالت الهی که فرمان خدا و ائمه و عقل و منطق است و موجب امنیت پایدار می شود - با چند 

بیت از یک قصیده دلنشین شیخ اجل سعدی جلب می کنیم:
سعدی می گوید:

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲ ص 6۳۱  
۲- همان، ۱0۳8 

به نوبت اند ملوک اندرین سپنـج سرای

چه دوستی کنـد ایام انـدک انـدک بخش

چه مایـه بر سـر این ملـک سروران بودند

تو مـرد باش و ببـر با خود آن چه بتوانی

درم بـه جـورستـانـان زر بـه زینـت ده

به عاقبـت خبـر آمـد کـه مرد ظالم و ماند

بخـور مجلـسش از ناـله هـای دودآمیـز

نیاز باید و طـاعت نه شوکت و نامـوس

کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای

که بار بازپسین دشمنیست جمله ربای؟

چو دور عمـر به سـر شـد درآمدند از پای

که دیگرانش به حسرت گذاشتند به جای

بـنـای خـانـه کنـانـنـد و بـام قصراندای

به سیـم سوختگان زرنـگار کرده سرای

عقیـق زیـورش از دیـده های خون پاالی

بلند بانگ چه سود و میان تهی چو درای؟
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پاک کردن صورت مسأله!
اخیراً بانو فرح وقتی متوجه تأثیر منفی و گستردة خاطراتش در بین مردم ایران شده و مردم 
کتاب های او و کتاب مادرش با عنوان »دخترم فرح« را با دقت مطالعه کرده و مطالعه می کنند و 
انحرافات دودمان پهلوی را در عرصه های مختلف از زبان و قلم آن خاندان می خوانند، صدها 
بار بر آنها لعنت می کنند و از این که خداوند مهربان شّر آنها را با انقالب اسالمی از سر آنها 

کوتاه کرده و ریشة آنها را خشکانده، شاکرند. 

به گوش جان تو پندارم این دو گفت خدای

دوم کـه از در بیچـارگـان بـه لطف درآی

تو بـر و بحـر گرفتی به عدل و همت و رای

چو دولتست چه حاجت به تیر جوشن خای

که سایه بر سر ایشان فکنده ای چو همای

نه بانگ مطـرب و آوای چنـگ و نالة نای

نه عـود سوز بـه کار آیدت نه عنبرسای

که دسـت فتنه ببنـدد خـدای کـارگشای

کـه مـار دسـت نـدارد ز قتـل مارافسای

عدوی مملکتست او به کشتنش فرمای

که بشنود سخـن دشمنان دوست نمای

به چشم عفو و کرم بر شکستگان بخشای

دلی به دسـت کن و زنـگ خاطری بزدای

بهشت بـردی و در سـایـة خـدای آسای

کـه ابر مشک فشانی و بحـر گـوهـر زای

پس این چه فایده گفتن که تا به حشر بپای

به عدل و عفو و کرم کوش و در صالح افزای

جـزا دهـند بـه مکیـال نیک و بـد پیـمای

سپیدنامه و خوشـدل به عفـو بـار خدای

که بار دیگـرش از سـینـه برنیـاید وای

دو خصلت اند نگهبـان ُملـک و یـاور دیـن

یکـی کـه گـردن زورآوران بـه قهـر بـزن

به تیغ و طعنـه گرفتند جنگجویان ملک

چو همتست چه حاجت به گرز مغفرکوب

پادشاهانند این خلق  به چشم عقل من 

سمـاع مجلسـت آواز ذکـر و قـرآن است

عمل بیـار کـه رخـت سـرای آخـرت است

کف نیاز بـه حـق بـرگشـای و همـت بند

بـد اوفتنـد بـدان الجـرم کـه در مثلست

هر آن کست کـه به آزار خلـق فـرمـایـد

به کامـة دل دشمـن نشینـد آن مغـرور

اگـر تـوقع بخشـایش خـدایـت هسـت

دیار مشـرق و مغـرب مگیر و جنگ مجوی

گرت به سایـه در آسایشـی به خلق رسد

نگـویمـت چـو زبـان آوران رنـگ آسای

نکـاهد آن چـه نبشتست عمـر و نفـزاید

مـزید رفـعـت دنـیـا و آخــرت طلـبـی

به روز حشـر که فعـل بدان و نیاکان را

جریدة گنهـت عفـو بـاد و تـوبـه قبول

به طعنه ای زده باد آن که بر تو بد خواهد
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یکی از دالیل این اظهارات توّجه ویژة مردم به این نوشته هاست. چاپ های متعدد این 
کتاب ها دلیل ماست. نسخه ای از کتاب دخترم فرح اکنون نزد نویسنده است، در سال 1395 
برای هفدهمین بار از چاپ خارج شده است. تفاوت کتاب فریده دیبا و فرح در این است که 
بانو دیبای غیرسیاسی هرچه در دولت و دربار دیده، تقریباً بدون مالحظه نوشته است، اما طبق 

معمول فرح 90درصد از حقایق را کتمان نموده است.
 نکتة مهمی که قابل تذکر است این است که:

کتاب فرح پهلوی که در دست مردم است، تماماً مصاحبه های فرح است. فرِح ضدمردم 
و ضداستقالل کشور، نفی محتوای کتاب نکرده، بلکه فقط نفی تألیف کتاب کرده است. البته 
تکذیب فرح موجب ولع بیشتر مردم در خواندن این کتاب است. عالوه بر آن ده ها کتاب از 
نویسندگان مختلف طی سال های گذشته دربارة دودمان پهلوی منتشر شده که دیگر چیزی 
برای فرح نمانده تا بخواهد از آن دفاع کند. کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی از ارتشبد 

سابق حسین فردوست به قدر کافی فرح را آن طوری که هست، به مردم معرفی نموده است.
آیا اگر بر فرض محال بتواند انکار خود را اثبات کند، صدها سند به کلّی سری و محرمانه 
از عملکرد بسیار زشت دودمان پهلوی به خصوص از شخص فرح در دست است که باالخره 
مرکز اسناد روزی آنها را منتشر خواهد کرد. سندها حکایت می کنند که در سال 1354 بانو فرح 

زشت ترین نمایشگاه ها که حاوی مستهجن ترین تصاویر بود، رأساً افتتاح کرد. 
آیا این موضوع و موضوعات مشابه که در دوران سلطة طاغوت روی داده است و مطبوعات 

آن روز منتشر کرده اند، قابل تکذیب است؟!! 

دمکراسى حقيقى

آزادی در هر کشوری به میزان آزادی مردم کشور در اظهارنظر نسبت به مسائل جامعه است.

اشتباه نشود؛ ما با آزادی افسارگسیخته و بی حد و مرز مخالفیم. این نوع آزادی موجب 
سلب آزادی از آزادی های واقعی است. 

آزادی در یک جمله کوتاه این است:

»مردم راجع به استقالل کشورشان حّساس باشند،

و مسؤوالن از این حّساسیت استقبال کنند«. 
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باالترین مظهـر آزادی، استقـالل طلبـی است. حتی تقـویت و تـرویج دین، مذهب و اعتقادات 
آیینی و اخالقی، همه در سایة حاکمیت آزادی خواهانه حاصل می شود.

این اشتباه است که بعضی از حاکمان، آزادی مطلق را می خواهند. 
همان گونه که گفتیم، نه تنها چنین آزادی در کشورهای پرادعای غربی وجود ندارد- چون 
زیانش محرز است- بلکه در بسیاری از کشورهای غربی یک سیستم پلیسی خشن حاکم است 

که نفس ها را در سینه ها خفه می کنند و در عین حال نامش را آزادی مي گذارند. 
نباید تحت تأثیر عده ای فریب خوردة غرب گرا که شعار آزادی مطلق می دهند، قرار گرفت. 
چون آزادی مطلق یعنی بی بند و باری و ناامنی و از بین بردن آزادی حقیقی مردم که صاحبان 
اصلی کشورند. آنها می خواهند با این شعارها امنیت کشور را برهم بزنند و راه بازگشت اربابان 

خود را باز کنند؛ البته ممکن است بعضی ها از روی کم ادراکی شعار آزادی مطلق بدهند.
ما این استقالل را با نثار خون فراوان شهید گلگون کفن و یا بی        کفن و مفقودان و... به دست 

آورده ایم. دیگر بیش از این چه می خواهیم؟ 
ما در سایة همین حکومت، امروز سربلندترین مردم دنیاییم. دشمنان ما این را نمی خواهند. 
ما به راستی نه تنها به آن چیزهایی که در شعارها و اندیشه ها و خواست ما قبل از پیروزی 
انقالب بود، رسیده ایم، بلکه قلل بزرگی را در عمل فتح کرده ایم که در تصور هیچ کس نبود؛ 

یعنی شکست،  استیصال، حیرت و شکست امپریالیسم!!

عقل کّل

به میزانی که انسان، با انسان های بزرگ و برجسته نشست و برخاست داشته باشد، بزرگ منش 
و برجسته می شود. برعکس اشخاصی که با افراد فرومایه و کم ارزش حشر و نشر و رفت و آمد 

کنند، مانند مشاوران و هوادارانشان فرومایه و کم فروغ می گردند.
مشاوران و همراهان و موافقان محّمدرضا، عده ای بریده از مردم، کم ارزش و اغلب الابالی 

و بی بند و بار بودند. 
در محّمدرضا هیچ صفت قابل مالحظه ای نبود که مردم باارزش بخواهند با او همکاری 

کنند و پایگاه مردمی برای وی حاصل شود. 
همین خانم دیبا می نویسد:
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به اعتقاد من، محّمدرضا به درِد این جامعه به ویژه به درِد کارهای سیاسی نمی خورد.1

چنین عنصر فرومایه ای که حتی یک زن خانه دار، غیرسیاسی، سلطنت طلب و متعصب هم 
او را فاقد شرایط الزم برای رهبری یک جامعه می داند، چگونه می تواند بر سرزمینی حکمرانی 

کند؟!
از دیگر گفته های این خانم این است:

ضعف دیگر محّمدرضا و بزرگ ترین ضعف او این بود که خود را »عقل کل« می دانست و اجازه 

نمی داد کسی کمک عقل او باشد. من یکی دو بار از روی دلسوزی و مهر مادرانه و محّبتی که به 

عنوان مادرزن نسبت به دامادم داشتم، کوشیدم او را از خطر متملقان پست فطرت که در اطرافش 

پرسه می زدند، آگاه سازم. اما با عکس العمل محّمدرضا متوجه شدم که اگر احترامم محفوظ بماند، 

باید به هیچ وجه در امور دخالت نکنم. 

محمدرضا هیچ کس را قبول نداشت و متملقان آن قدر او را »عقل کل« و تافتة جدابافته و 

خدایگان نامیده بودند که کم کم خود نیز به این باور رسیده بود که دارای »رسالت« ویژه از سوی 
قدرت های ناشناخته است!؟2

فریدة دیبا دربارة دیگر خصوصیات شاه سابق می نویسد:
رادیو و تلویزیون و مطبوعات مملو از گفتارها و مطالب مداهنه آمیز و چاپلوسانه بود. عالوه بر 

بوسیدن دست محّمدرضا، خود را به روی پاهای او می انداختند و کفش او را ماچ می کردند. من 

از این صحنه ها بیزار بودم. حتی عده ای همسران و دختران خود را به بهانه های مختلف به حضور 

محّمدرضا می آوردند تا بلکه مورد توجه او قرار گیرند!؟ 

در این سال های پایانی عمر سلطنت، به خصوص بعد از 1350 و پس از جشن های دو هزار و 

پانصد ساله، محّمدرضا دیگر خویشتن را آدمی زمینی و مانند دیگران نمی دید. در مناسبت های 

مختلف حتی در مجامع و محافل و مالقات  های عمومی، خود را یک انسان ویژه و نظرکرده که مورد 

حمایت نیروهای ماورای زمینی است، معرفی می کرد و گاهی اوقات با ما از خواب ها و رؤیاهایش 

صحبت می نمود و می گفت: مطمئن است نیروهای ماوراء الطبیعی رسالت شاهنشاهی را بر دوش 
او گذاشته اند.3

۱ - دخترم فرح، ص ۳4۲ 
۲-  دخترم فرح، ص ۲۳۳
۳ - دخترم فرح، ص ۳40
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خوانندگان عزیز مالحظه می فرمایند که یک انسان بسیار معمولی که هیچ صفت عالی و 
حتی یک خصلت خوب به دور از تعصب در وی نبود، پس از تحقیر مردم شریف کشورمان 
و بی اعتنا به اعتقادات دینی و آموزه های مذهبی و فرهنگ غنی ایرانی و گذشتة پرافتخار ملّت 
ایران به قول مادر همسرش برای مردم ایران ارزشی قایل نبود، چون می دانست مردم ایران او را 
قبول ندارند. او نیاز به مردمی داشت که او را دوست بدارند و یا به قول خودش او را عنصری 
ماوراء الطبیعی ببینند. اما مردم ایران چنین نبودند. بنابراین از ناحیة دودمان پهلوی از هستی ساقط 

شدند. 
راستی که شاه به  درد هیچ کاری نمی خورد.

اوج گستاخى محّمدرضا نسبت به مردم ایران

باورش سخت است، ولی محّمدرضا به رغم شناخت زیادی که از وی در دست است، 
هرگز تضعیف مردم را از دست نداد. قابل توجه این که، محمدرضا پس از فرار از کشور در 

57/10/26 باز هم با بی اعتنایی به مردم، کشور را ترک کرد. 
محمدرضا پس از عمل جراحی وقتی می خواست عکس خود را به یکی از دوستانش 
بدهد، باز هم از روی کینه و خصومت، نسبت به مردممان تاریخ شاهنشاهی را زیر امضای خود 

قید کرد. 
مردم حق دارند که تا آخر دشمن دودمان پهلوی باشند که آن همه تلخی از آن دودمان 

چشیدند.
فریدة دیبا در ادامه می نویسد:

در این اواخر )ده سال آخر سلطنت( به حرف هیچ خیرخواه و 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... دلسوز بود، پیوسته نسبت به دور شدن محّمدرضا از واقعیت های اجتماعی ایران به او 

هشدار می داد. اما محمدرضا پس از آن که یکی دو بار عریضه های رضای عزیز )قطبی( را مالحظه 

کرد، به فرح گفت:

- به این جوجه توده ای بگویید دیگر در امور سیاسی دخالت نکند.

محّمدرضا هرکس را نمی پسندید، توده ای یا دیوانه می نامید؟!
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هیچ ندای مخالفی را تحمل نمی کرد.1

فریده دیبا راجع به نظر شاه نسبت به مردم فرهیختة ایران می نویسد:
من می خواهم این  جا یک   یک واقعیت را شجاعانه و بی پروا افشا نمایم. محّمدرضا برای توده های 

مردم اهمیتی قایل نبود. او می گفت: 

- توده های مردم مثل مواد خام هستند که حکومت می تواند هر طور خواست آنها را شکل 
دهد.2

تا آن جا که نویسنده اطالع دارد، هیچ حقوق دان و جامعه شناسی چنین تعریفی از حقوق 
مردم ندارد و هیچ کس این گونه مردم را تحقیر نکرده و موجب تقویت دیکتاتورها نشده است. 

علتش این است:
مردم ما به دالیل عدیده سال ها ساکت بودند و ناظر اعمال خالف دودمان پهلوی به سر 
می  بردند، اما هرگز تسلیم رژیم شاه نشدند؛ ولی همین مردم هرگاه فرصتی به دست می آوردند، 

مخالفت خود را نشان می دادند. 
یک مورد آن در 15 خرداد سال 1342 بود...

فریدة دیبا در ادامة بی اعتنایی شاه نسبت به مردم ایران می نویسد:
»در برابر این تلقی ساده اندیشانه، که برای عامة مردم اهمیتی قایل نبود، به »خواص«  فوق العاده 

اهمیت می داد تا جایی که بسیاری از خطاهای بزرگ و غیرقابل اغماض آنها را نادیده می گرفت.3

اردشیر  زاهدی فاسداالخالق و مفسد
در مورد جاسوس  بودن اردشیر زاهدی ظاهراً قولی است که جملگی برآنند.

فرح پهلوی می نویسد:
اردشیر زاهدی دوست صمیمی من بود و هست. او ده سال از من بزرگ تر بود.

اردشیر فوق العاده باهوش و زرنگ بود و باید بگویم همیشه محّمدرضا می ترسید به او پست 

باالیی بدهد. اردشیر خیلی تالش کرد تا به نخست وزیری برسد، اما محّمدرضا همیشه بیم داشت 

او را به این سمت برگزیند.

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۳4۱ 
۲ - دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲۳۱

۳- همان، ص ۲۲۳
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اردشیر گواهینامة کشاورزی از کالج کشاورزی دانشگاه »یوتا« گرفته بود.  اما دوستانش می گفتند 

این مدرک را خریداری کرده و در مدت اقامت در آمریکا، تنها فعالیتش دختربازی بوده و بس! 

پدرش فضل اهلل زاهدی از عوامل سرشناس آمریکا و منطقة خاورمیانه بود. وقتی در سال 1332 

)با کودتا علیه دولت مصدق( نخست وزیر شد، ثروت زیادی به هم زد و به واسطة خدماتی که برای 

محمدرضا انجام داده بود، دختر ارشد محمدرضا را برای اردشیر خواستگاری کرد.

شهناز )دختر محمدرضا و فوزیه( در سال 1335 با اردشیرخان نامزد شد  و در سال 1336 با 

وی ازدواج کرد. این ازدواج در سال 1343 به متارکه انجامید  و حاصل آن یک دختر به  نام شهناز 

)زاهدی( بود که در حال حاضر در کانادا زندگی می کند.

شهناز پس از طالق گرفتن مدت ها با شخصی به نام زنگنه دوست بود. بعد موضوع ازدواج با 

پادشاه مراکش پیش آمد که به انجام نرسید و سرانجام با خسرو جهانبانی ازدواج کرد. این پسر 

که قبالً هم در موردش صحبت کردم، آدم ُقلدر و سخت جوشی بود و موهای خود را به سبک 

دراویش بلند می کرد و اهل مواد مخدر بود. آقای زاهدی از زمان ازدواج با شنهاز، خدمت خودش 

را در وزارت امور خارجه آغاز کرد و مدت ها نمایندة شخصی شاه در امور دانشجویان ایرانی مقیم 

خارج بود.

زاهدی در سال 1354 سفیر ایران در واشنگتن شد و محمدرضا از طریق زاهدی 120 میلیون 

دالر صرف هزینه های تبلیغاتی »جرالدفورد« کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود...

زاهدی فوق العاده صریح اللهجه، پرکار، رفیق باز و در عین حال عّیاش بود.... باید بگویم فوق العاده 

هم بددهن و هّتاک بود و همة زیردستانش از فحش های ناموسی او شکایت می کردند.

بعد از درگذشت اسداهلل َعَلم، زاهدی وظایف خصوصی َعَلم را به عهده گرفت  و با آن که 

محمدرضا و اطرافیانش تالش زیادی می کردند تا من در جریان عملیات ارسال زنان و دختران 

زیبا از آمریکا و اروپا به ایران قرار نگیرم، ولی من هم با استفاده از عوامل و منابع مختلفی که 

داشتم، می دانستم که همه هفته تعدادی زن و دختر زیبا توسط سفارتخانه های ایران در آمریکا، 

انگلستان، فرانسه  و آلمان اجیر می شوند و برای مصاحبت! با محمدرضا به تهران یا نوشهر و 

یا کیش فرستاده می شوند. در این امور اردشیر زاهدی نقش اصلی را به عهده داشتند و پرویز 

خوانساری سفیر ایران در لندن نقش دوم را!

آنها دختران فوق العاده زیبا مثل ملکة زیبایی انگلستان یا ملکة زیبایی آمریکا و سایر ممالک 
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را با پرداخت دستمزدهای کالن چندصد هزار دالری برای چند روز! و یا چند هفته استخدام 

می کردند و پس از دادن آموزش های الزم، آنها را به ایران می فرستادند.

گاهی اوقات حتی هنرپیشه های طراز اّول جهان مانند »برژیت باردو« یا »الکه زومر«1 را به 

ایران می فرستادند.

من یک بار در این خصوص به زاهدی اعتراض کردم و گفتم: اردشیرخان! من از شما انتظار 

چنین کارهایی نداشتم!؟ 

اردشیرخان که آدم صریح اللهجه ای بود، بدون رعایت نزاکت به من گفت: علیاحضرت باید 
توّجه داشته باشند که من )زاهدی( قبل از آن که سفیر ایشان در آمریکا باشم.... ایشان هستم.2

این بود شـرح مختصری از خصلت های اردشیـر زاهـدی داماد شـاه و وزیر امور خارجة 
دودمان پهلوی.

این عادت دیرین استعمارگران است که برای سلطه بر کشورهای مختلف، نخست مقامات 
کشورها را فاسد می کنند، سپس به افکار آنها شکل دلخواه می دهند و آنگاه آنها را برای وابسته 

کردن کشورها و ملّت ها به کار می گیرند.
این موضوع ثابت شده است که تا عنصری فاسد نشود، جاسوس بیگانه نمی شود؛ هرچند 

جاسوسی برای بیگانگان از  باالترین مفاسد است.

بلبشوى سياسى در دربار پهلوى

رژیم مردم گریز شاه که هیچ راهی برای ارتباط با مردم نگذاشته بود، یک مشت از اراذل 
فاسد و مفسد و وابسته دور و بر او جمع  شدند و شاه نیز با همان ها کشور دارا، نوشیروان، بوعلی 

سینا، امیرکبیر و... را می خواست اداره کند. 
نمونة آن شخص فاسد و فاسدزاده، اردشیر زاهدی بود. 

فرح پهلوی می نویسد:
یک روز ساواک گزارش داد:

اردشیر زاهدی در آمریکا بودجة محرمانة سفارت را خرج احداث خانة بهاییان در »کانکتیک« 

کرده است. محمدرضا او را احضار کرد و در این مورد از وی سؤال کرد. من در آن جلسه حضور 

۱- هنرپیشه و خواننده اهل آلمان
۲ - دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۳، ص 6۱۱ 
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داشتم. زاهدی می توانست دروغ بگوید و اظهار نماید که پول های سفارت را خرج امور دیگری 

کرده است؛ علی الخصوص که این پول ها بدون حساب و کتاب در اختیار سفیر بودند.

اما اردشیر زاهدی گفت: 

- بله من پول الزم برای احداث خانة بهاییان را در اختیار آنها قرار دادم.

محمدرضا پرسید: شما چرا این کار را کردید؟

اردشیر زاهدی گفت: بهاییت یک دین ایرانی است و بهاییان در آمریکا فوق العاده بانفوذ 

هستند. من به این دو دلیل به آنها پول دادم.

بعد از آن که اردشیر زاهدی رفت، محمدرضا گفت من از صداقت و راست گویی این مرد خیلی 

خوشم می آید!؟ 

زاهدی پنج سال وزیر امور خارجه بود و در تاریخ، وزیری به دست و دلبازی او نداشته ایم. 

شب های عید، گاهی یک هزار سّکه طال یا یک هزار ساعت طال یا قلم خودنویس طال خریداری 
می کرد و آن را به کارمندان وزارتخانه و روزنامه نگاران و امثالهم عیدی می داد.1

خرج که از کیسة مهمان بود                      حاتم طایـی شدن آسان بود
وقتی که دودمان پهلوی مأموریت نابودی حرث و نسل را از جانب گماشتگان آنها به 

دوش داشته باشد، باید این گونه آتش به بیت المال بزند.
صدالبته اردشیر زاهدی و پدرش هرگز به فکر مردم مستضعف نبودند. اگر او صدها سکة 
طال و خودنویس طال و ساعت گرانبها به کارمندان وزارت امور خارجه می داد، به آن گروه 

می داد که دل او را به لحاظ جنسی به دست آورده و یا به دست بیاورند.
فرح در ادامة بحث پیرامون فساد اردشیر زاهدی می نویسد:

اردشیر زاهدی چند  رسوایی هم به بار آورد. یک بار یک زن آمریکایی را در تهران به خانه اش 

کشانده و به زور به او تجاوز کرده بود. این زن به سفارت آمریکا شکایت برد و کار به وزارتخانه 

آمریکا کشید و نزدیک بود به یک رسوایی بزرگ برای ایران تبدیل شود که دولت با توجه به روابط 

نزدیکی که با آمریکا داشت، جلو این رسوایی و درز کردن آن به مطبوعات را گرفت. البته در این 
راه پول زیادی خرج  شد.2

یک بار هم با تصمیم قبلی و به منظور آزار و اذیت هویدا به دفتر او رفته بود و  روی میز تحریر 

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص ۳۱6
۲- البته از جیب مردم
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هویدا ادرار کرده بود.1

دو رئیس ستاد مشترک ارتش هم جنس باز!!
در اواخر سلطنت محمدرضای فاسد، فساد گسترده مانند موریانه به ساختار حکومتی رخنه 

کرده بود و سقف و در و پی این بنای ناهمگون را فراگرفته بود.
این گستردگی فساد مع االسف در حلقة اول مسؤوالن لشکری و کشوری به صورت 

هم جنس بازی ویرانگر و تباه کننده بروز کرده بود. دو تن از آن عناصر دو ارتشبد بودند. 
در این جا به طور مختصر به شرح زندگی ننگین آن دو می پردازیم:

1 -  ارتشبد عباس قره باغی

تیمسار ارتشبد قره باغی رئیس ستاد مشترک ارتش شد. او تا روزهای پایانی عمر رژیم در 
این سمت بود. قابل توجه این که قره باغی که در آن روزهای دوران پهلوی سرلشکر بود، رئیس 

دادگاه تجدیدنظر نگارنده در دوران دستگیری و زندان هم بود. 
خانم فریدة دیبا مادر فرح پهلوی می نویسد:

عباس قره باغی هم مانند هویدا تمایالت بیمارگونة جنسی داشت. گزارش های بسیار از رکن 

دو ارتش و ضداطالعات در مورد ارتباطات نامشروع و زنندة او با نظامیان واصل می شد. 

تقصیر بزرگ محمدرضا این بود که از این   گونه افراد نامرد ُمحّنث برای تصدی مشاغلی استفاده 
می کرد که مختص مردان، آن هم مردان مرد بود.2

2 - ارتشبد بهرام آریانا

اولین رئیس ستاد کل نیروهای مسلِح هم جنس باز شخصی به نام بهرام آریانا بود. در مورد 
بالی خانمان سوز هم جنس بازی که در دولت و دربار پهلوی شیوع بسیار داشت، به عامة مردم 

هم رسیده بود و مردم کم و بیش از این بیماری مُسری دربار اطالع داشتند. 
فریده دیبا می نویسد:

اشکال دیگر محمدرضا، که آن هم به تربیت غربی وی برمی گشت، این بود که به زندگی 
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 6۱۲ 

۲- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۳45 
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خصوصی افراد کاری نداشت و گاهی اوقات که افراد دلسوز به او می گفتند خوب نیست یک مرد 

هم جنس باز )هویدا( نخست وزیر مملکت کورش و داریوش باشد، محمدرضا با خونسردی می گفت:

- مردم اختیار پایین تنه شان را دارند.
دخترم از این اخالق شوهرش حسابی حرص می خورد.1

هرکس  از فساد دربار پهلوی اطالع نداشته باشد، تصور می کند فرح پهلوی یک انسان 
فرهیخته و مردمدار بوده است. متأسفانه مدت ها نام فرح در مطبوعات به نام »شهبانوی نیکوکار« 
توسط رسانه های جمعی تبلیغ می شد، اما خیلی زود تاس رسوایی او مانند شوهرش از پشت بام 

کاخ نیاوران به زیر افتاد. 
فرح منشأ بسیاری از فساد مسؤوالن و مقامات کشور بود. او خود اقرار کرده که منشأ جشن 

هنر! شیراز بوده است. 
محمدرضا در بخشی از کتاب پاسخ به تاریخ از نقش اساسی فرح در اسالم ستیزی و ترویج 
فرهنگ مبتذل غربی سخن به میان آورده است. ما چون در آثار خود حسب مورد به بعضی از 

انواع مفاسد وی پرداخته ایم، از تکرار مکررات می گذریم.

آریانا که بود؟
آریانا اسم اصلی اش حسین منوچهری بود، اما چون از اعراب تنفر داشت، نام خودش را به 

بهرام آریانا تغییر داد.

 او از طرف مادری بهایی بود. آن طور که خودش برایم تعریف کرده بود، پدرش ارمنی بوده 

و مادرش بعداً بهایی شده بود. آریانا یک نظامی به معنای واقعی بود که در سرکوب متجاسرین 

جنوب و فئودال های بختیاری، خدمات ارزنده  ای به کشور انجام داد!؟... 

موقعی که آریانا رئیس ستاد ارتش شد، یک هیأت از دانشمندان را مأمور تدوین لغات و 

اصطالحات صددرصد فارسی کرد و دستور داد در ارتش هیچ کس حق استفاده از لغات و اصطالحات 

عربی را ندارد... 

او اعراب را سوسمارخوار و پابرهنه  می نامید و شدیداً به مقدسات اسالمی و عقاید مسلمانان 

توهین می کرد. 

۱- همان، ص ۳09
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مدت ها زیر پای محمدرضا نشسته بود و او را تحریک می کرد تا خط فارسی را به التین تغییر 

دهد. او اعتقاد داشت اگر فارسی عوض شود، ارتباط ایران با اعراب وحشی قطع می گردد. 

محمدرضا تا حدودی با او همراه شده بود. 

کم کم کار به روزنامه ها و جراید کشیده شد و آریانا عده ای از روشنفکران و نویسندگان را هم 

با خود همراه کرد و موج جـدیدی در مطبوعات به راه افتاد و مسألة تغییـر خـط، صورت جدی 
به خودش گرفت.1

ارتشبد عیّاش و فاسد
فرح پهلوی در ادامة شرح زندگی نظامی و سیاسی و اعتقادی یک ژنرال ملحد و ضددین 

که توسط شاه به باالترین مقام نظامی کشور منصوب شده بود، می نویسد:
...در جنگ با اشرار فارس، بیش از سی هزار قبضه اسلحه از آنها گرفته بود و صدها نفر از 

متجاسرین )بخوانید عشایر فارس( را مقتول ساخته بود. 

خودش در حضور محمدرضا گزارش جامعی از عملیاتش داد و گفت که چگونه آنها را جوانمردانه 

کشته است. این مرد نظامی با این بزرگی ها که داشت، به معنای واقعی یک عّیـاش و بهتر بگویم 

یک هـرزه بود.

آریانا با زنان و دختران زیردستش رابطه برقرار می کرد.

فردوست که مدت ها رئیس دفتر ویژة اطالعات بود، اخبار زیادی می آورد که نشان  می داد چگونه 

آریانا افسران زیردستش را مجبور می کرد زنان و دختران خودشان را در اختیار او قرار دهند! 

مثالً یک افسری نیاز به پول یا خانة سازمانی یا پست و یا درجه داشت، علناً به او می گفت 

خانمت را بفرست بیاید در این مورد با او صحبت کنم!؟ 

بعضی مواقع که چشمش زن یا دختری را می گرفت، شوهر یا پدر او را دچار مشکل می کرد؟ 

مثالً ناگهان یک فرماندة مقیم تهران را به خاش در مرز ایران و افغانستان منتقل می کرد و بعد با 
گرفتن رشوة جنسی! او را به تهران برمی گرداند.2

همان گونه که خوانندگان عزیز مالحظه می کنند، همة این جنایات و فسادهای گسترده و 
اعمال و افکار خانمان سوز و بنیان کن با اطالع و رضایت محمدرضا صورت می گرفت. حداقل 

۱ - دختر يتیم، ج ۲، ص 6۳۱ 
۲ - همان، ص 6۳۲ 



254

موضوع این بود که محمدرضا اینها را می دانست، ولی هیچ واکنشی از خود نشان نمی داد. 
محمدرضا معتقد بود بگذارید سران ارتش و بدنة آن که خطر بالقوه ای برای سلطنت 
وی محسوب می شوند، به فساد  سرگرم باشند. همچنین چون خود مبتال به انواع فسادها بود، 

این گونه فسادها برایش اهمیّت نداشت.

اوج فساد آریانا
فرح در ادامة شرح فعالیت های غیراخالقی و برباددهندة آریانا می نویسد:

آریانا پس از بازنشستگی با »ثریا عصار« ازدواج کرد و نام او را که یک اسم عربی بود، از ثریا 

به »آریانوش« تغییر داد.

این ازدواج در سال 1348 بود و آریانا ما را هم برای جشن ازدواج دعوت کرده بود. 

محمدرضا به این مجلس نیامد، اما من و داماد عزیزم در جشن عروسی آنها حاضر شدیم. 

آریانا چون اعتقادی به دین اسالم نداشت، مطالبی را به فارسی ناب در پشت شاهنامه فردوسی 

نوشته بود که توسط یکی از حّضار خوانده شد و عروس جوان، بهتر بگویم نوجوان و داماد ُمسن 

)پیرمرد!( آن را امضا کردند و این به اصطالح، اجرای صیغة عقد این دو نفر شد. سپس نوبت جشن 

و شادی رسید، که باید بگویم فوق انتظار بود... 

در این مراسم آریانا مست بود و مرتباً دست به حـرکات مضحکـی می زد که باعث تفریح و 
خندة حّضار می شد.1

3 - هویدای فاسد خائن

از همه بدبخت تر و زبون تر هویدا بود. او از منفورترین مقامات کشور پس از شاه بود. وی 
که به قول فرح، سفرای انگلیس و آمریکا با هم به شاه توصیه کردند که نخست وزیر شود، غالم 
حلقه به گوش شاه، آمریکا و انگلیس بود. او در فساد جنسی همتا نداشت. هویدا به قدری در 

این زمینه گستاخ و مشهور بود که هیچ کس به گردش نمی رسید. 
فریدة دیبا می نویسد:

هویدا مجموعاً دو تا سه ساعت در روز در نخست وزیری نبود. بقیة روز هم به دنبال فساد 
۱- همان، ص 6۳۳ 
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هم جنس بازی با پست ترین افراد جامعه بود.

فریده دیبا مادر همسر شاه که یک زن خانه دار و غیرسیاسی و کم سواد بود، رسوایی های 
وسیع مقامات کشور را که در زمان خود دیده است، با ناراحتی می نویسد:

کم کم شایعات ُمخّرب تری هم بر سر زبان ها افتاد که امیرعباس هویدا بهایی و بدتر از آن 

هم جنس باز است.

 با کمال تأسف، باید بگویم محمدرضا نه تنها در برابر شایعات واکنشی درست و منطقی که 

همانا کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری بود از خود نشان نداد، بلکه مثل یک بچة لج باز در عناد 
با مردم به حمایت از هویدا پرداخت.1

در مورد بی تفاوتی محمدرضا راجع به هم جنس بازی هویدا، فرح داستان عجیبی را از 
انحرافات هویدا نقل می کند:

یک روز سپهبد »ُمبصّر« رئیس شهربانی کل کشور که آدم متعصب و خیرخواهی بود، نزد من 

آمد و با آن ته لهجة شیرین آذری که داشت، از روی غیرت و با خشم گفت:

- اعلی حضرت شاه نباید اجازه بدهند یک آدم فاسداالخالق، نخست وزیر مملکت باشد.

از ُمبصّر خواستم توضیح بیشتری بدهد.

او با ترس و لرز و کمی هم خجالت، اطالعات تکان دهنده ای از مفاسد اخالقی هویدا را در اختیارم 

قرار داد. بر اساس این اطالعات، مأمورین شهربانی، چند نفر از اراذل 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 کنجکاوی بود، روی این افراد کلید کرده 

و ته و توی قضیه را درآورده بود تا معلوم شود هویدا چرا از یک مشت چاقوکش و کبوترباز و ..... 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 هم جنس بازی داشته اند!! 

من این مطالب را به اطالع محمدرضا رساندم، ولی متأسفانه محمدرضا به واسطة... که داشت 

اظهار نمود: اعمال خصوصی افراد به او مربوط نمی شود و مردم در زندگی خود آزاد هستند. در 

عوض رئیس شهربانی را کنار گذاشت؟! و گفت این مردک پایش را از گلیمش درازتر کرده و در 

۱ - همان، ص ۳۲0 
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زندگی خصوصی مردم تفحص کرده است...1

شاه، متهم و محکوم ردیف اول

بدون تردید هر اتفاقی که در کشوری می افتد، به حساب زمامدار آن کشور است. شاه که 
خود را حاکم مطلق و بالمنازع کشور می دانست، مسؤول فساد افسارگسیختة کشور بود؛ این 

به دلیل منطقی. 
اما برابر اسناد غیرقابل انکار، شاه در جزییات فساد دولتیان و درباریان بود و عماًل یا با سکوت 

خود فساد آنها را تأیید می کرد و یا خود او هم در جمع گستردة فاسدان، به فساد می پرداخت.
فرح می نویسد:

هویدا وقتی در سال های بعد که خیالش از حمایت محمدرضا راحت شد، اعمال ننگین خود را 

عملی کرد و حتی دست به تشکیل باندی از هم جنس 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 و از طریق عوامل خود در ساواک، 

عکس ها و فیلم هایی از روابط هم جنس بازی هویدا و سپهبد حمیدی را مشاهده کردیم.

این آدم با چنین روحیة نامردی، سیزده سال نخست وزیر ایران شد و همة بدبختی ها از روزی 
شروع شد که محمدرضا زمام امور مملکت را به کف بی کفایت وی سپرد.2

اقرار فرح پهلوى در جنایات شاه اردن

تصور نشود عملکرد زشت ملک حسین اردنی نفرتی در عالم و یا در خاورمیانه و بین 
کشورهای عربی و اسالمی ایجاد کرد. زمامداران کشورهای عربی از این همه جنایت ددمنشانه 
یا لب فروبستند و یا به صورت بسیار ساده و کم رنگ خواستار خویشتن داری طرفین منازعه 

شدند. اما در دل از شجاعت شاه اردن خرسند بودند و او را ستایش می کردند. 
برای نمونه فرح پهلوی، اقتدار شاه وابستة اردن را می ستاید و در تأیید عملکرد وی در 

کشتار فلسطینی ها می نویسد:
ملک حسین در اردن حکومت مقتدرانه ای داشت. او یک بار شخصاً فرماندهی کشتار فلسطینی ها 

۱ - همان، ص 775 
۲ - همان، ص 775 
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را عهده دار شد و ده ها هزار نفر از آنها را کشته بود. 
محمدرضا در مناسبت های مختلف، کمک های شایان توجهی به ملک حسین کرده بود.1

اقدامات ملک حسین و اظهارات فرح پهلوی نیازی به شرح و تفسیر ندارد. فقط یک مفهوم 
از هر دو موضع گیری قابل توجه است، این که کشتار فلسطینی ها توسط شاه اردن یک اقدام 
شخصی نبود، بلکه وی دستورات صهیونیست ها و آمریکا را در این مورد به اجرا در می آورد. 
همچنین تأیید آن رویداد توسط دودمان پهلوی و کمک های »شایان توجه« محمدرضا به 
شاه اردن که اتفاقاً عمدتاً پس از کشتار فلسطینی ها انجام شده بود نیز خودسرانه نبود. بلکه تماماً 

خواست آمریکا و اسرائیل بود؛ زیرا آنها که از جیب خود به کسی جایزه نمی دهند. 
اقدام شاه اردن عمل شجاعانه ای از دید صهیونیست ها محسوب می شد و حاال الزم بود که 
جایزة نوکری شاه اردن از جیب یکی دیگر از نوکران آنها، یعنی شاه ایران انجام شود؛ همان 
شاه که یک میلیارد دالر به انورسادات حاکم مصر داد تا او هم به خواست آمریکا قرارداد 

ننگین و ذلت بار »کمپ دیوید« را با اسرائیل امضا کند و تسلیم صهیونیست ها شود.

فساد جنسى خاندان ملک حسين

دومین بالی خانمان سوزی که به جسم و جان خاندان ملک حسین افتاده بود، فساد گستردة 
جنسی بود. نویسنده خیلی مناسب نمی داند که در این کتاب از این مباحث چیزی بنویسد، اما 
در پاسخ انتقادکننده هایی که از رانندگی فقط بوق زدنش بلدند و مرتب نق می زنند که چرا ما با 
قدرت های صاحب سلطه درگیری  دایمی داریم، برای ثبت در تاریخ و در راستای بحث شرط 

رابطه داشتن با آمریکا به  طور مختصر مطالبی می آوریم. 
فرح پهلوی در مورد فساد خاندان پادشاه اردن می نویسد:

اعلی حضرت!! شاه حسین، پادشاه اردن هاشمی، هم از دوستان خصوصی محمدرضا بود. من 

از این مرد خیلی بدم می آمد، زیرا به حّد افراط بی ناموس بود!!

او همسر زیبایی داشت به نام ملکه عالیا که متأسفانه در حادثة سقوط هلی کوپتر جان سپرد. 

ملکه عالیا که زنی فلسطینی و از اهالی لبنان و بزرگ شدة انگلستان بود، برخالف زنان عرب، 

سفیدپوست و با رنگ و موی بور و بسیار زیبا و خوش چشم و ابرو بود. قد و باالی مناسبی هم 
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 86۳ 
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داشت. ملک حسین این زن را با خود به ایران می آورد و در میهمانی ها و مجالس دربار، خودش به 

اتفاق واالحضرت اشرف!! گم و گور می شد و این زن زیبا به دست گرگ های زن خواری مثل اسداهلل 

َعَلم یا اردشیر زاهدی می افتاد. 

یک بار به اسداهلل َعَلم نهیب زدم که این زن شوهر دارد و این گونه اعمال با یک زن شوهردار 

قبیح و دور از مرَوت است. اما علم جواب داد:

- ملک حسین او را به همین دلیل همراه خود می آورد تا ما به همسرش هدایای گرانبها بدهیم. 
متأسفانه علم این زن را به رختخواب محمدرضا هم برده بود.1

سياهکار تا آخر عمر

شاه دست نشاندة اردن هرگز دست از خیانت به ملت های مسلمان برنداشت. شاید بتوان 
گفت که اعمال ننگین وی اقتضای وابستگی وی به استکبار جهانی بود.

نویسنده اعتقاد دارد که  وی بیش از آن چه آمریکا و اسرائیل از وی خواسته بودند که به اسالم 
ضربه بزند و مسلمین را آزار دهد و مردم اردن را در تنگناهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی عمل 

کند، رفتار می کرد. 
آن عنصر سرسپرده در جنگ تحمیلی در کنار صدام در جبهه ها حضور یافت و با شلیک 

توپ های سنگین به طرف نیروهای کشورمان، خیانت به ملت ایران را به اوج رساند.
او خیانت های بسیاری به کشورمان بعد از پیروزی انقالب اسالمی داشت که بعدها به آنها 

می پردازیم. 
آخرین خیانت وی شرکت در تشییع جنازة شاه ایران بود. 

فرح می نویسد:
در موقعی که تابوت )شاه( را داخل گور می گذاشتند، ملک حسین پادشاه باوفای اردن هاشمی!؟ 

مانند یک برادر دلسوز به سر و صورت خود می کوبید.2!؟ و به صوت دلنشینی نوحه های عربی می خواند. 

ملک حسین، مرد دلسوزی بود، چرا که خودش یتیم بزرگ شده و به اصطالح دل شکسته 

بود. بنابراین ملک حسین زمانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود )در سال 1959( تحت حمایت 

دولت انگلستان به سلطنت اردن رسید. او مرد دلسوزی!؟ بود و آن قدر انسان دوست بود که حتی 
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 465 

۲- درود بر دالرهای نفتی که چه هنرنمايی هايی می کند!!
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اسرائیلی ها را که با او جنگیده بودند، دوست داشت و نخستین رهبر عرب بود که با اسرائیل ارتباط 
دوستانه برقرار نمود.1

 فرح پهلوی با برنامه ها و اظهارنظرهایش سعی می      کرد خود را یک روشنفکر و مدرن نشان 
دهد تا در جامعة غرب )نه بین دولتمردان( بلکه در بین روشنفکران و هنرمندان مقبول بیفتد، 
و مسلم است کسی که از قبل  و پیش از ازدواج با شاه، روشنفکر و شیفتة فرهنگ و تمدن 
غرب! باشد و به همین دلیل مورد حمایت محافل جاسوسی و سرویس های امنیتی باشد، در همة 

جنایات و خیانت های شاه به کشور سهم باالیی دارد. 
برای تأیید این نظر به یک سند اشاره می کنیم:

همگان اطالع دارند که جشن هنر شیراز که توسط صهیونیست ها و غربی های برانداز چندین 
سال با فضاحت بسیار در شیراز انجام می شد، طرح اولیه اش از بانو فرح بود. آثار زیانبار و ویرانگر 

آن که به ظاهر عنوان جشن هنر داشت، در حقیقت ویرانگر فرهنگ شکوهمند ایرانی بود. 

ساواک در گزارش خود آورده است که مردم می گویند:
غرض از ارایة این قبیل برنامه ها توسط کشورهای بیگانة شرکت کننده، تهاجم فرهنگی به 

داشته های ارزشمند معنوی بوده که در پوشش هنر جلوه گر می گردد.2

آنتونی پارسونز سفیر سابق انگلیس هم ضمن اظهار تعجب و نگرانی، می نویسد:
در یکی از صحنه ها که در پیاده رو اجرا می شد، تجاوز به عنف بود که به طور کامل به وسیلة 

یک نفر کامالً عریان یا بدون شلوار به خاطر ندارم، با یک زن که پیراهنش به وسیلة مرد متجاوز 

چاک داده می شد، در برابر چشم همه صورت می گرفت. 

صحنة مسخره دیگر پایان نمایش هم این بود که یکی از هنرپیشگان اصلی نمایش باز هم 

در پیاده رو شلوار خود را کنده، هفت تیری را در پشت خود می گذاشت و به این ترتیب تظاهر به 
انتحار می کرد.3

پارسونز در ادامه می نویسد: 
این موضوع را با شاه درمیان گذاشتم و به او گفتم اگر چنین نمایشی  به طور مثال در شهر 

منچستر انگلستان اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند.
۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 999 

۲- جشن هنر شیراز به روايت ساواك، ص ۳4
۳- ۱4 سال رقابت ايدئولوژيک شیعه در ايران، حجت االسالم روح اهلل حسینیان، ص 460 
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شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.1

همان گونه که خوانندگان عزیز توجه دارند، برنامة حساب شده ای که دشمنان ایران  برای  
مردم ایران و فرهنگ ایران تهیه کرده بودند و توسط شاه حمایت کامل می شد، در حقیقت با 

هدف انحراف جوانان از فرهنگ اصیل ایرانی بود. 
شاه خود می نویسد:

ما روحاً حالت ضدارتجاعی )ضدمذهبی( داشتیم و شهبانو نیروی محرکـة هنـر مدرن و 
جشنواره های تئاتری بود که جسورترین و پیشروترین هنرمندان را گرد می آورد.2

خوش به حال شاه و همسر هنرمندش! که هرزه ترین فاسدان دنیا را برای تضعیف اسالم 
و انحراف جوانان تحت عنوان هنرمندان جسور و پیشرو به ایران می آوردند تا با هزینه های 

هنگفت از جیب ملت، مروج ابتذال و انحراف شوند.
برنامه های برباددهنده به نام جشن هنر در شیراز در سال 1357 به دلیل انتقاد شدید امام به 

روحانیت فارس به دلیل سکوت در برابر آن همه ابتذال و تهدید رژیم، برگزار نشد. 
سرانجام با پیروزی انقالب اسالمی ریشة دودمان پهلوی به کلی قطع شد و مردم از اسارت 

آزاد شدند.

مأموریت برای خیانت
شاه قبل از انقالب با انتشار کتابی به نام »مأموریت برای وطنم« از کارهای انجام نشده و از 

برنامه هایی که هیچ وقت تحقق نیافت، سخن به میان آورده بود. 
شاه که اهل تحقیق و نگارش و کارهای فرهنگی نبود، کتاب را برایش نوشته بودند. شاه در 

همان سال های سیاهی که در شیراز جشن هنر می گرفت، به خوبی می دانست که:
برنامة دولت در همان سال از لحاظ بهداشتی نامتوازن بود.

طبق آمار در سال 1355 برای هر 3000 نفر یک پزشک و برای هر 19000 نفر یک دندانپزشک 

و برای هر 711 نفر یک تخت بیمارستان وجود داشت. این تعداد کم هم عادالنه در سطح کشور 
توزیع نشده بود و بیشتر آنها در تهران بودند.3

۱-  خاطرات دو سفیر، آنتونی پارسونز، ص ۳۲7 
۲- پاسخ به تاريخ، محمدرضا پهلوی، ص ۲۲5 

۳- اقتصاد سیاسی ايران، محمدعلی کاتوزيان، ص ۳40 
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برنامة نامتوازن موجب شد تا رژیم برای کمبود کارگر ماهر دست به وارد کردن کارآفرین 
بزند. طبق آمار رسمی در فروردین 1356 حدود60000 خارجی فقط با اجازة رسمی در ایران 
کار می کردند و بیش از 10000 نفر هم  به صورت غیرقانونی و حدود 20000 پزشک نیز از 

خارج آورده بودند.
موضوع پزشک وارداتی نیز به یک افتضاح و بسیار مضحک در آمده بود، زیرا:

1 - پزشکانی که از هند، بنگالدش، فیلیپین و... آمده بودند، بسیار کم سواد و کم تجربه بودند.

2 - پزشکان وارداتی چون فارسی بلد نبودند، دولت مجبور شد در کنار هر پزشک یک 

مترجم قرار دهد.
انگلیسی که نمی تواند  به زبان  از طرفی هر آشنا  اندازه مترجم نداشت.  دولت آن   -3

اصطالحات پزشکی را به فارسی ترجمه کند. بنابراین پزشکان وارداتی به خصوص آنهایی که 
به شهرستان های دور اعزام می شدند، تقریباً کارآیی نداشتند، زیرا آنها اغلب نه مترجمی با خود 

داشتند و نه دارویی برای تجویز آن به ارباب رجوع...
با عین حال دولت افتخار می کرد که مشکل درمان و بهداشت به نحو مقتضی حل شده 

است! 
اشتباه شاه در این بود که پذیرش دانشجو را بسیار محدود کرده بود. شاه می پنداشت که 
مشکل اصلی اش با دانشجویان مخالف و اساتید انقالبی است. شاه با همین پندار ناصحیح حتی 
پس از فرار از کشور هم از مجوز بستن دانشگاه و نگرفتن دانشجو به اندازة نیاز دفاع کرده است. 
دِر دانشگاه را بر روی همه باز گذاشتن غلط بود. زیرا هر کشوری فقط به10000 فرد برجسته 

احتیاج دارد.1

امروز که به برکت انقالب اسالمی ما 10 میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه ها و 4 میلیون 
دانشجوی شاغل در سطوح مختلف داریم و هر سال در حدود 1 میلیون نفر به دانشگاه وارد 
می شوند، فارغ التحصیالن عزیز و حتی دانشجویان شاغل در بسیاری از کارهای کشور حضور 

تأثیرگذار و فعال دارند. 
اما شاه با ایران 33 میلیونی فقط می گفت که به 10 هزار فرد برجسته یعنی فارغ التحصیل 
نیازمند است!؟ 10 هزار نفر کجا و 10 میلیون نفر کجا؟ یعنی انقالب اسالمی 1000 برابر خواست 

۱- پاسخ به تاريخ، ص ۲۲۲ 
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شاه فارغ التحصیل برجسته دارد که عمدة آنها نخست فارغ التحصیل دانشگاه انقالبند و با انقالب 
هم دل، همراه و هماهنگ و سپس متخصص و کارآمد.

آخرین کالم این که:
امروز بسیاری از کرسی های دانشگاه های کشور به دلیل نبودن داوطلب خالی هستند، چون 
انقالب به اندازه ای فضای آموزش عالی ایجاد  کرده که مشکل کشور را سریع تر در این مورد 
حل کند. اما تقریباً چند سال است که به دلیل شرایط جمعیتی کشور، از همة ظرفیت ها استفاده 

نمی توان کرد.

عذرخواهی نویسنده از خوانندگان
ما از خوانندگان عزیز که این نوشتار را مالحظه می کنند، معذرت می خواهم.

نویسنده به منظور آشنایی بیشتر مردممان از عملکرد دودمان پهلوی که به مدت 57 سال 
کشور را وابسته به قدرت های استعماری کردند تا همة امکانات کشور را به دست و دامن آنها 
بریزند و مردم را از هستی ساقط کنند، مطالبی را در این کتاب آورده که ممکن است در شأن 
مردم ما نباشد، ولی به لحاظ آن که مشخص شود ریشة همة این دشمن پرستی، فساد- به ویژه 
فساد جنسی گسترده و گستاخانه- در دربار بوده، ناچار از آوردن این مطالب بوده ایم. اما اذعان 
کنیم که آرزو داریم ان شاءاهلل با رفتن دودمان پهلوی، دیگر هرگز این کشور مبتال به چنان 

رژیمی نشود.

در این مجال یک نکتة بسیار مهم قابل تذکر است:
قرآن کریم عامل اصلی نابودی همة اقوام تاریخی به خصوص قوم عاد، ثمود و فرعون را 

در یک چیز می داند:
َفَأْكَثُروا ِفيَها الَْفَساَد1

آنها بسیار فساد کردند و فساد فراگیر شد.

در مقابل پروردگار می فرماید:
َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب2

۱ - سورة فجر، آية ۱۲
۲- همان، آية ۱۳
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سپس و به همین دلیل تازیانة عذاب الهی بر آنان فرود آمد.
َسْوَط یعنی تازیانه. تازیانة عذاب یعنی عذاب تدریجی، ولی ویرانگر.

و سپس با هشدار و انذار به همة افرادی که میل به فساد و گرایش به تباهی دارند، می فرماید:
ِإنَّ َربََّك لَِبالِْمْرَصاِد1 

به طور قطع خداوند تو در کمینگاه است.
یعنی این یک قاعده است که:

 هرکس فاسد شود و بخواهد جامعه را به فساد بکشاند،

نابود خواهد شد. 

ان شاءاهلل که همة ما از پیر و جوان و زن و مرد این اخطار خداوند را خیلی جّدی بگیریم.

۱- همان، آية ۱4





فصل هفتم
وزانة ویدادهای ر ر
سال 1360
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 امام خمیني: 
 من امیدوارم که در این سال جدید هم ملت ما و دولت ما و همة آنهایی که در اداره کشور 

دخالت دارند، از لشکري ها و کشوري ها، همه با هم برادر باشند.
و این نعمت بزرگی که در قرآن کریم او را نعمت »اخوت« ذکر می فرماید، 

و همین نعمت اخوت را موجب این می داند که ما از همة گرفتاري ها نجات پیدا کنیم .
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲۲7(

60/1/8
1- بني صدر گفت: به هیأت حسن نیّت هیچ امتیازي نمي دهیم. 

2- مناطق حساس غرب کشور در عملیات هماهنگ ارتش و سپاه تصرف شد. 
3- عراق با 20 موشک خانه هاي مردم اهواز را درهم کوبید. 

4- پیام نوروزي امام: سال جدید، سال رحمت، برادري و حکومت قانون است.
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 60/1/9
1- جزییات سوء قصد به جان آیت اهلل ربّاني شیرازي.

2- حمالت عراق به مناطق مسکوني هم زمان با سفر سران 8 کشور به ایران متوقف شد. 
3- مصر 8 هزار تن اسلحه در اختیار عراق قرار مي دهد. 

 حضرت امام به دلیل ترور آیت اهلل ربّاني شیرازي مرقوم داشتند:
از سوء قصد به جناب عالي مطلع شدم.

 این نحو برخورد با روحانیون متعهد، برنامة منحرفین بوده و هست،
 و غرض آنها خارج نمودن جمع کاردان و متعهد از صحنه است... 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲4۱(

 60/1/10
1- ایران ضد حملة سنگین عراق به دو جبهة غرب را درهم شکست.

2- جزییات سومین جلسة محاکمه در دفاعیات امیرانتظام. 
3- 23 عامل خطرناک مواد مخّدر و فساد تیرباران شدند. 

60/1/11
1- مراسم با شکوه روز جمهوري اسالمي فردا برگزار مي شود. 

2- ریگان رئیس جمهور آمریکا ترور شد. 
3- دکتر بهشتي: تأکید ما این است که همة شعارهاي فردا در مورد اسالم و قدرداني از امام 

باشد. 
 امام خمیني خطاب به انجمن هاي اسالمي ادارات: 

یك بُعد دیگر، اخالق اسالمي است.
 چه بسا اشخاصي عقاید اسالمي را به حسب واقع تا حدودي دارند،

 لکن اخالق اسالمي را ندارند.
 آن چیزي که مهم است... 

شما باید از خودتان شروع کنید،
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 و خودتان را به اخالق اسالمي آرایش بدهید. 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲44(

60/1/12
حکم ]نمایندگی امام در هیأت حل اختالف به آقای مهدوی کنی [

بسم اهللَّ الرحمن الرحیم 
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ  محمد رضا مهدوی کنی- دامت افاضاته 

جنابعالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نماینده ای که جناب آقای بنی صدر و 
نمایندة دیگری که جناب حجت االسالم آقای بهشتی و جناب حجت االسالم آقای هاشمی 
رفسنجانی و جناب آقای رجائی تعیین می نمایند،1 موارد تخلفات از حقوق قانونی هریك 
رسیدگی بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنایی است، به اقوال و اعمال هرکس 

که موجب اختالف و تشنج در کشور می شود رسیدگی بنمایند. 
و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه های گروهی را مورد بررسی قرار دهید، 

تا هرکس و هرچه به حسب رأی اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد،
در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصالح خود بکوشند؛

و در مرحله بعد به وسیلة رسانه های گروهی به مردم شریف کشور معرفی، 
و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید. 

و دادستان کل کشور شرعاً موظف است تا با بي طرفی کامل، پس از طی کردن مراحل قانونی، 
موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند. 

انتظار می رود که آن چه را به عهدة آقایان گذاشته شده است، که یك تکلیف شرعی است، 
قاطعانه و بدون غمض عین عمل نمایند.

الزم به تذکر است که برای اتحاد بیشتر بین نمایندگان، 
هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگو کردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی 

اکثریت را که موجب تضعیف هیأت گردد نداشته؛ و در صورت تخلف، که موجب جنجال است، 
۱- از طرف ابو الحسن بنی  صدر، آقای شهاب    الدين اشراقی )داماد امام خمینی( و از طرف آقايان: بهشتی و هاشمی  رفسنجانی و 

رجائی، آقای محمد يزدی به عنوان نماينده )در هیأت حل اختالف( تعیین شدند.
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دادستان کل کشور با خود نمایندة متخلف چون سایرین عمل خواهد نمود.
الزم است نمایندگان و افرادی که آنان را تعیین می نمایند و همة نویسندگان و گویندگان 

برای حل معضالت جامعه دست در دست یکدیگر دهند و در حدود قانونی وظایف خویش 
برای پیشبرد مقاصد عالی اسالم تالش نمایند. 

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲48(

60/1/13
امام خمیني: 

آنها باقی هستند و برای شما شرافت تحصیل کرده اند،
و نه فرحناک باشید برای چیزهایی که به دست می آید از دنیا؛ 

برای آن که آن چه از دنیاست فانی است و آن چه برای خدا تقدیم می شود،
باقی و ابدی است.

و این شهدا زنده هستند و در پیش خدای تبارک و تعالی: ِعنَد َربِِّهم یُرَزقُوَن، 
آنها اآلن در درگاه خدای تبارک و تعالی روزي های معنوی و روزي های همیشگی را به آن نایل 

شدند و آن چه که از خدا بود تقدیم کردند و آن چه که داشتند و آن جان خودشان بود، 
تسلیم کردند و خدای تبارک و تعالی آنها را پذیرفته است و می پذیرد و ماها عقب ماندیم .

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲58(

60/1/15
1- انفجار دو بمب در قم 30 مجروح برجا گذاشت. 

2- کمک 65 میلیون دالري آمریکا به عراق. 
3- رجائي خواستار رسیدگي فوري به کار مراجعان ادارات شد. 

 امام خمیني: 
ما انتظار داریم تا هیأتی به تجاوزات و جنایات رسیدگی کامل نماید،
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 و ظالم و متجاوز را معرفی نموده،
 و با آن، طوری عمل کنند تا عبرتی برای متجاوزان به حقوق بشر گردد؛ 

و با این شیوه نیز می توان صلح و آرامش را به جهان برگرداند. 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲5۲(

60/1/16
1- بمباران 4 پایگاه هوایي عراق و تصرف تپة کرخه، دشمن را غافلگیر کرد. 

2- دشمن ظرف یک روز 90 گلولة توپ به شهر اهواز شلیک کرد. 
3- رجائي: به عنوان نخست وزیر تصمیم دارم تا آن جا که مقدور است در مقابل فرمول هاي 

شرق و غرب مقاومت کنم. 
امام خمیني خطاب به مستضعفان کشور: 

شما هستید که کشور را از دست ابرقدرت ها نجات دادید،
و این طبقة عزیز محروم که در ازاي خدمتش غیر از خدا از کس دیگري چیزي نمي خواهد

 و ما همه رهین مّنت شما هستیم،
و اگر الیق باشیم خدمتگزار شما. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲6۲( 

60/1/17
1- ایران تمام راه هاي نفوذي دشمن به گیالن غرب را مسدود کرد. 

2- باند سرمایه داران خارج کنندة ارز در شیراز به دام افتاد. 
3- هیأت اعزامي جنبش غیرمتعهدها شنبه به تهران مي آید. 

 امام خمیني: 
من شما طبقة گودنشینان را از آن کاخ نشینان باالتر می دانم؛

 اگر آنها الیق این باشند که با شما مقایسه بشوند.
من وقتی که در انقالب می دیدم که یك پیرمردی از آن گودنشین ها از آن منزل محقر خرابه

 بیرون می آمد و می گفت که ما با بچه هایمان صبح که می شود می رویم برای تظاهرات، 
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]مباهات می کردم [. 
یك موی شما بر همة آن کاخ نشین  ها و آنهایی که در این انقالب هیچ فعالیتی نداشتند،

 بلکه کارشکنی هم تا آن اندازه که می توانستند می کردند و اآلن هم هر مقدار که بتوانند می کنند، 
یك موی شما بر همة آنها ترجیح دارد؛ بلکه مقایسه یك موی شما با آنها نباید صحیح باشد.

شما این انقالب را به ثمر رساندید،
 و گروه هایی که در سرتاسر این کشور این انقالب را به ثمر رساندند، 
همان زن و مرد محروم ]بودند[ و همان هایی که مستضعف هستند،

و کاخ نشین ها آنها را استضعاف می کنند،
و اینها ثابت کردند که کاخ نشین ها هستند که ضعیفند و پوسیده اند،

و برای این ملت هیچ کاری نکرده اند و نخواهند کرد.  
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲6۱(

60/1/18
1- ایران در نبردي سنگین چغالوند را از اشغال 4 ساعتة عراق آزاد کرد. 

2- آخرین گزارش دادستان کل کشور در مورد رسیدگي به وقایع 14 اسفند دانشگاه. 
3- روزنامة میزان توقیف شد. 

امام خمیني: 
من امیدوارم که اسالم به آن معنایی که هست در ایران پیاده بشود. اگر پیاده بشود، 

شما پیروزیتان صد در صد در همه جا هست و من باز هم تقدیر می کنم از این طرحی که دادید،
 از این اجرایی که کردید، از این امر بزرگی که شما انجام دادید تقدیر می کنم، 

چنان چه از همه قوای مسلحه تقدیر می کنم که مشغولند به فداکاری،
و مشغولند به کارهایی که محول به آنهاست.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲67(       

60/1/19
1- حجت االسالم اشراقي نمایندة رئیس جمهور در هیأت سه نفري شد. 



273

2- کشور پرتغال 120 تن اورانیوم در اختیار عراق گذاشت. 
3- 786 کیلو تریاک و مواد افیوني در نهاوند و سبزوار کشف شد. 

 60/1/20
1- مذاکرات مقدماتي هیأت سه نفره حل اختالف مسؤوالن. 

2- عراق قدرت تعرض به مواضع آزاد شدة غرب را از دست داد. 
3- رژیم آمریکایي السالوادور 1500 کشاورز را در یک گودال قتل عام کرد. 

امام خمیني: 
خود ملت و ملت ها باید خودشان را نجات بدهند. 

ملت ایران با ملت عراق دو نیست و با ملت های مسلم دیگر هم دو نیست؛
این یك ملت است و دارای یك میلیارد جمعیت؛ یك ملت است و دارای خزاین بی شمار و مع األسف،

 به واسطة انحراف اکثر دولت های اسالمی، این یك میلیارد انسان در تحت فشار قدرت های شیطانی 
بزرگ است و این  خزاین عظیم این کشورهای اسالمی به حلقوم این قدرت های بزرگ فرو می رود. 
ملت ها باید قیام کنند و خودشان را از دست حکومت های خودشان و قدرت های بزرگ نجات بدهند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲77( 

60/1/22
1- جنگ در جنوب با عملیات هوانیروز و تهاجم چریک هاي ایران شدت گرفت. 

2- مذاکرات رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه براي وخیم تر کردن اوضاع خاورمیانه و 
خلیج فارس. 

3- آمریکا 5 فروند هواپیما به عراق مي دهد. 
 امام خمیني: 

شماها باید در سرتاسر کشور، جوان ها و پیرها و زن ها و مردها و کودکان باید با اجتماعات خودتان
 و با حضور خودتان در صحنه دست قدرت های بزرگ را همان طور که قطع کردید،

اجازه ندهید که ثانیاً، بتوانند در این کشور یك کاری انجام بدهند.
)صحیفه امام، ج  ۱4، ص ۲85(
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60/1/23
1- بني صدر: غیرمتعهدها باید رسماً از عراق بخواهند که به تجاوز خاتمه دهد. 

2- تصمیمات تازة دولت مصر براي جبران ضایعات حملة هوایي ایران و 40 پایگاه عراق. 
3- گزارش هیأت بررسي شکنجه تقدیم مجلس شوراي اسالمي شد. 

امام خمیني خطاب به شهید قدوسي دادستان کل انقالب:
 از قرار اطالع منکراتي در سطح شهر تهران انجام مي گیرد،

و جدیداً مراکز فحشا و مخالف عفت عمومي تجدید شده است. 
 دادستان محترم موظف هستند در جلوگیري امثال این امور،

اقدام جّدي فوري کنند. 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲86(

60/1/24
1- 800 تن از افراد مسلّح کردستان خود را معرفي کردند. 

2- میشل عفلق به دنبال سفر نمایندة ریگان به عراق وارد بغداد شد. 
3- هیأت اعزامي غیرمتعدها به دهلي نو رفت. 

امام خمیني:
من هشدار می دهم به بعض اشخاصی که در صدد مفسده هستند که ما آنها را می شناسیم؛

 لکن می خواهیم که خودشان به اسالم توجه کنند؛ 
خودشان به اسم این که ما حقوق خودمان را می خواهیم،

به اسالم خیانت نکنند.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲89(

60/1/25
1- حملة برق آساي هوانیروز به نیروهاي دشمن در محور نفت شهر- چغالوند. 

2- تلفات عراق در چهار ماه اّول جنگ 16 هزار نفر اعالم شد. 
3- گروهي از پاسداران و افراد بسیج در حملة مهاجمان مسلّح در نقده شهید و مجروح شدند. 
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امام خمیني خطاب به قواي مسلّح:
من احساس قلبی خودم را نمی توانم با زبان اظهار کنم. 

شمایی که جوان هستید بحمد اهلل و امیدوارم که بعدها ایران از وجود شما استفاده های زیادتری بکند
 و بتوانید خدمت زیادتری به کشور خودتان بکنید، و پیروزي های زیادتری به دست بیاورید،

 برای جهان ثابت کردید که ایران آن طور که آنها گمان می کردند، نیست،
و مادامی که ایمان در قلب شما هست، پیروزید. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲94(

60/1/26
1- پاسداران در درگیري هاي نقده 200 ضدانقالبي را به هالکت رساندند. 

2- وزارت خارجه اظهارات حبیب شّطي علیه ایران را به شدت محکوم کرد. 
3- 74 نمایندة مجلس جوسازي علیه قوة قضاییه را محکوم کردند. 

امام خمیني خطاب به ملّت: 
من از همة ملّت ایران تقاضا دارم که همان طور که از اول در میدان مبارزه با کفر همه حاضر بودید

و در صحنة این مبارزه همه حاضر بودید، 
باز هم ادامه بدهید، که ادامة این نهضت براي اسالم است،

و اسالم عزیز این حق را به ما دارد که در راه او هر جان فشاني که مي توانیم
و هر اقدامي که مي توانیم بکنیم. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲98(

60/1/27
1- کویت و عربستان 6 میلیارد دالر وام نوسازي به عراق دادند. 

2- 50 مهاجم به دادگاه انقالبي اصفهان حمله کردند. 
3- جنگ در دو سوي اروندرود با صف آرایي عراق شدت گرفت. 

امام خمیني: 
فرا رسیدن روز 29 فروردین روز ارتش شجاع و متعهد جمهوري اسالمي را به ملّت ایران 



276

و به قواي مسلّح و ارتش مجاهد تبریك مي گویم. 
تبریك به ارتش و قواي مسلّح و ملّت، که چنین ارتشي دارند. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳00(

امام خمیني: 
اسالم نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم. 

اسالم راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳0۲(

60/1/29
1- عراق در 4 جبهه و غرب به سختي شکست خورد. 

2- اجازة ارسال ارز فروردین ماه دانشجویان مقیم آمریکا صادر شد. 
3- رئیس پاسگاه ژاندارمري نقده و 5 ژاندارم در درگیري با مهاجمین مسلّح به شهادت 

رسیدند. 

60/1/30
1- حمالت هوایي و توپخانه اي عراق 77 نفر را در بیمارستان و خانه هاي سه شهر به خاک 

و خون کشید. 
2- دشمن پاالیشگاه و اسکلة نفتي آبادان را به آتش کشید. 

3- 140 تن به اتهام تحریک و راه بندان جادة کرج دستگیر شدند. 
امام خمیني: 

روحانیت باید این سنگر را حفظ نموده و در ارشاد مردم کوشا باشد. 
حال که قسمتي از کارها به دست شما روحانیون انجام مي شود،

 کار را طوري انجام دهید که رضایت مردم جلب شود...
شما روحانیون در شهر و روستا مردم را ارشاد و با متانت جلو تبلیغات انحرافي را بگیرید. 

)صحیفة امام، ج۱4، ص ۳05( 
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60/1/31
1- چریک هاي ایران به تالفي بمباران پاوه رادارهاي مرزي عراق را منفجر کردند. 

2- عراق در نبردهای سنگین آبادان و شوش 170 کشته و 50 اسیر داد. 
3- راهزنان مسلّح اموال مسافران جادة شیراز - کازرون را غارت کردند. 

4- امام حدود و وظایف هیأت حل اختالف را تعیین کردند. 
امام خمیني: 

باورتان باشد که خود ما هم می توانیم، صنعتی داشته باشیم
و می توانیم ابتکاری داشته باشیم. همین باوِر توانایی، شما را توانا می کند.

)صحیفة امام، ج۱4، ص ۳08( 

 60/2/1
1- بلندي هاي مسلط بر عراق در مرز مریوان به تصرف ایران در آمد. 
2- ترکیه تمام راه ها، راه آهن و بنادر خود را در اختیار ایران گذاشت. 

3- در حملة جنگنده هاي ایران 60 هواپیماي عراق منهدم شد. 

تقریظ ]بر کتاب »پیام خون«1 حاوی بعضی از وصایای شهدا[
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آن چه مقابل شماست جمالتی از وصیت های عده ای از شهدای انقالب اسالمی است.
به راستی انسان را به یاد شهدای صدر اسالم می اندازد. 

من شرمم می آید که خود را در مقابل این عزیزان سرشار از ایمان و عشق و فداکاری به حساب آورم؛ 
آنان با عشق به خدای بزرگ به معشوق خویش پیوستند و ما هنوز در خم یك کوچه هم نیستیم.

خداوندا، این عزیزان از خودگذشته را در جوار رحمت خود بپذیر، 
و ما را از قیدها و بندهای خودبینی و خودخواهی نجات مرحمت فرما. »إنك ذوالفضل العظیم«.

روح اهلل الموسوي الخمینی
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۱۱(

۱- از انتشارات بنیاد شهید انقالب اسالمی، حاوی فرازهايی از وصايای ارزشمند جمعی از شهیدان انقالب اسالمی 
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 60/2/2
1- اولین بودجة]دولت[ بدون کسري تقدیم مجلس شد. 

2- حملة ضربتي تکاوران نیروي دریایي به بخش اشغالي خونین شهر. 
3- کویت 2 میلیارد دالر وام بدون بهره به عراق داد. 

 امام خمیني: 
نگذارید که خداي نخواسته این انسجامي که اآلن بین همه هست، گسیخته بشود. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۱۱(

60/2/3
1- رجائي: هدف اصلي دولت از بین بردن اختالف طبقاتي است. 

2- مقدمات آزادسازي قصرشیرین فراهم شد. 
3- بني صدر رئیس جمهور خواستار تالش بیشتر نیروهاي مسلّح براي بیرون راندن دشمن شد. 

امام خمیني: 
من امیدوارم که شماها که مشغول هستید با قدرت فکري و اتکاي به خداي بزرگ که قدرت مطلق است،

 این مسائل را حل کنید،
و مشکالت ایران را خود شما و سایر برادرنتان حل کنید. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۱5(

امام خمیني: 
ملتی که بخواهد خودش روی پای خودش باشد، آزاد باشد، مستقل باشد،

 این ملت باید مهیا باشد برای این که بعد از پیروزی آن گرفتاري هایی که برای هر انقالبی حاصل می شود، 
تحمل کند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۱۳(

 60/2/4
پیام امام خمیني به ملت ایران به مناسبت والدت حضرت فاطمه )س(: 

پیروز و سرافراز باد نهضت اسالمی زنان معظم ایران. 
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افتخار بر این قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانة خود در صحنة دفاع از میهن اسالمی و قرآن کریم،
 انقالب را به پیروزی رسانده و اکنون هم در جبهه و پشت جبهه در حال فعالیت و آماده فداکاری هستند.

امید است که زنان سایر کشورهای اسالمی،
 از تحول معجزه آسایی که برای زنان ایران در اثر انقالب بزرگ اسالمی حاصل شد، 

عبرت گرفته و بکوشند تا جامعه خود را اصالح نمایند،
و کشورهای خود را به آزادی و استقالل برسانند.

رحمت و برکت حق تعالی نثار زنان با شخصیت اسالم و ایران عزیز.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۱7(

 60/2/5
1- اکثر ارتفاعات مهم غرب از تصرف دشمن خارج شد. 

2- تلفات عراق در نبردهاي سنگین جبهة غرب به 800 نفر رسید.
3- آیت اهلل منتظری: کسانی به اسم والیت تشیع می خواهند نقشه های کیسینجر را پیاده کنند.

 60/2/6
1- زنان ایران خواستار احیاي ارتش هاي اسالمي شدند. 

2- ایران ایجاد استحکامات نظامي در مواضع تصرف شدة غرب را آغاز کرد. 
3- انفجار در میدان آزادي کرمانشاه 7 نفر را شهید و 45 نفر را مجروح کرد. 

 60/2/7
1- 5 نمایندة مجلس، سازمان مجاهدین را عامل درگیري هاي شهري معرفي کردند. 

2- عراق حمالت جنون آمیز به شهرهاي جنوب را از سرگرفت. 
3- بهزاد نبوی: دولت با همکاری مردم در برابر گروه های مخالف انقالب خواهد ایستاد.

4- سرمایه دار انگلیسي مخفیانه از ایران فرار کرد. 
امام خمیني:

من به همة شماها و به همة ملت ایران اطمینان می دهم که مادامی که شما توجهتان به اسالم است 
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و مادامی که خودتان در صحنه حاضر هستید، ]پیروز می باشید[
همان طوری که اآلن هستید...

 باید شماها که در پشت جبهه هستید، توجه کنید که تقویت کنید روحیة ارتش را، 
روحیة پاسداران را، 

و روحیة همة رزمندگانی که در آن جا هستند، 
چه از جهاد سازندگی و چه از توده های مردم و عشایر. 

باید همان طوری که تا حاال پشتیبانی اظهار کردید، از این به بعد هم حاضر باشید،
و پشتیبانی خودتان را از این قوای مسلح اعالم کنید و عمل کنید و همین طور راجع به جنگ زده ها، 

همان طوری که تا کنون مشغول بودید به این که همراهی کنید، از این به بعد هم همراهی کنید،
و نگذارید به این جنگ زده هایی که از خانمانشان آواره شدند، بد بگذرد. 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۲4(

 60/2/8
1- در درگیري خشونت آمیز دیروز تهران دونفر کشته و ده ها نفر مجروح شدند. 

2- عراق به دنباِل استقرار کامِل ایران در بازی دراز، با لشکرکشی زرهی به دشت  ذهاب 
حمله کرد.

3- 3 میگ عراق اهواز را به راکت بستند. 
4- امام تکالیف شرعي نهادهاي انقالبي را تعیین کرد. 

 60/2/9
1- ژنرال هیگ گفت: ریگان اجازه نخواهد داد عربستان سعودي، ایران دوم شود. 

2- حملة گسترده لشکر زرهي عراق با نابودي به گردان تانک سرکوب شد. 
3- پیام رئیس جمهور به همسر خلبان شهید علي اکبر شیرودي. 

پیام امام خمیني به ملت ایران در سالگرد شهادت استاد مطهری: 
آثار قلم و زبان او بی استثنا آموزنده و روان بخش است،

 و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشأت می گرفت،
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 برای عارف و عامی سودمند و فرح زا است؛
 امید آن بود که از این درخت پر ثمر، 

میوه های علم و ایمان بیش از آن چه به جا مانده، چیده شود،
 و دانشمندانی پر بها تسلیم جامعه گردد.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۲5(

 60/2/10
1- آمریکا طي 5 سال ارتش مصر را تجدید سازمان مي کند. 

2- رجائی: تا کنون به احترام امر امام در برابر سیل اتهامات سکوت کرده ایم. 
3- ایران در آخرین نبرد سنگین، دشمن را تا دورترین مواضع خود عقب راند.

امام خمیني خطاب به کارگران در روز کارگر:
و ای ملت بزرگ قهرمان و شهیدپرور!

 بیدار باشید که این تفاله های استعمار، دختران و پسران شما را آلت دست جهان خواران چپ و راست
قرار ندهند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۲7(

 60/2/12
1- ایران در جنگ تن به تن تپة اشغالي دزفول را پس گرفت. 

2- 3 جاسوس بین المللي آمریکا و اسرائیل در شیراز تیرباران شدند. 
3- راه پیمایي با شکوه روز کارگر در سراسر کشور برگزار شد. 

4- گروه های آشوبگر میتینگ قانونی میدان آزادی را به خاک و خون کشیدند.

 60/2/13
1- ایران مواضع اشغالي قصرشیرین و ضدحملة دشمن به دزفول را درهم کوبید. 

2- مالقات بختیار با سادات. 
3- 22 نفر در سیل خراسان کشته شدند. 
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 60/2/14
1- سیل خراسان اجساد قربانیان را به خاک شوروي برد. 

2- ناخدا و 10 خدمة انگلیسي کشتي متجاوز به منطقة جنگي، به بوشهر منتقل شدند. 
3- جنگ سنگین جبهة دزفول به نبرد تن به تن کشیده شد. 

4- خانة تیمي گروه فرقان در تبریز کشف شد. 

60/2/15
1- عراق در جنگ تن به تن جبهة دزفول با شکست سنگین عقب نشست. 

2- 7 قاچاقچي و مفسد در تبریز تیرباران شدند. 
3- خشم قیام هواداران بابی ساندز سراسر ایران را فراگرفت.

60/2/16
1- عراق با صدها کشته در جبهه هاي گیالن غرب، دزفول و آبادان به سختي شکست خورد. 

2- سالگرد تصفیة خونین رهبران مسلمان در کادر مرکزي سازمان مجاهدین خلق. 
3- نخست وزیري و سپاه پاسداران از قیام مردم ایرلند تجلیل کردند. 

4- وزارت خارجه دالیل و چگونگی توقیف کشتی متجاوز به منطقة جنگی را اعالم کرد.

60/2/17
1- ایران نیروهاي عراق را تا مرز »بابا هادي« در غرب عقب راند. 

2- دکتر بهشتي: هدف شوراي عالي قضایي تأمین آزادي، افراد و گروه ها بر مبناي قانون 
اساسي است. 

3- 440 زندانی ایرلند در ادامة را ه  بابی ساندز دست به اعتصاب غذا زدند.

60/2/19
1- ]آیت اهلل[ موسوي اردبیلي الیحة قصاص را تأیید کرد. 

2- آیت اهلل خامنه اي: کلیّة مناطق مرزي کردستان آزاد شد. 
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3- موشک   های عراق محلة فقیرنشین اهواز را به خاک و خون کشید.

 60/2/20
1- گزارش کامل حملة هوایی عراق برای کشتار اسرای مسلمان در زندان های حزب دمکرات.

2- ایران خواستار به تعویق افتادن کنفرانس اسالمی بغداد شد.
3- 83880 حشره کش احتکار شده کشف شد.

60/2/21
1- مریوان برای چهارمین بار گورستان عراقی ها شد.

2- 56 عامل بمب گذاری وابسته به گروه اویسی دستگیر شدند.
3- 6 قاچاقچی شورشی زندان مشهد برابر جوخة اعدام ایستادند.

امام خمیني:
آذربایجان و علمای آذربایجان در طول تاریخ، پاسداران اسالم و کشور بوده اند، و ان شاء اهلل، خواهند بود.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۲7(

60/2/22
1- عراق مناطق مسکونی آبادان، جزیرة مینو و روستاهای اروندکنار را به توپ بست.

2- شهیدان بمباران سردشت به 50 نفر رسید.
3- طرح مسائل گروگان ها و خرید 56 میلیون دالر اسلحه در جلسة سّری امروز مجلس

60/2/23
1- دزفول قهرمان، دیروز هم زیر آتش موشک و گلوله مقاومت کرد.

2- هیأت اعزامی کنفرانس طائف بار دیگر به تهران آمد.
3- مردم ایرلند خیابان ها را برای جنگ با انگلیس سنگربندی کردند.

60/2/24
1- فرانسه تحویل کشتی های جنگی ایران را به تعویق انداخت.
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2- عزای عمومی ایران به احترام شهدای بمباران زندان »دولتو«.
3- 12 قاچاقچی هرویین تیرباران شدند.

60/2/26
1- ارتفاعات »دودان« تا مرز آزاد پاک سازی شد.

2- عراق 21 موشک و گلولة توپ بر سر مردم اهواز و دزفول فرو ریخت.
3- 10 هزار نفر سال گذشته در فرانسه خودکشی کردند.

60/2/27
1- محاصرة 7 ماهة آبادان چگونه درهم شکست.

2- بسیج عمومی مردم فلسطین برای جنگ با اسرائیل.
3- ایرلندی ها خرید اجناس انگلیسی را تحریم کردند.

امام خمیني خطاب به آیت اهلل سید ابراهیم حق شناس1:
کسالت جنابعالی موجب تأثر است. 

از خداوند متعال سالمت جنابعالی را خواستارم که با عنایت خاصه به جنابعالی توفیق مرحمت فرماید که
 به خدمت های ارزنده خود ادامه داده و مردم محترم محل »جهرم« از وجود محترم جنابعالی استفاده نمایند.

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳46(

60/3/2
1- ایران 3 منطقة اشغالی را آزاد کرد و 1200 عراقی را اسیر نمود.

2- آیت اهلل منتظری: جبهه های تازه در روزنامه ها نیافرینید.
3- 200 پروندة سّری وزارت خارجه را به سرقت برده اند.

امام خمیني:
اشکال ما این است که مواجه هستیم با اشخاصی که بدون توجه به مشکالت و بدون توجه به خواست های ملت، 

۱- از روحانیون و علمای بزرگ جهرم
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به مجرد این که گفته می شود که فالن مرکز باید اسالمی باشد، 
آنها می گویند:

- یعنی تخصص نباشد.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳57(

60/3/3
1- تهاجم گستردة عراق برای تصرف مجدد مناطق آزادشده، درهم شکست.

2- ارتباط تشکیالتی بمب گذاران داخلی با بختیار، فرح و رضا پهلوی فاش شد.
3- رسیدگی به دعاوی 3 میلیارد دالری ایران و آمریکا آغاز شد.

60/3/4
1- ایران با سرکوب ضدحملة عراق مواضع آزادشدة غرب را مستحکم کرد.

2- فرانسه: فرانسه مطمئن ترین هم پیمان آمریکاست.
3- علی محّمد بشارتی نمایندة مجلس در پاسخ سؤال کیهان در مورد سرقت اسناد وزارت 

خارجه گفت: سارقین می باید تحت شدیدترین پیگردها قرار گیرند.

60/3/5
1- ایران با تصرف امتداد بلندی های اهلل اکبر به سوی مرز پیش رفت.

2- سپاه پاسداران برای نبرد با اسرائیل اعالم آمادگی کرد.
3- سازمان اسناد سّری وزارتخانه ها همکاران خود را معرفی کردند.

60/3/6
1- ایران هم زمان با پیشروی های جنوب دست به تهاجم تازه ای در غرب زد.

2- میتران از قرارداد کمپ دیوید ستایش کرد.
3- فرانسه کارشناس مبارزه با مجاهدان عراقی به بغداد فرستاد.

4- نمایندگان مجلس امروز با امام ]خمینی[ دیدار کردند.
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امام خمیني:
آن که راجع به مجلس است یك مقدار زیادش را دیشب از تلویزیون آقایان دیدند، 

که من در سال قبل آن مسائل را گفتم. و باید عرض کنم که:
مع األسف آن که من می خواستم نشده است. 

من می خواستم که این مجلس یك معلم باشد از برای همة کشور، 
و برای مجلس های بعد و نسل های آینده، 
که کیفیت مشاورة وکال باید این نحو باشد.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳65(

60/3/7
1- ایران بلندی های مسیر پاوه - مریوان را تصرف کرد.

2- امام در مورد تجاوز از حدود قانون به مسؤوالن اخطار کرد.
3 -  شکست مأموریت فرستادة ریگان و پایداری سوریه در مقابل توطئة آمریکا

4- امام خمینی خطاب به بنی صدر: بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما 
چیست و یک انفجار حاصل شود.

60/3/9
1- ایران حلقة محاصرة پادگان »یانی نبوک« در خاک عراق را تنگ تر کرد.

2- آیت اهلل خامنه ای: نیروهای اسالم در تمام جبهه ها برتری دارند.
3- بنی صدر در پاسخ تهدید امام: من در خطی که هستم با استقامت می ایستم.

60/3/10
1- حملة بزرگ ایران برای آزادسازی نوسود.

2- دکتر چمران جزییات تصرف ارتفاعات اهلل اکبر و شحطیه را تشریح کرد.
3- 300 نظامی عراق در عملیات نوسود کشته و اسیر شدند.

4- امام خمینی: کسی که به اسالم اعتقاد داشته باشد، به اختالف دامن نمی زند.
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امام خمیني:
انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تالوِت قرآن بر بشر این است 

که تزکیه پیدا بکنند و نفوس مصفا بشوند از این ظلماتی که در آنها موجود است،
تا این که بعد از این که مصفا شدند، ارواح و اذهان آنها، قابل این بشود که کتاب و حکمت را  بفهمند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳88(

60/3/12
1- آمریکا و شوروی یک ماه قبل از جنگ از حملة عراق به ایران مطلع بودند.

2- تأسیسات نفتی، بندری و گمرک عراق در ساحل اروند به آتش کشیده شد.
3- 29 قداره بند وابسته به گروه »سلطنت خواه« دستگیر شدند.

امام خمیني:
در موعظه هم این طور است که انسان باید هم خودش، خودش را موعظه کند، 

هم در معرض موعظه واقع بشود. 
همة انسان ها احتیاج به موعظه دارند، هیچ انسانی نیست که محتاج نباشد به وعظ، 

منتها انسان های طبقة باال واعظشان خداست .
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳95(

60/3/13
1- مسیرهای راه پیمایی بزرگداشت قیام خونین 15 خرداد تعیین شد.

2- توپخانة عراق امدادگران و محرومان جنگی بیمارستان آبادان را قطعه قطعه کرد.
3- اسرائیل در انتظار دستور آمریکا برای حمله به سوریه آماده می شود.

60/3/14
1- برای آزادسازی شهر نوسود نبرد سنگین زمینی و هوایی به اوج رسید.

2- 42 محتکر، گران فروش و متقلب محاکمه و مجازات شدند.
3- هواپیماهای عراقی بار دیگر پاوه را بمباران کردند.
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4- امام در 15 خرداد 1342: خمینی را اگر دار بزنند، تفاهم نخواهم کرد.

60/3/16
1- آیت اهلل خامنه ای: اسرای داوطلب عراقی برای نبرد با رژیم صهیونیستی به فلسطین اعزام 

می شوند.
2- عراق، عربستان را محرک جنگ علیه ایران معرفی کرد.

3- دستور آزاد کردن 2 میلیارد دالر دارایی های ایران در آمریکا صادر شد.
4- امام خمینی: 15 خرداد روز حماسه و تولد جدید اسالم است.

امام خمیني:
ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند

و بار مسؤولیت استقالل واقعی را در تمامی ابعادش به دوش کشند
و با افتخار پیام رهایی مستضعفین را در جهان سر دهند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 408(

امام خمیني:
آمریکای جهان خوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت

و تا قطع هر دو دست آن، به مبارزة خدایی خود ادامه خواهند داد.
   )صحیفة امام، ج ۱4، ص 408(

60/3/17
1- شهر پنجوین عراق زیر آتش شدید ایران در آستانة سقوط قرار گرفت.

2- 45 میلیارد ریال برای اشتغال بیکاران و افزایش تولید در کشور اختصاص یافت.
3- پیام خانواده های قربانیان ایرلندی زندان های انگلیس به ملت ایران

60/3/18
1- دادستان کل کشور: هیچ نظامی توطئه را تحمل نمی کند.
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2- نیروی کمکی عراق در راه نجات پنجوین از زمین و هوا درهم کوبیده شد.
3- جزییات و اسامی دستگیرشدگان خرید 56 میلیون اسلحه فاش شد.

4- پیام و اظهارات رئیس جمهور دربارة توقیف روزنامة انقالب اسالمی1
5- شاه عربستان کشورش را به مقصد نامعلومی ترک کرد.

60/3/19
1- 11 منطقة مرزی و چند پادگان عراق در کنترل نیروهای ایران قرار گرفت.

2- هاشمی رفسنجانی: این که نمایندگان مورد تعرض قرار بگیرند، پدیده ای زشت و نازیباست.
3- حاکم شرع بهشهر: در قدرت ما نیست که نسبت به آمریکا بجنگیم و او را بازخواست 

کنیم و تأدیب کنیم.
4- امام: هرکس برخالف قانون عمل کند، دیکتاتور است.

60/3/20
1- حمالت عراق به ارتفاعات آزادشدة غرب از زمین و هوا سرکوب شد.

2- مردم انقالبی تهران مخالفان قانون را در چند نقطة شهر متفرق کردند.
3- سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای ایجاد آرامش آماده شد.

امام خمیني:
ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران،

آقای ابو الحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده اند.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 4۲0(

60/3/21
1- بنی صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد.

2- ایران گذرگاه کلیدی دشت  ذهاب را تسخیر کرد.
3- ژنرال هایزر: مأموریت من در ایران حمایت از بختیار و کودتای نظامی بود.

۱-  اين روزنامه متعلق به بنی صدر بود و توقیف روزنامة وی، يعنی »سقوط آزاد« او.
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4- ایران 200 نظامی دیگر عراق را امروز اسیر کرد.

60/3/23
1- زلزلة وسیع در گلباف یزد، هزاران نفر در این زلزله جان خود را از دست دادند.

2- عقب نشینی عراق در جبهة بزرگ »دارخوین« به 4 کیلومتر رسید.
3- آیت اهلل صدوقی از امام تقاضای معرفی افراد قانون شکن کرد.

امام خمیني:
عزیزان دانشگاهی من و عزیزان فیضیه من!

آگاه باشید که دشمن ها در صددند بین شماها تفرقه بیندازند! 
و توجه داشته باشید که اگر دانشگاه و فیضیه اصالح بشود، 

کشور شما استقالل خودش را بیمه می کند!
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 4۳۲(

60/3/24
1- قوای ایران در انتظار دستور حملة نهایی برای تصرف شهر پنجوین عراق.

2- درگیری های چند روز اخیر تهران و شهرستان ها چند کشته و زخمی برجا گذاشت.
3- زلزله چند بار دیگر ویرانه های گلباف را زیر و رو کرد.

4- امام خمینی: دشمنان ما بیشتر از همه روی دانشگاه انگشت گذاشتند.

60/3/25
1- ایران 10 ضدحملة عراق به مناطق آزادشدة غرب و جنوب را درهم شکست.

2- 7 جاسوس صهیونیست ها و همکار ساواک منحله در همدان تیرباران شدند.
3- اسکله های البکر واالمیّه عراق بمباران شد.

4- امام خمینی: امور سیاسی نباید بر پادگان ها حکومت کند.
امام خمیني:

)بنی صدر می گوید(:
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»من نه این مجلس را قبول دارم، نه آن قوه قضاییه را قبول دارم و نه آن شورای نگهبان را قبول دارم
 و نه این هیأت سه نفری را، که خودم هم یکیش را تعیین کردم، قبول دارم و هرچه هست باید من بکنم،

این نباشد در کار، سایرین مانعی ندارد«!
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 46۲(

60/3/26
1- عراق سه روز پیاپی اهواز و دزفول را به موشک و توپ بست.

2- نماینده و مشاور فرهنگی رئیس جمهور از بنی صدر کناره گیری کردند.
3- مردم انقالبی تهران و شهرستان ها در راه پیمایی های باشکوه به سخنان امام لبیک گفتند.

4- امام خمینی: در تمام طول تاریخ سلطنت رضاخان و محمدرضا چنین جساراتی به قرآن 
و اسالم نشده است.

60/3/27
1- ایران نیروهای عراق را 14 کیلومتر از دامنة بلندی های اهلل اکبر عقب راند.

2- راه های ورود و خروج پنجوین عراق در کنترل نیروهای ایران قرار گرفت.
3- مجلس جزییات الحاق دادگاه های انقالب به دادگستری را تصویب کرد.

60/3/28
امام خمیني:

سعی کنید اخالق اسالمی را همیشه در مد نظر داشته باشید و از شعارهای زننده پرهیز کنید
و با حضور دایمی خود، کیْد هرج و مرج طلبان را خنثی کنید.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 475(

60/3/30
1- ایران در غرب و جنوب استحکامات نظامی عراق را درهم کوبید.

2- 43 زایر در تصادف دلخراش جادة کرج- قزوین کشته شدند.
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3- میلیون ها نمازگزار جمعه خواستار عزل و محاکمة بنی صدر شدند.
4- امام خمینی: به هوش باشید که ایران در آستانة به ثمر رسیدن انقالب اصیل شماست.

60/3/31
1- ایران از هوا و دریا به مواضع دشمن در جنوب حمله برد. 

2- هجوم مسلّحانة مجاهدین خلق به مردم با خشم انقالبي توده هاي مسلمان مواجه شد. 
3- رئیس مجلس: آشوب مجاهدین و فداییان اقلیت بهترین گواه عدم کفایت رئیس جمهور 

است. 
4- بختیار: اگر بني صدر سرنگون شود، در ایران حمام خون جاري خواهد شد!؟ 

5- همسر بني صدر در بنز ضـدگـلـوله رهبري مجـاهـدین خلق و مهاجمان مسلّح به مردم 
دستگیر شد. 

60/4/1
1- جادة  ماهشهر و بخش های وسیعی از جبهة آبادان پس از 7 ماه اشغال آزاد شد.

2- چمران چگونه در جبهة سوسنگرد شهید شد.
3- 177 نمایندة مجلس با شعار مرگ بر آمریکا عدم کفایت سیاسی بنی صدر را تصویب 

کردند. 
4-امام بنی صدر را عزل کرد.1

 امام خمینی:
چمران در این دنیا شرف را بیمه کرد.

۱- برابر بند ۱0 اصل ۱۱0 قانون اساسي، رئیس  مهور با رأي نمايندگان مجلس به دلیل عدم کفايت سیاسي محکوم مي شود. 
اين روز در تاريخ سیاسي انقالب روز بزرگ و مهمي است، زيرا ۱77 نماينده پس از دو هفته شور و مشورت و اراية سند مبني بر عدم 
کفايت سیاسي بني صدر، سرانجام او را از برج عاج سقوط دادند، زيرا تا بني صدر ملي گراي چند چهره بر سر کار بود، کشور روي آرامش 

و پیشرفت را نمي ديد. حاصل آرای مجلس شوراي اسالمي در مورد بي کفايتي بني صدر بدين شرح بود: 
الف( تعداد نمايندگان حاضر ۱90نفر. ب ( تعداد موافقان بي کفايتي بني صدر ۱77 نفر.  ج ( تعداد مخالفان يک نفر)صالح الدين بیاني 
نماينده خواف(. د ( تعداد آرای ممتنع ۲۱ نفر )۱- رضا اصفهاني۲- هرار خاالتیان۳- محمد مجتهد شبستري4- محمدجواد حجتي 

کرماني 5- خلیلي 6- شهرکي 7- برومند 8- محمد شجاعي 9- رجائیان ۱0- سیدمحمدمهدي جعفري( 
حضرت امام خمیني نظر نمايندگان مجلس را در مورد بي کفايتي بني صدر تأيید کردند. 
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باید من متأسف باشم از این مسائل که گرفتارش هستیم. 
من نمی خواهم که شماها هم  به سر نوشت دیگران مبتال بشوید. 

من نمی خواستم که آنها هم این سرنوشت را داشته باشند. 
من در حاالت همه تان مطالعه کردم و می کنم و نمی خواهم که منتهی بشود آن رأیی که من دارم به این که:

 شما- خدای نخواسته- دیگر در فکر اسالم نیستید، 
و همه فکر خود هستید. 

مگر من و شما چند سال دیگر هستیم؟
مگر شماها چه قدر می خواهید عمر بکنید؟ 

مگر شما هر مقامی هم پیدا بکنید از مقام رضا خان و محمدرضا خان بیشتر می شود؟ 
عبرت بگیرید! عبرت بگیرید از این حوادث تاریخ. 

تاریخ معلم انسان است.
تعلیم بگیرید از این حوادثی که در دنیا واقع می شود. 

شماها چند سال دیگر نیستید در این عالم، 
چمران هم نیست؛ 

چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسالم جان خودش را فدا کرد،
و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛

ما و شما هم خواهیم رفت. 
مثل چمران بمیرید. 

مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند، بمیرید. 
این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند، مطالعه کنید. 

پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، 
یك روز هم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. 

این جوان های ما که علیل شدند، 
اآلن هم وقتی می آیند از من می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشوند؛ 

پایش را از  دست داده، عصا زیر بغلش هست،
 لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشود.
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 از اینها یك قدری تعلم پیدا کنید.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 49۱(

امام خمینی:
پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر این که

آقای ابو الحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسالمی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان 
را از ریاست جمهوری اسالمی ایران عزل نمودم.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 480(

60/4/4
1- دموکرات ها تشییع کنندگان جنازة یک پاسدار را در مهاباد به رگبار بستند.

2- ایران در جبهة غرب تهاجمات جدید عراق را متوقف کرد. 
3- مردم 19 شهر فردا نمایندگان خود را براي مجلس انتخاب مي کنند. 

4- انتخاب رئیس جمهور جدید ایران در جمعة دوم مرداد انجام خواهد شد. 

60/4/6
1- آیت اهلل خامنه اي امام جمعة تهران و نمایندة امام در شوراي عالي دفاع ترور شد.1 

2- ایران حمالت سنگین دشمن به غرب کشور را درهم کوبید. 
3- 8 مهاجم کومله و دموکرات اعدام شدند. 

60/4/7
1- ایران بلندی های حساس عراق را در مرز مریوان تصرف کرد.

2- با انفجار بمب در سالن حزب جمهوري اسالمي دکتر بهشتي و 70 تن ازمسؤوالن و 
مقامات و شخصیت هاي کشور توسط منافقین به شهادت رسیدند. 

۱- آيت اهلل خامنه ای که براي سخنراني به مسجد ابوذر تهران رفته بودند، توسط بمبي که در ضبط صوت جاسازي شده بود، شديداً 
مجروح شدند.
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3- اسناد مالقات ها و گفت وگوهاي بني صدر پیش از ریاست جمهوري با مأمور »سیا«.
4- امام خمینی: دست جنایتکارانی را که از آمریکا دستور می گیرند از کشورتان کوتاه 

کنید.
5- آخرین خبرها از وضع جسماني و ترور امام جمعة تهران. حال آیت اهلل خامنه اي پس از 

ترور اخیر خوب و رو به بهبودي است. 
امام خمینی:

گرچه فقدان شهیدان عظیم الشأن برای ملت خسارتی عظیم و برای بازماندگان محترمشان
 مصیبتی جانکاه و به دوش همة ما سنگینی می کند،

 اینان سرمایه های بزرگی بودند جبران ناپذیر، 
و برادران و فرزندانی بودند که همه را به سوگ نشاندند، 

لکن آن چه مایة تسلی است، 
خدمت ارزندة بزرگی است که اینان با همت عظیم خود به اسالم و کشور کرده اند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 477(

امام خمینی:
به کسی سوء قصد کردند که آوای دعوت او به صالح و سداد در گوش مسلمین جهان 

طنین انداز است.
 اینان در این عمل غیر انسانی به جای برانگیختن و رعب، 

عزم میلیون ها مسلمان را مصمم تر و صفوف آنان را فشرده تر نمودند.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 504(

60/4/8
1- آیت اهلل بهشتی پس از سال ها مبارزة خستگی ناپذیر و تحمل فحاشی های آمریکا و ایادی 

داخلی اش به خدا پیوست.
2- بیش از 20 نمایندة مجلس به شهادت رسیدند.

- روزنامة کیهان با چاپ عکس علی محمد بشارتی نمایندة جهرم در مجلس شورای اسالمی، 
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وی را به عنوان شهدای هفتم تیر محسوب نمود.)که در تصویر ذیل با کادر مشکی مشخص شده 
است(
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4- امام خمینی: ترور شخصیت ها، قدرت مقاومت را در صفوف فشردة ملت باالتر برد.
 امام خمینی در مورد شهادت شهید آیت اهلل بهشتی:

آن چه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است،
و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 5۱8(

60/4/9
1- خشم و خروش میلیونی مردم علیه آمریکا در تشییع جنازة 72 شهید بزرگ انقالب.

2- 11 عامل صهیونیزم و ترور مسلحانه در زندان اوین تیرباران شدند.
3- شهید ]محمد[ کچویی رئیس زندان اوین توسط منافقین به شهادت رسید.

4- امام خمینی: همه در صحنه باشند، لکن آرامش خود را حفظ کنند.
 امام خمینی در مورد ضایعة هفتم تیر:

ملت ایران در این فاجعة بزرگ 72 تن بي گناه به عدد شهدای کربال از دست داد. 
ملت ایران سرافراز است که مردانی را به جامعه تقدیم می کند که خود را وقف خدمت 

به اسالم و مسلمین کرده بودند،
و دشمنان خلق گروهی را شهید نمودند که برای مشورت در مصالح کشور گرد هم آمده بودند.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳(

60/4/10
1- طرح انفجار مجلس در خانة تیمی مجاهدین کشف شد.

2- مجلس امروز با بیش از 185 نماینده و 27 دسته گل تشکیل شد.
3- یاسرعرفات: شهادت کسانی را که به دوستی شان افتخار می کردم، به خود تسلیت می گویم.

4- امام خمینی: این کوردالن مدعی مجاهدت به راه خلق گروهی را از خلق گرفتند که از 
خدمتگزاران فعال و صدیق خلق بودند.

امام خمینی:
البته یك ملتی که می خواهد در مقابل همة قدرت ها بایستد، نمی خواهد سازش کند با بلوک غرب،
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 و نمی خواهد سازش کند با بلوک شرق،
و »ال شرقیه و ]ال[ غربیه« 

می خواهد باقی بماند، می خواهد صراط مستقیم انسانیت و اسالمیت را پیش بگیرد، 
باید مهیا بشود از برای این که همة پیشامدهایی که پیش آمده است و پیش خواهد آمد. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 7(

 امام خمینی خطاب به روحانیون تهران:
ما را کنار گذاشتند و مقدرات ما در آمریکا تدوین می شد.

 این شاه مخلوع و ملعون اقرار کرد این معنا را و از بس احمق بود، 
پدر خودش را هم به لجن کشید؛ 

و از بس خودخواه بود حاضر شد که پدر خودش را هم به لجن بکشد!
 می گفت که اسمایی را می نویسند از سفارتخانه که اینها وکیل باید بشوند، می آورند پیش ما،

ما هم همین کار را می کردیم .
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱۳(

60/4/11
1- 7 خانة تیمی مجاهدین و فداییان اقلیت در مشهد کشف شد و گروهی دستگیر شدند.

2- نیروهای انقالب 30 موضع حّساس دشمن را در جنوب کشور درهم کوبیدند.
3- تلگرام تبریک و تسلیت خانوادة امام موسی صدر خدمت امام خمینی.

سابق  مثل  رئیس جمهوری  و  نشوید  حاضر  انتخابات(  )برای  شما  اگر  خمینی:  امام   -4
)بنی صدر( برایتان بتراشند و بازی بدهند، همة ما، همه مسؤول هستیم.

امام خمینی:
نباید ما فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم. 

ما در جنگ با آمریکا و تفاله های آمریکا ]هستیم [،
 این تفاله هایی که قالب زدند خودشان را،

و ما غفلت کردیم، اآلن هم هستند. 
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باید هریك از اینها را شناسایی کنید و به دادگاه ها معرفی کنید،
ننشینید که باز یك جایی را آتش بزنند.

... خط این بود که اصاًل آمریکا منسی بشود. یك دسته شوروی را طرح می کردند تا آمریکا منسی بشود، 
یك دسته »اهلل اکبر« را کنار می گذاشتند، سوت می زدند و کف می زدند آن هم روز عاشورا. 

خط این بود که این قضیة »مرگ بر آمریکا« منسی بشود.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲9(

60/4/12
امام خمینی در پاسخ تلگرام تسلیت یاسر عرفات:

پیام تسلیت آن جناب در مورد فاجعة دلخراش اخیر، که منجر به شهادت جمع بسیاری 
از عزیزان ما گردید، واصل و موجب تشکر گردید.

 از خدای تعالی علّو درجه برای شهیدان، و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم .
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳4(

60/4/13
1- عراق با 380 کشته و اسیر از بلندی های حساس غرب عقب نشست.

2- مردم 40 خانة تیمی مجاهدین را کشف کردند.
3- هاشمی رفسنجانی: در ایران دو جریان اصلی نفاق وجود دارد:
                                                            مجاهدین خلق و لیبرالیسم.

60/4/14
1- واحدهای نظامی ایران با سرکوب 3 ضدحملة عراق در نوسود به مرز رسید.

2- پزشک معالج حال امام جمعة تهران )آیت اهلل خامنه ای( را خیلی خوب توصیف کرد.

60/4/15
1- مهندس انصاری استاندار مکتبی گیالن ترور شد.
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2- قرارداد 1/8 میلیارد دالری تسلیحاتی عراق و انگلستان.
3- حملة سنگین قوای ایران به مواضع حساس دشمن در دشت ذهاب

60/4/16
1- واکنش سریع ایران، حملة عراق را به نوسود و بازی دراز درهم شکست.

2- همکاری مشترک ایران و چین علیه انقالب اسالمی.
3- سپاه برای دستگیری عامالن انفجار)هفتم تیر( از مردم کمک خواست.

60/4/17
1- حملة عراق برای شکستن دیوار دفاعی ایران در نوسود شکست خورد.

2- حسنین هیکل مأموریت خود را برای ابالغ پیام کارتر به بنی صدر و آزادی جاسوسان 
را فاش کرد.

3-  اعترافات مشاوران بنی صدر دربارة روابط پشت پرده با نهضت آزادی، مجاهدین، سرمایه داران، 
مائوئیست ها و ملی گراها. 

4- ترکیه تجهیزات نظامی به عراق تحویل می دهد.

60/4/18
1- ایران با تصرف نوسود کنترل مرزهای منطقه را به دست گرفت.

2- آیت اهلل خامنه ای: چنین فاجعة پلید )فاجعة هفتم تیر( حاکی از عجز دشمن است.
3- عراق به پاس نادیده گرفتن بمباران های اسرائیل به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

امام خمینی خطاب به هواداران صدام که جنگ در ماه رمضان را حرام می دانستند:
او و دوستان آمریکایی اش نمی دانند که ماه مبارک رمضان »شهر حرام« نیست. 

صدام در یکی از ماه های حرام علیه ما به جنگ برخاست و کسی از طرفدارانش به او اعتراض نکرد. 
امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳9(
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امام خمینی به مناسبت پیروزی بزرگ رزمندگان اسالم جبهة نوسود:
این پیروزی و دیگر پیروزي های آینده و گذشته با تمام سازوبرگ بسیاری که از جانب ابرقدرت ها 

و دارودستة آنان در اختیار دشمن گذاشته شده است،
پیروزی ایمان و اسالم است بر جناح کفر و پیروزی ارزش های انسانی است بر طاغوت.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳7(

60/4/20
1- اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری صالحیت الزم را ندارند.

2- سه خانة تیمی مجاهدین در تهران کشف شد.
3- آیت اهلل رفسنجانی: آمریکا، صدام، ارتجاع منطقه و جبهة متحد نامقدس چپ و راست 

مسؤول جنایت در کشور است.
امام خمینی در پاسخ تلگراف حافظ اسد رئیس جمهور سوریه در مورد هفتم تیر:

پیام تسلیت شما در مورد فاجعة جان گداز اخیر، امروز واصل گردید.
از اظهار هم دردی و محبتی که نسبت به ملت ما و بازماندگان این حادثة دلخراش نموده اید، متشکرم؛

و امید است ملل اسالمی با اتحاد و همبستگی در برابر توطئه گران و استعمارگران
استقالل خود را حفظ کرده، سربلند و پیروزمندانه از این مبارزه اسالم و کفر جهانی بیرون آیند.1

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 40(

60/4/21
1- عراق برای جلوگیری از پیشروی ایران مرز نوسود را مین گذاری کرد.

2- تماس های مستقیم بنی صدر با رجوی و منوچهر قشقاوی.
3- 28 خانة تیمی و یک مرکز فعالیت چند گروه کشف شد.

4- شرایط اعدام یا عضو اعضا و هواداران گروه های مسلح
۱- چند نکتة مهم و ظريف راجع به پیام فوق:

الف( با توجه به اين که تصور می شود پاسخ تلگراف های امام به سران کشورها يکنواخت است، پیام فوق خالف آن  را ثابت می کند.
ب( امام نوشته اند: پیام شما امروز واصل شد، امام همان روز پاسخ دادند. اين دلیل دقت امام و اهمیت روابط با کشورها از ديد امام است.
ج( امام در پاسخ به رئیس جمهوری سوريه با محبت تر و طوالتی تر نوشته اند. اين دلیل پراهمیت  بودن نقش حافظ اسد از ديد امام بود.
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60/4/22
1- مبارزة انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد.

2- فرازهای دیگری از کتاب حسنین هیکل دربارة انقالب ایران
3- دستمالچی و جواهریان 2 سرمایه دار بزرگ بازار تیرباران شدند.

متن نامة یک دانش آموز- آقای محمد چراغی- در مورد کمک به جبهه
و پاسخ امام خمینی در جواب ایشان

 بسمه تعالی
 با سالم و درود فراوان بر امام بزرگوار عزیز، 

بنده یك دانش آموز دبیرستان هستم که دو ماه پیش در یك مسابقه دو شرکت کردم 
و نفر اول شدم. برای پدرم که در جبهه جنگ بود، این پیروزی خودم را نوشتم و پدرم

 که از طرف بسیج مبلغ ششصد تومان پول برای مساعده به او داده بودند، 
مبلغ پانصد تومان را به عنوان جایزه برای من فرستاد. 

بنده هم این پول را خدمت شما می فرستم که دوباره خرج جنگ علیه کفر شود.
امام عزیز! اگر در صدر اسالم سربازها آب را به دیگری تعارف می کردند،

ما هم حاضریم نان خود را به همدیگر تعارف کنیم و بدهیم.
ان شاء اهلل مورد قبول گردد.

محمد چراغی، دانش آموز سال سوم دبیرستان
بسمه تعالی 
برادر عزیز!

نامة شما رسید. مبلغ مذکور را قبول کردم و فرستادم برای شما
و من عوض شما به جبهه خدمت می کنم. ان شاءاهلل موفق باشید.

روح اهلل الموسوي الخمینی  
60/4/3 

   )صحیفة امام، ج ۱5، ص 47(۱

۱- اين مطلب چون در صحیفة امام از لحاظ زمانی، پس از تاريخ 60/4/۲۲ آمده بود، ما هم به آن سند استناد کرديم.
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60/4/23
1- گروه کماندویی عراق در حمله به غرب سوسنگرد از هم پاشید.

2- وزیر امور خارجه جزییات همکاری نظامی اسرائیل و عراق را فاش کرد.
3- فرماندة سپاه سردشت و 4 هم رزم او در درگیری با مهاجمین شهید شدند.

60/4/24
1-  عراق با از دست دادن مرزهای غرب، غیرنظامیان اهواز را به توپ بست.

2- 25 تا 50 هزار عراقی در جنگ با ایران )تا امروز 60/4/24( کشته شده اند.
3- اوضاع لبنان با شروع جنگ هوایی اسرائیل و سوریه بحرانی شد.

 60/4/25
1-  ایران سنگین ترین حملة عراق به غرب را چگونه درهم شکست.

2- حملة موشکی چریک های فلسطینی به اسرائیل 3 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت.
3- عراق برای تشدید جنگ علیه ایران مزدور ایتالیایی استخدام کرد.

 60/4/27
1-  آخرین نظامیان عراق در 3 منطقة غرب تارومار شدند.

2- اظهارات عضو مجاهدین در مورد تغذیة مالی، عضوگیری، شرکت در مراسم 14 اسفند 
و اختناق درون سازمانی.

3- فلسطینی ها به تالفی بمباران بیروت با ده ها موشک به اسرائیل حمله کردند.
4- رفسنجانی: هدف آمریکا و ایادی آن بیرون راندن رهبران و یا ملت از صحنة مبارزه است.

امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ...: 
بر سپاه است که حفظ نظم را و انتظامات را بکند و به مراتب باالتر گوش کند،

و با یك برنامه صحیحی، که شوراهایشان تنظیم می کنند، 
آنها هم عمل کنند،
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و خودشان را موظف بدانند بر این که باید همه سرباز اسالم باشند،
و باید همه مراعات نظم را بکنند،

 و همه فرمان فرماندهان را اطاعت کنند، 
که اگر این نظم و انتظام فرماندهی و فرمانبرداری نباشد- خدای نخواسته-

 سپاه موفق به مقصد اصلی خودش نخواهد شد.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱07(

60/4/28
1-  ایران با درهم شکستن حملة دشمن مواضع جدیدی را در دشت  ذهاب فتح کرد.

2- سوریه 2 هواپیمای اسرائیل را سرنگون کرد.
3- دژخیمان صدام به ران و ساق پای یک اسیر ایرانی 7 میخ 10 سانتیمری فرو کردند.

 60/4/29
1- صدام؛ عراق آماده است بنی صدر را بدون قید و شرط بپذیرد.

2- منافقین اقدام به ترور حبیب اهلل عسکراوالدی نمایندة مجلس کردند.
3- پیاده نظام و زره پوش های اسرائیل وارد جنوب لبنان شدند.

60/4/30
1- آیت اهلل گلپایگانی: شرکت در انتخابات ریاست جمهوری الزم شرعی است.

2- چریک های فلسطینی چند مرکز نظامی و صنعتی اسرائیل را منفجر کردند.
3- 13 جانباز دیگر به خیل شهیدان اسالم پیوستند.

 60/4/31
1- بیش از 1500 سازمان و انجمن از ریاست جمهوری رجائی حمایت کردند.

2- شورای امنیت خواستار قطع حمالت اسرائیل علیه لبنان تا 48 ساعت دیگر شد.
3- حملة ایران برای تصرف دومین شهر عراق آغاز شد.
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حکم امام خمینی: 
]انتصاب آقای محمد علی صدوقی به عنوان ناظر بر انتخابات شوراي عالی قضایی [

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ محمدعلی صدوقی- دامت افاضاته 

جنابعالی به نمایندگی از طرف اینجانب در ستاد نظارت بر انتخاب یك نفر عضو شوراي عالی قضایی 
تعیین می شوید تا بر جریان این انتخاب بر طبق مقررات نظارت نمایید.

ان شاء اهلل تعالی موفق باشید.
60 /5 /1

روح اهلل الموسوي الخمینی 

60/5/3
1- ریاست جمهوری رجائی با رأی چشمگیر مردم قطعی شد.

2- گردان مجهز و گروهان ویژة عراق در بلندی های غرب متالشی شد.
3- ترور نامزد نمایندگی اصفهان و برادرزادة 4 ساله اش خشم مردم را برانگیخت.

 60/5/4
1- آرای ریاست جمهوری از 11 میلیون گذشت.

2- دو ضدحملة عراق به ارتفاعات شهر بیاره با شکست کامل روبه رو شد.
3- جامعة روشنفکران یهودی ایران حملة اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کردند.

4- پیکرهای پاک شهیدان انتخابات با شکوه فراوان تشییع شد.

60/5/5
1- آرای مردم برای انتخاب رئیس جمهور از 14 میلیون گذشت.

2- دکتر باهنر نخست وزیر می شود.
3- بخش های تازه ای در محور آبادان- ماهشهر آزاد شد.
4- ضدانقالب مسجد صاحب الزمان)عج( را منفجر کرد.
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 60/5/6
1- حمالت عراق برای پس گرفتن اراضی آزادشدة »کرخه نور« بی نتیجه ماند.

2- بگین )نخست وزیر رژیم صهیونیستی( اسرائیل هر وقت بخواهد لبنان را بمباران می کند.
3- رفسنجانی: ما همیشه شعار مرگ بر اسرائیل را سر می دهیم.

 60/5/7
1- تلفات زلزلة دیشب کرمان تا 5 هزار نفر تخمین زده می شود.

2- ایران 4 پادگان عراق را به آتش کشید.
3- بنی صدر با اخذ پناهندگی سیاسی به پاریس گریخت.

 60/5/8
1- عراق در 6 ضدحمله به کرخه کور 140 کشته و 200 اسیر داد.

2- زلزلة کرمان روستای 3500 نفری را با خاک یکسان کرد.
3- ایران در راه پیمایی فردا »آزادی قدس« را فریاد می کشد.

60/5/10
1- ایران بزرگ ترین انبار مهمات دشمن در جبهة دارخوین را به آتش کشید.

2- کمک های بی سابقة مردم به زلزله زدگان کرمان.
3- ایران مراسم قدس را با مسلسل های متکی به ایمان و قدرت اسالم باید آزاد کرد.

امام خمینی به مناسبت روز قدس:
ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسالمی و انسجام الهی 

صف واحد هستند، مصمم اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به حقوق انسان ها بایستند
و از مظلومان دفاع نمایند، 

و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند.
... خداوند تبارک و تعالی پشتیبان مجاهدین و یار مظلومان است. 

درود بر اسالم عزیز، درود بر مجاهدین در راه حق. درود بر شهدای در راه خدا در طول تاریخ.
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درود بر شهدای ایران و فلسطین و لبنان و افغانستان. 
و سالم بر رزمندگان جبهه های جنگ علیه باطل و سالم بر بندگان صالح خداوند. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 59(

60/5/11
امام خمینی:

همة این عالم در محضر حق تعالی است و تمام خطرات قلبی ما و تمام لحظات عمر ما و تمام آن چه
 که در باطن ما می گذرد، در مغز ما می گذرد، در محضر حق تعالی است

 و ما باید برگردیم به محضر حق تعالی و آن جا در آن محضر دیگر حساب پس بدهیم. 
هرچه آرا زیادتر باشد مسؤولیت زیادتر است  

... خداوند تبارک و تعالی مهیا نکرده یك چیزی را که ماورای خود ما به ما بدهند، 
همة اینها آنی است که ما خودمان به دست خودمان تهیه می کنیم و به آن می رسیم،

 اعمال ماست رد به ما می شود. شاید چندین آیه در قرآن کریم به این معنا اشاره بفرماید
 که اینها اعمال خودتان است، از خارج به شما هیچ چی نرسیده است. 

... شما برای این ملت باید کار بکنید. این مملکتی که به دست شما افتاده است، 
باید ارتش برای این کشور کار بکند، 

سپاه پاسداران، ژاندارمری، همة قوای مسلح باید برای این مملکت خدمت بکنند، 
این امانتی است دست شما. مسأله، مسألة این جا نیست تنها، این جا هم اگر- خدای نخواسته- 
ارتش یك سستی بکند و- خدای نخواسته- یك غلبه ای واقع بشود از غیر- که نخواهد شد- 

آن هم در همین دنیا ننگش بر پیشانی همه است. 
و مسأله، مسألة این جا نیست. مسأله جای دیگری است که ما از آن غافل هستیم. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 7۳(

 60/5/12
1- ایران از هوا و زمین به تأسیسات نظامی و نفتی عراق حمله کرد.

2- نکات تازه ای از فرار بنی صدر فاش شد.
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3- امام خمینی: در خدمت به توده های مستضعف احساس سرافرازی کنید.

 60/5/13
1- مجلس فردا دربارة نخست وزیری دکتر باهنر تصمیم می گیرد.

2- ایران انبار مهمات و سنگرهای عراق را در 3 جبهة جنوب به آتش کشید.
3- 155 نفر در انفجار تهران و کرمانشاه شهید شدند.

 60/5/14
1- دکتر حسن آیت نماینده مجلس و مخالف سرسخت بنی صدر ترور شد.

2- ایران پاسگاه ها و پست های دیده بانی عراق در دو جبهه اروندرود و ایالم را درهم کوبید.
3- دکتر باهنر با رأی مجلس نخست وزیر شد.

60/5/15
1- مراسم سوگواری اربعین شهید مظلوم بهشتی و 72 تن شهید فاجعة 7 تیر در سراسر کشور.

2- سفیر فرانسه از ایران اخراج شد.
3- سپاه اسالم تدارکات نظامی دشمن در آن سوی اروندرود را فلج کرد.

 60/5/17
1- ایران یک منطقة حساس غرب دزفول را آزاد کرد.

2- صلیب سرخ جهانی: ایران رفتار بسیار خوبی با اسرای عراقی دارد.
3- 43 بمب گذار و عامل ترور تیرباران شدند.

 60/5/18
1- ژاندارم های ایران حملة عراق به 3 جبهة ایالم را درهم شکستند.

2- آیت اهلل خامنه ای از بیمارستان مرخص شدند.
3- 4 جاسوس عراق اعدام شدند.
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 60/5/19
1- ایران مواضع دشمن را در دو منطقة عراق به آتش کشید.

2- 14 کودتاچی، سلطنت طلب و منافق تیرباران شدند.
3- 276 کیلو تریاک و هرویین در جادة زاهدان - مشهد کشف شد.

امام خمینی:
اآلن بسیاری از این ممالك هستند که مردمش بیدار شده اند و توجه پیدا کرده اند و مشغولند به کارها. 

ان شاءاهلل، امیدوارم که موفق بشوند و همة ما موفق بشویم که به اسالم خدمت بکنیم.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱0۳(

60/5/20
1- عراق، عرب های جنگ زدة شادگان را هم به توپ بست.

2- عامل ترور ناموفق سرپرست بنیاد شهید دستگیر شد.
3- امام خمینی، معرفی عوامل ترور و انفجار را تکلیف شرعی ملت اعالم کردند.

60/5/21
1- آبادان 40 دقیقه زیر آتش توپخانة عراق مقاومت کرد.

2- شبیخون کماندوهای فلسطینی به گشتی های اسرائیل 20 کشته به جا گذاشت.
3- طرح استخراج نفت در دریای خزر سال آینده اجرا می شود.

60/5/22
1- چریک های ایران با عبور از مرز پاسگاه عراق را با خاک یکسان کردند.

2- توطئة تبلیغاتی صدام و بگین علیه ایران فاش شد.
3- یک مرد چینی با عمل جراحی زن شد و اکنون باردار است!

60/5/24
1- ایران استحکامات عراق را در بخش های اشغالی مهران و نوسود درهم کوبید.
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2- 10 عامل بمب گذاری و ترور و حمله به مردم اعدام شدند.
3- رفسنجانی: تضادهای گذشته با هدایت امام و ارادة مردم به یکپارچگی مبدل شد. 

 60/5/25
1- آرایش جنگی عراق در دشت  ذهاب با حملة سنگین رزمندگان اسالم به هم ریخت.

2- تحلیل جامع رئیس جمهور از خط مشی رهبری مجاهدین خلق
3- سادات آمادگی خود را برای همکاری با بنی صدر اعالم کرد.

60/5/26
1- 11 روستای کردستان از تصرف ضدانقالبیون خارج شد.
2- 249 عضو و هوادار گروه های ضدانقالب دستگیر شدند.

3- امام جمعة سنندج و پسرش به شهادت رسیدند.

60/5/27
1- کابینة باهنر از مجلس رأی اعتماد گرفت.

2- تهاجم وسیع عراق به دشت  ذهاب با 300 کشته و مجروح سرکوب شد.
3- جزییات فاش نشدة توطئة پنج کشور در سرقت ناوچة ایرانی اعالم شد.

امام خمینی:
شما در مقابل همة آنها ایستاده اید و مشت خودتان را گره کرده اید و از اول گفتید: 

»نه شرقی و نه غربی«، 
نه به طرف شرق ما می رویم و نه به طرف غرب، ما استقالل داریم، 

آزادی، آن طوری که در اسالم است داریم و جمهوری اسالمی را می خواهیم.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱09(

 60/5/28
1- عراق ساکنان بی دفاع اهواز، دزفول و شادگان را به توپ بست.
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2- استقبال فلسطین از پیشنهاد ایران برای تشکیل جبهة اسالمی آزادی فلسطین
3- امام خمینی: تا وقتی که شما ایستاده اید، آمریکا کاری نمی تواند بکند.

 60/5/29
1- پایگاه موشکی عراق در جبهة غرب با چند انفجار مهیب منهدم شد.

2- نخست وزیر: جنگ را از رکود درمی آوریم و نمی گذاریم فرسایشی شود.
3- 37 عامل ضدانقالب به اتهام عملیات مسلحانه دستگیر شدند.

60/5/31
1- نیروهای ایران در جبهة دشت عباس 10 کیلومتر پیشروی کردند.

2- جناح سازشکار اوپک مانع افزایش بهای نفت شد.
3- امام خمینی: ملّت صددرصد کارش را خوب انجام داد؛ حاال نوبت آقایان است.

امام خمینی در جمع اعضای هیأت دولت : 
مردم دیْن خودشان را به جمهوری اسالمی تا کنون ادا کردند، به تکلیف خودشان مردم عمل کردند،

 اشکال در ماهاست، باید ماها جواب مردم را بدهیم. 
مردم به آقای رئیس جمهور به آن شور و به آن  طور رأی دادند و به حق هم رأی دادند؛ 
برای این که آقای رئیس جمهور را از خودشان می دانند، کسی نیست که ]خودش را بگیرد[.

... اختیار دست خود شماهاست و شماها باید برای این ملت خدمت کنید و خودتان را خدمتگزار مردم بدانید. 
اگر در ذهنتان بیاورید که من وزیرم و باید مردم از من ]اطاعت [ بکنند، بدانید اصالح نشدید. 

در ذهنتان حتی خلجان بکند، آقای رئیس جمهور در ذهنش خلجان بکند که من شخص اول مملکت هستم
و چه و کذا، این اصالح نشده است. خلجانش هم از شیطان است...  

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱۲0(

 60/6/1
1- ایران مواضع آزادشدة دشت عباس را مستحکم کرد.

2- همسر بنی صدر با هواپیمای فرانسه از چین به پاریس رفت.
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3- حزب جمهوری اسالمی و مجاهدین انقالب خواستار اجرای دقیق اصول 44 و 49 قانون 
اساسی شدند.

60/6/2
1- توپخانه ایران تلمبه خانة جنوب عراق را به آتش کشید.

2- قذافی: حاضریم به نبرد تن به تن با آمریکا برخیزیم.
3- 37 تن از مجاهدین و سخنگوی دولت کودتای 28 مرداد اعدام شدند.

امام خمینی:
ما در این انقالب، پیروزي های فوق تصور داشتیم و مظلومیت هایی زیاد. 

بزرگ تر پیروزی، تحّول یك رژیم 2500 سالة مستکبر و ستمگر به یك رژیم اسالمی 
]بود[ که در راه اسالم می خواهد قدم بردارد و ان شاءاهلل، بر می دارد.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱۲7(

60/6/3
1- دیپلمات های خارجی مقیم تهران کشتار مردم بی دفاع ایران توسط صدام را محکوم 

کردند.
2- رئیس مجلس: مالکیت مشروع هم اگر نامحدود باشد، مسبب استثمار است.

3- عملیات پاک سازی روستاهای آزادشدة نوسود از دو محور ادامه دارد.

 60/6/4
1- عملیات تعرضی عراق در جبهة گیالن غرب با آتش به  موقع ایران سرکوب شد.

2- جرایم سیاسی، نظامی، اداری و مالی کارمندان در 25 مورد مشخص شد.
3-  231 متهم شرکت در ترورها و انفجارها دستگیر شدند.

 60/6/5
1- هلی کوپترهای ایران در میان آتش موشک های عراق 2/5 ساعت مواضع دشمن را کوبیدند.
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2- رجائی: این انقالب حفظ نمی شود مگر آن که ارزش های واقعی آن شناخته شود.

 60/6/8
1- قوای ایران از مرز مریوان - نوسود 8 کیلومتر در خاک عراق پیش رفت.

2- اطالعیة شدیداللحن وزارت امور خارجة ایران در مورد حفاری در مسجداالقصی.
3- پیشروی آفریقای جنوبی در آنگوال به 100 کیلومتر رسید.

60/6/9
1- رئیس جمهور و نخست وزیر به دست عوامل مستقیم آمریکا به شهادت رسیدند.

2- تا تعیین نخست وزیر جدید، وزرا باید وظایف خود را انجام دهند.
3- امام خمینی: اسالم نه وابسته به من است و نه وابسته به تو. اسالم از آن خداست و نباید 

بترسیم از این که چند نفر کشته شدند.
امام خمینی در سوگ شهادت شهید رجائی و باهنر:

منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است: 
إِنا هللِ َو إِنّا إِلَیِْه راِجُعوَن.

 با این منطق، هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند. 
جمعیتی که- ملتی که- خود را از خدا می دانند و همه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از این جا را 

به سوی محبوب خود، مطلوب خود می دانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند. 
آن که شهادت را در آغوش، همچون عزیزی می پذیرد، آن کوردالن نمی توانند مقابله کنند. 

اینها یك اشتباه دارند و آن این که شناخت از اسالم و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسالمی ما ندارند. 
آنها گمان می کنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص، می توانند با این ملت مقابله کنند؛ 
و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم، ملت ما منسجم تر شد.

... ملت ما چون علی بن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسالم، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما
 یك مسألة مهم نیست، گرچه خود واقعه و خود این افرادی که شهید شده اند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند؛ 
و آقای رجائی و آقای باهنر هر دو شهیدی که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. 

و مرحوم شهید رجائی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای باهنر همراه بوده ام،
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 و خداوند خواست که با هم از دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند. 
... من در عین حال که شهادت این دو بزرگوار برای من بسیار مشکل است، در عین حال، 

می دانم که آنها به رفیق اعلی  متصل شده اند و برای آنها آرامش هست و این طور گرفتاري هایی که اآلن 
برای ما هست، دیگر برای آنها نیست و آنها رسیدند به مطلوب خودشان و از این جهت، 

به آنها و به خانواده های آنها و ملت اسالمی تبریك عرض می کنم که چنین شهدایی تقدیم می کنند
... و لو این که رئیس جمهور شهید بشود، نخست وزیر شهید بشود و هر مقامی شهید بشود،

ملت ما هیچ خم به ابرو نمی آورند و کسان دیگر را به جای آنها انتخاب می کنند.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱۳4(

60/6/10
1- نیروی هوایی مواضع و سنگرهای عراق را در غرب بستان منهدم کرد.

2- آیت اهلل خامنه ای دبیرکل حزب جمهوری اسالمی شد.
3- وزارت امور خارجه: نفوذ آمریکا در منطقه ناشی از تفرقة مسلمین است.

امام خمینی:
اسالم و مسلمین باید، مسلمین باید همان طوری که در اسالم هست با تأنی، با طمأنینه، 

بدون این که دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند،
و با اسرا رفتار خوب بکنند و آن چه که قانون اسالمی اقتضا می کند، با آنها عمل بکنند، 

و هر گز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند،
و به طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر موازین اسالمی با آنها عمل بکنند. 

مبادا یك وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که
 باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند.

 با زندانیان رفتار خوب می کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب می کردند و می کنند و بیشتر کنند.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱45(

 60/6/11
1- آزادسازی کرخه کور دیوار دفاعی سوسنگرد و حمیدیه را مستحکم کرد.
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2- رئیس مجلس: مردم نمی گذارند یک جریان ضداسالمی در این مملکت حکومت کند.
3- آیت اهلل مهدوی کنی نخست وزیر شد.

60/6/12
1- ایران با انهدام 30 تانک و گرفتن ده ها اسیر عراقی همچنان در »اهلل اکبر« پیش می رود.

2- دولت جدید برنامة کابینه باهنر را دنبال می کند.
3- مرکز بزرگ مجاهدین در شرق تهران به تصرف مدافعین انقالب درآمد.

60/6/14
1- عراق با 1050 کشته و 260 اسیر از چند جبهة اشغالی جنوب و غرب عقب نشست.

2- رئیس شهربانی جمهوری اسالمی ]سرهنگ وحید دستگردی[که در انفجار نخست وزیری 
مجروح شده بود، شهید شد.

3- اولین پرواز حّجاج 18 شهریور انجام می شود.

60/6/15
1- ایران ضدحمله های عراق به مواضع آزادشدة غرب را درهم شکست.

2- دادستان کل انقالب ]آیت اهلل قدوسی[ به شهادت رسید.
3- امام خمینی: اینان چون خود را مطرود می بینند، از ملت انتقام می کشند.

4- صدام برای فریب مسلمانان، کنفرانس اسالمی در لندن تشکیل داد.
امام خمینی:

امروز تمام دولت ها و بسیاری از ملت های مسلمان می دانند که:
 ملت ایران پس از صدها سال گرفتاری به دست شاهان ستم پیشه و ستمکاران حرفه ای،

 که اسالم عزیز را وسیلة غارتگری و چپاول برای خود و قدرت های بزرگ و اخیراً آمریکای جنایتکار
قرار داده بودند و قرآن کریم و اسالم بزرگ را در معرض خطر می دیدند،

به پا خاستند.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱69(



316

 60/6/16
1- نبرد سنگین غرب به آخرین موضع دشمن در دشت ذهاب کشیده شد.

2- یک تیپ کامل ارتش عراق در عملیات دشت  ذهاب نابود شد.
3- 111 عامل دمکرات ها کشته و مجروح شدند.

60/6/16
1- جنگ برای تصرف حساس ترین بلندی بازی دراز شدت گرفت.

2- اسناد روابط پنهانی رژیم شاه، اسرائیل و اردن فاش شد.
3- امام خمینی: ملتی که 15 خرداد و 17 شهریور را پشت سر گذاشته، کنار نمی نشیند.

امام خمینی:
وفور نعمت هم بحمد اهلل، هست. البته گرانی هم هست. گرانی کجاست که نیست؟ 

جای دیگر مگر گرانی نیست؟ همه جای دنیا گرانی است. 
همه جای دنیا انفجار است. همه جای دنیا خرابکاری است. 

ایران را اگر مقایسه کنیم با ممالك دیگر، معلوم نیست که بیشتر از آنها این چیزها را داشته باشد. 
بنابراین، ما چه گرفتاری داریم؟

شما با دل محکم- و دژ شما اسالم است، پشتوانة شما خدای تبارک و تعالی است، 
صاحب این مملکت امام زمان- سالم اهلل علیه- است،

با دل محکم- مشغول کارتان بشوید و از هیچ یك از این مسائل نترسید.
البته باید اوضاع امنیتی هم با کمال دقت مالحظه بشود؛

 برای این که هریك از شما موظفید که خودتان را حفظ کنید. وظیفة اسالمی است که خودتان را حفظ کنید 
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱9۳(

60/6/17
امام خمینی:

سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضدانسانی و اسالمی است و از ایام اهلل
 و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است، 
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در خاطرة ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۱9۳(

60/6/18
1- ایران به بقایای نیروهای عراقی در دو جبهة غرب یورش برد.

2- 20 تن از اعضای گروه های ضدانقالب اعدام شدند.
3- امام خمینی: ملت به هیچ قدرتی اجازة دخالت در امر کشور را نمی دهد.

امام خمینی:
تمام انبیا برای اصالح جامعه آمده اند، تمام. و همة آنها این مسأله را داشتند که فرد باید فدای جامعه بشود. 

فرد هرچه بزرگ باشد- باالترین فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در دنیا- 
وقتی که با مصالح جامعه معارضه کرد این فرد، باید فدا بشود.

 سیدالشهدا)ع( روی همین میزان آمد، رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد؛ 
که فرد باید فدای جامعه بشود، جامعه باید اصالح بشود:

'' لِیَُقوَم النَّاُس بِالِْقْسط''
 باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند. جان ها را دادند، مال ها را دادند، زحمت ها کشیدند. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲۱7(

60/6/21
1- ایران حساس ترین بلندی مشرف به قصرشیرین را تصرف کرد.

2- اسامی سه تن از عامالن فرار بنی صدر اعالم شد.
3- مردم آذربایجان پیکر آیت اهلل مدنی امام جمعة تبریز را در میان اشک و اندوه تشییع 

کردند. )ایشان توسط منافقین در نماز جمعه شهید شدند.(
امام خمینی در رثای آیت اهلل شهید مدنی:

با شهید نمودن یك تن دیگر از ُذریّه رسول اهلل و اوالد روحانی و جسمانی شهید بزرگ امیرالمؤمنین
 سند جنایت منحرفان و منافقان به ثبت رسید.

 سید بزرگوار و عالم عادل عالي قدر و معلم اخالق و معنویات، حجت االسالم و المسلمین، 
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شهید عظیم الشأن، مرحوم حاج سیداسداهلل مدنی- رضوان اهلل علیه-
 همچون جد بزرگوارش در محراب عبادت به دست منافقی شقی به شهادت رسید.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲۲5(

60/6/22
1- نبرد جبهة غرب در ارتفاعات اطراف قصرشیرین شدت گرفت.

2-  اسرای ایرانی چگونگی گرفتاری و آزادی خود را تشریح کردند.
3- جریان کنونی مصر، آغاز پایان رژیم سادات است.

 نامة امام خمینی به آیت اهلل سید محمدرضا گلپایگانی
 در موردعملکرد قوة قضاییه و تأیید آیت اهلل موسوی اردبیلی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای گلپایگانی دامت برکاته 

پس از اهدای تحیات، 
مرقوم محترم که حاوی مسائلی مربوط به آن چه می گذرد، بود، 

واصل گردید. 
موجب تشکر است که جنابعالی مواظب اوضاع هستید، و تذکرات الزم را می دهید. 

اینجانب از مسائل اطالع دارم؛ 
لکن چون مشکالت زیادی که در کار است و گاهی موجب این نحو امور می شود،

 نیز می دانم و متصدیان امور را غالباً می شناسم، 
و خصوصاً جناب حجت االسالم آقای اردبیلی

 ]سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، رئیس شوراي عالی قضایی [ 
را سال ها است به تعهد به اسالم و کوشا بودن در حفظ احکام اسالم شناخته ام، 

در موارد مورد شك نیز می دانم بدون عذر شرعی اقدام به این نحو امور نمی نمایند، 
مع ذلك گفتم عین مرقوم شریف را به ایشان بدهند تا گزارش این مسأله را خدمت عالی عرض کنند. 
اینجانب به جنابعالی اطمینان می دهم که امثال ایشان به هیچ وجه مایل نیستند تخلف از موازین نمایند، 

لکن مشکالت عجیب گاهی موجب این امور می شود.
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ان شاء اهلل تعالی خداوند به برکت دعای جنابعالی کشور اسالمی را از هر آسیب مصون دارد.
 اخیراً شنیدم جزیی نقاهتی عارض شده است. 

پس از استفسار معلوم شد بحمداهلل رفع گردیده. 
سالمت و طول عمر جنابعالی را از خداوند تعالی خواستارم. 

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲۲9(

60/6/23
1- آتش شدید ایران تحرک نیروهای عراق را در 3 جبهة جنوب متوقف کرد.

2- رئیس مجلس، وزیر دفاع و هیأتی از وزارتخانه  به کره شمالی رفتند.
3- سادات از »سیا« مدال طال گرفت.

60/6/24
1- آرایش جنگی عراق برای حمله به چند جبهة غرب از هم پاشید.

2- مراسم باشکوه بزرگداشت شهید محراب آیت اهلل مدنی و آیت اهلل اشراقی برگزار شد.
3- دادستان کل انقالب، عامل انفجار نارنجک و شهادت آیت اهلل مدنی را معرفی کرد.

60/6/25
1- قذافی تجاوز عراق به ایران را خدمت به امپریالیسم و صهیونیسم خواند.

2- ارتفاعات حساس »گامیشان« در دشت  ذهاب به تصرف ایران درآمد.
3- بانگ اهلل اکبر خمینی رهبر زایران از مسجدالنبی تا فاصله های دور به گوش می رسد.

60/6/26
1- ایران در نبرد هوایی و دریایی جنوب 2 ناوچه، یک جنگنده و سکوی نفتی عراق را 

منهدم کرد.
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2- هم اکنون 4442 اسیر عراقی در ایران وجود دارد؛ به عالوه تعداد قابل مالحظه ای پناهندة  
سیاسی.

3- اسرای ایران در عراق تنها 1570 نفر هستند.

60/6/27
امام خمینی در مورد سالگرد آغاز جنگ:

از ملت عزیز و خصوص دست اندرکاران و قوای مسلح می خواهم که:
هیچ امری آنان را از جنگ تحمیلی اغفال نکند،

و جنگ را سرلوحة همة امور قرار دهند
که دست های خیانتکار برای انصراف آنان از جنگ در کار است.

و به آوارگان مظلوم جنگی تأکید می کنم که:
صبر و شکیبایی را از دست ندهند و مطمئن باشند که:

 خسارات جنگی با خواست خداوند به دست ملت و دولت جبران خواهد شد.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲4۱(

60/6/28
1- ایران دیوار دفاعی 23 کیلومتری عراق را در جبهة جنوب درهم شکست.

2- 150 اسیر، 50 تانک سالم و انهدام 3 هواپیمای میگ و 22 تانک
3- 12 منافق و پیکاری اعدام گردیدند.

60/6/29
1- فالحی جزییات آخرین تحوالت و پیروزی های جبهه های جنگ را اعالم کرد.

2- 81 نفر به جرم فعالیت های ضداسالمی تیرباران شدند.
3- ایران نسبت به انتخاب نمایندة دولت عراق به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل رسماً 

اعتراض کرد.
4- طرح جدید اسرائیل برای نقض آتش بس در لبنان فاش شد.
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60/6/30
1- ایران مواضع آزادشدة جنوب را مستحکم کرد.

2- 4500 خانوار محروم کردستان صاحب زمین شدند.
3- 45 نفر به جرم قیام مسلحانه، جاسوسی و قتل و قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.

60/6/31
1- جنگ جبهة مریوان به عمق 20 کیلومتری خاک عراق کشیده شد.

2- مانور هوایی جنگنده ها و چتربازان بر فراز میدان آزادی.
3- کاالهای جیره بندی شده به جای کوپن با دفترچه توزیع می شود.

امام خمینی در آستانة بازگشایی مدارس سراسر کشور:
امروز باید پدران و مادران مواظب رفتار فرزندان خویش باشند

 که در صورت مشاهدة حرکات غیر عادی آنان را نصیحت نمایند تا گول منافقین و منحرفین را نخورند؛
که در این صورت سعادت دنیوی و اخروی آنان تباه می گردد.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲4۱(

60/7/1
1- پیروزی نیروهای ایران در جنگ تن به تن غرب سوسنگرد

2- ایران اجازه داد خانواده های عراقی با اسرایشان در تهران مالقات کنند.
3- راه پیمایی عظیم آغاز سال تحصیلی برگزار شد.

4- ائتالف گروه های خط امام برای ریاست جمهوری خامنه ای

60/7/2
1- چریک های ایران حلقة محاصرة پایگاه عراقی را هر لحظه تنگ تر می کنند.

2- پلیس مدینه در صحن حضرت محّمد)ص( به زوار ایرانی حمله کرد.
3- سرنوشت جنگ و آمادگی نیروی دریایی ایران از زبان ناخدا افضلی
4- حمایت چند شخصیت سیاسی مذهبی از ریاست جمهوری خامنه ای
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امام خمینی در آستانة انتخابات رئیس جمهوری خطاب به مردم فرمودند:
اینجانب از علمای معظم و ائمة جمعه و جماعات محترم و خطبا و گویندگان متعهد در سراسر کشور 

تقاضا دارم که مردم شریف را از اهمیت این موضوع حیاتی و سرنوشت ساز مطلع 
و آنان را به تکلیف شرعی خود ارشاد فرمایند.

از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم و معلمان و دانشمندان کشور تقاضا دارم که
 در هر مسلك و گروهی هستند، به یك مطلب مهم توجه نمایند که اگر خدای نخواسته جمهوری اسالمی، 

این دسترنج توده های عظیم رنج کشیده و ستم دیده، شکست بخورد، 
هر گز گمان نکنند که به جای آن یك رژیم متعهدتر و غمخوارتر و ملی تر و اسالمی تر روی کار می آید؛ 

و به یقین بدانند که یك رژیم صد درصد غربی آمریکایی یا شرقی کمونیستی به دست یکی از دو ابرقدرت، 
جایگزین آن می گردد، اگرچه با صورت ملی و اسالمی. 

پس در این صورت، کارشکنی یا بی تفاوتی در این امر، نزدیك کردن کشور است به سوی دو قطب جهان خوار
 و به هدر دادن خون های جوانان و زحمت های طاقت فرسای ملت. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲5۱(

60/7/4
1- چریک های ایران در عمق 11 کیلومتری خاک عراق جبهة جدیدی گشودند.

2- 78 زایر ایرانی توسط پلیس عربستان بازداشت شدند.
3- عامالن ترور آیت اهلل خامنه ای، قاضی طباطبایی، موسوی اردبیلی، ربانی شیرازی و حمله 

به ستاد مرکزی سپاه دستگیر شدند.

60/7/5
1- جنگنده های ایران مواضع دشمن را در قلب خونین شهر به آتش کشیدند.

2- تحصن دانشجویان ایرانی در برابر کاخ ریاست جمهوری و وزارت خارجة هند.
3- 2 عامل کودتای نافرجام در اصفهان تیرباران شدند.

نامة تشکر امام به فرماندهان ارتش و سپاه به مناسبت شکستن حصر آبادان:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
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تیمسار سرتیپ فالحی، تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد، و جناب آقای محسن رضایی- ایّدهم اهلل تعالی 
تلگراف شما در خصوص فتح بزرگ که خداوند تعالی نصیب ارتش، نیروی هوایی و هوانیروز، 

سپاه پاسداران، بسیج، ژاندارمری، فداییان اسالم، و سایر نیروهای مردمی فرموده
 و محاصرة آبادان به طور کامل شکسته شده است،1 واصل گردید. 

اینجانب این پیروزی بزرگ را به فرماندهان تمامی نیروهای مسلح و به سربازان ارجمند و سپاهیان نیرومند 
تبریك می گویم. و امید است این سرافرازي ها را که برای اسالم و میهن فراهم می کنند، منظور نظر مبارک 
ولیّ اهلل االعظم، بقیه اهلل- ارواحنا له الفدا- باشد. و آخرین  پیروزمندی را که بیرون راندن نیروهای متجاوز کافر 

از سرزمین های میهنمان است، ملت شریف به زودی مشاهده کند.
 اینجانب به اسم ملت بزرگ ایران از رزمندگان دلیر ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح- ایّدهم اهلل تعالی- 

تقدیر و تشکر می کنم. 
از خداوند متعال توفیق، نصرت و عظمت اسالم و مسلمین و به خصوص نیروهای مسلح اسالمی را خواستار است. 

و السالم علیکم.
روح اهلل الموسوي الخمینی  

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲54(

60/7/6
1- شکست محاصرة آبادان راه فتح خونین شهر را باز کرد.

۱- متن تلگراف فرماندهان سپاه اسالم بدين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

محضر مبارك حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ايران و فرمانده کل قوا. 
در اجرای فرمان آن امام امت، داير بر شکستن محاصرة آبادان و انهدام نیروهای متجاوز در شرق رود کارون و بر اساس طرح 
پیشنهادی نیروی زمینی و سپاه در شوراي عالی دفاع که در حضور جناب عالی ارايه و مورد تصويب قرار گرفت، در سحرگاه روز پنجم 
مهرماه با شرکت لشکر 77 تقويت شدة خراسان و سپاهیان پاسدار انقالب و نیروی هوايی و هوانیروز و ژاندارمری و فدايیان اسالم 
و ساير نیروهای مردمی، اجرا و ظرف چند ساعت با اجرای يک مانور ماهرانه نیرويی از دشمن متجاوز عراق به استعداد يک لشکر 
تقويت شده، اسیر و مجروح و منهدم و متواری گرديد و شمال آبادان و شرق رود کارون بازپس گرفته شد و به طور کلی محاصرة 
آبادان شکسته شد. ارتش جمهوری اسالمی ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اين پیروزی را مرهون لطف خداوند و رهنمودهای 

امام امت می دانند و اين پیروزی را به امام امت و ملت ايران تبريک عرض می کنند.
جانشین رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران، سرتیپ فالحی؛ فرماندة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران، 

سرتیپ قاسم علی ظهیرنژاد؛ فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محسن رضائی
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2- گزارش مشروح درگیری دیروز منافقین مسلّح در تهران
3- 50 تانک عراقی سالم به غنیمت گرفته شد.

60/7/7
1- عراق به حملة سنگین ایران و شکست محاصرة آبادان اعتراف کرد.

2- حجت االسالم والمسلمین هاشمی  نژاد در مشهد به شهادت رسید.
3- سیا و موساد برای سرکوب قیام مردم مصر به کمک سادات شتافتند.

امام خمینی به مناسبت شهادت حجت االسالم هاشمی نژاد به دست منافقین:
ان شاءاهلل، به زودی شما شاهد این خواهید شد که نه از این تفاله ها چیزی باقی مانده است 

و نه از آن قدرت های بزرگ در ایران اثری خواهد بود.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲6۲(

60/7/8
1- نیروهای عراق در آن سوی کارون زیر آتش هوایی و زمینی ایران قرار گرفتند.

2- 1000 گروه و انجمن از ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای حمایت کردند.
3- هواپیمای نظامی ایران حامل مجروحین و جمعی از دالورمردان سقوط کرد؛ بزرگانی 

مانند تیمسار فالحی، سرهنگ نامجو، شهید کالهدوز و سرهنگ فکوری جزء شهدا هستند.
امام خمینی به مناسبت سقوط هواپیمای ترابری ارتش و به شهادت رسیدن مقامات 

برجستة ارتش که در هفتم مهرماه روی داد، مرقوم فرمودند:
با کمال تأثر و تأسف خبر دلخراش سانحة هوایی یك فروند هواپیمای نیروی هوایی که حامل شهدا

و مجروحین جنگ اخیر بود و منجر به شهادت جمعی از خدمتگزاران به اسالم و ملت شهیدپرور ایران 
گردید، که در بین آنان تیمسار سر لشکر ولی اهلل فالحی، تیمسار سرتیپ نامجو، تیمسار سرتیپ فکوری و 

آقای کالهدوز بودند، واصل گردید.  
اینان خدمتگزاران رشید و متعهدی بودند که در انقالب و پس از پیروزی با سرافرازی و شجاعت 

در راه هدف و در حال خدمت به میهن اسالمی به جوار رحمت حق تعالی شتافتند.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲6۳(
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60/7/9
1- وسعت مناطق آزادشدة جبهة آبادان به 80 کیلومتر رسید.

2- ملت فردا به وظیفة بزرگ انتخاب رئیس جمهوری مکتبی عمل می کند.
3- جراحی بی سابقة قلب توسط پزشک ایرانی انجام شد.

4- اسامی 40 تن از شهدا و مجروحین سانحة هوایی تهران اعالم شد.

60/7/11
1- استحکامات عراق در خونین شهر و غرب کارون بمباران شد.

2- ادعای بمباران کویت توسط ایران، توطئة آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه است.
3- انتخابات دیروز با آرامش و شرکت بی نظیر مردم برگزار شد.

امام خمینی خطاب به فرماندهان جدید نیروهای مسلح فرمودند:
باید اتحادتان را حفظ کنید تا کشورتان استقالل داشته باشد، تا شریف باشید. 

ما اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم، بهتر است تا در ]کاخ های [ بزرگ زندگی کنیم، 
ولی از آن جا دستمان به طرف دیگران دراز باشد.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲69(

60/7/12
1- گزارش لحظه به لحظه از آزادسازی بوکان

2- آرای سومین رئیس جمهور، رکورد انتخابات قبلی را شکست.
3- 23 ژاندارم در درگیری های 4 روزه با قاچاقچیان مسلح ایرانشهر شهید شدند.

60/7/13
1- ایران مواضع عراق را در 3 جبهة بزرگ جنوب درهم کوبید.

2- قبل از هرگونه مذاکره، نیروهای متجاوز باید از خاک ایران خارج شوند.
3- راه پیمایی یک میلیون زایر خانة خدا در حمایت از انقالب اسالمی ایران

4- با به دست آوردن بیش از 16 میلیون رأی، ]آیت اهلل[ خامنه ای رئیس جمهور شد.
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5- هاشمی رفسنجانی: اگر باز هم بگویند مردم با حکومت نیستند، این انکار آفتاب است.

60/7/14
1- پدافند هوایی ایران 3 میگ عراقی را سرنگون کرد.

2- رقم قطعی آرای آیت اهلل خامنه ای در انتخابات رئیس جمهوری 16/008/579 بود.

60/7/15
1- نبرد توپخانه در دو سوی کارون شدت گرفت.

2- ایران خواستار انتقال مقر سازمان ملل به یک کشور بی طرف است.
3- سادات رئیس جمهور دیکتاتور مصر کشته شد.

60/7/16
1- حملة شدید چریک های ایران به مواضع دشمن در خاک عراق

2- ایران حمایت همه جانبة خود را از مردم مصر اعالم کرد.
3- در تشییع جنازة دیکتاتور مصر حامیان دیکتاتورهای عالم مانند جیمی کارتر رئیس جمهور 
آمریکا، بگین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ولیعهد انگلیس، رئیس جمهور ایتالیا، ملک حسین 

و تنی چند از مقامات وابسته کشورها حضور داشتند.

60/7/17
پیام امام خمینی به مناسبت عید قربان:

حلول عید سعید قربان را که از اعیاد بزرگ اسالم و میعادگاه پیامبران عظیم الشأن، 
از حضرت ابراهیم تا حضرت محمد- صلی اهلل علیه و آله و سلم- بنیان گذاران توحید و عدالت 

و رهبران صراط مستقیم عبودیت است،
 به ملت ایران و مسلمانان جهان تبریك عرض می کنم،

و از خداوند متعال می خواهم که مسلمانان جهان را برای به پاداشتن سنت انبیای عظام بیدار فرماید.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲77(
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60/7/18
1- »اورامان« پس از دو سال و نیم از اشغال ضدانقالب خارج شد.

2- جنگ خیابانی مسلمانان با نبردهای نظامی برای تصرف یک شهر مصر
3- مراسم اربعین رئیس جمهور و نخست وزیر در بهشت زهرا برگزار شد.

پیام بسیار مهم امام خمینی در پاسخ ملک خالد پادشاه عربستان:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
        حضرت ملك خالد بن عبد العزیز، پادشاه عربستان سعودی 

مرقوم شما واصل گردید. آن چه که سفارت جمهوری اسالمی گفته است صحیح است.
اینجانب تمام گرفتاري ها و بدبختی های مسلمین و دولت های کشورهای اسالمی را

 در اختالف و نفاق بین آنان می دانم. 
چرا باید دولت های اسالمی با داشتن قریب یك میلیارد جمعیت و در دست داشتن ذخیره های زیر زمینی، 
خصوصاً موج های نفت که رگ حیات ابرقدرت هاست، و برخورداری از تعلیمات حیات بخش قرآن کریم

 و دستورات عبادی سیاسی پیامبر اسالم- صلی اهلل علیه و آله و سلم- که مسلمانان را
 به اعتصام به »حبل اهلل« دعوت و از تفرقه و اختالف تحذیر می فرماید1،

و با داشتن َمالذ2 و ملجأیی چون حرمین شریفین، که در عهد رسول اهلل- صلوات اهللَّ علیه- 
مرکز عبادت و سیاست اسالمی بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدت ها نیز چنین بوده است،

و طرح فتوحات و سیاسات از آن دو مرکز بزرگ سیاسی عبادی ریخته می شده است، 
اکنون به واسطة کج فهمي ها و غرض ورزي ها و تبلیغات وسیع ابرقدرت ها 

کار را به آن جا بکشانند که دخالت در امور سیاسی و اجتماعی، 
که مورد احتیاج مبرم و از اهّم امور مسلمین است، 

در حرمین شریفین جرم شناخته شود،
و پلیس سعودی در داخل مسجدالحرام و در جایی که به حکم خدا و به  نّص قرآن مجید

 برای همه کس حتی منحرفین محل امن است،
 با چکمه و سالح به مسلمانان حمله کرده و آنان را مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند.

۱- اشاره است به آية ۳۱ سورة آل عمران:» َو اْعَتصُموا بَحْبل اهللَّ َجمیعاً َو ال تََفرَُّقوا« همگی به ريسمان خدا چنگ بزنید و از 
تفرقه و پراکندگی بپرهیزيد.

۲- پناهگاه، محل امن 
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جرم این مسلمانان شعار بر ضد آمریکا و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول بوده است.
من نمی دانم مسائل و جریاناتی که در کشور شما و حرمین شریفین می گذرد،

به طور صحیح به شما گزارش می دهند، 
یا همچون شعارهای ایرانیان، که در همه جا شعار آنان مشهور است، 

برای شما تحریف شده و برخالف واقع گزارش داده اند. 
و نمی دانم ائمه جماعات حرمین شریفین از اسالم چه برداشت کرده اند و از حج بیت اهلل الحرام، 

که سرتاسر آن مشحون به سیاست، 
و سّر جعل آن قیام انسان ها به قسط1 و رفع ستمگري ها و چپاولگري هاست، 

که سیاست کلی انبیای عظام و خصوص حضرت رسول خاتم- صلوات اهلل علیه و آله و سلم- است،
چه فهمیده اند که زایرین حرمین شریفین را به اسم اسالم از دخالت در سیاست

 و حتی از شعار علیه اسرائیل و آمریکا منع و مسلمانان را، به دلخواه آمریکا و اسرائیل
و سایر دشمنان اسالم و برخالف سیرة پیامبر عظیم الشأن اسالم- صلی اهلل علیه و آله و سلم- 

و مسلمانان صدر اسالم،
 از دخالت در سیاست منع می کنند،

و عمداً یا از روی جهالت و غفلت مقدمات سلطه اجانب را بر ممالك اسالمی حتی حرمین شریفین، 
مهبط2 وحی و مهبط مالیکه اهلل فراهم می نمایند.

اگر دولت حجاز از این فریضة عبادی- سیاسی، که هر سال در مواقف کریمه حرمین شریفین
 با حضور میلیونی مسلمانان تشکیل می شود، استفاده سیاسی اسالمی می نمود،

 احتیاج به آمریکا و هواپیماهای آواکس3 آن، و سایر ابرقدرت ها نداشت و مشکالت مسلمانان حل می شد. 
می دانیم که آمریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است

 تا به  نفع خود و اسرائیل از آنها استفاده نماید. 
چنان که دیدیم که آواکس های آمریکایی برای تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب 

ُ الَکْعبَه الَبْیَت الَحراَم ِقیاماً لِلّناس«   ۱- برگرفته از آية 79 سورة مائده:»َجَعَل اهللَّ
۲- محل فرود 

۳- هواپیماهای مجّهز به سیستم های راداری پیشرفته برای شناسايی تحرکات زمینی و هوايی. آمريکا در جريان جنگ تحمیلی 
عراق علیه ايران، پس از چندين سال هیاهوی تبلیغاتی، زمانی چند فروند از اين هواپیماها را به دولت سعودی با قیمت های گزاف 
فروخت که قباًل تضمین کافی از آن دولت گرفته بود مبنی بر اين که استفاده از آنها با نظارت آمريکا خواهد بود و هیچ  گاه اين هواپیماها 

علیه اسرائیل مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت. 
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گزارشی سرتاسر دروغ داد مبنی بر بمباران مراکز نفتی کویت توسط ایران. 
مع األسف این سهل انگاری در عموم دولت های کشورهای اسالمی شیوع دارد، تا آن جا که

مسلمانان و خصوص دولتمردان آنان را دست خیانتکار و جنایتکار ابرقدرت ها از دخالت در سیاست
 و اهتمام به امر مسلمین برکنار زده است؛ 

و تا جایی که در مرکز سیاست اسالم، مسلمین به حکم وّعاظ السالطین با دخالت در سیاست،
بلکه با شعار علیه دشمنان خون خوار قرآن کریم و اسالم عزیز، مجرم شناخته می شوند

و به حبس و شکنجه کشیده می گردند.
آیا شما از این فجایع که در حرمین شریفین، در مأمن الهی و در جوار قبر رسول اهلل- صلوات اهلل علیه-

به بار می آید مطلع هستید؟ یا مسائل به صورتی غلط و انحرافی برای شما ترسیم می گردد، 
چنان که از گزارش شعار ایرانیان معلوم می شود.

 ما در ایران به پا خاستیم که به امید خداوند قادر متعال مسلمانان جهان را در زیر پرچم توحید
و متعهد به احکام مترقی اسالم جمع، و دست ابرقدرت ها را از ممالك اسالمی کوتاه، 

و مجد مسلمین صدر اسالم را بازگردانیم، 
و سلطة ظالمانة کفار را از بالد مسلمانان به هم پیچیده و آزادی و استقالل را به مسلمین بازگردانیم. 

و امید آن است که دولت های اسالمی و خصوص دولت عربستان سعودی،
که در مرکز سیاست اسالمی واقع است، با ما هم صدا و هم فکر شوند؛ 
و هر یك در کشورهای خود شیرینی حمایت بی دریغ ملت ها را بچشند، 
و همچون دولت مردمی ایران از این نعمت بزرگ الهی بهره مند شوند؛

و به حکم قرآن مجید با ملت ها و دولت های اسالمی به رحمت و اخوت، 
و با کفار و غارتگران بین المللی به شدت و قدرت عمل کنند.1

اخیراً به این نکته تأکید می کنم که:
 از مکتوب شما ظاهر می شود که گزارش های دروغ و انحرافی به شما داده می شود.2

چنان که نوشته اید شعارهای زایرین ایرانی موجب نارضایتی و تنفر زایرین بیت اهلل شده است. 

اُء َعلَی الُکفَّاِر ُرَحماُء بَْیَنُهْم« محمد )ص( فرستادة خداست  ِ َو الّذيَن َمَعُه اِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَّ ۱- اشاره است به آية 9۲ سورة فتح:» ُمَحمَّ
و ياران و همراهانش بر کافران، بسیار قوی دل و سخت و با يکديگر بسیار مشفق و مهربانند. 

۲- متن پیام پادشاه عربستان به امام خمینی، در روزنامه های ۱9 مهر ۱۳60 منتشر گرديد. ر. ك: روزنامة جمهوری اسالمی، ش ۲86، 
سال سوم  
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بهتر بود شما اشخاص امینی را مأمور گزارش ها نمایید تا معلوم شود شعار ضد اسرائیل و آمریکا 
موجب تنفر و نارضایتی زایرین نشده، 

بلکه برخورد مأمورین دولت سعودی و ضرب و هتك و به حبس کشیدن میهمانان خدای متعال،
 به جرم شعار علیه اسرائیل و آمریکا، 

موجب تنفر و نارضایتی مسلمانان جهان و خصوص زایران بیت اهلل الحرام و حرم معّظم رسول اهلل)ص(
شده است.

از خداوند متعال خواستارم که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار، 
و عظمت اسالم را روزافزون فرماید؛ 

و مسلمانان و خصوص دولتمردان را به آن چه صالح اسالم و مسلمین است، هدایت فرماید.
و السالم علیکم و علی جمیع المسلمین.

روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۲90(

60/7/19
1- نیروهای اسالم عملیات آزادی سازی را به ساحل غربی کارون کشاندند.

2- 80 غیرنظامی در بمباران منطقة مستضعف نشین ایالم شهید شدند.
3- فرماندة سپاه: سپاه به عنوان بازوی پرقدرت روحانیت اصیل عمل خواهد کرد.

60/7/20
1- ایران با حملة سریع به جبهة میمک 80 درصد تجهیزات عراق را نابود کرد.

2- مردم تهران زمستان امسال از نظر سوخت کمبودی نخواهند داشت.
3- پاسخ امام به رئیس مجلس دربارة قوانینی که به اعمال والیت فقیه نیاز دارد.

60/7/21
1- نبرد برای عقب راندن دشمن از غرب کارون تا مرز شدت گرفت.

2- حسنی مبارک امروز به عنوان رئیس جمهور برگزیدة آمریکا در مصر انتخاب می شود.
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3- امکان هرگونه پیشروی دشمن به شرق کارون غیرممکن شد.

60/7/22
1- ایران در 3 جبهة بزرگ جنوب استحکامات عراق را درهم کوبید.

2- بعثی ها 5 هزار روستایی عراق را یک جا قتل عام کردند.
3- 34 عضو و هوادار منافقین اعدام شدند.

60/7/23
1- ارتش اسالم دشمن را 7 کیلومتر از غرب کارون عقب راند.

2- بمباران تأسیسات نفتی کویت با همکاری عراق و عربستان انجام شده است.
3- کاسترو به احترام امام از جا برخاست و سالم نظامی داد.

حضرت امام در دیدار با سیدعلی اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش 
و همکاران ایشان فرمودند:

امیدوارم همة آقایان کمك کنند تا فرهنگمان و فرهنگ اسالمیمان، 
فرهنگی که شیخ الرئیس را درست کرده است، را بازیابیم. تکرار می کنم:

ما باید باورمان شود که چیزی هستیم. اگر اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر کاری را انجام دهیم، توانا می شویم .
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳۱0(

60/7/25
1- جنگ 3 روزة ایران و عراق در دو منطقة »رقابیه« و »سایت« جنوب شدت گرفت.

2- مبارک طی 4 روز 3 هزار مخالف خود را در قاهره زندان کرد.
3- ترور نافرجام امام جمعة رشت.

                    نامة امام خمینی به آیت اهلل گلپایگانی 
در مورد وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه در مجلس:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
حضرت آیت اهلل آقای گلپایگانی- دامت برکاته 
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پس از تبریك عید مبارک غدیر به عرض عالی می رساند،
 تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ 

اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نمایندة عرف، 
و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خالفی شد، 

نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهدة آنها است حق دخالت دارند، 
اگر در حکم ثانوی یا اّولی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. 
در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خالف قواعد شرع عمل کنند یا 
برخالف حکم ثانوی تعّدی کنند، من ساکت نمی نشینم و علمای اعالم بالد هم عهده دار نظارت در امور می باشند.

لکن باید نکته هایی را عرض کنم که جنابعالی یك طرف صفحه را مالحظه می فرمایید، 
طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یك طبقة اشراف 
بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً برخالف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و 

یك طبقه عظیم فقرا برای آنان- بر خالف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند،
 برای حکومت اسالم و اسالم و قانون اساسی باید فاتحه خواند.

اموری که در حفظ نظام اسالمی ]دخیل [ است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، 
نمی شود به خواست عده ای طرفدار زمین خواران به همان منوال بماند. 

جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست 
بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت هایی صورت می گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و 

جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است
 و نه اعمالی که می شود چپی است؛

و من امیدوارم که با نظارت علمای اعالم بالد چیزی که برخالف احکام شرع باشد، چه احکام اولیه 
پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. 

اخیراً عرض می کنم من میل ندارم که تهمتی که سال ها است به روحانیون می زنند و می زدند
 که اینان طرفدار زمین خواران و سرمایه  داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم 

به مردم مستمند می شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! و السالم علیکم.
روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳۱۱(
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60/7/27
1- استحکامات بتونی و انبارهای بزرگ مهمات عراق در دشت  ذهاب منهدم شد.
2- مشاور قضایی بنی صدر 2 عضو کادر مرکزی فرقان و 22 محارب اعدام شدند.

 60/7/28
1-  40 هزار سنگر گروهی عراق در جبهة غرب زیر آتش سنگین ایران سقوط کرد.

2- نخست وزیر خواستار رسیدگی فوری به وضع مصیبت زدگان جزیرة هرمز شد.
3- 45 هزار مسلمان مصری به جرم طرفداری از امام خمینی تحت تعقیب قرار گرفتند.

60/7/29
1-  چریک های اسالم اردوگاه مجمع و انبار مهمات عراق در خونین شهر را به آتش کشیدند.

2- وزارت خارجه شرایط ورود نمایندگان عفو بین الملل به ایران را اعالم کرد.

60/7/30
1-  قوای اسالم بر سراسر نوار مرزی کردستان مسلط شدند.

2- 8 مورد از زندانیان مشمول عفو امام شدند.

 60/8/2
1-  حمالت چریک های ایران از مرز آزادشدة کردستان به خاک عراق گسترش یافت.

2- ستاد جنگ های نامنظم زیر نظر سپاه قرار گرفت.
3- حزب دمکرات کردستان روحانی متعهد را در حال خواندن قرآن به گلوله بست.

 60/8/3
1-  جنگ توپخانه و پیاده نظام ایران و عراق در چند جبهه شدت گرفت.

2- منافقین سرپرست سابق دفتر سیاسی استانداری آذربایجان شرقی را سوزاندند و به شهادت رساندند.
3- موسوی و یا غرضی کدام یک به مجلس معرفی خواهند شد؟
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60/8/4
1-  ایران پایگاه ها و مراکز امنیتی عراق در نوار مرزی غرب را به آتش کشید.

2- منافقین موتورسوار اتوبوس شرکت واحد را به آتش کشیدند.
3- 20 هزار تن ماهی به بازار عرضه می شود.

امام خمینی:
ما باید حافظ این سنت های اسالمی، حافظ این دستجات مبارک اسالمی که در عاشورا، در محّرم و صفر، 

در مواقع مقتضی به راه می افتند، ]باشیم؛[ تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. 
محّرم و صفر است که اسالم را نگه داشته است. 

فداکاری سید الشهدا- سالم اهلل علیه- است که اسالم را برای ما زنده نگه داشته است؛
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳۳0(

 60/8/5
1-  آتش نیروی دریایی در آب های خلیج فارس و خونین شهر خسارات سنگینی به عراق وارد کرد.

2- فرماندار تهران از کار برکنار شد.
3- 2380 هکتار زمین فئودال های قروه به کشاورزان محروم واگذار شد.

 60/8/6
1-  رزمندگان اسالم در سالگرد حماسة مقاومت خونین شهر، برتری آتش را در این جبهه 

به دست گرفتند.
2- حملة شدید سفیر ایران به سیاست تبلیغاتی آلمان غربی

3- 19 نفر از قاچاقچیان موادمخدر تیرباران شدند.
امام خمینی:

مسأله ای را که می خواهم اکیداً به شما تذکر دهم این است که:
این معنا که »نمی شود با قدرت های بزرگ طرف شد« را از گوش هایتان بیرون کنید. 

شما بخواهید، می توانید؛ زیرا پشتیبان شما خداست.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳40(
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 60/8/7
1-  مبارک تصمیم مصر برای صلح با اسرائیل را برگشت ناپذیر اعالم کرد.

2- ایران با شکستن سّد دفاعی خونین شهر، اردوگاه دشمن را به آتش کشید.
3- حجت االسالم الهوتی درگذشت.

 60/8/9
1-  مناطق مسکونی آبادان، اهواز و دزفول بار دیگر هدف حملة وحشیانة عراق قرار گرفت.

2- آیت اهلل مشکینی از جوانان خواست برای اعزام به جبهه ها ثبت نام کنند.
3- منافقین با نارنجک چوپان را تکه تکه و چند کارگر را مجروح کردند.

 60/8/10
1-  اخطار شدید ایران در مورد توطئه ها و ماجراجویی های نظامی آمریکا در منطقه

2- مهندس موسوی از امروز رسماً کار خود را در نخست وزیری آغاز کرد.
3- انجمن ضدبهاییت باید موضع خود را نسبت به والیت فقیه روشن کند.

 60/8/11
1-  ضدانقالبیون پاسدار 16 ساله را پس از شکنجه زنده زنده سوزاندند.

2- مجلس باید حدود فعالیّت بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی را سریعاً معین کند.
3- ایران از قیمت توافق شدة نفت در اجالس اوپک حمایت می کند.

 60/8/12
1-  دزفول و اهواز قهرمان، بار دیگر آماج حمالت موشک های 9 متری عراق قرار گرفت.

2- فردا مراسم باشکوهی روبه روی النة جاسوسی آمریکا برگزار می شود.
3- عامالن طرح انفجار حرم مطهر حضرت معصومه)س( تیرباران شدند.

امام خمینی خطاب به اعضای انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا:
هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبران آدم خوار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید،
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که خداوند با شماست و وعدة او تخلف ناپذیر است. از خداوند قادر متعال پیروزی اسالم را خواهانم.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳49(

60/8/13
1- خلبانان ایران هدف های نظامی داخل خاک عراق را بمباران کردند.

2- عرفات طرح فهد را سازنده توصیف کرد!
3- پل هوایی نظامی بین آمریکا و مصر برقرار شد.

 60/8/14
1- در نبرد سنگین گیالن غرب 10 تانک، 30 سنگر و 50 مزدور عراقی نابود شدند.

2- به افرادی که از تهران به شهرستان ها بازگردند، وام مهاجرت داده می شود.
3- جمعیت تهران 6 میلیون نفر اعالم شد.

60/8/17
1- فریاد یا حسین)ع( میلیون ها عزادار در بی نظیرترین مراسم عاشورا،کربالی ایران را فراگرفت.

2- حمالت تهاجمی دشمن در جبهة سومار با تلفات و ضایعات سنگین شکست خورد.
3- ضدانقالبیون ده ها زن و مرد و کودک بی گناه را در بوکان به رگبار بستند.

60/8/18
1- دشمن در 12 منطقه زیر آتش توپخانة ایران قرار گرفت.

2- 4 هزار نظامی آمریکایی امروز وارد مصر می شوند.
3- کشف یک بمب قوی در زیر لوله های نفت.

4- نظر قطعی سازمان آزادی بخش فلسطین دربارة طرح فهد پس از کنفرانس سران عرب اعالم می شود.

60/8/19
1- آمریکا در تدارک حملة نظامی گسترده به خاومیانه، خلیج فارس، کوبا و نیکاراگوئه.
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2- لولة نفت عراق به اروپا و قطار حامل مهمات دشمن منفجر شد.
3- دولت عراق گروهی از اسرای جنگی ایران را مخفی کرده است.

60/8/20
1- حمله نفوذی تانک های دشمن در جبهه قصرشیرین درهم شکست.

2- بازتاب جهانی عملیات تجاوزکارانة آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس
3- رژیم مصر امام جمعه و نمازگزاران الصعید مصر را قتل عام کرد.

 60/8/21
1- مانور تجاوزکارانة آمریکا در محور مصر، سودان، سومالی و عمان پس فردا آغاز می شود.

2- شبیخون رزمندگان اسالمی 116 مزدور عراقی را به خاک و خون کشید.
3- 2 مأمور »سیا« به طرز مرموزی در بیروت ربوده شدند.

 60/8/23
1- عراق با بمب خوشه ای به مردم بی گناه آبادان حمله کرد.

2- هم زمان با آغاز مانور تجاوزکارانة آمریکا تالش برای تحمیل طرح فهد آغاز شد.
3- منافقین از اول آبان ماه طی 22 روز 29 نفر را شهید کرده اند.

امام خمینی:
من واقعاً گاهی وقت ها که می بینم بعضی از این جوان ها این طور هستند،

 من خجلت می کشم که اینها چه می گویند، ما چه می گوییم. اینها چه حالی دارند و ما چه حالی داریم.
اینها را خدا به دست ما داده. این کار، کاری است الهی، کاری نیست که یك بشر بتواند انجام بدهد. 

همة بشر هم جمع بشوند یك نفر را نمی توانند داوطلب مرگ کنند؛ آن خداست که این کار را کرده )است(.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳59(

 60/8/24
1- تهاجم پیاده نظام عراق به جنوب غربی شوش درهم شکست.
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2- عالمه طباطبایی به ملکوت اعلی پیوست.
3- مقابله با نمایش قدرت آمریکا در منطقه آغاز شد.

امام خمینی:
من به همة شما دعا می کنم و توجه می دهم که سعی کنید کتاب هایی که صد در صد اسالمی است چاپ نمایید. 

خداوند اجر مبلغین حقیقی را که انبیا هستند، به شما عطا کند.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳6۳(

 602/8/25
1- هر طرحی که در غیاب ایران برای امنیت خلیج فارس تهیه شود، از نظر ما بی اعتبار است.

2- مواضع دشمن در 5 جبهة غرب درهم کوبیده شد.
3- رحلت فیلسوف و مفّسر بزرگ قرآن، جهان اسالم را در اندوه فرو برد.

امام خمینی:
من قباًل باید از این ضایعه ای که برای حوزه های علمیه و مسلمین حاصل شد

- و آن رحلت مرحوم عالمه طباطبایی است- اظهار تأسف کنم،
و به شما و ملت ایران و خصوص حوزه های علمیه، تسلیت عرض کنم. 
خداوند ایشان را با خدمتگزاران به اسالم و اولیای اسالم محشور فرماید،

و به بازماندگان ایشان و به متعلقین و شاگردان ایشان صبر عنایت فرماید.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳6۳(

 60/8/26
1- امام خمینی: نهضت کنند، جان بدهند تا طرح فهد را نگذارند عملی بشود.

2- پایگاه موشکی دشمن در جبهة گیالن غرب منهدم شد.
3- جزییات نقشة ژیسکاردستن )رئیس جمهور فرانسه( برای ترور قذافی فاش شد.

 60/8/27
1- هوانیروز ایران تجهیزات نظامی عراق در نوار مرزی آبادان را به راکت بست.
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2- قذافی کنفرانس سران عرب را تهدید به تحریم کرد.
3- کوپن های خواروبار همچنان اعتبار دارد.

 60/8/28
1- میگ های متجاوز عراقی بار دیگر مردم مقاوم آبادان را بمباران کردند.

2- فردا خروش میلیونی مرگ بر اسرائیل، مرتجعین و سازش کاران منطقه را افشا می کند.
3- توزیع برنج در آذرماه آغاز خواهد شد.

 60/8/30
1- تانک های دشمن در جبهة سومار زیر آتش شدید توپخانة ایران قرار گرفتند.

2- سیاست کشور ما این نیست که با بی قانونی و شعار با مردم برخورد کنند.
3- لیبی کنفرانس سران عرب در فاس را تحریم کرد.

 60/9/1
1- پایگاه استقرار نیروهای دشمن در 2 کیلومتری داخل خاک عراق منهدم شد.

2- خانة تیمی در تهران کشف و 10 تروریست دستگیر شدند.
3- اعدام کنندگان سادات را با قفس به دادگاه نظامی بردند.

60/9/2
1- لیبی، سوریه و سازمان آزادی بخش فلسطین طرح فهد را محکوم کردند.

2- توپخانة ایران بخش های تازه ای از مواضع دشمن را به آتش کشید.
3- وزیر سابق آبیاری مصر در زندان جان سپرد.

امام خمینی خطاب به علمای استان فارس:
ما اگر چنان چه با اتکا به خدای تبارک و تعالی و توجه به ذات مقدس حق تعالی و توجه به استمداد از ولی 
عصر)س( ان  شاءاهلل، ]داشته [ باشیم و کارهایمان را با این انگیزه پیش ببریم، ان شاء اهلل که آسیبی نخواهیم دید.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳8۱(
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 60/9/3
1- عملیات غافلگیرانة 3 گروه چریکی عشایر در جبهه های غرب.

2- صدام: عراق بدون قید و شرط حاضر به هرگونه کمک به نیروهای مخالف در ایران است.
3- 865 کیلو تریاک و هرویین کشف شد.

 60/9/4
1- مواضع پیاده نظام عراق در حوالی تپة 120 شوش سقوط کرد.

2- منافقین با انفجار دو بمب قوی در راه آهن جنایت تازه ای آفریدند.
3- امام خمینی: ما خدا را شکر می کنیم که این ملت کمر به خدمت اسالم بسته است.

امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس بسیج:
کوتاه سخن آن که، امروز جمهوری اسالمی ودیعه ای است که از جانب خداوند متعال به ملت ایران سپرده شده

 و همة ما از زن و مرد و پیر و جوان در حفظ این ودیعه  مسؤول هستیم،
و باید تمام قشرها با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و وحدت کلمه و اجتناب از اختالف، 

جمهوری اسالمی را نگهبان باشیم،
و راه مستقیم انسانیت و اسالمیت را به توفیق الهی ادامه دهیم .

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳88(

60/9/5
1- ایران با تصرف مواضع تپة 120 ابتکار عمل در جبهة شوش را به دست گرفت.

2- طرح آمریکایی فهد کنفرانس عرب را با شکست روبه رو کرد.
3- نحوة توزیع کوپن بنزین اتومبیل های شخصی اعالم شد.

 60/9/7
1- چریک های اسالم حملة موشکی عراق را در جبهة ایالم متوقف کردند.

2- انفجار بمب عوامل آمریکا در فروشگاه قدس 4 شهید و 15 مجروح به جای گذاشت.
3- 1103 کیلو مواد مخدر از یک شیره     کش خانه در مشهد کشف شد.
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60/9/8
1- تحرک وسیع واحدهای نظامی ایران در جبهه های جنوب.

2- یک ناوچة عراق در سواحل فاو زیر آتش شدید ایران غرق شد.
3- سیاه پوستان آمریکا در اندیشة یک انقالب بزرگ به سر می برند.

امام خمینی:
آنان که رمز پیروزی را مجهز به جهاز شیطانی و »میگ« ها و »میراژ« ها می دانند،

و ایمان به غیب و خداوند قادر را به حساب نمی آورند و دم از پیروزی قادسیه می زنند،
و رمز پیروزی قادسیه و مؤمنان صدر اسالم را باز نیافته اند،

و قدرت ایمان و شهادت طلبی را نمی فهمند، 
باید با شکست مفتضحانه روبه رو شوند و گوشمالی الهی ببینند.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳94(

 60/9/9
1- نیروهای ایران در نوار مرزی خوزستان به سمت شمال بستان پیش می روند.

2- 1932 زندانی دادگاه های انقالب عفو شدند.
3- 1300 اسیر عراقی به پشت جبهه منتقل شدند.

 60/9/10
1- ایران مواضع آزادشدة بستان را با دفع 2 ضدحملة عراق محکم کرد.

2- 30 تن از اعضای گروهک های ضدانقالب اعدام شدند.
3- اموال محمدخان ضرغامی یکی از خوانین فارس مصادره شد.

امام خمینی:
از تکالیف اولیه خدای تبارک و تعالی است حفظ اسالم؛ و همة ما و همة ملت و همة علما،

و همه می دانید که مکلف به این هستیم که این هدیة الهی را حفظ بکنیم 
و اآلن  اسالم به دست ما سپرده شده است. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳97(
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 60/9/11
1- ایران در تعقیب آخرین بقایای نیروهای عراق

2- زندانیان نادم هوادار گروهک ها در ساری به مرخصی رفتند.
3- پیمان نظامی آمریکا و اسرائیل علیه انقالب فلسطین امضا شد.

امام خمینی:
این فتح هایی که از برای شما پیش آمده و ان شاء اهلل، پیش خواهد آمد،

 این ثابت کرد که بوق های تبلیغاتی همه برخالف واقع بوده است؛ گرچه ملت ها اکثراً می دانستند، 
لکن ممکن بود که در بین آنها هم گروه هایی باشند که ندانند مسائل را، 

فهمیدند که ایران امروز از دیروز و از دیروزها قوي تر و منسجم تر و بهتر از آن وقت است که
آن رژیم شیطانی یا رژیم های شیطانی سابق بر او بوده اند.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 40۱(

 60/9/12
1- ایران آمادة پیشروی های تازه در جنوب شد.

2- بازتاب جهانی پیروزی های اخیر ارتش اسالم در مطبوعات و رادیوهای جهان
3- تظاهرات 300 هزار نفری مردم سوریه علیه آمریکا.

 60/9/14
1- حملة بزرگ جنوب تا غرب گسترش یافت.

2- 4 میراژ و میگ دیگر عراق در جنوب سرنگون شد.
3- کشتی گیران ایران با 8 مدال طال قهرمان آسیا شدند.

 60/9/15
1- چریک های ایران نبرد غرب را به خاک عراق کشاندند.

2- 17 جنگندة عراق ظرف یک هفته در خوزستان سرنگون شد.
3- گرایش اعضای حزب کمونیست چین به اسالم
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 60/9/16
1- نیروهای تازه نفس عراق در غرب سوسنگرد از تحرک افتادند.

2- در سالگرد پیروزی انقالب 25 هیأت ایرانی به 70 کشور جهان اعزام می شوند.
3- 100 نمایندة مجلس خواستار تعطیل روز ورود امام به کشور شدند.

60/9/17
1- فرمان امام برای مجازات اشخاص و مقامات خاطی از قانون
2- سپاه پاسداران با غنایم فتح بستان گردان زرهی تشکیل داد.
3- تمیسار باقری و شادمهر صبح روز توطئة طبس چه گفتند.

60/9/18
1- قدرت تدارکاتی عراق در جنوب به شدت مختل شد.

2- هواپیمای ربوده شدة لیبی با 44 مسافر در مهرآباد به زمین نشست.
3- کویت 2 میلیارد دالر به عراق وام بدون بهره داد.

60/9/19
1- بمب های خوشه ای عراق 90 کودک و غیرنظامی ایالم را به خاک و خون کشید.

2- ربایندگان هواپیمای لیبی خود را تسلیم مقامات ایران کردند.
3- دکتر علی اکبر والیتی وزیر امور خارجه شد.

60/9/20
امام خمینی به مناسبت شهادت آیت اهلل دستغیب1 امام جمعة شیراز:

حضرت حجت االسالم و المسلمین شهید حاج سید عبد الحسین دستغیب را
که معلم اخالق و مهّذب نفوس و متعهد به اسالم و جمهوری اسالمی بود، 

با جمعی از همراهانش به شهادت رساندند

۱- منافقین ايشان را در نماز جمعه به شهادت رساندند.
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 و خدمت خود را به ابرقدرت و ابرجنایتکار زمان ایفا کردند؛ 
به گمان آن که به ملت رزمندة ایران آسیب رسانند و آنان را در راه هدف به سستی بکشند. 

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 4۱8(

60/9/21
1- 6 گردان زرهی، کماندویی و تانک و 120 مزدور عراقی نابود شدند.

2- توفان بزرگ در هند و بنگالدش یک جزیره با 7 هزار ماهیگیر را به زیر آب برد.
3- هلند 50 میلیون دالر دوربین جنگی در اختیار عراق گذاشت.

60/9/22
1- ششمین ضدحملة عراق در غرب از زمین و هوا سرکوب شد.
2- رفسنجانی: نیروهای صدام یا باید تسلیم شوند یا آمادة مرگ.

3- مردم فارس با شعار مرگ بر آمریکا پیکر امام جمعة خود را تشییع کردند.

60/9/23
1- قدرت رزمی عراق در غرب شکسته شد.

2- فرستنده های 400 کیلوواتی جزیرة کیش از خلیج فارس تا مصر را زیر پوشش رادیویی 
می گیرد.

3- رئیس جمهور و نخست وزیر بر توسعة بیشتر ورزش در خدمت جامعه تأکید کردند.

60/9/25
1- آخرین مقاومت دشمن در بلندی های غرب سرکوب شد.

2- اسرائیل بلندی های جوالن را ضمیمة خاک خود کرد.
3- احمد غضنفرپور و 225 منافق و سلطنت طلب دستگیر شدند.

امام خمینی:
قضیة ضمیمه شدن بلندي های جوالن به خاک غاصب اسرائیل، این ابتدای قضیه است و 
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اسرائیل با پشتیبانی آمریکا اعتنا به سازمان های دست نشاندة آمریکا ندارد، 
هرچه می خواهند مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می دهد.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص ۳97(

60/9/26
1- نیروهای ایران مواضع خود را در مناطق آزادشدة غرب تثبیت کردند.

2- اعتراض شدیداللحن مقامات و نهادهای رسمی ایران به تصمیم جنایتکارانة رژیم صهیونیستی
3- انفجار بمب سفارت رژیم صدام را در بیروت ویران کرد.

60/9/27
1- قوای ایران در بخشی از ارتفاعات مشرف بر خاک عراق مستقر شد.

2- شکست توطئه های آمریکا در منطقه در اثر رشد انقالب اسالمی ایران است.
3- نحوة مجازات گران فروشان و محتکران اعالم شد.

 60/9/29
1- حملة تانک های عراق به دشت  ذهاب شکست خورد.

2- آمریکا مرحلة دوم طرح الحاق رسمی جوالن به اسرائیل را اجرا کرد.
3- معادن عظیم و غنی اورانیوم در 4 منطقة ایران کشف شد.

 60/9/30
1- ارتباط تدارکاتی عراق در جبهه های ایالم و ذهاب مختل شد.

2- نخست وزیر: ملتی که ایثارگرانه با دشمن می جنگد، نیازی به بمب گذاران ندارد.
3- دکتروالیتی سیاست های آیندة وزارت خارجه را اعالم کرد.

 60/10/1
1- عراق 4 ساعت خانه های مردم آبادان را به توپ و راکت بست.
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2- 17 کودتاچی و سلطنت طلب تیرباران شدند.
3- کوپن بنزین اتومبیل های سواری اعالم شد.

 60/10/2
1- ایران کنترل جاده های قصرشیرین و نفت شهر را به دست گرفت.

2- 2 هزار عراقی در عملیات تسخیر ارتفاعات گیالن غرب به هالکت رسیدند.
3- حقوق کلیة بازنشستگان یکسان شد.

 60/10/3
1- جنوب سابله تا شمال غربی هویزه به تصرف کامل ایران درآمد.

2- اسرائیل: سوریه موضع سازش ناپذیری را رها کند تا با او مذاکره کنیم.
3- دولت امکانات الزم را در اختیار جهاد قرار می دهد.

 60/10/5
1- جنگ سنگین ایران و عراق در بلندی های گیالن غرب.

2- 450 مزدور عراقی در ضدحملة اخیر دشمن در غرب کشته و مجروح شدند.
3- رئیس جمهوری: در امر تبلیغات نباید خط و جهت انقالب و اسالم فرموش شود.

 60/10/6
1- نیروهای احتیاط عراق در حمله به شیاکوه شکست سختی خوردند.

2- شوروی اعالم کرد همچنان در افغانستان باقی می ماند.
3- راه پیمایان افغانی در تهران تجاوز ارتش سرخ به کشورشان را محکوم کردند.

 60/10/7
1- دفاع مذبوحانة عراق از آخرین مواضع خود در جبهه های قصرشیرین.

2- هاشمی رفسنجانی: هدف از تبلیغات آمریکایی ترسانیدن و متحد کردن شیوخ منطقه علیه ماست.
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3- 3 عضو رده باالی منافقین اعدام شدند.
امام خمینی:

خدای تبارک و تعالی که می فرماید: 
»کسانی که نصرت مرا بکنند آنها را نصرت می کنم«،

می داند که ما و ملت ما نصرت دین او را می خواهیم و پیاده شدن احکام اسالم را می خواهیم 
و از اول نهضت همة هّم و غم ملت ما بر این بوده است که جمهوری اسالمی با محتوای اسالمی تحقق پیدا بکند.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 449(

60/10/8
1- نبرد تانک های ایران و عراق در جبهة گیالن غرب.

2- فرماندار نظامی جهرم و عامل کشتار مردم سیاهکل دستگیر شد.
3- خبرگزاری پارس به خبرگزاری جمهوری اسالمی تغییر نام یافت.

امام خمینی:
این هدیة الهی که خدای تبارک و تعالی نصیب ملت ما کرده است، ما باید غفلت از شکرش نکنیم. 

باید تشکر کنیم خدا را که مردم را این طور با هم، هم نظر، هم راه، هم مقصد کرده است .
)صحیفة امام، ج ۱5، ص 458(

60/10/9
1- گردان تانک مهاجم عراق در جبهة دشت ذهاب متالشی شد.

2- رئیس جمهوری: بزرگداشت 22 بهمن به معنای اصرار بر مواضع ایران است.
3- استقالل و حمایت 120 تن از نمایندگان مجلس از برگزاری هفتة وحدت

 60/10/10
1- عقب نشینی گام به گام عراق پس از شکست تهاجمات غرب
2- شوراهای مساجد به هر خانواده 5 کیلو پیاز تحویل می دهند.

3- حائری شیرازی امام جمعة شیراز شد.
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 60/10/12
1- 3 حملة سنگین عراق به شیاکوه درهم شکست.

2- دکتر والیتی شایعة میانجی گری سوریه در جنگ تحمیلی را دروغ امپریالیستی خواند.
3- گیرندة تصاویر ماهواره ای کرج توسط کارشناسان ایرانی به کار افتاد.

 60/10/13
1- ایران با تصرف موقت چند منطقة عراق قدرت تعرضی خود را به نمایش گذاشت.

2- نخست وزیر: بودجة سال آینده، صنایع سنگین را متحول خواهد کرد.
3- عربستان آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن اسرائیل اعالم کرد.

60/10/14
1- قوای اسالم نیروهای کمکی عراق را در راه نجات طویله متالشی کرد.

2- رئیس جمهوری: سال آینده سال برنامه ریزی و تالش بیشتر است.
3- گفت وگو با خانواده ای که هم شهید داده و هم اعدامی

امام خمینی:
شیعه و سنی هر دو با هم باید مجتمع باشند و اختالفات را کنار بگذارند

و با هم در امور اجتماعی و سیاسی فعالیت بکنند که ان شاءاهلل، با رفع اختالفات رفع گرفتاري ها بشود.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص 464(

 60/10/15
1- جزییات شکست ضدحملة سنگین عراق به دشت مهران

2- 300 شخصیت خارجی برای سالگرد انقالب به ایران دعوت شدند.
3- محافل اهل تسنن و تشیع برای برگزاری هفتة وحدت بسیج شدند.

 60/10/16
1- عراق از بیم حملة مجدد ایران استحکامات جدیدی در مرزهای خود ایجاد کرد.
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2- رئیس جمهوری: آیندة خوب ژاندارمری از جریان سیاسی ایدئولوژیک جدا نیست.
3- 1/5 میلیون ماهی با یک تور در مازندران صید شد.

60/10/17
1- مناطق تجمع نیروهای بعثی در خاک عراق مورد حملة سنگین چریک ها قرار گرفت.

2- قذافی: دوستان عرِب آمریکا از اسرائیل خطرناک ترند.
3- رئیس جمهوری: آیندة کارگران از مسائل اصلی دولت است.

 60/10/19
1- توپخانة ایران 48 ساعت جادة تدارکاتی فاو - بصره را بست.

2- حزب محافظه کار انگلیس از الحاق جوالن به اسرائیل حمایت کرد.
3- وزیر خارجه رسماً از الجزایر دیدن می کند.

 60/10/20
1- رئیس جمهوری: دشمن متجاوز را همچنان بدون استمداد از هیچ قدرتی پاسخ می دهیم.

2- 19 دی ماه 56 در شهر خون و قیام چه گذشت.
3- 400 مزدور عراقی در نبردهای جبهه غرب کشته شدند.

امام خمینی:
ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمان را با همة مسلمین جهان، 

با دولت های کشورهای اسالمی، با ملت های مسلم در هر مذهبی هستند، 
در هر کشوری هستند، ما برادری خودمان را با آنها اعالم می کنیم و ما اعالم می کنیم که:

نظر تجاوز به هیچ یك از کشورهای اسالمی و غیر اسالمی نداریم.
)صحیفة امام، ج ۱5، ص 474(

60/10/21
1- آتش ایران در 4 جبهة جنوب، نیروهای عراق را درهم کوبید.
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2- رئیس مجلس: کار منافقین به این جا رسیده است که تنها چهره های مردمی را از بین ببرند.
3- نخست وزیر: با عرف بین الملل تا آن جا همراهیم که با مکتب ما سازگار باشد.

 60/10/22
امام خمینی:

این روحانیون هستند که باید قدر این مسائل )انقالب اسالمی( را بدانند. 
روحانی اگر درست شد همه چیز درست می شود؛

و اگر- خدای نخواسته- فاسد شد، ''فََسَد الْعالَم''. این مسأله، واقعیتی است .
)صحیفة امام، ج ۱5، ص 48۳(

 60/10/23
1- عملیات پیشروی عراق در ارتفاعات ریجاب و داالهو شکست خورد.

2- امام تأکید فرمودند گزارشات بازرسی کشور روزانه تقدیم ایشان شود.
3- جنگنده های عراق مناطق مسکونی آبادان را بمباران کردند.

امام خمینی:
در هر صورت تمام انبیا از صدر عالم تا کنون، تمام انبیا یك جلوة رحمتی بوده است از خدای تبارک و تعالی؛

  و چنان چه موجودیت همة ما جلوة رحمت حق تعالی  است. 
)صحیفة )امام، ج ۱5، ص 49۳(

 60/10/24
1- عراق از یک جبهة 5 کیلومتری در ریجاب و داالهو عقب نشست.

2- رئیس جمهور: امروز بیش از همیشه احساس قدرت مقاومت می کنیم.
3- 294 زندانی آزاد شدند.

 60/10/26
1- رزمندگان اسالم راه های نفوذی دشمن در غرب کارون را سد کردند.
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2- فعل و انفعاالت تازة سیاسی - نظامی در کشورهای عرب خلیج فارس
3- جنایات فجیع مزدوران صدام در یک روستای خوزستان تشریح شد.

امام خمینی:
شما باید خدا را شکر کنید که این عملیات اسالمی به دست شما اجرا می شود، هرکس توفیق این عمل را ندارد. 

امروز صبح بعد از مالقات با تنی چند از پاسداران به این فکر افتادم که:
- ای کاش من هم یك پاسدار بودم، 

اینها چه می کنند و من چه کار. 
آنها می روند با دشمن اسالم می جنگند و من در این جا هستم و نمی توانم. شما قدر خودتان را بدانید.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 496(

 60/10/27
1- 90 کیلومترمربع از اراضی اشغالی خوزستان آزاد شد.

2- امام خمینی: چون نمی خواهیم زیر بار کسی برویم، باید این فشارها را تحمل کنیم.
3- 18 زندانی نادم در مهاباد آزاد شدند.

 60/10/28
1- عملیات نفوذی دشمن به جبهة دهلران شکست خورد.

2- هواپیمای یک موتوره در اصفهان ساخته شد.
3- مشروح مذاکرات مجلس دربارة برکناری غضنفرپور و سالمتیان. )حامیان گستاخ بنی صدر(

امام خمینی:
من امیدوارم که موفق باشید و ان شاءاهلل، به زودی همة جهات جمهوری اسالمی اصالح بشود و درست بشود.
ان شاءاهلل همة وزارتخانه ها و همة ادارات این جمهوری موافق آن    طور که خدای تبارک و تعالی فرموده اند، باشد.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 50۲(

 60/10/29
1- 28 روز جنگ سنگین مواضع ایران در گیالن غرب را تحکیم کرد.
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2- 50 هزار نفر از بازماندگان شهدا و خانوادة جانبازان زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند.
3- مراسم اربعین شهید آیت اهلل دستغیب در شیراز برگزار شد.

 60/10/30
1- ایران نقل و انتقال نیروهای عراق در 3 جبهة غرب را مختل کرد.

2- دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس: باید از سرایت انقالب اسالمی به کشورهای همسایه 
به شدت جلوگیری کرد.

3- آمریکا بسیاری از اموال و دارایی های ایران را پس نداده است.
امام خمینی:

قرآن هم که کتاب زندة الهی است، آن هم آن قدری که دنبال این بوده است که تهذیب کند مردم را، 
دنبال چیزهای دیگر نبوده است. اصاًل، می شود گفت که قرآن برای همین مقصد آمده است.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 50۲(

 60/11/1
1- بمب های عراق 37 غیرنظامی گیالن غرب را به خاک و خون کشید.

2- امام خمینی: جنگ است، توقع نداشته باشید یک دفعه همة گرفتاری ها حل شود.
3- آمریکا قطعنامة شورای امنیت برای بازپس دادن بلندی های جوالن را وتو کرد.

 60/11/3
1- حملة هم زمان عراق از 3 جبهه به مواضع ایران شکست خورد.

2- حکام مرتجع مصر و عربستان: مواضع خصمانه با آمریکا و اسرائیل به نفع اعراب نیست.
3- آیت اهلل مشکینی: مالکیت در اسالم روش میانه و طریق وسطی است.

 60/11/4
1- شرق بغداد از بیم نفوذ و حملة احتمالی ایران سنگربندی شد.

2- رئیس ادارة قند و شکر چهارمحال و بختیاری به اتهام سوء استفادة کالن مالی زندانی شد.
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3- 80 هزار هکتار زمین به کشاورزان فارس واگذار شد.
امام خمینی:

یك گرفتاری هم گرفتاری برای همة جهان است؛ همة مستضعفان جهان.
این  گرفتاری به اضافة همة گرفتاری ها زیر سر آمریکا و شوروی است...

یك وقت می بینی که همه یك بساطی درست می کنند... 
بعد هم آمریکا می آید وتو می کند. این از آن حکومت جنگل بدتر است.

)صحیفة امام، ج ۱5، ص 5۲0(

 60/11/5
1- عراق قدرت دفاعی خود را در تنگة چّزابه از دست داد.

2- عربستان و دیگر کشورهای منطقة خلیج فارس نگران پیروزی ایران در جنگ با عراق هستند.
3- رئیس مجلس: امسال سال سازندگی و برنامه ریزی و ساختن کشور است.

 60/11/6
1- ایران شدیداً به رژیم های جنگ طلب خلیج فارس اعالم خطر کرد.
2- ایران 10 ساعت مواضع دشمن را در جبهة اهواز زیر آتش گرفت.

3- 15 سلطنت طلب و کودتاچی اعدام شدند.

60/11/7
1- آتش ایران مواضع خمپاره انداز و سنگرهای تیربار عراق را در پنجوین منهدم کرد.

2- تالش آمریکا برای تثبیت خط سازش در جهان عرب وسعت گرفت.
3- حرکت مذبوحانة ضدانقالب در آمل به همت مردم قهرمان و برادران پاسدار سرکوب شد.

 60/11/8
1- مواضع و تأسیسات دشمن در فاو، غرب خرمشهر و آن سوی اروندرود زیر آتش ایران 

قرار گرفت.
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2- 1300 خانوار کشاورز در چهارمحال و بختیاری صاحب زمین شدند.
3- سال آینده گروه بیشتری به حج می روند.

 60/11/10
1- صدها رانده شدة عراقی چگونه در سرما و یخبندان خود را به ایران رساندند.

2- اسد و قذافی اعزام مزدوران شاه اردن را به عراق شدیداً محکوم کردند.
3- فرماندار نظامی قم دستگیر شد.

امام خمینی:
در هر صورت تکلیف ما این است که خودمان کار خودمان را انجام بدهیم و ننشینیم که دیگران انجام بدهند،

 و یکی از کارهای مهم ما این است که تبلیغاتمان دامنه دار بشود.
)صحیفة امام، ج ۱6، ص 5(

60/11/11
1- حملة توپخانه و بمب افکن های عراق به دزفول، اهواز و آبادان

2- دانشگاه ها فردا باز می شوند.
3- بازار تهران و شهرستان ها در سالروز ورود امام تعطیل است.

 60/11/12
امام خمینی:

سالروز پیروزی ملت عزیز ایران بر هم میهنان محترم مبارک و بر مجروحان و آسیب دیدگان جنگ مبارک تر. 
قلم و بیان قاصرتر از آن است که بتوان از این فداکاران تشکر کرد.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص 7(

 60/11/13
1- رئیس جمهوری: مستضعفان جهان نگران ملتی هستند که گلوله های مجهزترین زرادخانة 

جهان را به سپر سینه آزمود.
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2- مراسم بزرگداشت آغاز دهة فجر با شکوه فراوان در سراسر کشور برگزار شد.
3- گروه گشتی عراق در غرب اهواز متالشی شد.

 60/11/14
1- قوای مهاجم عراق در غرب دزفول سرکوب شد.

2- تونس و عراق قرارداد همکاری اطالعاتی امضا کردند.
3- سفیر سوریه: خدا امام را جهت خدمت به مسلمانان فرستاد.

امام خمینی:
وصیت نامه های جوان ها را شما دیده اید که چیست؟

این وصّیت نامه ها، اینها، انسان را می لرزاند، انسان را بیدار می کند. 
)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱۳(

 60/11/15
1- امام خمینی: آمریکا می تواند با هواپیماهایش شهرهای ما را بمباران کند ولی وقتی وارد 

ایران شد، مردم آنها را با چنگ و دندان از بین می برند.
2- آمریکا سازمان ملل را به قطع کمک های مالی تهدید کرد.

امام خمینی:
ملت ایران امروز همه ثابت کردند به دنیا که ملتی هستند زنده، 

ملتی هستند متعهد به عقاید خودشان و در راه عقیده شهید شدند یا تا مرز شهادت رفتند، 
و ما هر روز شاهد اشخاصی هستیم که از ما می خواهند که دعا کنیم به شهادت برسند،

و دعا می کنیم که به پیروزی برسند.
)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱5(

 60/11/17
1- عراق بیمارستان آبادان را به توپ بست.

2- قطعنامة محکومیت اسرائیل تصویب شد.
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3- غّدة 30 کیلویی از شکم یک زن خارج شد.

 60/11/18
1- نبرد ایران و عراق در جبهه های غرب سوسنگرد شدت گرفت.

2- 6 کشور عرب خلیج فارس قطع رابطة سیاسی با ایران را بررسی می کنند.
3- زنان کویت از حق رأی  دادن محروم شدند.

 60/11/19
1- حملة شبانة عراق به یک جبهة جنوب شکست خورد.

2- زلزله و باران هم زمان 200 خانه را در روستاهای ایرانشهر ویران کرد.
3- آواکس های عربستان اطالعات جاسوسی به متحدین آمریکا در خاورمیانه می دهد.

امام خمینی:
من سالروز پیروزی انقالب اسالم و دهة فجر را به همة ملت و همة مستضعفین جهان 

و شما آقایان که اسوة حسنه این ملت هستید، تبریك عرض می کنم،
 و از خداوند تعالی توفیق همه را برای خدمت به بندگان خدا و ادامة پیروزی از خداوند توانا می خواهم.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱9(

602/11/20
1- گروه نفوذی عراق به شمال بستان به کلّی نابود شد.

2- 6 عضو فرماندهی منافقین به هالکت رسیدند.
3- وزیر دفاع آمریکا: ما موقعیت عراق را درک می کنیم.

 60/11/21
1- آمریکا و عربستان مشترکاً اسلحة عراق را تأمین می کنند.

2- 7 حملة سنگین عراق به بستان به طور کلی شکست خورد.
3- 20 عضو برجستة دیگر منافقین به هالکت رسیدند.
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امام خمینی:
اکنون که کشور ما دهة فجر و سالروز استقالل و آزادی خود را از چنگال ابَرجنایتکاران جشن می گیرد، 

امید است به همین زودی جشن سقوط حکومت بعثی عراق را بگیریم.
)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۲8(

 60/11/22
امام خمینی:

ملتی که عشق شهادت در دل زن و مرد و کوچك و بزرگش جوش می زند و برای شهادت،
 هریك بر دیگری سبقت می گیرد و از شهوات حیوانی و دنیایی گریزان بوده،

 و عالم غیب و رفیق اعلی  را باور کرده است، 
با این خسارات، هرچه بزرگ باشد، از صحنه خارج نمی شود.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص 48(

 60/11/24
1- شرکت میلیونی مردم در مراسم سالروز 22 بهمن

2- تلفات عراق در حملة بی نتیجه به تنگة چّزابه و دشت آزادگان به 2500 نفر رسید.
3- مذاکرات هیأت سازمان آزادی بخش فلسطین با رئیس جمهوری و رئیس مجلس.

 60/11/25
1- ایران، جنگ در نیسان و بستان را با تسلط کامل پیش می برد.
2- 566 زندانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب آزاد شدند.

3- 160 هزار نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را آزاد کردند.

 60/11/26
1- ایران هشتمین روز جنگ بزرگ تنگة چزابه را پیروزمندانه پایان داد.

2- عربستان مجدداً خواستار مذاکرة مستقیم با رژیم صهیونیستی شد.
3- سیلوی بزرگ 113 هزار تنی در مشهد افتتاح شد.
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60/11/27
1- نبرد در جبهه های غرب زیر ریزش برف سنگین

2- توفان 8 موتور لنج را در هرمزگان غرق کرد.
3- اسامی 243 محکوم عفو شده در سراسر کشور

 60/11/28
1- عراق در جنگ 10 روزة تنگه چّزابه با 2000 کشته حتی یک قدم پیشروی نکرد.

2- فعل و انفعاالت سیاسی - نظامی ارتجاع منطقه شدت گرفت.
3- ایران و نیکاراگوئه روابط دیپلماتیک برقرار می کنند.

60/11/29
1- عراق با ریختن چندین بمب یک روستا را با ساکنانش زیر و رو کرد.

2- رئیس مجلس از بستان و سایر جبهه های جنوب بازدید کرد.
3- پیشنهاد ایران برای دیدار خانواده های اسرای جنگی عراق در تاریخ جنگ ها بی سابقه است.

امام خمینی:
نکتة مهم پس از فضل خداوند متعال که پشت و پناه مظلومان است، 

خصوصاً آنان که برای رفع ظلم و کوتاه کردن دست جنایتکاران بین المللی فداکاری می کنند و جوان می دهند، 
مردمی بودن این انقالب است، و بزرگ ترین نقش آن ایمان راسخ به خدای بزرگ و به پیروزی است.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱۲6(

60/12/1
1- حدود 200 مزدور بعثی زیر آتش سنگین ایران کشته و یا مجروح شدند.

2- رفسنجانی: اگر بخواهیم قرآنی عمل کنیم، باید دست مستضعفین را بگیریم و بر سر 
مستکبرین  بکوبیم.

3- آمریکا کشورهای عرب شرکت کننده در کنفرانس لیبی را تهدید به تحریم اقتصادی 
کرد.
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60/12/2
1- تقاضای محافل سیاسی جهان برای میانجی گری در جنگ افزایش یافت.

2- 500 مزدور بعثی در عملیات موال علی)ع( به هالکت رسیدند.
3- نزدیک به نیمی از زندانیان، عید آزاد می شوند.

60/12/3
1- موشک های ایران آخرین سنگرهای عراق را در تنگة چزابه به آتش کشید.

2- عوامل آمریکا با انفجار بمب، عده ای کارگر و دانش آموز را قطعه قطعه کردند.
3- رژیم سعودی سفر اتباع این کشور به ایران را ممنوع کرد.

60/12/3
1- گردان های صحرایی پشتیبانی و تانک عراقی در 4 ضدحمله به تنگة چزابه شکست خورد.

2- تأکید مجدد امام بر آزادی زندانیانی که واجد شرایط عفو هستند.
3- رئیس مجلس: ما ریشة جنایت را در آمریکا و در امروز در فرانسه می بینیم.

60/12/5
1- رئیس جمهوری: برای فرزندان شهیدان به جای هر قصه، داستان دست های جنایتکار 

آمریکا را بگویید.
2- عراق سرانجام برای مبادلة خانواده های اسرا تن داد.

3- عربستان و عراق قرارداد امنیتی امضا کردند.

60/12/6
1- عراق با شکست آخرین ضدحملة خود، به اولین خاک ریز تنگ چزابه عقب نشست.

2- دیدار روحانیون شیعة پاکستان با رئیس   مجلس.
3- توزیع گوشت و مرغ در سراسر کشور افزایش می یابد.

4- ترور رئیس شهربانی عقیم ماند.
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60/12/8
1- عراق به جنگ هوایی در جبهة چزابه متوسل شد.

2- عربستان از سفر میتران به فلسطین اشغال شده حمایت کرد.
3- انفجار عظیم لبنان را تکان داد.

60/12/9
1- عراق قدم به قدم از مواضع سیاسی جنگ عقب نشینی می کند.

2- امام: فرستادن زکات به جبهه ها مانعی ندارد.
3- وزیر نفت: نخواهیم گذاشت حقوق ایران در طرح پتروشیمی از بین برود.

60/12/10
1- آتش ایران جنگ افزارهای دشمن را در محورهای اشغالی دزفول و شوش منهدم کرد.
2- هر جریانی بخواهد از حدود و ثغور قانون اساسی تخطی کند، ضدانقالب و ضدخط امام است.

3- دانشکدة آموزش زبان های خارجی حوزة علمیة قم تأسیس شد.
امام خمینی:

شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید در مقابل تمام قدرت ها ایستادگی کنید،
و می توانید کشور خودتان را حفظ کنید.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص 75(

60/12/11
1- نخست وزیر: ما طالب صلح هستیم، اما نه به قیمت تثبیت آمریکا در منطقه.

2- 73 مسلمان مبارز بحرین در آستانة اعدام قرار گرفتند.
3- 40 تن از عناصر فعال منافقین در مشهد دستگیر شدند.

60/12/12
1- امام خمینی: دشمنان می کوشند از نفوذ روحانیت بکاهند تا اسالم را از بین ببرند.
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2- رؤسای 9 کشور اسالمی )برای میانجی گری در جنگ( به ایران می آیند.
3- پاالیشگاه کرکوک عراق یک روز تمام در آتش سوخت.

60/12/13
1- 6 کشور عربی حوزة خلیج فارس کارخانة اسلحه و مهمات تأسیس می کنند.
2- سخنگوی دولت: خاموشی های برق از هفتة آینده با اطالع قبلی خواهد بود.

3- پسر فهد )پادشاه عربستان( 500 میلیون دالر رشوه گرفت.

60/12/15
1- معاون وزیر نفت عراق: تأسیسات نفتی ما در اثر بمباران ایرانی ها متحمل خسارات 

سنگینی شده است.
2- استمداد مبارزین بحرینی برای نجات 73 مسلمان انقالبی از چنگال رژیم آل خلیفه.

3- حملة شدید امام جمعة تهران به سفر میتران به فلسطین اشغالی

 60/12/16
1- ایران آرایش نظامی عراق در تنگة چزابه را به هم ریخت.

2- 5 تن از انقالبیون مسلمان مصر محکوم به اعدام شدند.
3- خطوط عمدة توافق اقتصادی ایران و ترکیه اعالم شد.

امام خمینی:
من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارها را دوست دارم .

)صحیفة امام، ج ۱6، ص 80(

60/12/17
1- مقر آتش بارهای سنگین عراق در سومار منهدم شد.

2- خط لولة نفت و گاز ایران به ساحل ترکیه کشیده می شود.
3- قاچاقچیان به هیچ وجه مشمول عفو نمی شوند.
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امام خمینی:
خداوند به ما منت گذاشت که اسالم را و ایران را به ما برگرداند و ما خودمان ان شاءاهلل، اآلن کار خودمان 

را انجام می دهیم و باید بدانیم که باید فکرمان این باشد که ما خودمان می خواهیم کار بکنیم.
)صحیفة امام، ج ۱6، ص 85(

 60/12/18
1- رفسنجانی: اشتباه هیأت صلح این است که از مظلوم می خواهد گذشت کند.

2- امام خمینی: خوف را کنار بگذارید، مغزتان را به کار بیندازید.
3- آیت اهلل ربانی شیرازی در تصادفی مشکوک جان سپرد.

امام خمینی:
من هم وفات و شهادت بانوی بزرگ اسالم را بر همة مسلمین و بر شما برادران عزیز ارتشی، سپاهی و بسیج 

و بر حضرت بقیه اهلل- ارواحنا فدا- تسلیت عرض می کنم. 
این خانة کوچك فاطمه- سالم اهلل علیها- و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عدد، 

چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع، 
تمام قدرت حق تعالی را تجلّی دادند.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص 87(

 60/12/19
1- عملیات چریکی رزمندگان مسلمان در جبهه های غرب گسترش یافت.

2- تعداد متقاضیان سفر به حج به 250 هزار نفر رسید.
3- خروج 800 مگاوات برق از مدار، خاموشی های اخیر را به وجود آورد.

امام خمینی:
آن چه که می خواهم عرض کنم این است که:

 شما می بینید که مردم، توده های میلیونی مردم، چقدر خوبند. و من با جرأت می توانم عرض کنم که:
- در طول تاریخ یك همچه وضعی در هیچ جا نبوده است.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص 96(
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60/12/20
1- ایران در نبرد سنگین زمینی و هوایی دشت  ذهاب پیروز شد.

2- آمریکا در اردن کارخانة اسلحه سازی می سازد.
3- متحصنین بحرینی خواستار همکاری مردم جهان و افشای رژیم آل خلیفه شدند.

 60/12/22
1- رئیس جمهوری بازگشت 100 هزار آوارة عراقی را هم از شرایط صلح دانست.

2- ریگان: میتران اکنون درک بهتری نسبت به سیاست آمریکا در مناطق بحرانی دارد.
3- امام جمعة موقت تهران از آیت اهلل کاشانی تجلیل کرد.

 60/12/23
1- عراق ساکنان بی دفاع گیالن غرب و 2 روستای خرم آباد را بمباران کرد.

2- صیادشیرازی: تلفات عراق در تنگة چزابه باالی 3 هزار نفر است.
3- قانون شوراهای اسالمی آماده و تسلیم دولت شده است.

60/12/24
1- کلیات بودجة سال 61 در مجلس تصویب شد.

2- رفسنجانی: با تکیه بر تفنگ، قصرشیرین و خرمشهر را پس می گیریم.
3- میوة ارزان شب عید از امروز در تهران توزیع می شود.

امام خمینی:
برادرها، خواهرها!

عرض کردم که ما باید خودمان، خودمان را نگه داریم.
 باید طمع را از همه جا برید، به خدا متوجه شد.

 تا کنون هم هرچه شما پیروزی داشتید، برای این است که اتکال به قدرت الهی و قدرت خودتان، 
-که از قدرت الهی است- این اتکال را دارید.

)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱۱۱(
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60/12/25
1- نیروی زمینی در جبهة غرب ضربات سختی بر دشمن وارد آورد.

2- رئیس جمهوری: جز خدای متعال کسی نمی تواند کار بنیاد جنگ زدگان را ارزیابی کند.
3- پدری 3 فرزند خردسال خود را سر برید.

امام خمینی:
می دانید که سالح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سالح در میدان های جنگ است؛

 باید از اسلحة تبلیغات آنها بیشتر ترسید و متأسفانه ما در این زمینه ضعیف هستیم.
)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱۱۳(

 60/12/26
1- صدها گروه تازه نفس از سراسر کشور راهی جبهه ها شدند.

2- ایران ساآلنه 9 میلیون تن نفت به سوریه صادر می کند.
3- هیچ کس حق ندارد به عنوان جنگ زده از مردم تقاضای کمک کند.

امام خمینی:
هرچه می توانید در تحصیل علوم، جدی و کوشا،
و در اخالق و اعمال و کردار نیك کوشش کنید،

که برای آتیة میهنتان افتخارآفرین باشید.
)صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱۱5(

60/12/27
1- مواضع تانک های دشمن در 5 جبهة غرب زیر آتش ایران نابود شد.

2- بودجة 310 میلیارد تومانی دولت به تصویب نهایی رسید.
3- خانة تیمی مرکزیت منافقین در فارس کشف شد.
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منابع: 

1- قرآن کریم
2- نهج البالغه

3- صحيفة امام، مجلدات: 4، 7، 11، 14، 15، 16
4- عدالت از دیدگاه امام خمينى؛ انتشارات چاپ و نشر عروج، وابسته به موسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(

5- تفکر از دیدگاه امام خمينى؛ انتشارات چاپ و نشر عروج، وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(
6- اعتماد به نفس ازدیدگاه امام خمينى؛ انتشارات چاپ و نشر عروج، وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(
7- اخالق مسؤوالن از دیدگاه امام خمينى؛ انتشارات چاپ ونشر عروج، وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(

8- بيدارى اسالمى؛ مقام معظم رهبرى
9- خطبه هاى مقام معّظم رهبرى در نماز جمعة تهران، 1398/10/27

10- بيانية رهبر معّظم انقالب در رثاى سپهبد شهيد قاسم سليمانى
11- عبور از بحران؛ آیت اهلل هاشمى رفسنجانى

12- مجموعه آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى
13- خاطرات آیت اهلل مهدوى کنى

14- چهارده سال رقابت ایدئولوژیک؛ روح اهلل حسينيان، مرکز اسناد انقالب اسالمى
15- وصيت نامة سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى

16- سپاه در گذر انقالب؛ مجموعة اطالعيه ، بيانيه و...، به کوشش محمدقاسم فروغى جهرمى
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17- روزشمار جنگ ایران و عراق؛ دکتر حسين عالئى، فرماندة اسبق نيروى دریایى سپاه پاسداران
18- تقویم تاریخ دفاع مقدس؛ مرکز پژوهش هاى دفاع مقدس، جلد 18 و 20

19- صخرة سخت؛ محمدحسن روزى طلب، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمى
20- نقش آ مریکا در ایران؛ سایروس ونس، وزیر خارجة آمریکا

21- غرور و سقوط؛آنتونى پارسونز،سفيرانگلستان در ایران
22- مأموریت در ایران؛ ویليام سوليوان سفير آمریکا در ایران

23- همه چيزفرو مى ریزد؛ گرى سيک وزیر دفاع آمریکا
24- مأموریت در تهران؛ روبرت هایزر

25- چگونه ایران را از دست دادیم؛ برژینسکى مشاورامنيتى کاخ سفيد
26- عبور ازسازمان؛ شهيد مجيد شریف واقفى، مرکز اسناد انقالب اسالمى

27- خاطرات على جنتى؛ سعيد فخرزاده، مرکز اسناد انقالب اسالمى 
28- 15خرداد؛ دکترجواد منصورى / 2جلد

29- خاطرات امير اصالن افشار، آخرین رئيس تشریفات محمدرضا شاه
30- ظهور و سقوط سلطنت پهلوى؛ تيمسار ارتشبد سابق حسين فردوست / 2جلد

31- دختر یتيم؛ فرح پهلوى
32- دخترم فرح؛ فریده دیبا

33- پاسخ به تاریخ؛ محمدرضا پهلوى
34- 57 سال اسارت؛ على محمد بشارتى

35- همگام با انقالب اسالمى؛ على محمد بشارتى
36- عبوراز شط شب؛ على محمد بشارتى

37- روزنامه  هاى: کيهان، جمهورى اسالمى، اطالعات
38- خبرگزارى جمهورى اسالمى

39- بولتن هاى وزرات امور خارجه در دوران جنگ تحميلى
40- بولتن هاى خبرگزارى جمهورى اسالمى مربوط به دوران دفاع مقدس



367 1- در وادی عشق / مجموعة اشعار تا سال 1371 / دفتر اول / حوزه هنری

2- در وادی عشق / مجموعة اشعار تا سال 1372 /  دفتر دوم / حوزه هنری

3- لبخند شعر / مجموعة اشعار تا سال 1375 /  حوزه هنری

4- هزار سال نظم و نثر فارسی / تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسالم / ۱۳76 / حوزه هنری

5- از ظهور اسالم تا سقوط بغداد / چاپ اول / ۱۳7۹/ حوزه هنری

6- از ظهور اسالم تا سقوط بغداد / چاپ دوم / با ملحقات / ۱۳7۹/ حوزه هنری

7- از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان / جلد اول / ۱۳80/ حوزه هنری

8- از انقالب مشروطه تا کودتای رضاخان / جلد دوم / ۱۳8۱/ حوزه هنری

9- والیت سرخ )نگاهی به تاریخ خون بار کربال( / ۱۳8۱/ حوزه هنری

10- میهمان آسمانی/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع( / ۱۳8۱/ حوزه هنری

11- 57 سال اسارت / بررسی میدانی رویدادهای سیاسی دوران ستم شاهی / )دورة ۱0 جلدی(

                        جلد اول / تجزیه و تحلیل رخدادهای دوران رضاخان / ۱۳8۲/ سورة مهر

12- در وادی عشق / مجموعة اشعار تا سال 1383 / دفتر سوم / حوزه هنری

13- عبور از شط شب )خاطرات دوران زندان ستم شاهی(/ ۱۳8۳/ مرکز اسناد انقالب اسالمی/ جلد اول

14- 57 سال اسارت / جلد دوم/ بررسی رخدادهای کشور پس از تبعید رضا تا ترور رزم آرا /  ۱۳8۳/ سوره مهر

15- از عرش تا عرش/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت زهرا)س(/ چاپ اول / ۱۳8۳/ حوزه هنری

کتاب های منتشرة مؤلف:
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16- 57 سال اسارت/ جلد سوم/ از نخست وزیری دکتر مصدق تا کودتای آمریکایی 28 مرداد و رویدادهای بعد از آن

17- 57 سال اسارت / جلد چهارم / از شروع مبارزات امام خمینی تا تبعید امام / ۱۳8۵/ سوره مهر

18- 57 سال اسارت / جلد پنجم/ از تبعید حضرت امام تا جشن های 2500 ساله/ ۱۳86/ سوره مهر

19- 57 سال اسارت/ جلد ششم/ بررسی رویدادهای کشور تا سقوط هویدا/ ۱۳87/ عروج، وابسته به دفتر نشر حضرت 

امام خمیني)ره(

20- 57 سال اسارت/ جلد هفتم/ از ارتحال حاج آقامصطفی خمینی تا انفجار نور در قم/ ۱۳8۹/ عروج، وابسته به دفتر 

نشر حضرت امام خمیني)ره(

21- 57 سال اسارت/ جلد هشتم/ از پایداری در تبریز تا فاجعة 17 شهریور/ ۱۳۹0/ عروج، وابسته به دفتر نشر 

حضرت امام خمیني)ره(

22- 57 سال اسارت/ جلد نهم/ از تبعیـد امام به پاریس تا بی اثر شدن تهدیدات شاه/ ۱۳۹0/ عروج، وابسته به دفتر نشر 

حضرت امام خمیني)ره(

23- پایان 57 سال اسارت/ جلد دهم/ از فرار شاه تا پیروزی انقالب اسالمی/۱۳۹0/ سوره مهر

24- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا / قبل از کربال / ۱۳8۴/ حوزه هنری

25- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا / رخدادهای عاشورا / ۱۳8۴/ سوره مهر  

26- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا / پس از عاشورا / ۱۳8۴/ سوره مهر 

27- غدیر، شورانگیزترین حادثة تاریخ/ همراه با ترجمة خطبة غديريه/ ۱۳80/ سوره مهر 

28- غدیر، شورانگیزترین حادثة تاریخ / ۱۳8۵/ سوره مهر

29-  اسالم مجّسم/ بررسی مختصر زندگی سیاسی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع(/ ۱۳۹۱/ مجتمع فرهنگی عاشورا

30- از عرش تا عرش/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت زهرا)س(/ چاپ چهارم / ۱۳۹۲/ مجتمع فرهنگی عاشورا

31- اندیشه ها و ریشه ها / صلح امام حسن)ع(/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام مجتبی)ع(/ ۱۳۹۲/  مجتمع فرهنگی عاشورا

32- حضرت خدیجه)س( / شایسته ترین همسر پیامبر)ع(/ ۱۳۹۲/ مجتمع فرهنگی عاشورا

33- رضوان معارف/ شرح زیارت جامعة کبیره/ ۱۳۹۳/ مجتمع فرهنگی عاشورا

34- عصر عدالت/ بررسی حکومت توحیدمدار امام عصر)عج(/ ۱۳۹۴/ مجتمع فرهنگی عاشورا

35- شهد شعر/ کلیات اشعار/ ۱۳۹۴/ مجتمع فرهنگی عاشورا

36- پیامبر رحمت/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اسالم)ص(/ ۱۳۹۵/ مجتمع فرهنگی عاشورا

37- میهمان آسمانی / تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام رضا)ع(/ ۱۳۹۵/ مجتمع فرهنگی عاشورا

38- اربعین حسینی / تجزیه و تحلیل عملکرد چهل روزة اسرای کربال /  ۱۳۹6/ مجتمع فرهنگی عاشورا

39- همگام با انقالب اسالمی / ج 1 / نگاهی به وقوع انقالب اسالمی و حوادث سال اول آن/ ۱۳۹7 / مجتمع فرهنگی عاشورا

40- همگام با انقالب اسالمی / ج 2/ نگاهی به حوادث سال دوم انقالب اسالمی آن/ ۱۳۹7 / مجتمع فرهنگی عاشورا

41- همگام با انقالب اسالمی / ج 3/ نگاهی به حوادث سال سوم انقالب اسالمی آن/ ۱۳۹۹ / مجتمع فرهنگی عاشورا


