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اعتقاد امام به حاكميت توحيد

قرآن کريم به صراحت، آفرينش جن و انسان را فقط براي عبادت مي داند. از آن جايي که تحقق 
اين امر الهي بدون حاکمیت مقدورنیست، بنابراين خداوند از آغاز خواستار حاکمیت توحید بوده است. 

و َ ما َخَلْقُت الِْجنَّ و  ااْلِْنَس ا اِّل لَِيْعُبدُوَن1 
)من جن و انسان را فقط براي عبادت آفريده ام. (

مقصود از عبادت، تسلیم همه جانبه در برابر پروردگار است که اصطالحاً عبوديت مي گويیم. 
رسیدن به اين حّد از کمال به صورت پراکنده و فردي مقدورنیست، بلکه تنها در حاکمّیت توحید، 

عبوديت حاصل مي شود. 
از طرف ديگر خداوند سبحان ۱۲4 هزار پیامبر را در توجیه همین سیاست و هدايت مردم در راستاي 

عبوديت خداوند مبعوث کرده است؛ که خود می فرمايد. 
و َ ما اَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ااِّل لَُيطاُع بِِاْذِن اهلل2ِ

)و ما هیچ پیامبري را نفرستاديم مگر آن که به دستور خداوند از آنها - در ايجاد حاکمیت توحید - پیروي شود.(
از آن جايي که اطاعت از هیچ کس جايز نیست مگر اطاعت از خداوند، اطاعت از پیامبران الهي هم 

۱- سورة زاريات، آية 56
۲- سورة نسا، آية 64 

مقدمهمقدمه
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به دستور خداوند براي برقراري حاکمیت توحید واجب شده است. 
با بررسي دقیق اين دو آيه که نماد صدها آية ديگر است، چند نکته روشن مي شود: 

1- هدف خداوند از آفرينش انسان و غیر انسان، عبوديت در برابر اوست. 
2- پیروي از احدي جايز نیست مگر اين که حاصل اطاعت و پیروي در راستاي حاکمیت اهلل بر 

تمامي هستي باشد.
به همین منظور از سه کس مي توان اطاعت کرد: 

1-خداوند2-رسول3-اولیاالمر
ُسوَل َو ُأولِي اْلَْمِر ِمْنُكم1 يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اهللَ َو َأطيُعوا الرَّ

)اي اهل ايمان از خداوند و پیامبرش و اولواالمر - اوصیاي پیامبر - اطاعت کنید.(
در جاي ديگري، پروردگار متعال دستور ايجاد يک حاکمیت گسترده به منظور اجراي فرامین 

پروردگار را به صراحت مطرح مي کند: 
م2 يُن الَْقيِّ ٍ ِإِن الُْحْكُم ِإالَّ هلِلِ َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذلَِك الدِّ

)فرمان، فرمان خداست که غیر از او را نپرستید. اين دستور و عقیدة همیشگي خداوند است.(

وظيفة حاكميت مطلوب 

تا اين جاي موضوع مشخص شد که تمامي برنامه ريزي هاي خداوند براي ايجاد هستي، فقط و 
فقط به منظور حاکمیت توحید در تمام عرصة آفرينش است. بنابراين از نظر پروردگار هیچ حاکمیتي 

پذيرفته نیست مگر آن که واجد چهار ويژگي باشد: 
الَة  نَّاُهْم ِفي اْلَْرِض َأقاُموا الصَّ الَّذيَن ِإْن َمكَّ

كاَة  َو آَتُوا الزَّ
َو َأَمُروا بِالَْمْعُروِف َو نََهْوا َعِن الُْمْنَكِر 

َو هلِلِ عاِقَبُة اْلُُموِر3
)همان کسانی که چون در زمین به آنان توانايی دهیم، نماز برپا می دارند و زکات می دهند،

و به کارهای پسنديده وامی دارند، و از کارهای ناپسند باز می دارند، و فرجام همة کارها از آِن خداست.( 

۱- سورة نسا، آية 54 
۲- سورة يوسف، آية 40 

۳- سورة حج، آية 4۱ 
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1- اقامة نماز: يعني فراگیر شدن نماز که مهم ترين مظهر حکومت توحیدي است.

2- جاري شدن زكات: يعنی فراگیر شدن پرداخت زکات که موجب تقويت دين مستضعفان مي شود. 

3 و 4 - امر به معروف و نهي از منکر: که موجب برقراري نماز و زکات و پاسداري از ارزش هاي 

الهي مي شود.
خداوند در آية فوق به صراحت حاکمیتي را به رسمّیت مي شناسد که حاکم و يا حاکمان شرايط 
اقامة نماز را برای همگان برقرار کنند و زمینة پرداخت زکات را فراهم آورند. همچنین امر به معروف 

و نهي از منکر نیز در برنامه هايشان باشد. 
پس:                                         وظيفة حاكميت، 

برقراری ارزش هاي الهي در جامعه است. 

جمهوري اسالمي نمود روشن و برجستة حاکمیت الهي است. در رژيم طاغوت تبلیغات مسموم 
و گستردة دشمنان اسالم موجب دوري بسیاري از طبقات مردم به  خصوص جوانان از ارزش های 
اسالمی شده بود. اما پس از پیروزي انقالب و تأثیرپذيري افراد از آموزه های اسالم، همة آحاد مردم به 
خصوص جوانان، پاسدار ارزش هاي اسالمي شدند و ان شاءاهلل اين جريان تا آخر ادامه خواهد يافت. 

امام، سازش ناپذیر در برابر استکبار

آمريکا که در تمامي جبهه ها از انقالب اسالمي شکست خورده بود، برای جبران اين تحقیر، به 
ناچار جبهة جديدي در برابر انقالب گشود و آن پیشنهاد مذاکره بود. 

تجزيه و تحلیل اين توطئه را از زبان مقام معظم رهبري مي شنويم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ناکامي مفتضحانه و حقارت آمیز آمريکايي ها در حملة سال ۱۳59 

به صحراي طبس افزودند:
»آنها ممكن است خيلي چيزها را نفهمند، اما احتماالً این قدر مي فهمند كه نتيجة 

تعرض به ایران را تصور و درك كنند.«
ايشان در مورد پیشنهاد آمريکايي ها براي مذاکره فرمودند: 

»آنها البته در این موضوع براساس یك بازي پيش پا افتاده و بي ارزش سياسي عمل 
مي كنند. یك نفر مي گوید: بدون پيش شرط، نفر دیگر پيش شرط مي گذارد. درخواست 
آمریكایي ها براي مذاكره مسألة جدیدي نيست و در 40 سال اخير بارها تكرار كرده اند. 
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اما با پاسخ منفي ایران مواجه شده اند. حتي ریگان رئيس جمهور وقت آمریكا كه نسبت 
به فعلي ها مقتدرتر بود، در قضية معروف »مك فارلين« او را مخفيانه براي مذاكره به 

تهران فرستاد كه بعد از 24 ساعت بدون نتيجه بازگشت.«
مقام معظم رهبري در ادامه فرمودند: 

»ما فقط وقتي مي توانيم وارد بازي خطرناك مذاكره با آمریكا شویم كه از لحاظ اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي به اقتدار مورد نظر برسيم و فشارها و هوچي گري هاي او نتواند در ما تأثير 

بگذارد. اما در حال حاضر مذاكره قطعاً به ضرر ما تمام مي شود و ممنوع است.«
ايشان تأکید کردند: 

»امام راحل عظيم الشأن هم مذاكره با آمریكا را تا وقتي این رژیم آدم نشود، ممنوع 
كرده بودند. ما هم بر همين نكته تأكيد داریم.«1

امام به دنبال حکومت الهی 

از همان آغاز و از سال 4۱ و 4۲ حضرت امام وقتي ديدند که نصايح ايشان براي تغییر روش رژيم 
پهلوي بي اثر است، دامن هّمت را بر کمر زدند و راهبرد خود را براي تشکیل حکومت اسالمي بیان 
نمودند. اين انديشه به قدري نو و بي سابقه بود که حتي بسیاري از ياران امام هم در ابتدا چندان باور 

نداشتند و خواص هم به دلیل علم و ارتباط با امام تا حدي متوجه موضوع شده بودند. 
عده اي اصاًل آن را غیر قابل تحقق مي دانستند، ولي بعضي از همان بزرگان ۳ عامل اساسي را مانع 

جّدي رسیدن به آن مي پنداشتند: 
1-آمادهنبودنجامعهبرايطرحاينمبحث

2-حساسّيتشديدرژيمراجعبهفعاليتهايمذهبيها

3-كمطرفداربودناينموضوعبهدليلنووبيسابقهبودن.

شايد تا حدي حق با آنها بود، ولي امام تصمیمشان را گرفته بودند و صادقانه و شجاعانه وارد کارزار 
شده بودند. طولي نکشیدکه نام آيت اهلل خمیني زبان زد خاص و عام شد و عالوه بر داخل کشور، آوازه 

و مبارزة ايشان، مرزها را در نورديد و در زماني کوتاه جهاني شد. 
اين اتفاق نشان داد که به رغم ديدگاه عده اي از خواص، عوام تا حد زيادي آمادگي پیوستن به تفکر 
امام را داشتند و ديديم که همین طايفـه بودند کـه در نخستین رو در رويي با رژيم ديو خصلـت پهلـوي 

۱- روزنامة جمهوري اسالمي، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳97، ص ۳ 
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۱5 هزار نفر از آنان جان خود را در راه خداوند و در مسیر آرمان هاي امام خمیني فدا کردند؛۱ گر چه علماي 
مبارز و برجستة شهرها نیز در زمان بازداشت امام، براي آزادي ايشان و در حقیقت به پشتیباني از آرمان هاي 

وی به طور بي سابقه و خیره کننده به تهران آمدند. 

واكنش كشور به بازداشت امام 

بعد از بازداشت حضرت امام، مردم سراسر کشور عموماً و اهالي تهران و قم به خصوص دست به 
واکنش تند علیه رژيم شاه زدند. 

در درگیري نیروهای حکومت نظامي به فرماندهي تیمسار سپهبد غالمعلي اويسي ۱5 هزار نفر 
از مردم تهران به شهادت رسیدند. امام را از قم به پادگان قصر منتقل کرده و بازداشت نمودند. همة 
مردم ايران نگران جان امام بودند؛ زيرا هم خوي خون خواري شاه را می دانستند و هم تهديدات دايمي 

اسداهلل َعلَم نخست وزير بي سواد و وابستة پهلوي برای محاکمه امام را. 
اين وضع، کشور را در يک حالت خاص همراه با نگراني بسیار قرار داده بود و باعث شد تا علمای 
سراسر کشور همراه با مراجع بزرگوار قم و شهرستان ها به منظور حمايت از امام در تهران گرد هم آيند. 

احتمال محاكمة امام 

در جمع علما تصويب شد که يکي از علما به دربار برود و شاه را تهديد کند که بازداشت امام 
خمیني که مرجع تقلید شیعیان هستند، خالف قانون و محاکمة ايشان خط قرمز است.

آيت اهلل کمالوندي از طرف علما با شاه مالقات کرد و نظر بزرگان حوزه هاي علمیه را به شاه رساند...
شاه ترسید و آشکارا از محاکمة امام عقب نشیني کرد.

فرح پهلوي تأسف شاه و خودش را به عدم محاکمة امام خمیني چنین نقل مي کند: 
۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳96 و ۳97

ما چطور می توانیم ۱5 خرداد، معلولینش را بفهمیم چقدر بود، معدومینش و شهدا می گويند ۱5000بوده است. لکن مصدومین و معلولین، کسانی 
که اعضای خودشان را در آن گیرودار از دست دادند، ما چطور می توانیم بیان کنیم يا تصور کنیم. لکن در عین حالی که ۱5 خرداد يک مصیبتی بود 
برای  ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود. از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانیون قیام کردند و به دست روحانیون نهضت شروع شد، از قم شروع شد 
و ۱5 خرداد يک انعکاسی بود از همان قیام. روحانیت را گرفتند. قريب تمام علمای تهران را گرفتند و حبس کردند، و شايد مدتی هم علمای تهران و 

وعاظ تهران در حبس بودند و بعد به تدريج رها شدند، و از آن جا شروع شد به نهضت و مخالفت. 
در عین حالی که ۱5 خرداد مصیبت برای ما بود، لکن اين موهبت هم خدای تبارك و تعالی به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند به 
صدای روحانیون. و در همه جا، در همة مملکت اين نهضت شروع کرد و مبدأش از همان ۱5 خرداد بود، و بعد کم کم تدريجاً ريشه گرفت. و بعد که 

در اين آخری ديگر زيادتر شد و بیشتر شد نهضت مردم، پیشتر رفت نهضت مردم و قیام همگانی شد...
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»همان شب )غروب 22 بهمن 1357( رادیو - تلویزیون به دست انقالبيون افتاد 
و ما از طریق رادیو ایران شنيدیم كه مي گوید:
- این جا تهران، صداي انقالب ایران است.

 بعد نوبت پخش پيام )آیت اهلل( خميني رسيد. 
محّمدرضا آن را مي شنيد و آرام آرام اشك مي ریخت. من تا نيمه هاي پيام خودم 

را حفظ كردم و بر اعصابم مسلط بودم، اما سرانجام به گریه افتادم... 
محّمدرضا با تأسف گفت: 

- اي كاش نصيحت َعلَم را در روز 16 خرداد 42 گوش مي كردم و این شخص 
)امام خميني( را به جوخة اعدام مي سپردم. 

محّمدرضا تا پایان عمرش از این اشتباه بزرگ افسوس مي خورد. 
واقعاً هم افسوس داشت؛ 2500 سال شاهنشاهي ایران به دست مردي كه به سادگي 

مي توانست وجود نداشته باشد، بر باد رفت.«1
غرض از اراية اين سند ترسیم چهرة درباريان و دولتیان به خصوص شخص شاه از واکنش مردم 
ايران به مبارزات جّدي امام خمیني است و اين که آنها عزمشان جزم بود که امام را محاکمه و محکوم 

کنند. اما خداوند متعال و ارادة حاکم بر جهان هستی نخواست و نگذاشت. 

هوشمندي سياسی و اطالعاتی 
پس از بازداشت امام و شايعة محاکمة ايشان، مردم قم و تهران و ساير اهالي کشور در شهرهاي 
مختلف در تب و تاب و التهاب شديد بودند. تالش هاي علمای مهاجر به تهران موجب عقب نشیني 
دربار در محاکمة امام شد. دربار اجازه داد که آيت اهلل لواساني عالم بزرگ تهران از نزديک امام را 

مالقات کند تا انتشار خبر آن، موجب آرامش در کشور گردد.
قباًل به امام اطالع داده بودند که امشب مالقاتي داريد. حضرت امام با آرامش همیشگي، نماز 
مغرب و عشا را به جاي آوردند و پس از تعقیبات، منتظر مالقات بودند. طولي نکشید که مرحوم آيت اهلل 
لواساني، بزرگ علماي تهران به ديدن امام آمدند. به ايشان سپرده بودند که غیر از احوال پرسي هیچ 

صحبت ديگري نکنند.
آيت اهلل لواساني پس از سالم پرسیدند: 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوي، ج ۲، ص 80۳ 
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۱- حالتان چطور است ؟ 
۲- کسالتي نداريد؟ 

۳- در سالمت هستید؟
4- مزاج عالي خوب است؟ 

5- کاري و فرمايشي نداريد؟ 
حضرت امام هم پاسخ همة اين سؤاالت را به صورت مختصر دادند. سپس آيت اهلل لواساني اتاق 

امام را ترك کردند. 
امام وقتي در انتظار مرحوم آقاي لواساني بودند، صداي ماشین ايشان را شنیدند. حتي موقعي که 
ماشین خاموش شد، تا آمدن آقاي لواساني نزد امام، نزديک ۲/5 دقیقه طول کشید، ولي پس از رفتن 
آيت اهلل لواساني تا روشن شدن مجدد اتومبیل بیش از ۱0 دقیقه شد. حضرت امام با آن هوشمندي 
ذاتي و فهم اطالعاتي، يقین پیدا کردند که آن جا عالوه بر خودشان، بزرگان ديگري نیز بازداشت 

هستند و ااّل نبايد بازگشت آيت اهلل لواساني اين قدر طول بکشد!! 
تصور امام به تصديق نزديک بود. زيرا همان روزها مشخص شد که در آن جا آيت اهلل حاج شیخ بهاءالدين 

محاّلتي بزرگ علماي فارس و آيت اهلل قمي از علماي بزرگ مشهد هم در همان بازداشتگاه  هستند. 

خواست امام مبارزه براي رسيدن به خدا بود
مالك دوستي و دشمني امام با افراد و جريان ها، انقالب و حکومت اسالمي بود. همان امامي که 
شب ها با سرانگشتان مقّدس خدا محوري، ستارگان آسمان را جابه جا مي کرد و انقالب اسالمي را در 
میان ناباوري شرق و غرب به پیروزي رساند و همه را مبهوت صالبت و درايت خود ساخت و بر بازوان 
رزمندگان و دست علما و روحانیت بوسه مي زد، شديداً ضد انقالب را مورد انتقاد خود قرار مي دادند. 
اصواًل امام هیچ گونه انعطافي در برابر ضد انقالب نداشت و تفاوتي هم نداشت که طرف مقابل، روحاني 

باشد يا استاد دانشگاه و يا دبیرکل حزب. 
حضرت امام با همین ديدگاه، وقتي جبهة ملي و دبیر ُکلّش دکتر سنجابي، اصل مترقي واليت فقیه 
را ضد آزادي و حقوق بشر خواند، شجاعانه آنها را تکفیر کردند. هنگامي که نهضت آزادي نسبت به 
آمريکا مماشات داشت و خواستار رابطه با آمريکا بود، آنها را از خود راند و استعفاي دولت موقت را 

پذيرفتند و آنها را از چشم مردم انداختند... 
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عزل آيت اهلل منتظري از جانشین رهبري هم به همین دلیل بود. مرحوم آقاي منتظري شديداً 
ظاهر بین و زود باور بود. جمعي از گروهک ها و عناصر ضد انقالب به خصوص منافقین از همین 
روحیة ايشان حداکثر سوء استفاده را مي کردند و اخبار دروغ از نابساماني هاي کشور را با آب و تاب به 
وي منتقل مي نمودند. ايشان هم بدون تحقیق اين گونه شايعات تشنج زا را از طريق رسانه هاي عمومي 

انتشار مي دادند و موجب آزردن امام و انقالبیون و خانواده هاي معّظم شهیدان مي شدند. 

ارتباط امام با علما و روحانيت 

يکي از افتخارات امام ارادت و اخالص ايشان نسبت به علما بود. حضرت امام که به نقش بي بديل 
علماي اسالم در پاسداري از ارزش هاي اسالمي در طول ۱4 قرن اخیر به خوبي واقف بودند، به آنها 

ارادت خاصی داشتند و در عمل احترام ويژه اي براي آنها قايل بودند.
نقش حضرت امام در محترم ماندن مراجع و علما در طول مبارزه زبان زد خاص و عام است.

معروف است که امام در آن سال هايي که در قم اقامت داشتند و در مسجد به طالب درس مي دادند، 
به مدت ۳ روز درس را تعطیل کردند. روز چهارم در حالي که در تب شديد مي سوختند، خود را به مسجد 

رساندند و در پلة پايین منبر نشستند و خطاب به طاّلب گفتند:
»كارتان به جایي رسيده است كه عليه علما و مراجع حرف مي زنيد؟!« 

امام همین جملة کوتاه را گفتند و از منبر بلند شدند و به منزل مراجعت کردند. تعطیلي درس امام 
به عنوان اعتراض به طاّلبي بود که ناشیانه علیه بزرگان حوزه حرف زده بودند. 

امام در توجیه نقش اثرگذار روحانيّت شيعه در تمام مقاطع فرموده اند: 
آقا! قدر این اسالم و قدر این روحانيت را بدانيد. 
                                           شماها نمى فهميد، 
                                     مطلع نيستيد درست؛ 

اگر این طایفه را كنار بگذارند، بعد از 50 سال رسم و اسمى از اسالم نخواهد بود.«1 
به رغم اين موضع گیري هاي قوي و اساسي، حضرت امام با آن دسته از معممین و روحانیون 
که سرهمراهي با انقالب اسالمي را نداشتند، مماشات مي کردند، ولي اگر عمامه به سري به تضعیف 
انقالب مي پرداخت و با قول و فعل نسنجیدة خود اسباب زحمت براي انقالب مي شد، به سختي با 

۱- صحیفه امام، ج ۱4، ص ۳74 
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او برخورد مي کردند و تا نابودي اش مي رفتند. زيرا عالم ناپرهیزکار خطرش براي اسالم از هر قشري 
بیشتر است. به قول معروف:

اِذا َفَسَد الْعالُِم َفَسَد الْعالَم
)وقتي عالِمي فاسد شود، عالَمي فاسد مي شود.(

امام در جايي نسبت به همین گروه فرمودند: 
         »ملت روحانيت را به تبع اسالم مى خواهد.

 اگر- خداى نخواسته- روحانى هم بر خالف اسالم بكند،
 آن هم یك ساواكى است.
 فرقى نمى كند. 
بدتر از ساواكى هم هست!«1

و در ادامه فرمودند: 
»من نمى خواهم بگویم هر روحانى كذا. 

من بعضى روحاني ها را از شمر هم بدتر مى دانم.«2
بنابراين در ديدگاه حضرت امام خمینی روحانیونی که به حاکمیت توحید در جامعه اعتقاد ندارند و 

يا مخالفند، از ساواکي و شمر هم بدترند. 

بهترین و بدترین مردم 

خالق و صانع و حاکم همة هستي، پروردگار عالم بر مبناي نقشة راه خود در رسیدن جامعه به 
حاکمیت مطلق توحید، مردم را به دو دسته متفاوت تقسیم کرده است: 

1- بدترین مردم: کسانی که ايمان نیاورده و نمي آورند و هر وقت پیامبري آنها را به توحید و يکتاپرستي 

فرا مي خواند، عذر و بهانه مي آورند و از تسلیم شدن در برابر خداوند طفره مي روند. پروردگار سبحان به 
منظور حاکمیت توحید که وظیفة مشترك همة پیامبران بوده، جريمة اين افراد را در دو چیز قرار داده است: 

الف:عنوانبدترينمردم
ب:خلوددرجهنم

2- بهترین مردم: برعکس آن دسته از مردمی که دعوت رسوالن به توحید را که دعوت به فطرت 

۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳7۲ 
۲- همان، ص ۳7۳ 
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است، پذيرفتند و تسلیم خداوند متعال - که نیک بختي و سعادت آنها را مي خواهد- شدند، اينها نیز 
به عنوان مردمی بديع و ممتاز شدند. 

اول:عنوانبهترينمردم
دوم:خلوددربهشت

رضایت خداوند از آنها و رضایت از پروردگار 

پروردگار متعال چه زيبا شعار دلپذير و روح بخش خود را در مورد مؤمنین حقیقی سروده است: 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل الِْكَتاِب َوالُْمْشِرِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها 

ُأولَِئَك ُهْم َشرُّ الَْبِريَِّة 
الَِحاِت   ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ُأولَِئَك ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة 
ِهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َأبًَدا  َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِّ

َرِضَي اهللُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلَِك لَِمْن َخِشَي َربَُّه1 
)کسانی از اهل کتاب که کفر ورزيده اند و ]نیز[ مشرکان در آتش دوزخند ]و[ در آن همواره می   مانند؛

اينانند که بدترين آفريدگانند.
در حقیقت کسانی که گرويده و کارهای شايسته کرده  اند،

آنانند که بهترين آفريدگانند.
پاداش آنان نزد پروردگارشان باغ های همیشگی است که از زير ]درختان[ آن نهرها روان است،

جاودانه در آن همی مانند.
 خدا از آنان خشنود است و ]آنان نیز[ از او خشنود اين ]پاداش[ برای کسی است که از پروردگارش بترسد.(

 
گناهان كبيره و صغيره 

طبیعی است که نافرماني از فرمان مافوق بي ادبي و اطاعت نکردن از دستورات بزرگ ترها ناسپاسي 
است. بي توجهي به ذوي الحقوق بي معرفتي است. اّما عدم اطاعت از فرامین پروردگار معصیت است. 
عدم اطاعت ممکن است به دلیل فعل يا ترك فعل باشد. ترك فعل مانند نخواندن نماز و فعل مانند 
شرب خمر. در هر حال برخورد نامناسب با دستورات الهي را گناه مي گويیم. گناهان چه کوچک باشند و 

۱- سورة بینه، آيات 6 تا 8
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چه بزرگ، موجب خشم و مؤاخذة پروردگار مي شود. اما همین گناهان در هر حد و اندازه اي که باشند، 
امکان عفو آن با شرايطی هست. ولي شخص مشرك اگر با شرك بمیرد، به هیچ وجه بخشیده نمي شود. 

ِإنَّ اهللَ ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َو َيْغِفُر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن َيشاُء 
َو َمْن ُيْشِرْك بِاهللِ َفَقْد َضلَّ َضالاًل بَعيداً 1

)خداوند، اين را که به او شرك آورده شود، نمی آمرزد؛ و فروتر از آن را بر هر که بخواهد می بخشايد.؛
و هر کس به خدا شرك ورزد، قطعاً دچار گمراهِی دور و درازی شده است.( 

علّت آن هم روشن است. اگر شخص ايمان داري مرتکب خبط و خطا شود، ۳ موضوع او را از 
ارتکاب گناه و به خصوص از تکرار آن باز مي دارد: 

1-نفسگناهكهباروحيهوفطرتانسانمغايرتدارد.
2-تأثيراتدرونيگناه،كهعذابوجدانناشيازآن،دردآوراست.

3-ندامتوارادهبرايعدمتكرار.
همین شرايط تا حد زيادي موجب عدم  تکرار گناه و پاك ماندن جامعه مي شود. اما مشرك هر گونه 
ساختار شکني و ارتکاب گناه را اصواًل خالف نمي داند و ادامة آزادي عمل وي، موجب بروز اختالف در 
روند عادي جامعه و گستاخي افراد سست اعتقاد و يأس افراد خوب مي شود. لذا به منظور پاك ماندن 

جامعه، جريمة برخی از گناهان مشرك در جامعة اسالمي نیز اعدام است. 

امام خميني)ره(،  وارث انبيا و امامان 
مأموريت انبیای عظام و ائمة معصومین)ع( برابر امر مطاع پرودگار سبحان، دعوت به توحید بوده 
است. همة شیاطین و شیطان صفت هايي که دعوت اولیای الهي را مغاير منافع خود مي ديدند، با آنان 

به مقابله برخاستند و اولیای الهي نیز حسب شرايط و وظیفة الهی، با آنها به مبارزه مي پرداختند. 
آنها در اين مسیر طوالني محرومیت ها کشیده و رنج و محنت های فراوان ديده اند، ولي هرگز از 
ادامة راه خداوند کوتاهي نکردند و در برابر طاغوت ها کوتاه نیامدند تا سرانجام جان خود را نیز در اين 
مسیر فداي امر خداوند نمودند. اما به رغم هزينه هاي بسیار، اين طاغوت های زمان بودند که از دست 

توحیديان فرار و عقب نشیني مي کردند و بي آينده و بي پناه بودند.
اسناد حکايت از آن دارد که شاه غیر از ۲8 مرداد، 5 بار ديگر از ترس مبارزان مسلمان فرار کرده 
است. به طوری که نقل شده، در ۱5 خرداد ۱۳4۲ هم شب ها ۳ بار محل خود را عوض مي کرد و يا 

۱- سورة نسا، آية ۱۱6
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حتي در تانک مي خوابید؛ يعني او نیز مانند همة طاغوتیان، همواره حالت تدافعي داشت.
به رغم شکست ظاهري اولیای الهي، دشمنان توحید هیچ وقت از آسايش خیال بهره مند نبودند و 
از خوف مبارزه جانشینان آنها لحظه اي هم بدون دغدغه نگذراندند، همچنان که ديديم انقالب اسالمي 
با هدايت امام خمیني در برابر چشمان حسرت زدة آن طاغوت ها و مستکبران عالم  به پیروزي رسید. 
در جلد اول همین مجموعه از قول مدير کل سازمان C I A گفتیم که آنان چنان به امنیت ايران 

برای چپاول منافع شان چشم دوخته بودند که بیان می کردند: 
- طوري ايران را ساخته بوديم که حداقل ۳0 سال بر اين کشور حکومت کنیم. 

اما چه شد که همة نقشه هاي آنها براي ماندن در ايران بر باد رفت و تدابیر و سالح هاي آنها و 
عوامل وابسته به آنها با ذلت و زبوني روبه رو شدند و امام خمیني همة تافته هاي آنها را بی اثر کرد!؟

دلیل اين مسأله اين است که:
- امام، نخست بر نفس خود و سپس بر كشور و بر منطقه تسلط یافتند... 

البته اين آغاز کار است؛ و قدرت هاي سلطـه گر با شکست هاي پي در پي که در لبنان، عـراق، سـوريه، 
يمـن و... از فرزندان روح اهلل مي خورند، بدون شک در يک روز نزديک، شاهد شکست نهايي آنان و عقب نشیني 
ذلّت بارشان از خاورمیانه خواهیم بود تا شرايط مناسب براي ظهور حضرت ولي اهلل االعظم امام عصر ارواحنافداه 
فراهم  آيد و پرچم مقدس جمهوري اسالمي با دست جانشین با کفايت روح اهلل، مقام معظم رهبري حضرت 

آيت اهلل خامنه اي به امام فتح و نصر تقديم شود. 
اينها چیزي نیست که بشود ناديده گرفت و يا بتوان از آنها گذشت. اگر اين همة پیروزي ها را يکي 
از قدرت هاي جهاني به دست مي آورد، کارنوال ها ی متعدد به راه مي انداخت، فیلم و سريال از آنها تهیه 

مي کرد و شبکه هاي بین المللي را براي بزرگ نمايي و تبلیغ آنها به استخدام در مي آورد. 

امام خمينی)ره(، رهبری سازش ناپذیر، مقتدر و شجاع 

يکي از تندترين سخنراني هاي حضرت امام بعد از انقالب، نطق تاريخي و افشاگرانة ايشان علیه 
بني صدر در ششم خرداد ماه ۱۳59 بود. 

به اعتقاد نويسنده نطق مزبور از همة نطق هاي بعد از انقالب امام تندتر بود. حال آن که به لحاظ 
سیاسي آقاي بني صدر در اوج قدرت و محبوبّیت و مطلوبّیت بود، اما براي امام که جز خدا را نمی ديد، 

اسالم و انقالب اسالمي مهم بود نه افراد و اسامي.
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اين نطق تیر خالصي در ناصیة سیاسي بني صدر بود. زيرا وي با همان نطق به تدريج ذوب سیاسي 
شد و ۲4 روز بعد عزل گرديد. 

ناگفته نماند که منافقین نیز همواره مورد تنفر امام بودند. 
گروهک منافقین با تلقینات شیطاني، سّم مهلک بدبیني و بدگويي را با جعل اخبار منفي به جسم 

و جان افراد سست عنصر تزريق مي کرد. 
به رغم کجروي هاي بني صدر، وي هنوز در حلقة انقالب بود. زيرا امام تا آن روزها از نتیجة اعمالش 
زياد احساس خطر نمي کردند. اما چون وي به طور مستمر ناهماهنگي خود را با مجلس و قوه قضايیه 
ابراز مي داشت و اين روش موجب تضعیف نظام و تأخیر در تثبیت جمهوري اسالمي مي شد، به شدت 

برآشفتند و بني صدر را در اين سخنراني مورد سرزنش قرار دادند.
اوج سخنراني آن جا بود که امام خطاب به وي فرمودند: 

»نمى شود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم. 
                            غلط مى كنى قانون را قبول ندارى! 

                                                                             قانون تو را قبول ندارد.«1 
محتواي اين کتاب نیز کاماًل با تحلیل امام تطبیق دارد. 

حضرت امام اصاًل و ابدا از جنگ نمي ترسیدند و از تروريسم واهمه نداشتند و از تحريم ها، خم به ابرو 
نمي آوردند، اما شديداً از موضع گیري هاي خودي ها که موجب تضعیف انقالب اسالمي و دستاوردهای 
آن مي شد و انقالبیون را دلسرد و دشمنان داخلي و خارجي را خرسند مي نمود، به خشم مي آمدند و 

واکنش تند نشان مي دادند. 

آيا ما خوش خياليم؟

يکي از هم سنگران قديم که از جمع ما به دلیل تحلیل هاي غلط و نارسايي سیاسي و فکري به طور 
قهري از قطار انقالب پیاده شده اند، چندي پیش در جمعي گفته بود:

-آقايانخيليخوشخيالند!

اينهاميخواهندخاورميانهراباشعارفتحكنند!!

در پاسخ اين برادر قديمي مي گويم: 
۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳77
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اواًل:
ماخوشخيالبوديموهستيم،زيرا:

ميخواستيممستقلباشيم،

كهشديم.

ميخواستيمرويپايخودبايستيم،

كهايستاديم.

ميخواستيموميگفتيمكهماميتوانيم،

توانستيم،

وبهاينشعاررسيديم.

ميخواستيماميدمستضعفان،

وعونمظلومانوپناهگاهبيپناهانشويم؛

كهشديم.

ثانیاً:
امروزبهرغمدشمنيهايبرنامهريزيشدةاستكبارجهاني،

ودررأسآنهاآمريكا،

انقالباسالمي40سالهشد.

ما در اين 40 سال راه بسیار طوالنی و سختی را به هر شکل طي کرديم و درنزديكيهايقّلة
عّزتوافتخار رسیده ايم. 

دانشمندانجوانمادرمصافالمپيادها،جزء10كشوربرترجهانند. 

چند ماه پیش در المپیاد نجوم هر 5 شرکت کنندة ايران صاحب نشان طال شدند؛ يعني بین ۱48 
کشور جهان رتبة اول را کسب کردند و آمريکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، کانادا، کره، سوئیس، سوئد و... 

را پشت سر گذاشتند. 
فكرانقالبيبرخاستهازانقالباسالميبودكهحزباهلللبناندرجنگ33روزه،

براينخستينبار،

طعمتلخشكسترابهرژيمجعلياسرائيلچشاند. 

همينتفكر،»حماس«رادرجنگ22روزهبرتلآويوپيروزكرد. 
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همينانديشه،لبنانرامستقلوعراقراآزادوسوريهراپيروز،

ويمنراخارچشمدشمنانكرد،

ورژيمهايوابستهراخجالتزدهنمود،

وميلياردهادالرسرمايهگذاريآنهارابراياختناقدرمنطقه،

بهبادداد...

راستي:
آيااينهمهدستاوردويادآورياينهمهدستاورد،

خوشخيالياست؟

امیدواريم با لطف خداوند و نظر مبارك امام زمان)عج( و هّمت مردم خودمان، شاهد پیروزي هاي 
بیشتر و گسترده تری در جهت محو ظلم و احقاق حقوق مظلومان و مستضعفین جهان باشیم. 

دربارة کتاب حاضر
جلد اول اين مجموعه با عنوان »همگام با انقالب اسالمي/ ج۱« که به بررسي رخدادهاي سال 
۱۳58 اختصاص داشت، در سال جاری - ۱۳97-  به همت »مجتمع فرهنگی عاشورا« منتشر شد. 

نظر به اين که در سال ۱۳58 ما 5 انتخابات مهم، موفق و تأثیرگذار داشتیم، به انتخابات اهمّیت 
بیشتري داديم تا به نقش اثرگذار مردم در انقالب بیشتر پي  ببريم. 

جلد دوم اين مجموعه به حوادث و رويدادهاي سال ۱۳59 مي پردازد. اما مشخصاً توجه اصلي در اين 
کتاب به ناسازگاري هاي بني صدر با امام خمینی، انقالب و مردم و همچنین تجاوز ناجوانمردانة رژيم بعث 
عراق )به نیابت از استکبار جهانی( اشاره دارد، تا ما در کنار توجه به نقش ويران گر دشمنان خارجي، عوامل 
نفوذي آنها را )مانند منافقین، لیبرال ها، گروهک هاي مشهور و غیرمشهور، به خصوص به نقش دشمنان 
دوست نما( همواره مدنظر قرار داده تا بتوانیم در صورت ضرورت، توطئه های آنان را به خوبی خنثی نموده 

و بدانیم که خصومت هاي ديرينة آنان، هرگز پايان نمي يابد. 
امید است اين مجلد نیز مورد توجه، عالقه و استفادة صاحبان انقالب قرار گیرد. 

يک  بار ديگر چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي را به رهبر انقالب، ملت بزرگ ايران و به 
شما خوانندة عزيز تبريک مي گويیم. از خداوند می خواهیم که ما را در پاسداري از ارزش هاي انقالب 
موفق تر از پیش بدارد. باشد که با اين توفیق، به شکلي ما هم وارث انبیا و اولیا در حاکمیت توحید باشیم. 
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وصیت نامة سیاسی نویسنده 

خداوند سبحان را سپاسگزاريم که در عمر خود شاهد قدرت نمايي عظیم پروردگار در انقالب و پیروزي 
انقالب اسالمی و تثبیت نظام و خنثي شدن ترفندهاي فراوان و توطئه هاي بزرگ و خصومت هاي 
ديرپاي استکبار جهاني بوده ايم و اين چیزي جز لطف پروردگار نبوده و نیست. گر چه چشم حق  بین الزم 

است تا آدمي اين همه مظاهر لطف و حمايت الهي را مشاهده کند. 
چشمدلبازكنكهجانبينيآنچهناديدنياست،آنبينـي
هرچهبينيدلتهمانخواهدهرچهخواهددلت،همانبيني1

افتخار ما بر اين بوده و هست و خواهد بود که تا آخر با امام و با رهبر انقالب و مردم بوده و خواهیم 
بود. لذا اگر عنصري از راه جهل و يا شیطنت چیزي از قول و قلم، غیر از اين، منتشر کند، کذب محض 

است. 
ماراسرياستباتوكهگرخلقروزگاردشمنشوندوسربرودهمبرآنسريم2

همه مي دانند که اين باور امروزی ما نیز چون گذشته، نه از روی طمع و نیاز به گرفتن مسئولیت 
و بهره مند شدن از منافع آن و رانت و غیر ذلک است، چرا که مقتضیات سن و سال امثال ما نیز ديگر 
نیازی به اين متاع ندارد، بلکه اين خاطرات شیرين و يادآوری آنهاست که می تواند زندگي ما را با مفهوم 
و هويت مناسب تر و هدفمندتری همراه ساخته و تجربه های يک عمر مبارزه در راه اسالم و ادای تکلیف 

را برای ديگران تصوير نمايد. امید که مفید قرار گیرد. 
خداوند بزرگ و رحمان را شاکريم که با لطف و عنايت بی پايانش توفیق يافتیم که در چهلمین سال 

پیروزي انقالب اسالمي، چهلمین کتاب خود  را تهیه و منتشر نمايیم. 
                                                    الحمدهلل رب  العالمین.
                                 والسالم.

عليمحمدبشارتي

تهران - ۱۱/۲۲/ 97

۱- ترجیع بند عرفانی هاتف اصفهانی
۲- سعدی علیه الرحمه



فصل اول
تهاجم نظامی آمریکا به طبس





یکی از اتفاقات عجیب و جالب در سال 1359 شکست فضاحت بار آمریکا در طبس بود. 
آمریکا با وقوع انقالب اسالمی شدیداً تحقیر شده بود و رویدادهایی که در آستانة پیروزی علیه 
منافع نامشروعش در ایران رخ می داد، اصاًل باب طبعش نبود. همچنین از این که »روبرتهويزر« 
ژنرال خشن و سرکوب  گر آمریکایی در مأموریت یک ماهة خود به تهران نتوانسته بود امرای 

ارتش شاه را به یک کودتای خونین وادار کند، به شدت عصبانی بود. 
آمریکا می کوشید با نفوذ در دولت موقت و ارتباط با برخی از دولتمردان، جای پایی در 
کشور باز کند. در این زمینه صبر و حوصلة زیادی به خرج داد. با گذشت زمان این نقشه و 

ترفند، مفیدفایده واقع نشده بود، اما ظاهراً از دولت موقت حمایت می کرد. 
در همان شرایط بسیار حساس و سخت، جمعی از مقامات کشور متوجه شده بودند که 
عناصری از سلطنت طلب ها و ضد انقالب به  طور دایم با اعضای سفارت آمریکا در داخل و 
بیرون سفارت تماس مشکوک دارند. معلوم بود در همان موقع که آمریکا ادعای حمایت از 

دولت موقت را داشت، هم زمان مشغول توطئه علیه انقالب هم بود. 
بدیهی است این عادت آمریکاست که وقتی بیداری ملتی موجب اخراج آنها از ناحیه ای می شود، 

تالش می کند از پنجره وارد شود و به سلطة شیطانی خود ادامه دهد. 
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در حقیقت سفارت آمریکا به ستاد عملیاتی خیانت به انقالب اسالمی تبدیل شده بود که 
عده ای از مقامات سازمان های جاسوسی آمریکا در آن جا به توطئه مشغول بودند. 

در چنین وضعی که هر روز و هر لحظه خطر تمامیت انقالب را تهدید می کرد، دانشجویان 
متعهد و انقالبی، مماشات بیشتر را جایز ندانسته و در روز 13 آبان ماه سال 1358 و در سالگرد 

تبعید حضرت امام خمینی)ره(، مرکز جاسوسخانة آمریکا را به اشغال خود درآوردند. 

انعکاس اشغال جاسوسخانه

خبر اشغال سفارتخانة آمریکا در دنیا به سرعت منتشر شد. انعکاس خبر در آن روز واکنش های 
مثبت و منفی زیادی به همراه داشت. کشورهای ضعیف و جهان سوم که هرکدام به  شکلی از 
اشکال از آمریکا ضربه های سنگین و دردناکی خورده بودند، از خبر، استقبال زیادی کرده و 

اظهار مسرت بسیار نمودند.
نخستین بار بود که مردم سیلی خورده از امپریالیزم آمریکا، از سیلی خوردن آمریکا از انقالب 

اسالمی خوشحال بودند و خوشحالی می کردند و نمی توانستند خرسندی خود را پنهان کنند. 
بیچاره آمریکا از چالة سخت انقالب اسالمی بیرون نیامده، به چاه ویل اشغال سفارت خود 
در تهران افتاد. آمریکا با نفاق نهادینه شده ای که در قول و فعل خود داشته و دارد، در مورد 
وقوع انقالب اسالمی در ایران می توانست به مردم دنیا بگوید مردم ایران خواسته اند برای رفاه و 
آسایش بیشتر به یک »رفورم« دست بزنند و زدند! ما هم که نمی خواهیم در امور داخلی کشورها 

دخالت کنیم، از انقالب ایران استقبال کردیم!!؟ 
با همین مالحظه بود که دولت آمریکا از اولین کشورهایی بود که انقالب اسالمی را به 
رسمیت شناخت و وزیر خارجه اش با وزیر خارجة ایران اسالمی در نیویورک مالقات کرد!! 

اما اشغال سفارتش در تهران برای آمریکا قابل تحمل نبود. 
اشغالسفارتآمريكاكهمردمايرانبهحقآنراالنةجاسوسیناميدند،

سهاثرمخربدرسياستخارجیآمريكاداشت:

1-شکست ویران گر و دردناکی که آمریکا از انقالب اسالمی  خورد، که قابل تحمل نبود.
2- مردم کشورهایی که از دخالت های آمریکا به ستوه آمده بودند، می توانستند از مردم 
انقالبی ایران عبرت بگیرند و به اشغال سفارت آمریکا بپردازند؛ به  خصوص در اسارت گرفتن 
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جاسوسان آمریکایی، ضربة بسیار شکننده ای به آمریکا و مزدورانش وارد شد.
3- با توجه به این که ایراِن زماِن شاه جزیرة امن برای منافع آمریکا بود و عمدة سیاست ها 
و اقدامات منطقه ای آن کشور از ایران هدایت می شد و احتمال ازبین بردن آن اسناد در آن 
مکان بعید به نظر می رسید، با اشغال آن محل، اسناد مکتوب آمریکا و دیگر اسناد به کلی سّری 

آمریکا درسفارت می توانست در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که جاسوسخانه را در اختیار گرفتند، به  تدریج شروع 
به جمع آوری و انتشار آن اسناد کردند. افشاگری دانشجویان موج عظیمی از نفرت نسبت به 
آمریکا را در دنیا به راه انداخت؛ هرچند کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا در سفارت که 
عمدة کارکنان سفارت را تشکیل می دادند، بعد از هجوم دانشجویان به سفارت و حضور آنها 
در سفارتخانه تا آخرین لحظات ممکن به معدوم کردن اسناد به کلی سّری مشغول بودند، اما به 
رغم تالش بسیار زیاد، نتوانستند همة اسناد را نابود کنند. بعدها که دانشجویان به محل آنها راه 
یافتند، عمدة اسناد را از دست آنها گرفتند و مانع نابودی آن اسناد ارزشمند شدند. حتی بعضی 
از اسناد سّری که با ماشین کاغذ  خرد کن رشته رشته شده بود، با زحمت بسیار زیاد و با کنار هم 

چیدن و بازسازی آنها، مبادرت به انتشار آن اسناد نمودند. 
این اقدام، کاماًل جدید و بدیع بود؛ زیرا با انتشار اسناد دخالت های ناروا و جنایت بار آمریکا 
در منطقه و دنیا، دیگر چیزی از آبروی آمریکا باقی نماند. شاید به همین دلیل بود که حضرت امام 
خمینی)ره( اشغال جاسوسخانة آمریکا در تهران را انقالبی مهم تر از انقالب اسالمی می دانستند.1

قابل تذکر این که هر کدام از سازمان های جاسوسی کشورها، یک مأموریت مشترک 
۱- صحیفة امام، ج ۱0، ص ۳9۳ و ۳94 

... و آن مرکزی هم که جوان های ما رفتند گرفتند- آن طور که اطالع دادند- مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است. امريکا توقع دارد 
که شاه را ببرد به آن جا مشغول توطئه، پايگاهی هم اين جا برای توطئه درست کنند، و جوان های ما بنشینند و تماشا کنند. باز ريشه های فاسد به 
فعالیت افتاده بودند که ما هم دخالتی بکنیم و جوان ها را بگويیم که شما بیرون بیايید از آن جايی که رفتند. جوان ها يک کاری کردند برای اين که 
ديدند، آخر ناراحت کردند اين جوان ها را. يک شاهی که در طول 50 سال اين مملکت را به غارت کشیده است و به چپاول برده است و داده است 

و داده خوردند و خودش خورده است، و باالتر از اين، اين قدر قتل نفس کرده است، کشتار عمومی کرده است...
و ملت ما همان طوری که تا حاال پیش آمده، از اين جا به بعد هم بايد پیش برود و قطع کند دست اينها را. و چنان چه اينها آدم نشوند و شاه 
را که خزاين ما را برده است و در بانک ها مقادير بسیار زيادی- که ما حاال شايد بعضی از آن را مّطلع باشیم- در بانک ها سپرده است و همه مال 
ملت است، تا اين را برنگرداند، و اگر اين را برنگردانند، ما طوری ديگری با آنها رفتار می کنیم. با انگلستان هم طوری ديگر رفتار می کنیم. آنها 
خیال نکنند که ما هم همین طور نشسته ايم گوش می کنیم که هر غلطی اينها می خواهند بکنند. نخیر، اين طور نیست. مسأله باز انقالب است. 
یک انقالِب زیادتر از انقالب اول خواهد شد. بايد سر جای خودشان بنشینند و اين خائن را او برگرداند. و آن خائن؛ بختیار خائن را هم او برگرداند. 

نه اين که بختیار خائن را ببرند آن جا و بنشیند و توطئه کند...
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دارند، آن هم جاسوسی از رقیب است. اما شیوه های رسیدن به هدف است که برتری را برای 
سازمان جاسوسیC.I.Aفراهم کرده است. 

اشغالالنةجاسوسیمشكالتعديدهایبرایآمريكابهوجودآورد؛ 

                                                                                      از جمله:
1- لو رفتن طرح های جاسوسی آمریکا

2- لو رفتن عناصر جاسوسی آنها در ایران و منطقه

3- مهم تر از همه، لو رفتن شيوه ها و روش های جاسوسی آمریکا

تغییر شیوه ها و روش ها
سازمان سیا پس از اشغال النة جاسوسی مجبور شد با صرف وقت بسیار و هزینه های گزاف، 
با اعصاب خراب و عصبانیت بسیار و خشم سنگین به بازسازی شیوه ها و روش های خود 
بپردازد. همچنین هزینة زیادی کرد تا چهرة کریه خود را که دانشجویان از اسناِد به دست آمده 

ترسیم کرده بودند، بازسازی کند. 
خالصه آن که دولتمردان آمریکا که قبل، حین و بعد از پیروزی انقالب در صدد شکست 
انقالب اسالمی بودند، با اشغال النة جاسوسی و به گروگان در آمدن جاسوسانش، تالش خود 
را معطوف به آزاد سازی آنان نمود و دیگر چندان به فکر براندازی نبود. به راستی که همین 

موضوع، مهم ترین دستاورد اشغال النة جاسوسی بود.
هرچند فصل اول این کتاب را به تهاجم نظامی آمریکا به طبس اختصاص داده ایم، اما به 
دو دلیل به ریشه های آن تجاوز می پردازیم تا خوانندگان عزیز دریابند که آن حرکت آمریکا 

صرفاً برای آزادی گروگان های آمریکا نبوده است:

1- گفتیم که:
آمریکا در مورد نهضت عظیم اسالمی مردم ما کاماًل غافلگیر شد؛ نه تنها آمریکا، بلکه 

متحدان آمریکا مانند: انگلیس، اسرائیل، شوروی و... هم غافل گیر شدند. 
در جلد اول همین مجموعه از قول مدیر کل سازمان C.I.A آوردیم که حتی قبل از پیروزی 
انقالب، زمانی که همة قراین و شواهد حکایت از آن داشت که َکشتی سلطنت پهلوی به ِگل 



35 وقایع سال دوم انقالب

نشسته و متعاقباً به کلّی غرق خواهد شد و از دست هیچ کس هم کاری ساخته نیست، آمریکا در 
آن روزها می دانست که نمی توان شاه را نجات داد.

2- آمریکا که منافقانه پیروزی انقالب را به رسمیت شناخته بود، با وجود اشتغال زیاد مسئوالن 
در اوایل انقالب در رسیدگی به وضع کشور و به  خصوص پرداختن به وضعیت نیازمندان و 
محرومان کشور، مترّصد فرصتی بود تا از این شرایط سوء استفاده نموده و با وارد آوردن ضربه ای 

کشنده و ویران کننده، آب رفته را به جوی بازگرداند و شاه را مجدداً به سلطنت  برساند. 
همة قرائن و شواهد موجود حکایت از آن دارند که حتی قبل از پیروزی رسمی انقالب، 
آمریکا در صدد وارد آوردن یک ضربة نهایی بود. اما در کمال تعجب، حیرت و ناباوری، 

سفارتخانة آمریکا در تهران به اشغال دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درآمد. 
از آن به بعد دولت آمریکا در دو جبهة متفاوت علیه انقالب دست به توطئه  زد. 

الف( محکوم کردن جمهوری اسالمی در سازمان ملل و دیگر مراکز قانونی بین المللی؛ تا 

این فشارها، ایران را وادار به آزادی جاسوسان کند.
ب( تماس گسترده و فراوان و دایم آمریکا با مقامات کشورها و شخصیت هایی که به شکلی 

با ایران در رابطه بودند، از جمله:
1- سازمان آزادی بخش فلسطین

2- محمدعلی کلی)بوکسور مسلمان و معروف آمریکایی(
3- دبیرکل سازمان ملل، کورت والدهایم

4- صلیب سرخ جهانی
5- رئیس جمهور پاکستان

6- کنفرانس اسالمی و شخص احمد سکوتوره رئیس جمهور کشور آفریقایی مالی
7- علمای شیعه جبل عامل)لبنان(

8- علمای شیعه و سنی پاکستان
9- نخست وزیر هندوستان

10- نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه  
در مورداهميتاشغالالنةجاسوسیودرماندگیدولتآمريكاوضعفوزبونیآنهابه سه نکتة 

زیر توجه فرمایید:
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1- سایروس ونس وزیر خارجة آمریکا به التماس افتاد و به مردم آمریکا گفت: 
»زمان حرف نيست، بلکه زمان اجرای یک سياست آرام، محتاط و دشوار است.«

2- روزنامة کویتی الرأی العام نوشت: 
»حداقل فایدة اشغال سفارت آمریکا در تهران این است كه آمریکا برای یک بار اشغال 

سرزمين دیگران و آواره كردن یک ملت را درک كند.«

3- امام دست رد به سینه همة واسطه ها زد.1

ابرقدرت حقيقی و دایمی خداست

به منظور روشن تر شدن قدرت مطلق خداوند که گه گاه در عملکرد اهل ایمان بروز مي کند، 
فرازي از تاریخ را بر روي خوانندگان مي گشاییم: 

- جنگ سپاه اسالم با استعداد 30 هزار نفر و سپاه ساسانیان به تعداد 700 هزار نفر. 
سپاه اسالم با تکیه به قدرت قاهرة خداوند به قادسیه آمده بود، حال آن که سپاه یزدگرد2 فقط 

به ساز و برگ نظامي امید بسته بود.
با هم این نبرد تماشایي را تماشا مي کنیم: 

شکست سنگين ساسانيان از قوای اسالم

نگاهی به تاریخ اسالم
در سال 636 میالدی هنگامی که صفوف مستحکم سپاه اسالم در برابر ارتش تا بُن دندان 
مسلّح ساسانی به فرماندهی »رستمفرخزاد« قرار گرفت، بعضی از سران ارتش بی تابی می کردند 
و منتظر بودند که فرماندة کل قوا دستور حملة سراسری به سپاه اسالم بدهد. اما رستم که آوازة 
پیروزی های سپاه اسالم را شنیده بود و خود حداقل دو بار از روی ارتفاعات منطقه رفتار سپاه 

۱- روزنامة کیهان، 58/8/۲0  
۲- يزدگرد سوم سی و چهارمین و آخرين پادشاه ساسانی، پسر شهريار و نوهٔ خسرو پرويز و همسرش شیرين بود. در سال ۲۳6 میالدی 
چون کسی از خانوادهٔ سلطنتی باقی نمانده بود، او را پیدا کرده و بر تخت نشاندند. به قولی هنگام بر تخت نشستن ۱۲ سال داشت و به مدت 
۲0 سال پادشاهی کرد. با به پادشاهی رسیدن يزدگرد، بعد از چندين سال آشوب و تفرقه، سرانجام آرامش به ايران بازگشت و همه به اطاعت 
او درآمدند. حملة اعراب به ايران در زمان پادشاهی او رخ داد که به تسخیر تیسفون و تقريباً سراسر قلمرو ساسانیان و شکست و آوارگی يزدگرد 

انجامید. يزدگرد در نتیجهٔ خیانت گروهی از زيردستانش در پیرامون مرو در آسیابی کشته  شد.
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اسالم و نظم خیره کنندة آنها را دیده بود، در صدد بود که با سپاه اسالم به یک مصالحه برسد 
و از درگیر شدن با قوایی که فقط به خدا و پیروزی می اندیشد، پرهیز کند. 

در ادامة همین سیاست ، رستم دستور داد فردی از یاران خودش به اردوگاه مسلمانان برود 
و یک عنصر با نفوذ و از فرماندهان قوای اسالم را دعوت کند تا در قرارگاه با رستم مالقات 
و مذاکره کند. طولی نکشید که هیأتی همراه با مترجم به اردوگاه سپاه اسالم آمد و پیام رستم 
را به »سعدبنابیوقاص« رساند.»سعد« پس از مشورت با بزرگان،»ُمغيرهبنُشعبه« را به عنوان 
نمایندة تام االختیار به نزد رستم فرستاد. فرستادة سپاه اسالم با شجاعت بی مانند و بی اعتنا به 
ظواهر و زرق و برق های ابزار و یراق های فرماندهان ایرانی و بی توجه به خیل عظیم سپاه 

ساسانی، روبه روی رستم ایستاد و با نام خدا شروع کرد.
 وی در پاسخ سؤال رستم که پرسید:

- شما به چه منظور به سرزمین ما آمده اید و از ما چه می خواهید؟ 
گفت: 

- ما از شما درخواست می کنیم که یکی از سه پیشنهاد ما را بپذیرید:
1- یا مسلمان شوید و آزادی در سایة اسالم و عّزت اسالمی را نصيب مردم خود كنيد.

2- یا جزیه بدهيد و از حمایت قوای اسالم برخوردار شوید.

3- یا آمادة جنگ شوید. 

وضعیت روحی قوای ساسانی

ارتش مجهز و پرآوازة ساسانی که از یک جنگ فرسایشی 6 ساله با امپراطوری روم تازه 
فراغت یافته  بود، هنوز نتوانسته  بود آثار تلخ و دردناک آن شکست ویرانگر را جبران نماید. 

در سال 628 بود که سپاه خسرو پرویز بی کفایت از رومیان به سختی شکست خورده بود. 
خسرو پرویز فاسد و تبه کار همان شاه ستم کار و بی ادب که نامة پیامبر اسالم که وی را به اسالم 
دعوت کرده بود، پاره کرد و با نفرین پیامبر گرفتار آمده بود، اینک سپاهش در تیررس قوای 

اسالم بود و ابداً روحیة جنگ را نداشت. 
رستم وقتی اظهارات صریح و شجاعانة نمایندة قوای اسالم را شنید، گفت:

1- در مورد پيشنهاد شما برای مسلمان شدن، باید بگویم ما این پيشنهاد را نمی پذیریم. 
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2- در مورد جزیه دادن هم برای كشوری مانند ایران ننگ بزرگ است، كه نمی پذیریم. 

3- اما در مورد پيشنهاد سوم یعنی جنگ ما به شما پاسخ می دهيم.

مغیره گفت:
- من سه روز به  شما فرصت می دهم.

رستم پرسید: 
- آیا شما فرماندة کل قوا هستید یا معاون وی؟

مُغیره گفت: 
- من یک سرباز معمولی هستم.

رستم پرسید:
- پس شما با چه اختیاری به ما قول سه روز عدم تعرض می دهید؟

مُغیره پاسخ داد: 
-پيامبر اسالم همة مسلمانان را در یک ردیف قرار داده است.

                                        ارزش افراد در اسالم به تقواست،

                                                                                           نه ثروت، قبيله و از این حرف ها...

سپس نمایندة قوای اسالم با رستم فرخزاد خداحافظی کرد و به اردوگاه قوای اسالم بازگشت. 
دیری نپایید که رستم به همراهانش گفت: 

- بیایید برویم و از دور اردوگاه قوای اسالم را مشاهده کنیم. 
جمعی از هواداران رستم به همراه وی به یکی از ارتفاعات مشرف به اردوگاه سپاه اسالم 

رفتند. رستم برای اولین بار با منظره ای روبه رو شد که نه قباًل دیده و نه شنیده بود. 
رستم مشاهده می کرد که همة مسلمانان نخست دست و صورت خود را شستند و سپس 

همه در کنار هم با نظم و ترتیب خاصی ایستادند.
طولی نکشید که یکی از مسلمانان جلو آمد. دست هایش را تا موازی گوش باال برد و سپس 

فرو انداخت. همگان از او پیروی کردند. 
رستم دید که نفر جلو خم شد. بعد از او همه خم شدند. سپس نفر جلو به خاک افتاد. سپس 

تمامی قوای اسالم اعم از فرمانده و فرمانبر به خاک افتادند.
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رنگ رستم فرخزاد از این حرکت و نظم و پیروی بی چون و چرای مسلمانان پرید.
تا مدتی رستم نمی توانست سخنی بگوید. پس از دقایقی چند، رستم گفت:

- امکان پیروزی ما در این جنگ نیست.
همراهان از وی پرسیدند:

- چگونه ما نمی توانیم از یک مشت عرب پا برهنه و جنگ ندیده و فاقد ساز و برگ نظامی 
برای جنگ بزرگ پیروز شویم؟

رستم پاسخ  داد: 
- اولين شرط پيروزی در جنگ داشتن روحيه و وحدت فرماندهی است. 
       شما دیدید چگونه همة مسلمانان از رفتار پيشوایشان بدون استثنا،

                                                                                     پيروی كردند.

  این وحدت فرماندهی،

   از ساز و برگ نظامی و كثرت سرباز و تجربة جنگی،

 مهم تر است. 

مالقات دوم

شب بعد هم رستم فرخزاد شخصی را به اردوگاه مسلمین فرستاد و از فرمانده خواست همان 
شخصی که دفعة پیش برای مذاکره فرستاده بودند، بفرستد تا مذاکرات را ادامه دهند. 

فرماندة قوای اسالم به عمد شخص دیگری را پیش فرماندة قوای ساسانی فرستاد. رستم از 
این که فرستادة مسلمانان شخص دیگری است، تعجب کرد و پرسید:

- چرا نمایندة دیروز برای ادامة مذاکرات نیامده است؟
فرستاده گفت: 

- تفاوتی میان من و او نیست. وی هرچه به شما گفته است، من تصدیق می کنم و هر حرفی 
من بزنم و قولی به شما بدهم، مورد قبول همة ماست.

رستم از وی پرسید: 
- مگر شما همان عرب پابرهنه ای نبودید که عمدة عمر خود را در بیابان ها سپری می کردید 

و حتی از یک وعده غذای سالم و مفید هم محروم بودید؟
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نمایندة مسلمین گفت: 
- وضع ما همین   طور بود که شما می گویید. از آن بدتر، ما فرزندان خود را از ترس فقر 
می کشتیم. به زنان اصاًل بها نمی دادیم. به کمترین بهانه جنگ ها به پا می کردیم و از طرفین جمع 
زیادی کشته و تعداد کثیری معلول می شدند. در برابر بت هایی که خود می ساختیم، سجده 
می کردیم. ولی آن زمان ها دیگر گذشته است. از روزی که پیامبر ما نزد ما آمد، ما با طیب خاطر 
به او ایمان آوردیم و به فرمانش عمل کردیم. امروز به برکت اسالم و اعتقاد به توحید، دارای 
تمدن، کشور و قانون هستیم و برای پاسداری از ارزش های اسالم به هرکاری دست می زنیم و 

از ِعّده و ُعّدة سپاه دشمن نمی هراسیم.
این جلسه طوالنی تر از جلسة قبل بود. اما نه تنها این مذاکرات سودی برای قوای ساسانی 
نداشت، بلکه اظهارات دو نمایندة مسلمانان ترس و وحشت بسیاری در دل رستم فرخزاد و 
همراهانش افکند. برعکس، هر دو نماینده که از مالقات با ایرانیان برگشتند، از پایین بودن روحیة 

سران ارتش ایران سخن گفتند.
برابر قراری که »مغیرة بن شعبه« در روز مالقات با رستم گذاشته بود، همان روز که نمایندة 
دوم مسلمانان مالقات داشت،تمام می شد. بنابراین فردا روز شروع جنگ بود. رستم که سعی 
داشت از نمایندة مسلمانان امتیازی برای متارکة جنگ بگیرد و در این امر موفق نبود، با کمال 
یأس و دلسردی آماده می شد تا با نیروهای خسته و فرسودة خود، فردا به جنگ با نیروهای تازه 

نفس، مؤمن و مقاوم اسالم برود. 
آن شب برای رستم شبی بسیار تلخ، سرد و دلهره آور بود.

جنگ قادسیه

نخستین رویارویی قوای اسالم با سپاهیان ساسانی در ماه رمضان سال 14 هجری در محلی به 
نام »قادسيه« در 90 کیلومتری کوفه روی داد. هرچند این جنگ چهار روز بیشتر طول نکشید، 

اما بزرگ ترین و سنگین ترین شکست ها را بر نیروهای رستم فرخزاد وارد آورد. 
آثار شکست ساسانیان در اواخر روز اول پدیدار شد. به همین دلیل عالوه بر فرماندهان تیپ ها 
و لشکرها، خود رستم هم به میدان رفت. رستم فرخزاد که »درفش كاویانی« بر دوش داشت، خیلی 

زود توسط نیروهای مسلمین  شناخته شد.
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به دستور فرماندة سپاه اسالم، گروهی از سربازان شجاع و مقاوم، هجوم به رستم را آغاز 
کردند. محافظین وی وقتی عرصة نبرد را سخت دیدند، فرمانده را در میدان رها کرده و فرار 

را بر قرار ترجیح دادند.
رستم در این نبرد کشته شد و »درفش کاویانی« که پرچم مهم و ارزشِی ساسانیان بود، به 

دست سپاه اسالم افتاد. 
بدین سان قوای ساسانی شکست بسیار سختی خوردند و جمع قابل مالحظه  ای از سربازان و 
سران سپاه را از دست دادند. بقیة قوا هزیمت کردند و »تيسفون« پایتخت ساسانيان توسط مسلمين 

فتح شد1... بگذریم.

مقایسه

دولت های آمریکا به  خصوص دولت کارتر که همة قدرت خود را در ارتش و ساز و برگ 
نظامی می دیدند، سالیان دراز به دور از قدرت قاهرة مردم ایران، فقط روی شاه سرمایه گذاری 
کردند و او را به پیشرفته ترین سالح ها مجهز نمودند. عمدة این سالح ها برای رویارویی با مردم 
ایران بود. زیرا در زمان شاه، همه دولت ها یا از شاه حمایت می کردند و یا مالحظة او را داشتند. 
گه گاه عراق بود که در مرزها جوالن می داد و گرد و خاکی به پا می کرد، ولی بالفاصله 
خاتمه می یافت. دولت آمریکا که از قدرت ظاهری شاه خرسند بود، دیگر مالحظة احدی را 

نمی کرد. بی جهت نبود که مدیر ُکل C.I.A گفت:
-ما ایران را طوری ساختيم كه حداقل سی سال بر ایران حکومت كنيم...2

 اما انقالب اسالمی بزرگ ترین شکست را به آمریکا به  عنوان بزرگ ترین حامی شاه وارد آورد.
 کارتر به هر دری می زد که با توسل به زور انقالب را خاموش کند. از جمله کارهایش: 

- دستور به شاه برای سرکوب شدید مردم با تشکیل دولت ارتشبد ازهاری، اعزام ژنرال 
هویزر برای روحیه دادن به ارتش برای سرکوب مردم، تماس دایم تلفنی با شاه و گفتن این 

جمله معروف که:
- آمریکا از هر اقدامی كه شاه برای ماندن در قدرت انجام دهد، حمایت می كند. 

و خالصه موافقت با کودتای پرتلفات از معمل ترین سیاست های آشکار شدة کارتر جورجیایِی 
۱- از ظهور تا سقوط بغداد،، علی محمد بشارتی، ص ۱۲6  

۲- همگام با انقالب اسالمی، ج ۱، ص ۳06
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خنده  رو و حقوق بشرگو! علیه مردم ایران بود. 
کارتر در همین حال و مغرور از این که می تواند با توسل به ارتش آمریکا، انقالب را به 
شکست بکشاند، به او خبر رسید سفارت کشورش در تهران توسط مردم اشغال شده و تمامی 
کارکنان جاسوس به اسارت در آمده  اند و بخشی از اسناد به کلّی سّری سفارت در اختیار 
دانشجویان ایرانی برای انتشار قرار گرفته است. بیچاره آمریکا که می خواست انقالب اسالمی 

را به شکست بکشاند!
در این حال آمریکا با عناوین جدیدی به چالش بسیار جدی کشیده می شود:

- اشغال سفارت ایاالت متحده آمریکا، اسارت 60 دیپلمات و افشای اسناد طبقه بندی شده 
و مهم و اجازه ندادن به مقامات آمریکا برای استراحت و خواب! 

طبس
عملیات طبس روزهای 4 و 5 اردیبهشت 1359 انجام گرفت. 

طبق قرار قبلی نیروهای آمریکایی در این حمله بنا داشتند تا نظامیان ویژةآمریکا را با هدایت 
نیروهای تصفیه شدة ارتش شاهنشاهی ایران و بر اساس طرحی منسجم و بی نقص، با هلی کوپتر 
به ورزشگاه امجدیه تهران وارد نموده و پس از آزادی گروگان ها، اهداف مورد نظر خود را 

نیز بمباران کنند.
همه چیز برای یک پیروزی تمام عیار مهیا بود. 95 نیروی کماندو آموزش دیده با تجهیزات 
نظامی بسیار قوی در پنجم اردیبهشت ماه سال 1359 همراه 14 هلی کوپتر و هواپیمایC130 در 
صحرای طبس فرود آمدند. به ناگاه توفانی از شن به هوا برخاست و دید خلبان ها را به حّدی ضعیف 

کرد که دو هلی کوپتر با یکدیگر برخورد کردند و آتشی مهیب در صحرای طبس برپا شد. 
سه هواپیما کار حمل سوخت و سه هواپیما برای حمل نظامیان و هشت هلی کوپتر برای 
انجام عملیات در درون خاک ایران تدارک دیده شده بود. چند متری تا فرودگاه باقی مانده 
بود که توفان درگرفت. دستگاه هیدرولیک یکی از هلی کوپترها از کار افتاد و دو هلی کوپتر 
دیگر نیز به دلیل دید بسیار کم در اثر توفان با یکدیگر اصابت کرده و آتش گرفتند. به این 

ترتیب این عملیات در نقطة آغاز شکست خورد. 
در این آتش سوزی، یک فروند هواپیمای C130 معروف به هرکولس که قصد سوخت رسانی 
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به هلی کوپتر را داشت، به علت برخورد با هلی کوپتر آتش گرفت و در کنار هلی کوپتر سانحه 
دیده، سوخت . 

همچنین 8 نفر از عوامل این تهاجم متجاوزانه، در شعله های سرکش آتش مهیب در بیابان 
طبس به خاکستر تبدیل شدند. 

شرح واقعه 
1- از قاهره به مصیره و کویر مرکزی ایران 

ساعتی مانده به غروب پنج شنبه 4 اردیبهشت 1359 برابر با 24 آوریل 1980 قرار بود شش 
فروند هواپیمای ترابری هرکولس C130 ارتش آمریکا در یک پرواز سّری، کماندوهای نیروی 
ویژة دلتا را از پایگاهی در قاهره به پایگاه آمریکایی ها در مصیره در سواحل شرقی کشور عمان 
منتقل کنند؛ جزیره ای نزدیک آب های جنوب شرقی ایران. آنها قرار بود چند ساعت بعد راهی 

کویر مرکزی ایران شوند؛ جایی در نزدیکی یزد و طبس. 
عملیات انتقال به مصیره با موفقیت انجام شد. 

ساعت 10 شب اولین هرکولس آمریکایی از مبدأ مصیره در کویر لوت به زمین می نشیند. 
سایر هواپیماها هم به ترتیب در منطقه فرود می آیند.

 بعد از پیاده شدن کماندوها، اولین بد بیاری شروع می شود. سر و کلّه یک اتوبوس مسافری 
و چند خودرو دیگر در جادة طبس - یزد پیدا می شود. یکی از مسافران با موتور سیکلت موفق 
به فرار می شود. بقیه هم به دستور فرماندة آمریکایی عملیات، برای استفاده به عنوان گروگان، 
دستگیر می شوند. قرار بود نیم ساعت بعد از فرود هرکولس ها، هلی کوپترها هم از راه برسند. 

اما تا یک ساعت و نیم بعد خبری نبود و این مسأله همه را کالفه کرده بود. 

2- دریای عّمان ناو هواپیمابر نیمیتز 
لحظاتی از غروب نگذشته بود که هشت فروند هلی کوپتر H53 )استالیون( عرشة ناو هواپیمابر 
را به قصد کویر مرکز ی ایران ترک کردند. قرار بود بعد از فرود در کویر، کماندوهایی راکه 
با هواپیمای هرکولس به منطقه آمده اند، به تهران برده، گروگان ها را آزادکنند و سپس مجدداً 

به کویر باز گردند. 
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هلی کوپترها در ارتفاع پایین )حدود 120 متری( وارد حریم هوایی ایران  شدند. یک فروند 
از آنها در آسمان شمال استان کرمان دچار نقص فنی شد و مجبور به فرود اضطراری  گردید. 
خلبان و کمک خلبان بعد از قطع هیدورلیک و کابل های برق و غیرعملیاتی کردن هلی کوپتر، 

توسط هلی کوپتر دیگری به ناو باز گردانده  شدند.
قرار بود عملیات با هشت فروند انجام شود. اما شش فروند راهی کویر شدند. کویر طبق 
پیش بینی قبلی آمریکایی ها آرام بود و خنک؛ اما ظاهراً نسیم شبانگاهی خیال دیگری داشت. 

3- کویر لوت 170 کیلومتری طبس 
هلی کوپترها به ترتیب فرود  آمدند. برای ادامة عملیات باید هلی کوپترها به هواپیماهای 
هرکولس نزدیک شده و سوخت گیری  می کردند. نسیم کویر حاال به باد تبدیل شده و ماسه 
بادی های کویر را هم به حرکت در آورده و وضعیت آشفته ای خلق کرده بودند. خلبان ها 
شاکی بودند. ساعت 2 و 45 دقیقه بامداد سومین هلی کوپتر در هنگام سوخت گیری دچار نقص 

فنی  شد و تمام برنامه ها به هم ریخت.
قرار بود پرواز به تهران و برگشت از کویر با شش فروند هلی کوپتر انجام شود. دو فروند 
ابتدا دچار مشکل شدند و سومین هلی کوپتر نیز از سرویس خارج  شد و با سه فروند باقی مانده 

هم نمی شد کاری از پیش برد. 
سرهنگ »چارلز آلوین بکویث« فرماندة نیروهای رزمی دستور لغو عملیات را  داد. اما نسیم  

و کویر روشن و توفان دست بردار نبود و فاجعة بعدی رقم  خورد. 
سی استالیون )هلی کوپتر( به هواپیمای حامل سوخت برخورد کرد و انفجاری بزرگ کویر 

تاریک و توفانی را روشن  کرد و باد و شن و توفان همچنان در حال کار بودند. 

4- بازگشت به مصیره 
تا این جای کار، در حالی که هیچ عملیاتی انجام نشده، هشت قربانی روی دست سرهنگ 

بکویث باقی گذاشته شد. 
) C130 سرگرد »هارولد ال لوئیس« )خلبان و فرمانده -
) C130 سروان »لین مک کین تاش« )کمک خلبان -
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) C130 سرگرد »ریچارد ال باک« )سرناوبر هواپیما  -
) C130 سروان »چارلز مک میالن« )ناو دوم -

) C130 استوار ارشد »جول مایو« )مهندس پرواز -
- ناو استوار دوم »دویی جانسون« )خدمة پروازی هلی کوپتر(
- مهناوی یکم »جان وی هاروی« )خدمة پروازی هلی کوپتر(

- مهناوی »جورج ان هولمز« )خدمة پروازی هلی کوپتر(
نیروهای ویژة دلتا با از دست دادن یک سوخت رسان C130 و کشته شدن هشت خلبان و 
گروه پروازی، بدون درگیری با نیروهای نظامی ایران، آسمان و زمین ایران اسالمی را ترک 

کرده و راهی جزیرة مصیره در دریای عّمان  شدند. 
سرهنک بکویث احساس خود را در مسیر بازگشت به مصیره این گونه بیان می کند:

»احساس پوچى و درماندگى مى كردم. گریه ام گرفت. با تمام وجود گفتم: 
-یا عيسى مسيح! 

                         تو مى دانى چه افتضاحى به بار آمده است. 
                    ما باعث شرمسارى كشور بزرگمان شده ایم!« 

5- کمیتة انقالب اسالمی طبس
مرحوم رضوی حیدری فرماندة وقت کمیتة انقالب اسالمی طبس، صبح جمعه 5 اردیبهشت 

از واقعة طبس مطلع می شود. 
وی می گوید: 

»ساعت 8 و 30 دقيقه جمعه 5 اردیبهشت به من اطالع دادند كه هر چه زودتر خود 
را به كميته برسانم. طبق گزارشى كه پاسگاه ژاندارمرى رباط خان داده بود، شب قبل چند 
مرد مسلّح یك اتوبوس مسافربرى را بين راه یزد - طبس متوقف و از جاده خارج كرده و 
مسافران را پياده مى كنند و آنها را نزدیك هواپيما و هلى كوپتر برده اند. فرمانده آنها فارسى 

حرف مى زده.« 
مرحوم رضوی حیدری همراه تعدادی از نیروهای کمیته و ژاندارمری ساعت 3 به محل 

حادثه می رسند. 
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ایشان ادامه می دهد: 
»ما هم پنج هلى كوپتر دیدیم. یك كيسه حاوى پول ایران و آمریكا هم روى 
زمين افتاده بود. بقایاى هواپيما و هلى كوپتر سوخته شده هم دیده مى شد. ظاهراً با 

هم برخورد كرده بودند.« 

من باختم!!

جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از انتشار ناکامی نیروهای دلتا در کویر مرکزی 
ایران روز بعد مجبور شد در یک نطق تلویزیونی ضمن اعالم تأیید موضوع، جزییات آن هم 

برای مردم تشریح کند.
او برای تنظیم متن صحبت های خود دستور داده بود نسخه ای از سخنرانی جان - اف کندی 

رئیس جمهور آمریکا در زمان شکست در خلیج خوک ها را هم برایش بیاورند.
مرور بخشی از سخنان کارتر خالی از لطف نیست:

»اواخر دیروز من دستور لغو یك عمليات نظامى در ایران را صادر كردم. قرار بود اعضاى 
سفارتخانة ما كه در ایران گروگان گرفته شده بودند، توسط تيم نجات، آزاد شده و به آمریكا 
باز گردانده شوند. به دليل مشكالت فنى در هلى كوپترها، چاره اى جز لغو مأموریت نداشتيم. 
تيم اعزامى به صحراى طبس از نفرات نيروى دریایى، رنجرها و افراد مخصوص تشكيل شده 

بود و هستة اصلى گروه وظيفة حمله به سفارتخانه و نجات گروگان ها را بر عهده داشت.
آنها همه داوطلب انجام این عمليات بودند و به خوبى آموزش دیده بودند. 

من رهبر آنها را قبل از اعزام به مأموریت مالقات كردم. آنها مى دانستند كه چشم اميد 
من و ملّت آمریكا به آنهاست.« 

شن های صحرای طبس مأمور خدا بودند
چهار روز بعد هم امام خمینی )ره( با انتشار پیامی به این واقعه واکنش نشان داده و در 

بخش هایی از پیام خود اشاراتی هم به اقدامات و سخنان رئیس جمهور آمریکا داشتند: 
»ملت رزمندة ایران!

دخالت نظامى امریكا را شنيدید و عذرهاى كارتر را نيز شنيدید.
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این جانب كه كراراً گفته ام كارتر براى وصول به ریاست جمهورى حاضر است به هر 
جنایتى دست بزند و دنيا را به آتش بكشد، شواهد آن یكى پس از دیگرى ظاهر شده 
و مى شود؛ و اشتباه كارتر در آن است كه گمان مى كند با دست زدن به این مانورهاى 
احمقانه مى تواند ملت ایران را كه براى آزادى و استقالل خویش و براى اسالم عزیز از 
هيچ فداكارى روي گردان نيست، از راه خودش كه راه خدا و انسانيت است، منصرف كند.

كارتر باز احساس نكرده با چه ملتى روبه روست و با چه مكتبى بازى مى كند... 
ملت ما، ملت خون،

و مكتب ما، جهاد است.
 این شخص انسان دوست!1 براى رسيدن به چند سال ریاست و جنایت، جان گروهى 

را تباه كرد...  
كارتر باید بداند كه اگر این گروه به مركز جاسوسى آمریكا در تهران حمله كرده 
بودند، اكنون از هيچ یك از آنها و از پنجاه نفر جاسوس محبوس در النة جاسوسى خبرى 

نبود و همه رهسپار جهنم شده بودند.
كارتر باید بداند كه حمله به ایران، حمله به تمام بالد مسلمين است و مسلمانان جهان 

در این امر بى تفاوت نيستند... 
اكنون كه شيطان بزرگ دست به كار احمقانه زده است، ملت شریف و رزمندة ما باید 
به امر خداى تبارك و تعالى با تمام توان خود و با اتكال به قدرت خداى متعال مهيا شود 

و آمادة نبرد با دشمنان خود گردد.  
نيروهاى انتظامى، ارتش و ژاندارمرى و سپاه پاسداران به حال آماده باش باشند، و سپاه 
بيست ميليونى كه خود را مجهز نموده اند، امروز براى فداكارى اسالم مهيا باشند كه در 
موقع لزوم از كشور اسالمى خود دفاع كنند؛ و از این مانور احمقانه كه به امر خداى قادر 
شكست خورد، هراسى به خود راه ندهند كه حق با ما و خدا پشتيبان ملت مسلمان است2...«

این عادت پسندیدة امام بود که غالباً در بیشتر مسائل داخلی و خارجی که به شکلی از اشکال 
با  ارتباط داشت، واکنش نشان می دادند و اظهارنظر می کردند و مردم را  انقالب  با تمامیت 

تحلیل های عمیق به عمق مسأله و رویداد آشنا می نمودند. 
۱- جیمی کارتر، رئیس جمهور آمريکا

۲- صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲55 و ۲56 - 59/۲/5



همگام با انقالب اسالمی48

شکست فضاحت بار آمریکا در تهاجم نظامی به کشور ما از مواردی بود که امام واکنش بسیار 
مناسبی نسبت به آن داشتند و کارتر و دیگر مقامات خشن و ضد مردمی آمریکا را به شدت تحقیر 
کردند و به مردم هم هشدار دادند و آنها را به ادامة راه دلگرم و به پیروزی نهایی امیدوار ساختند. 
اگر این واکنش های به جا، سریع و صریح نبود، بوق های تبلیغاتی دشمن که مدام علیه اسالم 
و انقالب و امام سمپاشی می کردند، تا چه اندازه دل مردم را از امید خالی می کردند و ترس و 

اضطراب را جایگزین می نمودند.
حضرت امام 39 روز بعد که تا حدی ابعاد موضوع تهاجم آمریکا به طبس مشخص شده 

بود، باز هم موضع گیری کرده و فرمودند: 
»... این جز این بود كه یك دست غيبى در كار است؟! 

نباید بيدار بشوند آنهایى كه توجه به معنویات ندارند و به این غيب ایمان نياورده اند؟ 
                                                                    نباید بيدار بشوند؟ 
     كى این هلي كوپترهاى آقاى كارتر را كه مى خواستند به ایران بيایند ساقط كرد؟

                                                      ما ساقط كردیم؟ 
                                                                               شن ها ساقط كردند، 

                                                                              شن ها مأمور خدا بودند، 
                                                                                    باد مأمور خداست، 
                                                                          قوم عاد را باد از بين برد. 

                                 این باد مأمور خداست، 
                                 این شن ها همه مأمورند...«1

فرماندة سپاه یزد در محل حادثه

یکی از نیروهای متعهد و پارسا شهید محّمد منتظرالقائم فرماندة سپاه پاسداران یزد بود. 
نمی دانم چرا خبر حادثه قبل از آن که به یزد برسد، به طبس رسید. شاید دلیلش فرار همان فرد 

موتور سیکلت سوار از دست راهزنان آمریکایی بود. 
وی پس از فرار با زحمت زیاد خود را به طبس رسانده و ماجرا را برای مقامات شهر نقل 

کرده بود و فرمانده سپاه یزد بالفاصله پس از اطالع از موضوع خود را به محل حادثه رساند. 
۱ - صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳80
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دو نظر متفاوت در مورد بمباران تجهيزات به جا ماندة آمریکایی در صحرای طبس
در مورد این که چرا باقی ماندة وسایل پروازی مهاجماِن فراری، توسط هواپیماهای جنگندة 

خودی بمباران شد، دو نظریه وجود دارد: 

نظریة اول:
 بعد از شکست نیروهای آمریکایی در بیابان طبس و کشته شدن 8 نظامی آمریکایی و سوختن 
چند تن از آنان، رئیس جمهور آمریکا پس از اعالم شکست و گزارش آن به مردم، در ادامه می گوید:

»در هلى كوپترها اسناد به كلّى سّرى فراوانى بر جاى مانده است.« 
همین اشاره باعث شد که سرلشکر باقری فرماندة وقت نیرو هوایی ارتش دستور بمباران 

هلی کوپترهای باقی ماندة آمریکایی در صحرای طبس را بدهد. 
در این حادثه هم هلی کوپترهای سالم دشمن از بین رفت و هم اسناد سّری حملة آمریکا نابود 
شد و از همه مهم تر شهید منتظرقائم که در یکی از هلی کوپترها مشغول بررسی بود، به شهادت رسید. 

نظریة دوم: 
خلبان فریدون ذوالفقاری نابغة پروازهای شناسایی نیرو هوایی ارتش، اولین تصاویر هوایی 

از محل حادثه را ثبت کرد. 
تصاویر هوایی که امروز از واقعه می بینیم، توسط او گرفته شده اند. 

ذوالفقاری شنبه ششم اردیبهشت از فرودگاه مهرآباد برای بررسی هوایی اولیه به منطقه 
پرواز می کند. او توسط هواپیمای شناسایی F-4R خود تصاویر ارزشمندی از بقایای ادوات 

نظامیان آمریکایی می گیرد؛ تصاویری که تا امروز بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته اند. 
این تصاویر با طبقه بندی سّری، برای تصمیم گیری های بعدی در اختیار مسئوالن و مدیران 

سیاسی اطالعاتی و فرماندهان نیرو هوایی قرار گرفت.1 
اگر شهید فریدون ذوالفقاری ادوات نظامی آمریکایی ها را بمباران کرده بود، قدری موضوع 
قابل درک بود. اما هواپیمای وی جنگنده نبود، بلکه شناسایی بود. از طرفی همه می گویند که 
۱- فريدون ذوالفقاری بعدها و با شروع جنگ تحمیلی فرماندهی گردان شناسايی نیرو هوايی ارتش را بر عهده گرفت و موفق شد تصاوير 
ارزشمندی از بغداد و کاخ صدام بگیرد. وی در نهايت در خرداد ۱۳65 در آسمان جزيرة مجنون در دام 5 فروند میراژ عراقی افتاد و هواپیمايش 

هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
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بمباران هلی کوپترهای آمریکایی به دستور سرلشکر باقری فرماندة نیرو هوایی صورت گرفت.
وی بعدها به دلیل خیانت به کشور محاکمه و محکوم شد. اتهام وی آن بود که خیانت او 

باعث شد تا اسناد و ادوات بر جای مانده از آمریکایی ها به دست نیروهای انقالب نیفتد. 

آخرین مطلب راجع به تهاجم آمریکا به طبس 
از روزی که نیروهای ویژة آمریکا به بهانة آزادی جاسوسانش به طبس حمله کردند، 38 
سال می گذرد. برخالف حوادث مشابه که رسانه های غربی خیلی دربارة آنها تبلیغات می کنند 
و می گویند و می نویسند، فیلم، مستند و غیره تهیه می کنند، رسانه های غربی مانور چندانی روی 
شکست در طبس ندادند. شاید چون هجوم آمریکا که با شکست فضاحت بار همراه شده و هم 

بهانة آنها که آزادی جاسوسانش بود، محقق نشده بود.
مانور روی این موضوع شاید بحث روی یک شکست و حقارت آمریکا در تسخیر النة 
جاسوسی آنها در تهران را تداعی می کرد، لذا خیلی زود موضوع هجوم به طبس را تمام کردند. 
به نظر نویسنده، آمریکا هر چند حمله به طبس را برای آزادی جاسوسانش عنوان کرد، اما برای 
کاخ سفید جان جاسوسانش آن قدر مهم نبود که به آن چنان ریسک پرهزینه و حیثیتی دست بزند. 

جان گروگان ها چندان مهم نبود. زیرا کارتر به صراحت گفت:
- »براى ما حفظ جان گروگان ها مهم نيست.« 

پس:
- چه چيزی در پشت تهاجم به طبس وجود داشته است كه ما نمی دانيم؟ 

در این سال ها از ناحیة رسانه ها و مقامات سابق و اسبق آمریکا هم چیزی از اهداف آمریکا 
درز نکرده است. البته بعضی از مقامات و مسئوالن عالی رتبة کشورمان یکی دو بار به صورت 
پراکنده از آماده باش آمریکا به پایگاه هایش در منطقه و آماده باش عواملش از ارتشیان شاه و 

ساواک منحله و دیگر افراد وابسته و غیره گفته اند که هیچ قرینه ای آن را تأیید نکرده است. 
به رغم این موضوع، نویسنده هنوز هم قانع نیست که هدف نهایی آمریکا در آن تهاجم 

فقط آزادی جاسوسانش بوده است. 
ما بحث را در همین جا به پایان می بریم، ولی این پرونده تا وقوف به همة ابعاد اهداف 

آمریکا باز نگاه می داریم. 



فصل دوم
افتتاح نخستين دورة مجلس شورای اسالمی





یکی از وقایع شیرین و ماندگار سال 1359 افتتاح نخستین دورة مجلس شورای اسالمی بود. 
مجلس در هر کشوری نشانة زنده بودن مردم و حق خواهی و عدالت مداری ملی است.

 اگر مهم ترین هدف انقالب مشروطه را کم کردن قدرت شاه با تأسیس عدالت خانه بدانیم، 
سخن گزافی نیست. به همین دلیل وقتی قدرت های خارجی به خصوص انگلیس و روسیه  وجود 
مجلس مردمی در ایران را مزاحم سوء استفادة خود در ایران یافتند، با هم متحد شدند و با تحریک 
روشنفکران وابسته، نخست قانون اساسی الییک و غیردینی را برای کشور به تصویب رساندند، 

سپس با مصادرة تمامی دستاوردهای جنبش مشروطه، مجلس را به کلی بی اثر ساختند.
 دیری نپایید که رضاخان قزاق را -که از فرومایه ترین افراد بود و  سالیان درازی از عمر 
خود را به گماشتگی درب سفارتخانه های خارجی پرداخته بود و از سواد، عقل و مردم مداری 
بهره  ای نداشت- به پادشاهی رساندند و به دست او نه تنها همة آثار مشروطه را از بین بردند، بلکه 
برای آن که دیگر روحانیت نتواند در کشور منشأ اثر و حرکتی شود، علما و روحانیت را به کلی 

تضعیف و حوزه  های علمیه را تا حد زیادی از کار انداختند. 
با پیـروزی انقـالب اسالمـی و اجـرای همـه پرسـی برای تعیین نوع حکـومت ، 98 درصـد 

رأی دهندگان به جمهوری اسالمی رأی دادند. 
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در تاریخ 1358/05/12 انتخابات خبرگان قانون اساسی برگزار شد و منتخبان، با تالش  
شبانه روزی و طاقت فرسا با زعامت آیت اهلل شهید دکتر بهشتی، به تدوین قانون اساسی نظام 
جمهوری اسالمی همت گماشتند؛ قانونی که می  توان آن را ارجمندترین کار آیت اهلل بهشتی 

خواند. 
در قانون اساسی از اصل 62 تا 90 یعنی 28 اصل از اصول قانون اساسی به موضوع مجلس 
و اعتبار و اختیارات مجلس می پردازد. اگر 3 اصل 91 تا 99 که متوجة وظایف شورای نگهبان 
است، نیز مکمل موضوع مجلس بدانیم، در مجموع 37 اصل قانون اساسی به مجلس شورای 
اسالمی اختصاص دارد. این مهم ترین دلیل بر اهمیت مجلس پس از انقالب و در فرآیند تثبیت 

نظام جمهوری اسالمی است. 
در تاریخ 1358/09/11 مردم به قانون اساسی رأی دادند.

انتخابات دورة اول مجلس شورای اسالمی در 2 مرحله انجام شد. 
مرحلة اول، در 24 اسفند 1358 انجام بود. در این مرحله 79 نفر از نمایندگان به مجلس راه 

یافتند.
انتخابات مرحلة دوم، در 19 اردیبهشت 1359 برگزار شد. در این مرحله 164 نفر انتخاب 
شدند. تعداد 47 نفر هم به دالیلی چند که انتخابات در حوزه انتخابیة آنها ابطال شده بود، 

نتوانستند به مجلس راه یابند. 
بنابراین مجلس با 243 نماینده در روز 1359/03/07 افتتاح شد.

در روز 1359/03/04 که میالد فرخندة امام جواد)ع( بود، نمایندگان منتخب به محضر 
امام خمینی)ره( شرف حضور یافتند. حضرت امام طبق معمول عمده ترین وظایف نمایندگان 
را در نظام جمهوری اسالمی عنوان فرمودند. تمامی نطق امام در همین فصل به نظر خوانندگان 

محترم می گذرد.
امام خمینی )ره( در روز افتتاح رسمی مجلس پیام بسیار مهمی در رابطه با مجلس انتشار 

دادند. اصل پیام که حاوی 11 نکتة بدیع بود، متعاقباً خواهد آمد.
قبل از سخنرانی حضرت امام در حسینیة جماران آقای فخرالدین حجازی نمایندة اول تهران 
نطق بسیار فصیح و بلیغی که به طور کامل در مورد شأن و شخصیت حضرت امام بود، ایراد 

کردند. تمامی سخنان مشاٌرالیه این گونه بود:
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سخنرانی آقای فخرالدین حجازی در محضر امام)ره(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
گفتماينجامجهانبينبهتوكیدادحكيمگفتآنروزكـهاينگنبـدمينــامیكرد

بِنَْفِسى اَنَْت یا امام! قائد! رهبر! ایمان مدار!!
در خجسته روز ميالد حضرت جواداالئمه)ع(، این روز مبارك را به محضر آن 
زعيم نستوه تبریك مى گویيم و امروز نمایندگان امت مسلم در محضر آن امام بزرگ، 

شرف حضور دارند. 
اینان جوهرة اندیشة مردمى هستند كه به زعامت آن حضرت اكنون برخاسته  اند
                                                                    تا فرمان آن امام را اجرا كنند. 
                                      زیرا نوراهلل را در زجاجة پيشانى بلند شما مى نگرند. 

مصباح جانتان آن چنان مى درخشد كه تاریكى زمان را درهم مى پيچد. 
                     شما زیتونة مباركه اى هستيد كه:

                                                                   نه شرقيه اید و نه غربيه؛
               و امروز در برابر مصباح وجود شما كه تجلّى آیت ِ الهى است، 
                                                             به این حقيقت اذعان داریم.

         این فرمان را به جان مى پذیریم كه:
                                                             نه شرقيه باشيم و نه غربيه.

اماما! بِنَْفِسى اَنَْت َو اُمى. 
شما از ُساللة ابراهيميد و ابراهيم، حنيف است. در راستاى استقامت صراط اهلل، 
نمایندگانى كه به حضور شما راه یافته اند از همين دین حنيف پيروى خواهند كرد. 

شما توانستيد َمشيت الهى را در ُكرة ارض تجلّى بخشيد و امروز نه تنها مردم مسلم 
ایران به مبارزه با اهریمنان دوران برخاسته اند، بلكه از همه سوى جهان ملت هاى دربند 
- كه پيام آسمانى شما را شنيده اند - به كاخ هاى ستم یورش برده  اند و اميد آن كه شما 

زمينة حكومت جهانى اسالمى را پدید آورید.
اماما! بِنَْفِسى اَنَْت َو اُمى. 

مطمئن باشيد كه مجلس شوراى اسالمى از شما پيروى خواهد كرد.
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اى فرزند على كه ذوالفقار در دست دارید!
    ذوالفقار با دو َدم تيز مى بُرد و مى ُگسلد. 

                                                           یك دم سرمایه دارى غّدار غرب را،
                                                          و َدم دیگر الحاد مادیت ضد خدا را.

 اى آن كه این ذوالفقار را از على در دست دارى!
                                                       فرمان دهيد تا ما با هر دو َدم بجنگيم،

                                         و تا استقرار ایمان على به مبارزه مان ادامه دهيم. 
مجلس شوراى اسالمى تحت تعليمات آسمانى شما اى فرزند پاك پيامبر، خواهد 

كوشيد كه به شرق و غرب تكيه نكند و على وار در راستاى استقامت بایستد. 
اماما! 

ما هرگز قانونى را كه برخالف فرمان قرآن و اُّمت رسول و تعليمات ائمة طاهرین 
باشد، تصویب نخواهيم كرد )تکبیر اول نمایندگان(.

تنها ما به طرح اجرایى این فرمان هاى آسمانى خواهيم اندیشيد و اندیشة خویش 
را به محضر امام عرضه خواهيم داشت تا امام آن را بر ميزان شریعت، سنجند و آن چه 

را كه خویش استنباط از مأخذ وحى فرموده  اند، ارایه فرمایند.
اماما! 

         نبرد سختى در پيش داریم با آمریكاى خيانتكار،
             و این نبرد را به فرماندهى تو اى فرزند پيامبر مسلّح، 

                                                                                      ادامه خواهيم داد.

                                                                                                        )تکبیر دوم نمایندگان(.

اماما! 
حكومت اسالم، حكومت جهانى است و امت ُمسلِم شكل گرفته از همة انسان هاى 

جهان باید باشد. 
ما در برابر دین رهایى بخش دردمندان، پيمان مى دهيم كه این پيروزى را به همة 
جهان گسترش دهيم و منویات مقدس را اى ُزجاجة روشن گِر نوراهلل تجلّى یافته اى 

بر افق روزگاران انعكاس دهيم. 
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دنيا باید بداند:
                      امروز قرآن حكومت خویش را باز مى یابد،
                         و تجلّى قرآن در رهبرى امامى است كه:

 در خاندان وحى استوارش،
استوار شده است،
و ما مى رویم كه این حكومت را به فرمان تو و به دعاى نيمه شب تو، 
اى پارساى شب و اى شير روز!
 همه جا گسترش دهيم. 

اميد آن كه اهلل، آن َقَدر ُقدرِت واالى برتر، قلبت را اى قلب امت، مستحكم تر، 
روشن تر، گسترده تر سازد و همچنان كه به موسى انشراح صدر و به نيابت پيامبر 
گسترش جان بخشيد، چنانش بگشاید كه بتوان با بازوى على وارت، كاخ ستم هاى 

ستم گران را درهم بشكنيم. )تکبیر سوم نمایندگان(.
محدودة ایران تنگت هست. تو در فراز ناى جهان به هدایت پرداز. 

اى نازنين عرشى!
اى آن كه پس از 14 قرن، مبارزات شيعيان قهرمان را به سامان رساندى. 

اى آن كه اميدهاى مسلمانان جهان را برآوردى. ایران برایت تنگ است. زیرا نه 
تش ولى عصر  تنها كرة ارض و همة كاینات تحت حكومت خدا و خدا آن را به ُحجَّ

تفویض فرموده است؛ و تو نایب آنى. 
                                              پس بر جهان حكومت كن.
                                                 ارزانيت باد این حكومت.
                                                    )تکبیر چهارم نمایندگان(.

اى امام! 
به اميد روزى كه پارلمان ها و كنگره هاى جنایت به فرمان تو و به دست پيروانت 

درهم كوبيده شود. )تکبیر پنجم نمایندگان(. 
و این آغل هاى ستم و جنایت نابود گردد و آن روز، تو اى سليمان زمان، بر مسند 

حكومت بنشين. اى داوود عصر! قضاوت كن!



همگام با انقالب اسالمی58

اى ميراث بر پيامبران و امامان! 
                                         راه را به همة جهان بنماى. 

ما نه تنها اندیشة خویش را به فرمان تو در پرتو قرآن تجلّى مى دهيم،
 كه جان خویش و فرزندانمان را در راه جهاد مقدسى كه در پيش داریم،
فدا مى كنيم و مى رویم كه در مجلس شوراى اسالمى،
به اسالم استقرار و استحكام بخشيم.
                                                                                       )تکبیر ششم نمایندگان(.

بِنَْفِسى اَنَْت یا امام!
والسالم عليكم و رحمه اهلل1

سخنرانی امام)ره( در جمع نمایندگان مجلس
 )افتتاح اولين دورة مجلس شورای اسالمی(

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
مجلس محل طرح مسائل دلخواه اسالم و مردم 

من خوف این را دارم كه مطالبى كه آقاى حجازى2 فرمودند دربارة من، باورم 
بياید. 

من خوف این را دارم كه با این فرمایشات ایشان و امثال ایشان براى من یك 
غرور و انحطاطى پيش بياید. 

من به خداى تبارك و تعالى پناه مى برم از غرور. 
من اگر خودم را براى خودم نسبت به سایر انسان ها یك مرتبتى قایل باشم، 
                                               این انحطاط فكرى است و انحطاط روحى. 

۱- سه روز قبل از افتتاح مجلس شورای اسالمی و در روز ۱۳59/۳/4 نمايندگان دوره اول مجلس به حضور امام رسیدند. نگارنده که خود از 
حوزة انتخابیة جهرم در مرحلة اول به مجلس راه يافته بود، در آن جلسه شرف حضور داشت. آقای فخرالدين حجازی به  عنوان نماينده ای که بیش 
از همه در تهران رأی آورده بود، به مدت ۱5 دقیقه صحبت کرد. سخنرانی آقای حجازی هرچند به طبع الهی امام که به انقطاع کامل از هر چه غیر 
خدا هست، رسیده بود، خوش نیامد، اما برای ترکیب آن دوره از مجلس که گروهی نه تنها واليت فقیه که حتی علما و روحانیت را هم قبول نداشتند 

و تا روزهای آخر هم خواستار آن بودند که شاه بماند و سلطنت کند نه حکومت، چنان نطقی الزم بود. 
۲-آقای فخرالدين حجازی، نمايندة اول مردم تهران در اولین دورة مجلس شورای اسالمی. آقای حجازی، سخنرانی خود را با جملة » بابی أَنَْت 

َو اّمی« آغاز کرد و بقیة محتوای سخنرانی نیز در تجلیل از مقام واالی امام بود که با گالية شديد معظمٌ له روبه رو شد.
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من در عين حال كه از آقاى حجازى تقدیر مى كنم كه ناطق برومندى است و 
متعهد، لكن گله مى كنم كه در حضور من مسائلى كه ممكن است من باورم بياید، 

فرمودند.
من چند كلمه اى كه مى خواهم در حضور آقایان عرض كنم از باب این كه امر 

شده است به تذكر؛ 
ْكرى  َتْنَفُع الُْمؤِمنيَن1 َفاّن الذِّ

 تصادف خوبى است كه امروز كه آقایان در این جا تشریف دارند و با هم مواجه 
هستيم، مواجه با ملت هستيم، تمام ملت خالصه در وجود شما آقایان است، تصادف 
خوبى است كه با روز عيد مباركى مصادف شده است، و از آن بهتر این است كه 
روز گشایش مجلس اسالمى در روزى است كه عدالت در عالم متولد شده است، 
روزى است كه امير المؤمنين- سالم اهلل عليه- به دنيا آمدند كه مظهر همة  عدالت ها 
و اعجوبة عالم هستند و از صدر عالم تا ابد به جز رسول اكرم)ص( كسى به فضيلت 

او نيست. 
این را ما به فال نيك مى گيریم و این فكر را مى كنيم كه آقایان كه در یك روزى 
كه مظهر عدالت خدا، پرتو عدالت انسانى در آن روز متولد شده است، و شما مجلس 

را در آن روز افتتاح مى كنيد،
                     بدانيد كه:

                                       باید همان رشته را، همان رشتة علی)ع( را پيروی كنيد. 

من در بعضى مجالس زمان رضا خان رفته ام در مجلس به عنوان تماشاگرى و مجالس 
دیگرى هم كه از آن زمان تا اخير بوده است، شنيده ام. آن جایى كه من دیده ام، مجلس، 
مجلس شورا نبوده است، مجلس مبارزه بين افراد در آمال خودشان بود؛ جنگ و نزاع 
بود. حتى بعض اشخاص كه اشخاص صحيحى بودند و در خارج از مجلس حدود را حفظ 
مى كردند، در مجلس كه وارد مى شدند، مثل این كه ملزم مى شدند به این كه نظير آنهاى 
دیگرى كه به طور غير اسالمى رفتار مى كردند، گاهى هم بعضى از آنها منحرف بشوند. 

مجلس شوراى اسالمى مجلس مشورت است، مجلسى است كه باید متفكرین، 

۱- سورة ذاريات، آية 55 - پند و تذکر، مؤمنان را سودمند افتد.
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آقایان، مسائلى كه ما یحتاج ملت است و كشور است در ميان بگذارند و با هم مشورت 
كنند؛ مباحثه كنند فقط آن چيزهایى كه مربوط به ملت است و به اسالم.

مجلس شوراى اسالمى كه شما آقایان وكيل هستيد از طرف ملت براى خدمت 
در آن بنگاه، باید آن كه دلخواه ملت است در آن جا طرح بشود. 
          و آن چه دلخواه اسالم است بحث و مشورت بشود. 

          و به ترتيبی كه مقرر است تصویب بشود و همه چيزش اسالمی باشد.

                                              اغراض شخصيه را باید همة ما كنار بگذاریم. 

فرضاً كه من با شما خداى نخواسته، یك حساب و خرده دارم، این در مجلس نباید، 
در مجلسى كه مجلس اسالمى است، نباید این خرده حساب ها را آن جا به آن رسيد. 

مجلس شوراى اسالمى در یك محفظه سربسته نيست كه اگر خداى نخواسته انحرافى 
در آن پيدا شد، همان اجزاى خود مجلس بفهمند، این سر باز است و رادیو و تلویزیون این 
را منتشر مى كند، همة ایران مى بينند و مى شنوند، و خارج از ایران هم تا آن جایى كه موج 

اینها مى رود، آنها هم مى شنوند و مى فهمند كه چه شده است. 
اگر بنا باشد كه خداى نخواسته از اول صف آرایى بشود براى جنگ اعصاب، 
و آن مجالسى كه در زمان طاغوت بود، آن مجالس، باز محتوایش تكرار بشود، این  

مجلس اسالمى نيست، و آقایان به وظيفة شرعى و الهى خودشان عمل نكرده اند.

لزوم رعایت اخالق اسالمی در مجلس 
من اميدوارم كه آقایان بدون این كه جهات نفسيت را در نظر داشته باشند، و 
بدون این كه اغراض خودشان را و مخالفت هاى شخصى كه با اشخاص دارند، در نظر 
داشته باشند، به آن چيزى كه وكيل او، به آن چيزى كه در آن چيز وكيل هستند، 

اندیشه كنند و مباحثه كنند و شور كنند؛ 
شوری كه در محيطی واقع شد كه اسالمی است،

     و اخالق اسالمی است، 

منتهی به جنگ نمی شود، 

منتهى به آن مسائلى كه در آن مجلس ها و بعضى از آن مجلس ها واقع مى شد كه 
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انصافاً شرم آور است، نمى شود. باید همان طورى كه تا حاال تحوالت زیادى پيدا شده 
است در این ملت، شما كه وكيل از جانب ملت هستيد، و عصارة فضایل ملت هستيد، 

باید در آن جا همان معنایى كه مأمور او شدید از طرف ملت، همان معانى باشد. 
ملت یک ملت اسالمی است،

 و اسالم را می خواهد،

 و احکام اسالم را می خواهد.

شما وكيل نيستيد كه بروید آن جا بنشينيد و حساب هایى كه خودتان با هم دارید، 
صاف كنيد. اگر یك همچو كارى بشود، این انحراف است و غصب است آن محل 

براى شما. 
شما باید- ان شاء اهلل همين طور هم هست- شما باید در آن جا معلم اخالق باشيد از 

برای همة كشور؛ براى این كه مطالب شما به همة كشور بسط پيدا مى كند. 

وقتى كه همة مردم در تمام كشور دیدند كه این وكالیشان با راستى و صداقت 
در خدمت كشور هستند و در خدمت اسالم هستند، و مناظره هایى كه مى كنند، 
مناظره هاى اسالمى است، و بحث و تفتيشى كه مى كنند، بحث و تفتيش اسالمى است، 
این یك تعليمى مى شود به همة افرادى كه در این كشور هستند، و به آن جایى كه 

این موج ها مى رسد در خارج كشور. 
ما باید همة قشرها را تربيت كنيم. 

شماها باید در مجلس كه مى روید، عالوه بر این كه، مسائلى كه طرح مى شود كه 
مورد احتياج ملت است، باید آنها را در آن طرح كنيد،
                      با سالح اخالق اسالمی وارد بشوید، 
                           و با آن سالح مردم را تربيت كنيد، 

كه وقتى چند سال از مجلس گذشت، در مردم آثار گفتگوهاى شما و مناظرات 
شما پيدا باشد.

از مجلس منعكس مى شود كارهاى شما عالوه بر این كه خداى تبارك و تعالى 
حاضر است در همه جا و ناظر است در همه جا، و پرونده هاى همة شما پيش اوست 
و همة عالَم. عالوه بر این كه باید مالحظه كنيد كه در حضور خداى تبارك و تعالى 
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هستيد، هر نَفسى كه مى كشيد، در حضور او هست، و هر كلمه اى كه ادا مى كنيد، 
در محضر مبارك خداى تبارك و تعالى هست. و در محضر خداى تبارك و تعالى، 

بر خالف دستور او جرم عظيمى است. 
                                                  و باید ناظر بدانيد خدا را بر اعمال خودتان، 

                                                           باید شما دیگران را هم تربيت كنيد. 

یك  به صورت  را  مركز  آن  باید  هستند،  مركزى  هر  در  كه  اشخاصى  همة 
تعليم گاه درآورند. 

                    همان طوری كه در صدر اسالم آن كه رئيس دولت بود، 
                                                و آن كه سردار بود، سردار لشکر بود، 

                                               با اعمال خودشان مردم را تربيت می كردند، 

             با حرف های خودشان، با كردار خودشان مردم را تربيت می كردند، 

باید ما كه دعوی این را داریم كه مسلمان هستيم،

                                و تابع اوليای اسالم هستيم، 

                                باید ما هم با كردار و رفتار خودمان تربيت كنيم مردم را.

مجلس محل مباحثه، نه مبارزه و جبهه بندی 
اگر خداى نخواسته، انحرافى در مجلس پيدا بشود، چون منعكس مى شود به همه جا، 
ممكن است كه انحراف در سطح گسترده اى پيدا بشود و مسئوليت بزرگ باشد. چنان چه 
انحرافاتى را شما به واسطة اعمال و افعالتان از ملت سلب كنيد، اجر بسيار بزرگى را 
دارید، اجر انبيا را دارید. از اآلن بناى بر این نگذارید كه ما یك جبهه كذا و یك جبهه 

كذا، از اول بناى مبارزه باشد، مبارزه نيست، مباحثه است، مباحثه، مباحثه نرم اسالمى.
مى خواهيد هر كدام مسائلى كه دارید به دیگرى بگویيد با برهان، با بيان، البته 

باید بگویيد، اما مبارزه ندارید با هم. 
                               و همه برای اسالم هستيد و خدمتگزار اسالم هستيد،
                                                         و می خواهيد برای اسالم خدمت بکنيد.

از حاال بنا نگذارید به این كه یك جبهه بندى بكنيد، یك دسته این طرف، یك 
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دسته آن طرف و همان كارهایى كه در مجالس سابق مى كردند، و همان دعواها و 
نزاع هایى كه به انحطاط مى كشيد خودشان و ملت را. و من نمى دانم آیا در مجالس 
خارج از این كشور یك همچو نزاع ها و داد و قال ها و بدگویي هایى بوده است كه  
تقليد كردند اینها از آنها یا نه، ابتكار بوده، این را من اطالع ندارم؛ لكن على  اّى حال، 
چه تقليد از دیگران بوده، و چه ابتكار خودشان بوده است، یك امر بسيار مشّوه بدى 

بود كه تلخى او در ذایقه باید بماند تا آخر. و:
                              من اميدوارم كه كارهای شما آن تلخي ها را از ذایقه ها بزداید.

كارشکنی و تضعيف یکدیگر، عامل انحطاط و سقوط
و یك مطلبى كه باز مى خواهم عرض بكنم كه دنبالة همين است، این است كه 
اآلن كشور ما اول عملش و اول كارش است. بحمداهلل تا حاال تمام آن چيزهایى كه 
یك حكومت الزم دارد، محقق شده است، لكن باز اول كار است. در این اول كار 

یك ویژگى اى هست كه بعدها آن ویژگى دیگر ممكن است نباشد. 
حاالیى كه از خارج و داخل به كشور ما هجوم می شود، در داخل با طرح های مختلف، 
قلم های مختلف، مجله های مختلف و گویندگان مختلف و اشخاصى كه شلوغ مى كنند در 

این مملكت، ابتال هست، و از خارج هم كه با قدرت های بزرگ، محل ابتالى ما هست، 
ما اگر بخواهيم برای كشورمان، برای اسالم،

 پيروزی حاصل بشود، 

باید كارشکنی نکنيم از هم.

باید همه یک صدا باشيم. 

قضية هدایت، مسأله اى است، قضية كارشكنى، مسألة دیگر، 
هدایت باید كرد. 

مركز همة قانون ها و قدرت ها مجلس است. 

مجلس هدایت مى كند همه را و باید بكند، اما بنای بر این نباشد كه مجلس دولت را 
ضعيف كند، و بنای بر این هم نباشد كه دولت مجلس را ضعيف كند. 

تضعيف هر یک، تضعيف خودش هم هست. 
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اگر رئيس دولت؛ رئيس جمهور تضعيف كند مجلس را، خودش قبل از مجلس 
سقوط مى كند. و اگر مجلس تضعيف كند دولت و رئيس جمهور و آنهایى كه اجرا 
مى خواهند بكنند، این خودشان هم تضعيف مى شوند و امروز صالح نيست. چنان چه در 
یك وقتى هم یك همچو مطلبى واقع بشود، آن هم یك جرم است. امروز این مسأله، 
جرم بسيار بزرگ است. براى این كه، در آن مواقعى كه مملكت ما ابتال به این مصایب 
ندارد، خوب یك كار خالف است، اما كار خالفى نيست كه مملكت ما را تهدید به 
نابودى و شكست بكند. اما امروز كه مملكت ما وضعش این طورى است، و نمى توانند 
آنهایى كه عمال خارجى هستند و خود خارجي ها نمى توانند ببينند كه در ظرف یك 
سال و دو سه ماه، چند ماه، تمام كارهایى كه در چندین سال انجام نگرفته، این جا 
انجام گرفت، این را نمى توانند ببينند. اینها از اول هى خيال مى كردند كه خوب، به 
او  با  نمى گيرد. اصلش  پا  این  اصاًل جمهورى اسالمى،  خودشان وعده مى دادند كه 

مخالفت مى كردند: »جمهورى، نه، الزم نيست اسالمى باشد، جمهورى ملى باشد«. 
ما از این ملي ها هيچی ندیدیم جز خرابکاری.

اگر یك نفرشان آدمى بود كه صحيحى بود، اسالمى بود كه صحيح بود، ما ندیدیم 
چيزى از اینها.

باید همة ما اسالمى پيش برویم. با برنامة اسالمى پيش برویم. 
پيروزی ما مرهون اسالم است،

 نه مرهون من است و نه مرهون شما و نه مرهون هيچ قوه ای، 

مرهون اسالم است. 

اسالم به ما این پيروزی را داده است. 

این یک نعمتی است كه خدای تبارک و تعالی به ما اعطا كرده است، 

و این نعمت را چنان چه شکرگزاری نکنيم، 

ممکن است كه یک وقتی خدای نخواسته از ما بگيرند. 

شكرگزارى اش به این است كه همان طورى كه در اول همة دست ها بلند شد 
كه ما اسالم را مى خواهيم، و جمهورى اسالمى را مى خواهيم، خداى تبارك و تعالى، 
عنایت فرمود و اعطا كرد. اگر ما از حاال این دست ها را كنار بزنيم، یكى از این طرف 
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برود و یكى از آن طرف برود، و یكى یك چيزى بگوید و یكى یك چيز دیگرى 
بگوید و جبهه بندى بشود، و دولت با مجلس، و مجلس با دولت و همه با هم به هم 
بریزند، ممکن است كه عنایت خدا به واسطة كفران نعمت برداشته بشود، و ما انحطاط 
همه چيز پيدا بکنيم، و كشورمان باز برگردد به حال سابق، به همان ظلم ها و همان 

ستم هایى كه همه دیدید و همه دیدیم. 
شکرگزاری به این است كه:

شماهایی كه وكيل ملت هستيد كارشکنی برای دولت نکنيد، 

هدایت كنيد. 

هر جایی كه پا را كنار می گذارد هدایتش بکنيد.

دولت هم هر كس مى شود و هر كس هست، و نخست وزیر هم هر كس هست، 
دولت هم هر كس هست، آنها هم كارشكنى براى مجلس نكنند. آنها قوه مجریه 
هستند، همه  روی قانون عمل بکنند. این قانونى كه ملت برایش رأى داده است. همين 
رأى نداده است كه توى تاقچه بگذارید و كارى به آن نداشته باشيد، بروید مشغول 

كار خودتان بشوید.
این قانون باید دست همه باشد و همة حدود را قانون معيّن بکند. 

قانون برای مجلس حدود معين كرده است، تخلف از این حدود نشود. 

برای رئيس جمهور تحدید كرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. 

برای نخست وزیر و امثال اینها و دولت ها حدود معيّن كرده. آنها هم نباید خارج 

بشوند. هر كه خارج بشود از حدود، باید این را تنبه بدهند، هدایت كنند آن را.

حركت در مسير اسالم بدون خوف از چپ و راست 
و شماها هم من اميد این را دارم كه چهره هاى نورانى كه در مقابل من واقع 
شده اند، بدانند كه در پيشگاه خداى تبارك و تعالى هم هستيد و باید براى اسالم 
و براى احكام اسالم- كه به ما منت گذاشته است و همة پيروزي هاى ما به واسطة 

اوست- خدمت بكنيم، و با كمال قدرت خدمت بكنيم. 
خوف این معنا را نداشته باشيد كه اگر در مجلس شما یك مطلبى را بگویيد، 
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پيش روشنفكرها این خوب نيست. 
شما نماز هم اگر بخوانيد، بعضى از این روشنفكرها پيششان خوب نيست. 

شما اگر دعا هم بخوانيد بعضى از اینها پيششان خوب نيست. 
من نمی گویم همة روشنفکرها؛ روشنفکر خوب در همة طبقات هست. اما آنهایى كه 

از اّولى كه این جمهورى اسالمى خواست پایش را بگذارد توى این مملكت مخالفت 
كردند، و آنهایى كه به اسم خدمت به خلق مى خواهند نگذارند این جمهورى اسالمى 

تحقق پيدا بكند. 
شما خوف هيچ كس را نداشته باشيد؛ 

نه خوف چپي ها را داشته باشيد، 

نه خوف راستي ها را داشته باشيد. 

شما- در مسائل قانون اساسى است و اسالم و قانون اساسى هم تابع اسالم است- 
باید به اسالم فكر بكنيد، نباید فكر كنيد كه حاال كه در فالن كشور كذا چه جور 
واقع شده، ما هم خوب است كه التقاطى باشيم؛ یك قدرى بگویيم خدا، یك قدرى 

هم بگویيم چيز دیگر.
 مستقيم باشيد و با استقامت كارتان را پيش ببرید، 

پشتيبان شما خداست. 

از هيچ چيز، از هيچ قوه نترسيد. 

من نمى گویم كه شما بر همة قوه ها غلبه مى توانيد بكنيد. ما كه چيزى نداریم، 
همه چيز ما دست دشمن هاى ماست.

نهراسيدن از شکست در عمل به تکليف 
من عرض مى كنم كه:

وقتی بنا شد كه ما به تکليفمان عمل بکنيم، و ما آن راهی را كه خدای تبارک و تعالی 

پيش پای ما گذاشته است، آن راه را برویم، برای ما شکست هيچی نيست. 

براى این كه از دو حال خارج نيست: یا این است كه ما پيش مى بریم كه شكست 
هيچ نيست، و یا این است كه نه، مى آیند و ما را عقب مى زنند، ما تكليفمان را عمل 
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كرده ایم، چه شكستى است؟ 
سيدالشهدا هم شکست خورد در كربال، اما شکست نبود این. 

كشته شد و زنده كرد یک عالَمی را. 

امير المؤمنين هم در جنگ ها، در جنگ صفين شکست خورد،

 لکن شکست نبود این. 

او به خدمت اسالم بود و برای خدا كار می كرد.

كسی كه برای خدا كار بکند، 

هيچ وقت شکست تویش نيست، 

بُرد هميشه با آنهاست.

شما خوف این را نداشته باشيد كه اگر یك چيزى بر خالف مثاًل مسلك 
ماركسيسم بگویيد، بگویند كه اینها چه عقب مانده هستند، خود آنها عقب مانده اند. 

همان هایی كه ادعای- نمی دانم- كمونيستی و كذا می كنند، 

خود آنها از همه قلدرتر و از همه دیکتاتورترند،

 و ملت هایشان را همه به بند كشيده اند.

 آزادى در آن ممالك نيست براى كسى. همان طورى كه در ممالك غربى هم 
آزادى نيست در كار، صحبت آزادی، حرف آزادی است. اگر آزادى باشد، این سياه هاى 
بيچاره چه كرده اند كه این طور تحت فشارند؟ در هيچ جاى دنيا شما خيال نكنيد 
كه این طرح هایى كه مى دهند، و این بساطى كه درست مى كنند، یك واقعيتى باشد 
و بخواهند روى او رفتار بكنند. این مجلس هاى كذا كه در دنيا درست شده است، و 
به دست قدرتمندها درست شده است، و لهذا حق وِتو دارند، همه اش آن قدرتمندها، 
اینها همه بازى است براى بلعيدن ماها، این یك مانور سياسى است كه با آن ماها را 

اغفال كنند و ماها را ببلعند. 
شما نباید گول از اینها بخورید و تحت تأثير نه شرقي ها واقع بشوید و نه غربي ها 

وارد بشوید. 
شما آن طوری كه اسالم مقرر فرموده است عمل بکنيد.

اگر هر كس هم هر چه به شما می گوید، اعتنا به او نکنيد.
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 اسالم  مد نظر شما باشد. و این را بدانيد كه آنهایى كه با این مجلس مخالفند، و 
آنهایى كه با این انقالب مخالفند، و آنهایى كه با اسالم مخالفند، هر كارى بكنيد آنها 
به مخالفت خودشان ادامه مى دهند، منتها یك وقتى با یك بهانه است، بعد یك بهانة 

دیگر پيدا مى كنند.

خادم بودن وكيل ملت، به اسالم و كشور
شما توجه داشته باشيد كه به اسالم خدمت كنيد و به كشور خودتان خدمت 
كنيد. شما وكيل مردمى هستيد كه همه اسالم را مى خواهند، و همه كشور خودشان 
را مى خواهند. و شما باید براى این ملت خدمت بكنيد، به آن چيزى كه شما را وكيل 
كرده است، خدمت بكنيد. اگر انحراف پيدا كنيد بر خالف ملت، خيانت كرده اید به 

وكالتى كه دارید. 
و من اميدوارم كه ان شاءاهلل شما با كمال قدرت، با كمال عّزت و عظمت، این 
نهضت را به پيش ببرید. و مجلس، یك مجلس اسالمى اخالقى همه چيز تمام باشد، 
و شما معلم اخالق جامعه باشيد، و همة جامعه هم پشتيبان شما باشد. و همه تان یك 
هویت بين دولت و ملت و ارتش و مردم و همه یك هویت باشيد، همه اعضاى یك 
انسان باشيد. همه در خدمت انسان كامل؛ كه رسول اكرم است باشيد، و همه به منزلة 

اعضاى او باشيد براى خدمت؛ و اگر این طور شد، پيروزى نصيبمان هست. 
و  بياید،  پيش  اغراض شخصيه  و  پيدا شود  انحرافات  نخواسته،  اگر خداى  و 

نمى دانم مسندها بحث بشود، و مقام ها طرح بشود و امثال اینها، 
این اواًل انحطاط اخالقى زیاد است، و انحطاط در پيشگاه خداست، 
      و ثانياً خوف این است كه نتوانيد این بار را به منزل برسانيد. 

خداوند ان شاء اهللَّ همة شما را تأیيد كند، و همة ما را و همة مسلمين را تأیيد 
كند. و همه را از شر شيطان بزرگ و آنهایى كه دنباله او هستند حفظ كند.
                                       و ما را از شّر نفس اماره بالسوء حفظ كند.

و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته1 

۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳4۳
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پيام امام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولين دوره مجلس 
)11 توصيه(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
با خواست خداوند متعال و به مباركى و ميمنت در روزى بسيار بزرگ، مجلس 
شوراى اسالمى افتتاح مى شود. روز سيزدهم رجب كه روز والدت با بركت و سعادت 
بزرگ مرد تاریخ و معجزة دهر اميرالمؤمنين على بن ابى   طالب- صلوات اهلل و سالمه 
عليه- مجلس مقدس شوراى اسالمى كه اولين مجلس جمهورى اسالمى است و اولين 
مجلس است كه با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش مى یابد و من اميدوارم كه 
این مجلس به بركت این روز مبارك، مجلس عدالت و پيرو اسالم و به نفع مسلمين و 

كشور اسالمی باشد.

سپاس خداوند بزرگ را كه در مدتى كوتاه ملت شریف ایران موفق شد كه 
اساس جمهورى اسالمى را با آزادى و آرامش بنيان گذارد؛ و این از بركت اسالم و 

وحدت كلمة قشرهاى متعهد اسالمى است.
این جانب طليعة این مجلس مبارك را به ملت بزرگ ایران و شما نمایندگان 
محترم تبریك عرض مى كنم و تذكراتى را كه دوستان من، خود نيز توجه دارند، 

تكرار مى نمایم.
1- شما دوستان محترم نمایندة ملتى هستيد كه جز به اسالم بزرگ و عدالت 
الهى- اسالمى فكر نمى كنند و انتخاب شما براى پياده نمودن عدالت اسالمى كه در 
طول سلطنت ظالمانه و غاصبانة رژیم شاهنشاهى از آن محروم بودند؛ رژیمى كه ثروت 
سرشار كشور را به خود و هم پيمانان ناميمون خود اختصاص داد و براى ادامة سلطة 
جبارانة خود به جيب ابرقدرت ها ریخت و ملت مظلوم را در سطح بسيار وسيعى 
زمينه هاى  تمام  را در  و كشور  نشاند،  به خاك سياه  و  احتياجات محروم  اولين  از 

فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى وابسته به اجانب و خصوصاً آمریكا كرد.
 ببينيم شما و دولت منتخب شما با ملت مستضعف كه به حركت انقالبش همة ما را از 

انزوا خارج نمود چه خواهيد كرد.

2- اميد آن است كه رسيدگى به حال مستضعفين و مستمندان كشور كه قسمت 
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اعظم ملت مظلوم را دربرمى گيرد، در رأس برنامه ها قرار گيرد و در نخستين مجلس 
شوراى اسالمى طرح هایى جدى در رفاه حال این طبقة محروم داده شود، و از طرف 
دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پيشگاه خداوند 
متعال، بعضى از دیون خودتان را به این طبقة عزیز- كه جان خود را براى اسالم و 
آزادى و استقالل كشور در طبق اخالص گذاشته و پيروزى را براى انقالب اسالمى به 

ارمغان آوردند- ادا كرده باشيد.
3- شما منتخبين مجلس كه از پشتيبانى جدى ملت عزیز برخوردارید، باید با 
كمال قدرت در مقابل قدرت هاى شيطانى كه در رژیم دست نشاندة سابق، حاكم بر 
سرنوشت ما بودند، بایستيد و از هيچ قدرتى غير از قدرت خداوند قادر نهراسيد، و 

جز به مصالح كشور به چيز دیگرى فكر نكنيد. 
متوجه باشيد كه در خارج از مجلس با صحنه سازى ها و اغفال، چه بسا چپ گرایان 
و یا راست گرایان و یا ریشه هاى فاسد رژیم سابق طمع كنند كه با نفوذ در مجلس 

مقاصد شوم اجانب را تحميل نمایند. 
باید همه با هوشيارى در طرح ها و مسائل روز دقت فرمایيد و از كيْد دشمنان به 

خداى تعالى پناه ببرید. خداوند متعال همة ما را از لغزش ها نگه دارد.
4- بحمداهلل در مجلس، دانشمندان و علماى آشنا به احكام شرع مطهر حضور 
دارند و فقهاى نگهبان حاضرند؛ لكن الزم است طرح هایى كه در مجلس مى گذرد، 
مخالف با احكام مقدسه اسالم نباشد و با كمال قدرت، با پيشنهادهاى مخالف با شرع 
مقدس كه ممكن است از روى ناآگاهى و غفلت طرح شود، شدیداً مخالفت نمایيد، 
و از قلم هاى مسموم و گفتار منحرفين هراسى نداشته باشيد و سخط1 خالق را براى 

رضاى مخلوق  تحصيل نكنيد و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر بدانيد.
5- این مجلس كه اولين دوره در جمهورى اسالمى است، الگویى است براى 
مجالس آینده؛ و هر سنت حسنه و یا سيئه اى ممكن است در مجالس دیگر اثر گذارد 

و براى شما اجر جزیل و یا خداى نخواسته وزر و وبال به بار آورد.
 الزم است در مذاكرات و برخورد آرا به  طور آرام و با احترام متقابل عمل شود، 

۱- خشم و غضب 
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نه مثل دوره هاى رضا خان و بعد از آن، و الزم است از دسته بندى ها و جهت گيرى هاى 
غيراصولى براى كوبيدن طرف مقابل جداً احتراز شود كه تنها حل مسائل در محيط 

آرام امكان پذیر است.
6- ویژگى این مجلس و محيط كشور در این دوره ایجاب مى كند كه مجلس و 
دولت هماهنگ شود تا بر مشكالت كشور فایق آیند، و هيچ  یك از نهادهاى جمهورى 
اسالمى خصوصاً مجلس و رئيس جمهورى و دولت براى یكدیگر و دیگران كارشكنى 
نكنند و خود را به طور جدى در خدمت اسالم و كشور درآورند تا خداى متعال آنها 

را پشتيبانى فرماید و نداى آسمانى انسان ساز:
قوا1 َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجميعًا َو ال َتَفرَّ

 را در نظر داشته و اطاعت نمایند، و از منازعه و تفرقه اجتناب نمایند و به امر 
آموزنده الهى گوش فرادهند و:

 َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ريُحُكْم2
 كه دنبالة آن تنازع، فشل3 و شكست و رفتن رنگ و بو و آبروست.

7- سياست »نه شرقى و نه غربى« را در تمام زمينه هاى داخلى و روابط خارجى 
حفظ كنيد و كسى را كه خداى نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد، هدایت 
كنيد و اگر نپذیرفت، او را منزوى نمایيد و اگر در وزارتخانه ها و نهادهاى دیگر كشور 
چنين گرایشى باشد- كه مخالف مسير اسالم و ملت است- اول هدایت و در صورت 
تخلف، استيضاح نمایيد كه وجود چنين عناصر توطئه گر در رأس امور یا در قطب هاى 

حساس، موجب تباهى كشور خواهد شد.
8- طرح ها و پيشنهادهایى كه مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفين 
است انقالبى و با سرعت تصویب كنيد، و از نكته سنجى ها و تغيير عبارات غيرالزم كه 

۱- سورة آل عمران، آية ۱0۳ 
به ريسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشويد.

۲- سورة انفال، آية 46 
ابِريَن َو اطیُعوا اهللَ َو َرُسولَُه َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ريُحُکْم َو اْصبُِروا انَّ اهللَ َمَع الصَّ

 و همه با روح وحدت ايمانی پیرو فرمان خدا و رسول باشید، و هر گز راه اختالف و تنازع را نپويید، که در اثر تفرقه ترسو و ضعیف شده و 
قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همه بايد يک دل) در راه خدا( پايدار و صبور باشید که خدا همیشه با صابرين است. 

۳- سستی، رخوت، ضعف 
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موجب تعویق امر است، اجتناب كنيد، و از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهيد كه از 
كاغذبازى ها و غلط كارى هاى زمان طاغوت اجتناب كنند و رفاه ملت مظلوم و عقب 

افتادگى هاى آنها را به  طور ضربتى تحصيل و ترميم كنند.
9- در ادارات دولتى، قوانين دست و پاگيرى كه در مجالس غير قانونى رژیم 
سابق به تصویب رسيده و موجب تعویق و یا تعطيل امور شده و مى شود و جامعه را به 
تنگ آورده است، به طور انقالبى لغو كنيد- گرچه خود لغو است- و به  جاى آنها قوانين 
مترقى را كه رفاه ملت در آنها به بهترین وجه مالحظه شده باشد، جایگزین گردانيد.
10- مجلس جمهورى اسالمى همان سان كه در خدمت مسلمين است و براى رفاه 
آنان فعاليت مى نماید، براى رفاه و آسایش اقليت هاى مذهبى- كه در اسالم احترام خاصى 
دارند و از قشرهاى محترم كشور هستند- اقدام و فعاليت مى نماید، و اساساً آنان با مسلمانان 
در صف واحد و براى كشور خدمت مى كنند و در صف واحد ازتمام ارزش ها و مآثر آن 

برخوردار مى باشند.
11-  از حضرات فقهاى نگهبان تقاضا مى شود كه در مأموریت مهم خود به هيچ 
وجه مالحظة اشخاص و یا گروه هاى انحرافى را ننموده و به وظيفة بسيار خطير خود 
قيام و اقدام نموده و نگهبانى از اسالم و احكام مترقى آن نمایند، و خدمت خود را 
با قدرت تمام در پيشگاه خداوند متعال و ولى مطلق او حضرت ولى اهلل اعظم امام 

عصر- عجل اهلل تعالى فرجه الشریف- عرضه دارند.
از خداوند متعال عظمت اسالم و مسلمين و كشور عزیز را خواستارم. 
                           و السالم على المسلمين و على عباد اهلل الصالحين.

 چهارشنبه 7 خرداد ماه 1359/ رجب 1400

روحاهللالموسویالخمينی1 

دورة نخست مجلس شورای اسالمی

انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی، پس از انقالب اسالمی، در دو مرحله- مرحلة اول 
24 اسفند 1358 و مرحلة دوم در 19 اردیبهشت 1359- برگزار شد.

۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳6۱
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مجلس با برگزاری اولین جلسه در تاریخ 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد. بیشتر نمایندگان 
حاضر در این دوره از مجلس، در دورة رژیم پهلوی، از زندانیان سیاسی بودند. 

رئیس سنی مجلس اول ابتدا با یداهلل سحابی و نایب رئیس اول، مهندس مهدی بازرگان بود. 
پس از تصویب اعتبارنامه ها و رد اعتبارنامة 12 نفر - همچون رحمان دادمان، خسرو قشقایی، 
حسن بهروزیه، احمد مدنی، ابوالقاسم حسینجانی و... - انتخاب هیأت  رئیسة دایم صورت 
گرفت و آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی عهده دار ریاست مجلس و حجت االسالم محمد 

موسوی خوئینی ها و آیت اهلل محمد یزدی نایب رئیس مجلس شدند. 
انتخابات اولین دورة مجلس شورای ملی، پس از پیروزی انقالب اسالمی، با آزادی بیشتر 
برگزار شد و گروه هایی همچون حزب جمهوری اسالمی، نهضت آزادی ایران و جنبش 
مسلمانان مبارز نیز موفق به راهیابی به مجلس اول شدند. اما پس از آن در برگزاری انتخابات، 

محدودیت هایی ایجاد شد. 

نامزدها

با تصویب شورای انقالب، انتخابات بین نامزدها )و نه احزاب و فهرست های انتخاباتی( در 
حوزه های انتخابیه جداگانه برگزار شد که هر حوزة انتخابی معموالً از یک شهرستان تشکیل 
 می شد. برای پیروزی در انتخابات کسب اکثریت مطلق )50 درصد به  عالوه یک رأی( برای هر 

کاندیدا الزم بود و اگر این اکثریت حاصل نمی شد، انتخابات به مرحلة دوم می کشید. 
حدود 1900 نفر برای این انتخابات ثبت نام کردند که از آن میان 540 نفر نامزد نمایندگی 

از تهران و مابقی کاندیداهای سایر شهرهای کشور بودند. 
دو فهرست موفق شهر تهران»فهرستائتالفبزرگ« )جامعة روحانیت مبارز، حزب جمهوری 
اسالمی، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و چند گروه دیگر( و فهرست »گروههمنام« )نهضت 
آزادی و برخی نیروهای ملی- مذهبی( بودند که سه نامزد مشترک )حسن حبیبی، محمدعلی 

رجایی و علی اکبر معین فر( هم در میان آنان حضور داشتند. 

فهرست ائتالف بزرگ

جامعة روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسالمی ابتدا فهرست های جداگانه ای منتشر کرده 
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بودند. گر چه فهرست ها اشتراکات زیادی داشتند، اما در 22 اسفند 1358 این دو گروه همراه با 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و چند گروه دیگر برای رسیدن به یک فهرست مشترک 30 

نفره به به شرح زیر به توافق رسیدند: 
آیت اهلل سید علی خامنه ای، آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدجواد باهنر، حسن آیت، 
محمدعلی رجایی، کاظم موسوی بجنوردی، علی اکبر ناطق نوری، عبدالمجید معادیخواه، 
فخرالدین حجازی، هادی غفاری، محمدعلی هادی، محمد موسوی خوئینی ها، علی اکبر 
معین فر، حسین کمالی، اسداهلل الجوردی، گوهرالشریعه دستغیب، محمدباقر لواسانی، سیف اهلل 
وحید دستجردی، سعید امانی، رضا زواره ای، علی اکبر والیتی، حبیب اهلل عسگراوالدی، اکبر 
پوراستاد، محمدجواد حجتی کرمانی، نجفقلی حبیبی، مهدی شاه آبادی، محمد اسالمی، محسن 

مجتهد شبستری، احمد موالیی و فرشته هاشمی. 
در این فهرست از فهرست اولیة حزب جمهوری اسالمی 23 نفر حضور داشتند و »سیدابوالقاسم 
هزاوه ای، اکبر پوراستاد، محمدباقر شایورد، عبدهلل جاسبی، ابوالقاسم سرحدی زاده، محمود 
کاشانی، و جواد منصوری« که همگی از اعضای شورای مرکزی یا اعضای فعال حزب بودند، 

حذف شده بودند.
 از فهرست اولیة جامعة روحانیت مبارز هم »ابراهیم یزدی، مصطفی چمران، علی اصغر مروارید، 

علی گلزاده غفوری، و عبدالمجید ایروانی« حذف شدند. 
فهرست ائتالف بزرگ موفق ترین فهرست در انتخابات تهران بود. 21 نماینده از این فهرست 

به مجلس راه یافتند)12 نفر در دور اول و 9 نفر در دور دوم(. 

گروه همنام )نهضت آزادی(

این فهرست که دومین فهرست موفق در انتخابات تهران بود، از 18 نفر تشکیل می شد: 
مهدی بازرگان، جالل الدین آشتیانی، عبدالعلی بازرگان، فتح اهلل بنی صدر، علی اصغر بهزادنیا، 
محمد توسلی، مصطفی چمران، حسن حبیبی، علی دانش منفرد، محمدعلی رجایی، یداهلل سحابی، 
عزت اهلل سحابی، هاشم صباغیان، علی صادقی تهرانی، مصطفی کتیرایی، علی اکبر معین فر، محمود 

مانیان و ابراهیم یزدی. 
فهرست گروه همنام سه کاندیدای مشترک با فهرست ائتالف بزرگ - یعنی: حسن حبیبی، 
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با  دفتر همکاری مردم  با  معین فر- و سه کاندیدای مشترک  محمدعلی رجایی و علی اکبر 
رئیس جمهور- حسن حبیبی، عزت اهلل سحابی و فتح اهلل بنی صدر- داشت. 

فهرست گروه همنام توانست 9 نامزد خود یعنی: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، علی اکبر 
معین فر، مصطفی چمران، یداهلل سحابی، محمدعلی رجایی، عزت اهلل سحابی، حسن حبیبی، و 

هاشم صباغیان را راهی مجلس کند. 
بازرگان با 1 میلیون و 447 هزار رأی در رتبة سوم قرار گرفت، آن هم در شرایطی که 
کاندیدای اختصاصی این فهرست بود و هیچ گروه دیگری او را در فهرست خود قرار نداده بود. 

دفتر همکاری مردم با رئیس جمهور

این دفتر که وابسته به بنی صدر بود، 21 کاندیدا اعالم کرد:
پسندیده، عبدالصمد  بنی صدر، محمدرضا  فتح اهلل  بتولی،  اسالمی، محمدحسین  محمد 
تقی زاده، محمد جعفری، حسن حبیبی، محمدجواد حجتی کرمانی، فخرالدین حجازی، کاظم 
سامی، عزت اهلل سحابی، مهدی شاه آبادی، محمدباقر شایورد، حسین شفیعی، طاهره صفارزاده، 
اعظم طالقانی، مهدی ظریف، نعمت غالموند، علی گلزاده غفوری، علی اصغر مروارید و 

محمدعلی هادی. 
9 نفر از 21 نامزد منتخب دفتر رئیس جمهور به نمایندگی تهران رسیدند که از بین آنها فقط 
اعظم طالقانی نامزد اختصاصی این فهرست بود. فخرالدین حجازی، محمدعلی هادی، حجتی 
کرمانی و مهدی شاه آبادی کاندیداهای مشترک این فهرست با ائتالف بزرگ، حسن حبیبی 
کاندیدای مشترک با گروه همنام و ائتالف بزرگ، عزت اهلل سحابی و فتح اهلل بنی صدر مشترک 
با گروه همنام، کاظم سامی کاندیدای مشترک با جنبش مسلمانان مبارز و جاما1 و علی گلزاده 

غفوری کاندیدای مشترک با مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز بودند. 

کاندیداهای انقالبی و ترقی خواه )مجاهدین خلق(

غالمرضا آذرش گرگانی، عباس آگاه، مهدی ابریشم چی، محمد احمدی، علی محمد تشید، 
حسن توانایان فرد، یزدان حاج حمزه، عباس داوری، اشرف ربیعی، مسعود رجوی، فاطمه رضایی، 

۱- دو گروه سیاسی که وابسته به حبیب اهلل پیمان و کاظم سامی بودند.
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محمد سیدی کاشانی، معصومه شادمانی، محمد مدیر شانه چی، مریم طالقانی، عذرا علوی طالقانی، 
مریم قجر عضدانلو، علی گلزاده غفوری، عبدالکریم الهیجی، مجید معینی، محمد ملکی، علیرضا 

جعفری منصوری، منوچهر هزارخانی و پرویز یعقوبی. 
از فهرست مجاهدین خلق علی گلزاده غفوری )کاندیدای مشترک با دفتر همکاری و جنبش 
مسلمانان مبارز( موفق به ورود مجلس شد. مسعود رجوی با 530 هزار رأی به دور دوم راه یافت، 
اما در دور دوم انتخاب نشد. 29 کاندیدای مجاهدین خلق در شهرستان ها هم به دور دوم رسیدند، 

اما هیچ کدام در این مرحله انتخاب نشدند. 

جبهة ملی

فهرست جبهة ملی کامل نبود و فقط شامل 11 کاندیدا می شد. تنها هم پوشانی آن با فهرست های 
دیگر حضور محمود مانیان در فهرست نهضت آزادی بود. دیگر اسامی از این قرار بود: 

کاظم حسیبی، اصغر پارسا، اسداهلل مبشری، پرویز ورجاوند، عبدالکریم انواری، محمود 
مانیان، حسن لباسچی، ادیب برومند، حسن شهیدی، ابراهیم کریم آبادی و عبدالحسین خلیلی. 
تعدادی از کاندیداهای جبهه ملی در شهرستان ها از جمله احمد مدنی، خسرو قشقایی، 
کریم سنجابی، علی اردالن و ابوالفضل قاسمی پیروز انتخابات شدند، اما یا انتخابات در آن 
حوزه باطل شد یا مجلس اعتبارنامة نمایندگی آنها را تصویب نکرد و در تهران نیز هیچ یک از 

کاندیداهای جبهة ملی موفق به ورود به مجلس نشدند. 

جاما

قهاری، محمود نکوروح مطلق، محمد ملکی،  نظام الدین  کاظم سامی، مهدی ظریف، 
عبدالکریم الهیجی، عبدالصمد تقی زاده، محمدجواد حجتی کرمانی، محمد موسوی خوئینی ها، 
عزت اهلل سحابی، مصطفی میرخانی و عزت اهلل خلیلی، فهرست 12 نفرة جاما )جنبش انقالب 
مردم مسلمان ایران( را تشکیل می دادند. 4 نفر موفق به ورود به مجلس شدند که یکی از آنها 
کاظم سامی رهبر این حزب بود. البته سامی در فهرست دفتر همکاری مردم با رئیس جمهور و 
جنبش مسلمانان مبارز نیز حضور داشت. محمدجواد حجتی کرمانی )مشترک با ائتالف بزرگ 
و دفتر همکاری رئیس جمهور(، محمد موسوی خوئینی ها )مشترک با ائتالف بزرگ و جنبش 
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مسلمانان مبارز( و عزت اهلل سحابی )مشترک با دفتر همکاری و گروه همنام( هم به مجلس راه 
یافتند. 

جنبش مسلمانان مبارز

جنبش مسلمانان مبارز 11 کاندیدا را برای تهران معرفی کرد که 5 نفر از آنها با جاما و 4 نفر با 
مجاهدین خلق مشترک بودند. از این فهرست کاظم سامی، علی گلزاده غفوری و محمد موسوی 

خوئینی ها موفق به ورود مجلس شدند. افراد این فهرست عبارت بودند از:
علی گلزاده غفوری، محمد موسوی خوئینی ها، حسن افتخار اردبیلی، عزت اهلل خلیلی، مصطفی 
 میرخانی، کاظم سامی، طاهره صفارزاده، مسعود رجوی، محمد ملکی، مهدی ابریشم چی و 

محمد شانه چی. 

حزب توده

فهرست حزب توده در تهران به 2 بخش تقسیم شده بود: 
اعضایحزبتوده:

نورالدین کیانوری، احسان طبری، محمدعلی عمویی، منوچهر بهزادی، فرج اهلل میرزایی، 
محمدی،  ملک تاج  پورهرمزان،  محمد  ناظمی،  هوشنگ  محمدزاده،  رفعت  فیروز،  مریم 

سیاوش کسرایی، محمود سیدروغنی، فاطمه ایزدی، هوشنگ شهالیی. 
كانديداهایموردحمايت:

 حسن حبیبی، محمدجواد حجتی کرمانی، محمد موسوی خوئینی ها، مسعود رجوی، کاظم 
سامی، عزت اهلل سحابی، ابوالقاسم سرحدی زاده، سید هبت اهلل طبیب غفاری، اعظم طالقانی، 
علی محمد فرخنده جهرمی، محمدباقر شایورد، علی گلزاده غفوری، پروانه فروهر، محمدکاظم 

موسوی بجنوردی، محمد مدیر شانه چی. 

بررسی صالحيت نامزدها 

در اولین انتخابات میان دوره ای مجلس»مصطفیتهرانی« فرماندار وقت تهران در واکنش 
به ثبت نام اعضای حزب توده برای حضور در انتخابات، طی نامه هایی جداگانه به هیأت 3 نفرة 
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نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوة رسیدگی به صالحیت 
نامزدهایی چون کیانوری، عمویی و طبری شد. 

هیأت 3  نفرة نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعالم نامزدی اعضای احزاب چپ 
و مارکسیست را بالمانع دانست، اما آیت اهلل صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در 

پاسخ به وزارت کشور اعالم کرد:
»آنچهازقانوناساسیمخصوصاًاصل67درموردسوگندبهخداوندمتعالو

پاسداریازحريماسالمومفهوماصل64استيفادمیشود،فقطكسانیصالحيت

نمايندگیمجلسشورایاسالمیرادارندكهيامسلمانومتعهدبهمبانیاسالمو

ياازاقليتهایمذكوردراصل64باشند.« 

و بر این اساس در انتخابات میان دوره ای مجلس اول 23 نفر از اعضای حزب توده توسط 
شورای نگهبان رد صالحیت شدند. 

بدین ترتیب این آغازی بر حضور شورای نگهبان در تأیید صالحیت در انتخابات گردید. 

نمایندگان دورة اول مجلس شورای اسالمی
فهرست نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسالمی

با توجه به ترکیب اعضا، می توان مجلس اول را متنوع ترین و سیاسی ترین مجلس در طول 
حیات جمهوری اسالمی تا به امروز خواند. البته این امر باعث بروز تنش ها و حتی درگیری های 

فیزیکی در مجلس نیز بود. 
از نظر سنّی، بیشترین گروه سنی را افراد 30 تا 35 سال )72 نفر( و کمترین گروه سنّی را 

افراد باالی 70 سال )3 نفر( به  خود اختصاص می دادند.
از نظر سطح سواد، 56 نفر زیر دیپلم، 37 نفر دیپلم، 24 نفر کاردان، 66 نفر کارشناس، 32 نفر 

کارشناس ارشد، 26 نفر دکترا، 8 نفر متخّصص و مابقی دارای تحصیالت حوزوی بودند. 

تغییرات نمایندگان

برخی از منتخبین نخستین دورة مجلس بر اثر 4 دلیل )رد اعتبارنامه و عدم صدور آن، 
استعفا، انتقال به سایر قوا، فوت به  دلیل ترور، بمب گذاری، تصادف یا علل طبیعی( موفق به 
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حضور یا ادامة حضور در مجلس اول نشدند. 

نمایندگان مستعفی

در مجلس اول 2 گروه از نمایندگان از این سمت استعفا دادند. تعدادی که خود شخصاً 
استعفا دادند و تعدادی که با توجه به مشکالت سیاسی پیش آمده، مجبور به عدم شرکت در 

جلسات شده و مجلس آنان را مستعفی شناخت. 

نمایندگان مستعفی از نگاه مجلس

سرگون بیت اوشانا، احمد سالمتیان، احمد غضنفرپور، محمدمهدی کرمی، علی گلزاده غفوری. 

منتخبین استعفا داده به اختیار شخصی

محمدزید بهبهانی، محمد شجاعی، حسین کرمانی، محمدتقی مطهری فریمانی. 

عدم صدور اعتبار نامه یا رد آن

مجلس اول اعتبار نامة این افراد را تأیید نکرد: حسن بهروزیه، جعفر توکلی، اسداهلل جوانمردی، 
ابوالقاسم حسینجانی، رحمان دادمان، خسرو ریگی، محمدرحیم سعادتی، رامپور صدرنبوی، 
خسرو قشقایی، اسحق فرهمند، سید احمد مدنی و علی مهیمی. اعتبارنامة خسرو قشقایی، کریم 

سنجابی، علی اردالن و ابوالفضل قاسمی نیز از سوی دولت صادر نگردید. 

نمایندگان منتقل شده در قوای مجریه و قضائیه

توکلی، محمدصادق  احمد  پرورش،  اکبر  سید  باهنر،  امامی کاشانی، محمدجواد  محمد 
سیدمحمد  حسینی خامنه ای،  سیدعلی  آیت اهلل  بزرگ آباد،  حسنی  غالمرضا  شیرازی،  حائری 
خاتمی، محمدعلی رجایی، حبیب اهلل عسگراوالدی مسلمان، محمدعلی نژادساریخانی، سیدمحمد 
غرضی، حسن غفوری فرد، عبدالمجید معادیخواه، سیدحسین موسوی تبریزی، علی اکبر ناطق 

نوری، علی اکبر والیتی. 
آیت اهلل خامنه  ای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. آیت اهلل محمد امامی کاشانی عضو 
فقهای شورای نگهبان وآیت اهلل حائری شیرازی از طرف حضرت امام)ره(، امام جمعة شیراز شدند. 
دکتر باهنر نخست وزیر شد و آقایان علی اکبر والیتی، وزیر امورخارجه، علی اکبر ناطق نوری، 
وزیر کشور، سید محمد غرضی، وزیر نفت، حبیب اهلل عسگراوالدی وزیر بازرگانی، حسن غفوری فرد، 
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وزیر نیرو، عبدالحمید معادیخواه، وزیر ارشاد، احمد توکلی، وزیر کار، سید محمد خاتمی نیز وزیر 
ارشاد شدند.

نمایندگان فوت شده

نمایندگان شهید شده در ترور، بمب گذاری و جنگ عبارتند از:
سیدرضا پاک نژاد،  علی رضا چراغ زاده دزفولی،  سید محمدتقی حسینی طباطبایی، سید محمدباقر 
حسین لواسانی، شمس الدین حسینی نایینی، غالمحسین حقانی، محمدعلی حیدری، عباس حیدری، سید 
محمدکاظم دانش، غالمرضا دانش آشتیانی، علی اکبر دهقان، سید عبدالمجید دیالمه، سید فخرالدین 
سید  صادقی،  محمدحسین  صادقی،  قاسم  شهریاری،  میربهزاد  شرافت،  محمدجواد  سید  رحیمی، 
نورالدین طباطبایی نژاد، محمدحسن طیبی، سیف اهلل عبدالکریمی کومله، عبدالوهاب قاسمی، عمادالدین 
 کریمی، بیژنی نژاد، محمدعلی منتظری، عباسعلی ناطق نوری، مهدی نصیری الری، علی هاشمی سنجابی

)در حادثه بمب گذاری حزب جمهوری اسالمی( و حسن آیت، رحمان استکی، مجتبی استکی و محمدتقی 
بشارت نیز ترور شدند.

مصطفی چمران و مهدی شاه آبادی هم که در جبهه های جنگ به شهادت رسیدند. 

اقدامات
ازجمله اقدامات جنجالی مجلس اول تصویب عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی صدر1 

و تصویب آزادی گروگان های سفارت آمریکا بود. 
این دوره 625 جلسة علنی و 16 جلسة غیرعلنی برگزار کرد که حدوداً 2400 ساعت وقت 
گرفت. در این مدت 804 الیحه و طرح مطرح شد. این پرکاری به  دلیل شرایط حّساس انقالب 
بود. در ضمن 31 بار بحث کابینه در دستور قرار گرفت که طی آن 102 وزیر رأی اعتماد گرفتند 

و 12 نفر با رأی عدم اعتماد مجلس به وزارت نرسیدند. 
ازجمله مشکالت مجلس اّول ناامنی کشور به  واسطة وقوع انقالب و جنگ ایران و عراق بود. 
32 نفر از نمایندگان طی 4 سال اول مجلس به شهادت رسیدند. در این مدت با ترور مسئوالن 

مملکتی و جایگزینی آنان با نمایندگان،  17 نفر از منتخبین مردم نیز مجبور به استعفا شد.
سید محمد خاتمی، آیت اهلل سید علی خامنه ای، مصطفی چمران، احمد توکلی، احمد ناطق 

۱- ان شاءاهلل در مورد تهیه و تصويب طرح عدم کفايت سیاسی بنی صدر در جلد سوم همین مجموعه به طور مشروح بحث خواهیم کرد.
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نوری، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر از جملة این افراد هستند. 

نتایج
در مرحلة اول انتخابات 18 نامزد از تهران و 79 نامزد از شهرستان ها به مجلس راه یافتند. 
انتخابات مورد اعتراض شدید برخی از گروه ها به ویژه سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. آنان 
مدعی تقلب گسترده در انتخابات بودند. گرچه حتی یک نامزد هم از این سازمان در مرحلة 
اول به مجلس راه نیافته بود. اعتراضات شدید و ناآرامی ها باعث شد تا انتخابات مرحلة دوم در 
بعضی شهرها برگزار نشود. ضمن این که انتخابات برخی حوزه ها مانند اقلید، کرمانشاه و درگز 
که به ترتیب خسرو قشقایی و کریم سنجابی از جبهه ملی ایران و ابوالفضل قاسمی از حزب ایران 

در مرحلة اول به پیروزی رسیده بودند، باطل شد.
با توجه به شرایط مذکور 243 نماینده در زمان افتتاح به  جای 270 نماینده وارد مجلس 

شدند که ترکیب آنها در مجلس به این شرح بود: 
ائتالفبزرگ:جامعة روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسالمی، سازمان مجاهدین انقالب 

اسالمی، انجمن اسالمی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسالم، اتحادیة انجمن های 
اسالمی شهر ری و بنیاد الهادی - حدود 80 نماینده

فراكسيونهمنامونهضتآزادی: حدود 20 نماینده

دفترهماهنگیهمكاریهایمردمبارئيسجمهور) حامی ابوالحسن بنی صدر( - حدود 30 نماینده

جبهةملیايران:حدود 2 درصد
مستقلها: حدود 110 نماینده

ترسيم حال و هوای آن روز کشور در اشعار آقای فخرالدين حجازی 
در یک میهمانی افطار ماه مبارک رمضان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و هیأت رئیسه مجلس 

حضور داشتند. 
آیت اهلل خامنه ای هم تشریف آوردند. 

در پایان افطار آقای فخرالدین حجازی که اشعار ذیل را در مدح آیت اهلل هاشمی سروده بود، 
قرائت کرد. 
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ناگفته نماند که قصد از آوردن این شعر در کتاب به عنوان انعکاس وقایع و فضای کشور در 
عرصة ادبیات و دل مشغولی های عزیزان باذوق و هنرمند در آن شرایط می باشد و صرفاً اشاره به 
جلسة ویژه ای ندارد؛که این امر مسلماً جزوخاطرات شخصی نویسنده است. اما چون شعر مزبور 
نشانی از دغدغه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن روزها دارد وجمع زیادی از مسئوالن و 
مقامات آن روزگار در تولیدات و اشارات ادبی و هنری کشور نقش ایفا می کردند، برای توجه 
دادن خوانندگان محترم و پژوهشگران ارجمند شعر مزبور را بدون حذف و تعدیل می آوریم: 

االایهاشمـیمــردخــردمنـدكهبرلبهایتوچونپستهلبخنـد

عجبصاحبدلوصاحبكمالـینـخـواهمبهرتـورنـجومـاللـی

بهوقتخطبـهاعجـازتنمـايـانسخنسنجوسخنفهموسخندان

ازآنسيمـایجمهـوریچهگويمكهبغضـیسخـتبفشاردگلويـم

ولیازترس»داداشت«1خمـوشـمهمـانبهتركـهدردمرابپـوشـم

كـهداداشـتدوتكـيـهگـاهداردبـهكشـورخيمـهوخـرگاهدارد

تـوبـاشیتكـيـهگـاهاستـوارشدگـرآن»احمـدآقا«2هستيارش

جـوابـمدهكـهازپــااوفتــاديمدرايـنكشورمگرماهـامـداديم

بهمجلستـاشـودطرحـیفراهمكـهغمازخلقمستضعفشودكم

بهقـمشورششودازصبحتاشامكهداردمـیرودازدسـت،اسـالم

غـرض،گـوينـددرپـايـانبلـواببايـد»راستی«3راكـردبـرپــا

فراهــمكـنرفــاهخـلـقيـارامشودلخستهدرايـنرهخــدارا

بيـاازحاجيـانبيـزاربــاشـيـمبـيـابيـزارازبــازاربــاشـيـم

اگرپنـدمـرابَنـدیتـودركــارتورامهمانكنـميکشببهافطار

تصور می کنم این نخستین بار است که اشعار مرحوم فخرالدین حجازی چاپ می شود، زیرا 
شعر مزبور در اسناد استاد فخرالدین هم یافت نشد. نخستین بار نویسنده آن را از حافظه خود 
خارج کرد و در اختیار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گذاشت. البته در یکی از سایت ها فقط پنج 

بیت آن آمده است. 
۱ - آقای محمدهاشمی رئیس وقت صدا و سیما

۲ - يادگار امام حجت االسالم حاج سیداحمد خمینی
۳ - آيت اهلل راستی کاشانی 



فصل سوم
هجوم گستردة صدام به كشور





مقدمه

عراق  است.  متفاوت  فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  با  متفاوت  مردمی  دارای  عراق  کشور 
پیشینه ای فوق العاده قوی دارد. تاریخ عراق به چند هزار سال قبل از میالد مسیح برمی گردد. 

آثار این تمدن در گوشه و کنار این کشور آشکار است.
حدود 500 سال عراق مرکز حکومت اسالمی بود. پس از کشته شدن »مروانحكم« آخرین 
خلیفة بنی المروان و سقوط دمشق در 132 هجری، »َسّفاح« مؤسس سلسة بنی العباس مقّر حکومت 
خود را عراق قرار داد. شهر جدید التأسیس بغداد تا سال 656 هجری مقر عباسیون بود. این شهر تا 
کشته شدن »المستعصم« آخرین خلیفة بنی العباس به دست »هالكوخان« مغول به مدت 524 سال 

مرکز فرمانروایی بود. 
این مرکزیت موجب انتقال اندیشه ها، تفکرات، آداب و رسوم مختلف به مردم این کشور شد. 
یعنی هم خلفای بنی العباس و مردم عراق بر روی مردم قلمرو اسالمی تأثیر گذاشتند و هم مردم 
مختلف عراق به دلیل همین مرکزیت تأثیرپذیر شدند. متأسفانه خواص اهل عراق و به  تدریج اغلب 
عوام بیشتر از ناحیه افرادی تأثیرپذیر شدند که با گرفتن قدرت، به خلفای بغداد نزدیک می شدند.
از آن جایی کهوجهمشترکهمةزورمدارانمردمگريز،ظلم،زورگويیوآدمكشیاست، این صفات 
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بر بخش قابل مالحظه ای از مردم عراق مانده است. 
عالوه بر اینها عراق کشوری با حدود 600 هزار کیلومتر وسعت عماًل راه به دریا ندارد. 
تنها دو بندر کوچک در انتهای اروند رود آنها را به دریا می رساند. به همین دلیل عراق مانند 
پرنده ای در قفس افتاده است که سعی در خروج از قفس دارد. پس تعجب آور نیست که این 
کشور با هر 6 کشور همسایة خود یعنی جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، سوریه، اردن، عربستان 
و کویت اختالف ارضی دارد. و همین اختالف ارضی با کشورمان بود که موجب بروز جنگ 
خانمان سوز و پرهزینة 8 ساله شد که کمر ارتش عراق را شکست. اختالف ارضی با کویت هم 

سرانجام به نابودی صدام و حزب بعث انجامید.
مقصود این است که زمامداران غیرمتعهد و مردم گریز حاکم بر عراق در طول تاریخ با همین 
دیدگاه و رویکرد ناپسند وخالف، مشکالت بی شماری را برای این کشور ایجاد کرده  اند. یک 

علت عقب افتادگی عراق به  دلیل همین دیدگاه است.
بود.  منطقه  بحران در  ایجاد  بعث همواره درصدد  کشور عراق در طول حاکمیت حزب 
»عبدالكريمقاسم« که علیه »ملکفيصل« فاسد کودتا کرد، به  نظر می رسید که دنبال خدمت به 

عراق است، ولی طولی نکشید که به تحریک آمریکا و انگلیس و حمایت شوروی کشته شد.
پس از وی معاونش »عبدالسالمعارف« به قدرت رسید. او نیز َسِر همراهی با مردم خود را 
نداشت. عبدالسالم به دست پسر عمویش »عبدالرحمنعارف« کشته شد. وی که عنصری تندمزاج، 
کم سواد و بی تجربه بود، توسط »حسنالبكر« از پای درآمد. البکر که عنصری ملحد و اسالم ستیز 
بود، قدرت را قبضه کرد و تفکرات حزب بعث به رهبری »ميشلعفلق« مسیحی را سرلوحة 

حکومت کرد و راه دین ستیزی و مردم گریزی را در پیش گرفت.
پس از کودتای البکر بود که عراق به سرزمین کودتاخیز شهرت یافت. از آن جا که عمر 
رژیم های کودتایی، کوتاه است و کودتاگران خوف آن را دارند که با اقدام مشابهی از ناحیة 
امرای ارتش مواجه شوند، وی نیز دست به تصفیه حساب گسترده و عمیق زد؛ داس بزرگی را 

بر دست گرفت و عالوه بر کشتن امرای ارتش، بسیاری از مقام های سیاسی را هم از بین برد...  
در تمامی این مدت این مردم عراق بودند که زیان های جبران ناپذیری بر آنان تحمیل می شد؛ 
مردمی محروم، مستضعف، کم سواد که دایم در نگرانی بودند که نکند آتش کودتا گران مجدد 

در دامن ملت بیفتد و حرث و نسل را نابود کند...
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در تمامی این نقل و انتقاالت و تعویض  مهره ها و تغییر افراد، آن چه فصل مشترک همة آن 
دیوسیرتان بدمرام بود، دشمنی سرسختانه با شیعیان عراق و سرزمین ایران - مهد سلحشوران- 
نیازی به استدالل ندارد. زیرا جهان خواران همواره و در طول سال ها از شیعه  بود. این هم 
شکست خورده اند؛ چه در دوران مبارزه برای استقالل عراق، چه در تحریم تنباکو به دست 
آیت اهلل العظمی  میرزای شیرازی در سال 1270 شمسی و چه در انقالب مشروطه در سال 1285 

]1324 قمری[ و چه تحوالت پس از آن...
هرچند حسن البکر را همة مردم عراق به عنوان رهبر کشور می شناختند، اما بسیاری از رجال 
عراق و شخصیت های سیاسی این کشور و حتی خیلی از مردم معمولی عراق می دانستند که 

رهبر واقعی عراق کسی جز »صدامحسينتكريتی« نیست.
در جریان قرارداد 1975 الجزایر که بین ایران و عراق منعقد شد، اروندرود مرزهای بین دو 
کشور را مشخص می کرد که باعث خاتمة اختالفات دو کشور  شد. این قرارداد را از ایران شخص 
شاه و از عراق صدام حسین امضا کردند. در طول مذاکرات، همواره صدام حضور داشت و یا بر 
مذاکرات نظارت می کرد. صدام برای رسیدن به قدرت، عجله نداشت. او پس از مطالعات میدانی 
گسترده در مورد شخصیت های عراق، اعم از نظامی و سیاسی، فهرستی طوالنی از مخالفان بالقوة 
حاکمیت حزب بعث را تهیه کرد و به تدریج و با بهانه های مختلف عمدة آنها را از سر راه خود 
برداشت. همة این کارها را صدام می کرد، ولی به حساب حسن  البکر گذاشته می شد. صدام پس 
از هموار کردن مسیر فرمان فرمایی عراق، حسن البکر را هم از دور خارج کرد و خود قدرت را در 

سال 1979 میالدی به دست گرفت. 

دو جاسوس اسرائيل در كابينة عراق 

از زمان کودتاي حسن البکر علیه عبدالرحمن عارف، کشور عراق در مسیر قدرت هاي ضد 
مردم عراق پیش رفت و امیال دشمنان به خصوص انگلیس در عراق پي گیري شد. اسناد و 
مدارک تماماً حکایت از آن دارند که اقدام شبه کودتاي حسن البکر علیه عارف، نشان از یک 

قرار دوستانة تحویل قدرت با حمایت دولت انگلیس داشت. 
دولت انگلیس که پس از سقوط رژیم سلطنت در عراق و تشکیل دولت جمهوري از پنجره 

فرار کرده بود، با برقراري حکومت حزب بعث با احترام از درب بزرگ به عراق بازگشت. 
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»منابع اسرائيلي اظهار اميدواري كردند كه رژیم جدید در عراق، روش مستقل تري از 
ُدول دیگر عرب در پيش گيرد و در نتيجه نسبت به اسرائيل مالیم تر شود. این منابع به  رغم 

لحن شدید ضد اسرائيلي حكومت جدید، چنين گرایشي را بعيد نمي دانند...
كارشناسان مصري امور اعراب تأیيد كردند كه كودتاي نظامي عراق متمایل به غرب 

است كه توسط جناح راست حزب بعث به وجود آمد«.1
البته این تنها وابستگي غرب حاکم بر عراق به امپریالیسم غرب نبود که طمع اشغالگران 
فلسطین را برانگیخته بود و آنان را امیدوار ساخته بود که رژیم جدید عراق روش مستقل تري 
از دول دیگر عرب در پیش گیرد و در نتیجه نسبت به اسرائیل مالیم تر شود، بلکه شرکت دو 
نفر از جاسوس هاي رسمي صهیونیسم در شوراي به اصطالح انقالب عراق نیز امید اشغالگران 
فلسطین نسبت به رژیم بعث عراق را فزوني مي بخشید و آنان را نسبت به آیندة عراق امیدوارتر 
و مطمئن تر مي کرد. آن دو تن »سعدونغبدان« و »َعدناندراجي« بودند که یک خلبان عراق در 

سال 1346 از روی خیانت هاي آنان پرده برداشت.
 عدنان دراجي و سعدون غبدان هر دو به عضویت شوراي انقالب عراق در آمدند و دیري 
نپایید که سعدون غبدان عالوه بر عضویت در شوراي مزبور، به سمت وزیر کشور عراق نیز 

منصوب شد.2
در مورد هماهنگي دولت بعث عراق با رژیم اشغالگر قدس »حردانتكريتي« یار غار حسن 

البکر و صدام و نفر سوم حزب بعث در خاطرات خود مي نویسد: 
»پس از گذشت حدود یك ماه از كودتا و به طور دقيق در تاریخ 47/6/9 پيماني بين 
ما و اسرائيل به امضا رسيد مبني بر این كه اسرائيل از هرگونه حمله به ارتش ما و نيز به 
عراق خودداري ورزد و در برابر ما هم از شركت در عمليات نظامي ضد اسرائيل به كلي 
خودداري كنيم و حتي در برابر هجوم اسرائيل به اردن به مقابله برنخيزیم. همچنين به 

یهودي هاي عراق اجازه دهيم كه از راه قبرس به اسرائيل مهاجرت كنند. 
این قرارداد بين ما و اسرائيل را »ميشل عفلق« دبير كل مسيحي حزب بعث و سرهنگ 
»لورد سيف« در پاریس به امضا رساندند و تا امروز طرفين آن را محترم شمرده اند. 
اسرائيل پس از امضاي این پيمان از هرگونه حمله اي به ارتش عراق خودداري كرده و این 

۱- روزنامة اطالعات، ۲7 تیرماه ۱۳47
۲- نهضت امام خمیني، سید حمید روحاني، ج ۲، ص ۲۳5 



89 وقایع سال دوم انقالب

ارتش نيز در هيچ قرارداد ضد اسرائيلي شركت نكرده است.« 1
آري، حزب بعث عراق و شخص صدام، نوکر جیره خوار آمریکا، انگلیس و اسرائیل بود 
که از اتحاد دولت هاي عرب علیة اسرائیل جلوگیري کرد. بر عکس، با ایجاد بحران هاي متعدد 
در منطقه از جمله جنگ تحمیلي علیه ایران اسالمي بزرگ ترین خدمت ممکن را به اسرائیل 

نمود. 

عراق در حاكميت صدام

صدام بعد از انعقاد قرارداد 1975 الجزایر و پس از جمعیت خاطر یافتن از ناحیة مرزهای 
شرقی، بنای بدرفتاری با سوریه گذاشت و مشکالت عدیده ای را برای دولت و ملت سوریه 
می شد، صدام  اداره  بعث  طرفداران حزب  توسط  نیز  سوریه  که  آن جایی  از  آورد.  فراهم 
می خواست دولت سوریه را تحت تأثیر و تحت الشعاع قدرت خود قرار دهد و بر آن کشور 

سلطة نسبی پیدا کند...  
صدام مشکالت زیادی هم برای کویت ایجاد کرد. اصوالً در مرام نامة حزب بعث چیزی به 
نام کویت مستقل وجود ندارد. یعنی بعثی ها کویت را بخشی از خاک خود می دانند که توسط 

بیگانگان زیرسلطة خاندان »صباح« کویت درآمده است. 
دیدیم که پس از جنگ هشت ساله با ایران، صدام که از جنگ با ایران طرفی نبسته بود 

نیروهایش را به کویت فرستاد و یک شبه این کشور مستقل را به اشغال خود درآورد... 
از بخت بد صدام، انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن ماه 1357 هجری شمسی )11 فوریه 
1979( به پیروزی رسید و کاخ آمال صدام ویران گردید. صدام می پنداشت با بی طرفی شاه 
ایران و فقدان یک رهبر رادیکال، پس از جمال عبدالناصر در مصر و خمودی و بی حالی و 
فساد گستردة زمامداران عرب، او می تواند رهبر دنیای عرب شود. اما انقالب اسالمی تمامی 
آرزوهای وی را بر باد داد و جهان عرب و به  خصوص جوانان این کشورها را عمیقاً متمایل 
به انقالب کرد. به  ویژه شعارهای صادقانة امام)ره( راجع به حقانیت فلسطین و نامشروع دانستن 
رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفان جهان، دیگر چیزی برای صدام باقی نماند که بخواهد 
با تکیه بر آن، اعراب را متوجه خود کند. مردم دنیا عموماً و اعراب به  خصوص متوجه بودند که 

۱- همان 
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امام خمینی حاکمیت رژیم شاهنشاهی مردم گریز و وابسته به آمریکا و اسرائیل را نابود کرد و به 
جای آن، حکومتی الهی و مردم محور بنا نهاد. مهم تر این که امام خمینی)ره( با همان دستی که 
شاه، آمریکا و دیگر ستم کاران را شکست داد، مسلمانان جهان و مستضعفان عالم را به اتحاد و 

وحدت فرا خواند؛ چیزی که در مخیلة سران حزب بعث نمی گنجید. 
 صدام که همواره از ضدکودتا خوف داشت و به  منظور عدم تحقق کودتا دست به جنایات 
گسترده زده بود، اینک با انقالبی عظیم در مرزهای شرقی کشورش مواجه بود که 1200 کیلومتر 
مرز مشترک با آن داشت. مهم تر این که 65 درصد مردم عراق که شیعه  اند، بالقوه و بالفعل از 
انقالب اسالمی هواداری می کردند. بنابراین صدام در آن روزها از ترس انقالب خواب و آسایش 
نداشت. او از همان روزهای اول پیروزی انقالب، نمی خواست تحت هیچ شرایطی با انقالب کنار 
بیاید و در ماه های اول انقالب به  خصوص در سال 1358 در تمامی تحرکات و تحریکات ضد 

انقالب در خوزستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، نقش اساسی داشت.1 
هرچند هیچ کدام از ترفندهای متعدد و مخرب و پرهزینة صدام برای ایجاد ناآرامی در 
مناطق غربی کشورمان برای وی سودمند نبود، اما وقتی برای آمریکا، شوروی، اسرائیل، اروپا و 
دولت های مرتجع عرب و سلطنت طلب ها، ساواکی ها، سران گروه ها و گروهک های مسلح ضد 
انقالب روشن شد که صدام آمادگی دارد با انقالب اسالمی به  طور جدی وارد جنگ شود، از 
آن به بعد بغداد مرکز گرد آمدن ضد انقالب و نمایندگان دولت هایی شد که از انقالب اسالمی 

به وحشت افتاده بودند و یا انقالب، منافع آنها در ایران را نابود کرده بود. 
اسناد، حکایت از آن دارند که شاپور بختیار، آن مهرة کارکشتة سازمان جاسوسی آمریکا 
و ارتشبد اویسی و پالیزبان، حداقل دوبار در بغداد با صدام دربارة تحمیل جنگ به انقالب 
اسالمی دیدار داشته اند. همچنین قبل از اعالم جنگ مسلحانة منافقین علیه انقالب، مسعود 

رجوی چندین بار با صدام مالقات کرد،  که تصویر آن از تلویزیون پخش شده است.
نمایندگان صدام به  منظور خالی کردن جیب سران کشورهای عرب منطقه که اصوالً نمی خواستند 
با انقالب اسالمی کنار بیایند، با رهبران این کشورها دیدار مکرر و متعدد داشتند. آنها هم وعده های 
کمک های نجومی و تهیة ساز و برگ نظامی پیشرفته برای شروع جنگ را به نمایندگان صدام دادند. 
بسیاری از همین سران، نمایندگان مختلفی را همراه با هدایا و کمک های نقدی چند میلیاردی به بغداد 

۱- ما در جلد اول اين مجموعه به اين بحران  ها اشاره کرده ايم.



91 وقایع سال دوم انقالب

فرستادند. هرکدام از این کشورها و گروهک ها وقتی با صدام و دیگر سران عراق دیدار می کردند، 
از بی روحیه بودن ارتش و آسیب پذیر بودن نظامیان ارتش ایران، به صدام گزارش می کردند تا او را 

برای جنگ با ایران تحریک و تشجیع نمایند.
این عادت افراد بزدل و تبه کار است که واقعیت ها را نمی بینند و قدرت تحلیل رویدادها و 
حقایق را ندارند. دیدیم که منافقین پس از آتش بس در جنگ تحمیلی با یک واحد نظامی 
تعلیم ندیده و بی اطالع از جنگ کالسیک به تحریک صدام پرداختند و به منظور رسیدن به تهران!! 
عملیات »مرصاد« که منافقین آن را »فروغجاويدان« نامیدند، به مرزهای ما وارد شدند.ولی در 
همان گام های اول به  سختی از مردم، سپاه، ارتش و بسیج شکست خوردند و با دادن تلفات فراوان 

مجبور به عقب نشینی شدند.
به نظر نویسنده عملیات مرصاد را صدام به  منظور انتقام از منافقین ایجاد کرد که آنها او را با 

اطالعات غلط به جنگ ایران فرستاده بودند. 

آغاز جنگ و مقدمات جنگ 

هرچند به لحاظ تاریخی و مردمی شروع جنگ از روز 31 شهریور 1359 بود، اما صدام در 
تمامی روزهای سال 1358 مرزهای مشترک دو کشور را بحرانی کرد و با درگیری های گاه و 
بی گاه، قدرت نظامی ما را آزمایش می کرد. همچنین 6 ماه اول سال 1359 تقریباً هر روز مناطق 
مرزی و پاسگاه ها به  طور مدام مورد حملة ارتش بعث قرار داشت. به همین دلیل، برای مقامات 

کشور ما ثابت شده بود که صدام قصد جنگ گسترده با کشور ما را دارد. 
به  طور کلی صدام تا شروع رسمی جنگ، 636 بار به مرزهای ما تجاوز نظامی داشت؛ یعنی 
148 مورد تجاوز هوایی، 295 تجاوز زمینی و 31 مورد تجاوز دریایی و ده ها مورد حضور نظامی 

و حمله به روستاها و احشام عشایر و سرقت اموال و احشام مردم.1
به هر حال اینها مواردی است که گزارش شده، اما نمی توانیم آمار دقیقی از رفت و آمدهای 
غیرقانونی عناصر اطالعاتی حزب بعث به کشورمان ارایه دهیم. همچنین از تماس با مقامات 
محلی و وعده و وعید به مردم منطقه به  منظور همکاری و همراهی با حزب بعث در ایجاد بحران 

در مناطق مرزی و ترور و انفجار و غیره اطالعاتی در اختیار نیست. 
۱- روزنامة اطالعات؛ امیر سرتیپ دوم کامبیز زندی، از فرماندهان لشکر ۱۲ حمزه سیدالشهدا، توقف ارتش متجاوز عراق، اساسی ترين بخش جنگ. 
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عالوه  بر تجاوزات فوق، به دستور صدام، بسیاری از عناصر طاغوتی اعم از نظامی ها و غیرنظامی ها 
با هدایت ضد انقالب و مرد سست عنصری مانند »عزالدينحسينی« رهبر تبه کار کردهای ملحد و 
برادر وابسته اش شیخ جالل از مرزهای دو کشور عبور کردند و وارد عراق شدند تا از آن جا به اروپا 
بروند. عناصری که اغلب آنها مرتکب جنایات بی شماری شده بودند که سزای عمدة آنها مرگ 
بود. صدام صدها جنایت دیگر نیز در رابطه با کشور ما مرتکب شده که الزم است جداگانه فهرستی 

از آن جنایات ارایه شود.

مالقات با برژینسکی 

بسیاری از عناصر ضد انقالب اعم از نظامی ها، درباریان و ساواکی هایی که مستقیم و یا 
غیرمستقیم با صدام مالقات داشتند، از تردید و دودلی صدام برای یک حملة گسترده علیه ایران 

سخن گفته  بودند. گزارش هایی که از دید مقامات آمریکایی و اسرائیلی پنهان نمی ماند. 
آمریکا به  منظور دادن امید به صدام برای آغاز جنگ و پیروزی در آن »برژينسكی« مشاور 
امنیت ملی دولت خود را به منطقه فرستاد. برژینسکی در تیرماه 1359 )دو ماه قبل از شروع رسمی 
جنگ( در مرز اردن و عراق با صدام مالقات کرد. به همراه وی چند تن از نظامیان ارشد آمریکایی 
و اسرائیلی هم حضور داشتند. آنها به عنوان آگاه ترین نظامیانی که از توان ارتش ایران اطالعات 
داشتند، به صدام معرفی شدند. در بین آنها چند تن ازمستشاران نظامی آمریکایی حاضر در ایران 

زمان شاه نیز حضور داشتند. 
آنها سهموضوعاستراتژيک را به صدام اطالع دادند:

- عمدة امرای ارتش ایران که به ادوات نظامی کشور آگاهی دارند، از ایران فرار کرده و 
به آمریکا آمده اند.

- افسرانی که به آمریکا آمده اند، از بی روحیه  بودن ارتش به خاطر اعدام ها و اخراج های 
ارتشیان گزارش مفصل داده اند.

- ارتش ایران به یک حمایت برون مرزی نیاز دارد. به مجرد آشکار شدن این حمایت، 
تمامی ارتشیان، هم قطاران محافظه کار خود را از پای درمی آورند و علیه تمامیت انقالب اقدام 

می کنند.
شعارهای این افسران و تأیید این گزارش ها توسط برژینسکی و اطالعات مفصل و مشابهی 
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که صدام خود از افسران فراری ارتش ایران شنیده بود، موجب شد که صدام تردید خود را از 
شروع جنگ کنار بگذارد و با قول شروع جنگ به آمریکا مرز اردن را ترک  کند. 

بهانه ها و اهداف

همان گونه که قباًل متذکر شدیم، صدام فکر رهبری ملل عرب را در سر می پروراند، اما 
رسیدن به چنین رویایی به همراهی و حمایت سران عرب نیاز داشت. در این مورد روی حمایت 

سیاسی و اقتصادی کشورهای عرب خلیج فارس حساب ویژه ای باز کرده بود.
بنابراین:

             صدامدرآغاز،بهانههایزيرراعلتشروعجنگاعالمكرد:
1- با لغو قرارداد 5791 الجزایر، صدام به حاکمیت مطلق در اروندرود دست می یافت که 

مطلوب عراقی های متعصب و افسران ارتش بود.
2- بازگرداندن سه جزیرة ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که مورد عالقه 

شدید امارات متحده عربی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس بود.
3- استقالل استان خوزستان که بسیاری از اعراب استان را خوشحال می کرد.

4- تضعیف انقالب اسالمی و از بین بردن تأثیرگذاری آن بر کشورهای منطقه.
5- نابودی انقالب اسالمی

دو شعار آخر، مورد تقاضا و حداقل مطلوب تمامی کشورهای استکباری، ارتجاعی و عناصر 
ضد انقالب داخلی و خارجی بود.

بنابراین، به لحاظ ظاهری و شکلی و بر روی کاغذ، تحمیل جنگ بر ایران اسالمی برای 
استکبار و هم پیمانان منطقه ای آنها قابل قبول و پیروزی در آن حتمی بود. 

کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و بیشتر کشورهای اروپایی و تمامی 
کشورهای عرب و متحدین منطقه ای و بین المللی آنها که سال هاست همه چیز خود را حتی 
ملیت را به پای امپریالیسم و صهیونیسم قربانی کرده اند، قدرت درک عوامل تأثیرگذار دیگری 
مانند خدا و باورها وآموزه های دینی و مسائل معنوی دیگر را ندارند. همان عواملی که شاه و 

ارتش مجهزش را به روز سیاه نشاند و آمریکا و متحدینش را ذلیل و بی مقدار کرد.
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آغاز رسمی جنگ

 2 ماه بعد از مالقات صدام با برژینسکی، صدام در تاریخ 26 شهریورماه 1359 درتلویزیون 
عراق ظاهر شد و با پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر که خود امضا کرده بود، آن تفاهم نامه را 

رسماً ملغی اعالم کرد. 
ویبراینشاندادنتصميمقطعیخوددربرخوردجدیباجمهوریاسالمیايران،

3كارغيرمنطقیوددمنشانهانجامداد:

1-وی قبل از شروع جنگ، آیت اهلل سید محمدباقر صدر که عنصری عالِم، سیاسی، شجاع، 
مدیر، مدبّر، فاضل و هوادار عمیق امام و انقالب اسالمی بود، به شهادت رساند؛ کاری که بسیاری 

از علمای عراق را وحشت زده کرد.
2- صدام برای اطمینان خاطر از ناحیة داخل، بیش از 40 هزار نفر از ایرانی ها و عراقی های 
هوادار انقالب اسالمی را از عراق اخراج و خسته، گرسنه و بدون امکانات، آنها را در مرزها ی 

ما رها کرد و اموال منقول و غیرمنقول آنها را مصادره نمود.
3- همان گونه که قباًل هم نوشتیم، صدام از ماه ها پیش از جنگ با اعزام افسران اطالعاتی 
حزب بعث و استفاده از عناصر ضد انقالب چیزی در حدود 10 هزار قبضه اسلحه را بین حزب 
خلق عرب و کردهای ضد انقالب برای ایجاد ستون پنجم، جهت تضعیف نیروهای مسلّح 

کشور و ترور آنها در منطقه توزیع کرده بود.
سرانجام صدام، نبرد نابرابری را پس از ماه ها تشنج در مرزها و دخالت در امور داخلی 

کشور و تبلیغات مسموم علیه انقالب و امام خمینی)ره( آغاز کرد.
او در ساعت 2 بعد از ظهر روز 31 شهریور ماه 1359 برابر با 22 سپتامبر 1980 با شلیک یک 

گلولة توپ دورزن به طرف کشورمان، عماًل شیپور جنگ را به صدا درآورد.
که  آمریکا  می کرد.  بی تابی  ایران  به  دوباره  بازگشت  برای  آمریکا  که  است  گفتنی 
نمی خواست در آیندة ایران با رقیبی روبه رو شود، در 5 اردیبهشت 1359 تهاجمی خطرناک 
به طبس داشت. تهاجمی که ظاهراً برای آزادی جاسوس هایش که در بازداشت جمهوری 
اسالمی بودند، صورت داده بود؛ حال آن که هدف خیلی باالتر از آزادی حداکثر 50 نفر از 
شهروندان آمریکا بود. دریغ که اسناد عملیات که در هواپیماها و هلی کوپترهای آمریکا جا 
مانده بود، با »گرای« آمریکا و اقدام خودسرانة چند خلبان غیرمتعهد که به دستور فرماندهان 



95 وقایع سال دوم انقالب

وطن فروش خود به بمباران هلی کوپترهای آمریکا دست زدند، از بین رفت و عالوه  بر این 
پاسدار ارزشمند»منتظرقائم« فرمانده سپاه پاسداران یزد نیز به شهادت رسید. 

ما در همین کتاب بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد. 
به  طور قطع راه اندازی 8 فروند هلی کوپتر »سیکورسکی«، 2 فروند هواپیمایC130 و فراخوان 
گستردة ضد انقالب اعم از ارتشی ها، ساواکی ها و مخالفان انقالب باید هدفی ورای آزادی گروگان ها 

برای آمریکا داشته باشد؛ بگذریم. 

ظرفيت های نظامی صدام

ارتش عراق در روز آغاز جنگ ظرفیت  نظامی باالیی داشت. صدام دارای 3 سپاه بود که 
مجموعاً 12 لشکر و 35 تیپ مستقل می شد. عالوه  بر اینها نیروی نیمه نظامی و نیمه دولتی به نام 
»جيشالشعبی« در اختیار داشت که در سه جبهة شمالی، میانی و جنوبی در طول مرز 1200 

کیلومتری دو کشور مستقر بودند. گفتنی است که عراق از شبه  جزیرة »فاو«تا »داالمپرداغ« در 
آذربایجان غربی با ایران مرکز مشترک دارد.

1-سپاهاول: در محور شمالی عراق و در»كركوک«مستقر بود و توسط لشکرهای 4 و 7 
حمایت می شد. این سپاه به طرف شهرهای مرزی کشورمان در منطقة شمال غربی به حرکت 
درآمد و شهرهای مریوان، بانه، پیرانشهر، سردشت و پاوه را تهدید کرد. عناصری از این نیروها، 
ارتفاعات مشرف بر این شهرهای کوهستانی را اشغال کردند و آمادة ورود متجاوزانه به این 

شهرها شدند.
2-سپاهدوم: در محور میانی و مرزهای مشترک مستقر بود. مرکز این سپاه بغداد بود و 
عالوه  بر پاسداری از عاصمه عراق یعنی بغداد، به تمامی مناطق مرزی میانی توجه داشت. 
این سپاه توسط لشکرهای 6 زرهی و 8 و 2 پیاده به قصد تهاجم به کرمانشاه و ایالم به طرف 

شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیالن غرب، سومار، نفت شهر و مهران هجوم آورد.
3-سپاهسوم: مهم ترین هدف صدام در روزهای آغازین جنگ اشغال خوزستان بود. به 
همین منظور وظیفة سپاه سوم بسیار مهم بود. این سپاه که از لشکرهای 3، 9 و 10 زرهی و 1 
و 5 مکانیزه و 11 پیاده و 2 تیپ نیروی مخصوص تشکیل شده بود، استان خوزستان را مدنظر 
داشت. نخست نیروهایی از همین سپاه شهرهای دهلران، شوش، اندیمشک، اهواز، خرمشهر، 
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آبادان، شادگان، سوسنگرد، بستان و هویزه را مورد تهدید و حمله قرار دادند. 

ادوات و جنگ افزارهای ارتش عراق

هر ارتشی وقتی به مأموریتی گماشته می شود، باید عالوه  بر استفاده از نیروهای مجرب و 
کارآزموده، جنگ افزارهایی متناسب با هدف و حمله را در اختیار داشته باشد. هر دو عامل 
یعنی نیرو و جنگ افزار، الزم و ملزوم یکدیگرند. فقدان هرکدام از این دو موجب شکست 

قطعی خواهد شد. 
انقالب اسالمی براین عوامل ، عامل سومی هم وارد بازی کرد. آن هم »اعتقادوباوردينی« 

رزمندگان بود. 
ما به خواست خداوند در مورد این عامل در همین فصل بیشتر بحث خواهیم کرد.

قبل از پرداختن به امکانات نظامی عراق در آغاز جنگ به اطالع خوانندگان عزیز می رسانیم 
که نویسنده نه نظامی است و نه ادعای نظامی گری دارد؛ این کار، تخصصی است. باید کسانی 
که شخصیت نظامی  دارند و سالیان دراز در جبهه های جنگ از نزدیک طعم جنگ را چشیده 

و رزمندگی را آموخته  اند و افتخار آفریده اند در این باره بگویند و بنویسند و تحلیل کنند.
 اما به دلیل آن که برای هر مسأله ای باید رویکرد علمی و دقیق داشت و فقط نقل قول و 

روایت گری نباشد، اعالم می کنیم:

اوالً:خود از مؤسسین سپاه پاسداران بوده ایم و در توسعة کمی و کیفی سپاه نقش داشته  ایم. 
ثانياً: در دورة اول مجلس شورای اسالمی به مدت 4 سال عضو کمیسیون دفاعی مجلس - 
که آیت اهلل خامنه ای رئیس و آقای دکتر روحانی نایب رئیس و خود ما نیز منشی بودیم- حضور 

داشته ایم و مسائل دفاعی کشور را به طور دقیق و ریز دنبال می کردیم. 
در آن سال ها که اوج جنگ تحمیلی بود، کمیسیون عالوه  بر پی گیری مسائل جنگ، تالش 
می نمود تا درجهت ایجاد ارتش مکتبی-که هم نیاز کشور بود و هم حضرت امام)ره( بر آن 
تأکید داشتند- تالش نماید. برای این امر هر هفته، تعدادی از سران ارتش به کمیسیون می آمدند 
و طرح های خود را برای تغییر ساختار ارتش ارایه می دادند. لذا در آن دوره آگاهی های قابل 
مالحظه ای از مسائل نظامی یافتیم. ما سومین نمایندة مجلس بودیم که در هفتة دوم جنگ به 
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جبهه  رفتیم و در جبهه شوش مجروح شدیم. 
ثالثاً:پس از آن که مجلس اول تمام شد و به  عنوان قائم مقام وزیر امور خارجه به کار در آن 
وزارتخانه ادامه دادیم، عالوه بر قائم مقامی وزیر و معاون هماهنگی، معاونت جبهه و جنگ 
وزارتخانه هم برعهده داشتیم. حساسیت مسئولیت موجب می شد که زود به زود به جبهه برویم 
و از نزدیک با رزمندگان حشر و نشر داشته باشیم و حتی  المقدور خواسته های بسیط آنها را 
تهیه کنیم. بنابراین، بیگانه از مسائل نظامی نیستیم. با این حال، هرگز در این کتاب قصد بررسی 

میدانی جنگ به لحاظ تخصصی و حرفه ای را نداریم. 

عراقدرآغازجنگامكاناتوسيعوزيادیداشت از جمله:

- انواع توپ1000 قبضه
- تانک و نفربر5400 دستگاه
- توپ ضدهوایی400 قبضه

- هواپیمای جنگی366 فروند
- انواع هلی کوپتر400 فروند

امکانات جمهوری اسالمی ایران در آستانة جنگ تحميلی

به  نظر می رسد هنوز نمی توانیم از توان نظامی کشورمان در آستانة جنگ، همة مسائل را 
بنویسیم. چنین ضرورتی هنوز هم احساس نمی شود. ولی برای خالی نبودن عریضه باید بگوییم 

که ارتش ما در آستانة جنگ، مشکالت فراوانی داشت؛ زیرا:
1-جمعی از امرای فاسد و خائن ارتش از ترس محاکمه و به دلیل کشتار مردم، از کشور فرار 

کرده بودند؛ مانند: ازهاری، اویسی، قره باغی، طوفانیان و...
2- عده ای به دلیل خیانت فراوان و دستور کشتار مردم، معدوم شده بودند؛ مانند: نصیری، 

ناجی، خسروداد، بیدآبادی، رحیمی، بدره ای و...
3-  گروهی نیز بازنشسته شده بودند. از آن جایی که تعداد بازنشستگان تا سال ها پس از 

پیروزی ادامه داشت، صف آنها بسیار طوالنی است...
4-  عناصری از ارتش که مستعدتر، متعهدتر و عاقل تر بودند به  منظور خدمت به مردم و شرکت 
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 در ایجاد ارتش مکتبی در ارتش ماندند. مانند:  سرلشکر محمد سلیمی، سرلشکر علی شهبازی، 
سرلشکر ستاری، سرلشکر فالحی، سرلشکر هاشمی، سرلشکر صالحی، سرلشکر ظهیرنژاد، 

سرتیپ نجفی، شهید سربلند سرلشکر صیاد شیرازی و...
این گروه سهم زیادی در بازسازی ارتش و تغییر ساختار ارتش داشتند.

دشواری های بازسازی ارتش

یکی از عوامل مهم شکست طرح های شاه در ادامة سلطنت و ناکامی های عدیدة آمریکا در 
تداوم سلطة بر ایران اسالمی، پیوستن بدنة ارتش به انقالب بود. 

در نوشته های قبلی، متذکر شدیم که چرا حضور یک ماهة ژنرال 4ستارة آمریکایی رابرت 
هویزر در ایران و در آستانة پیروزی انقالب اسالمی مؤثر نبود؟ او مأموریت داشت امرای ارتش 
شاه را به انجام یک کودتای خشن و خونین وادار کند. اما سران ارتش به او گفته بودند دیگر 

نیرویی برای آنها نمانده است که بخواهند با آن دست به کودتا بزنند. 
بدنة ارتش به انقالب پیوسته بود و بسیاری از افسران و رده های میانی ارتش، اگر هم به 
انقالب نپیوسته بودند، به دلیل ترس، از انظار مردم دور و مخفی بودند و بین خوف و رجا زندگی 

می کردند. 
می توان گفت برای ارتش بعد از بازگشت امام به کشور، رمقی نمانده بود و تا حد زیادی 
بی روحیه، بی انگیزه، مغموم، شرمسار و درهم ریخته و متالشی شده بود. این ارتشی نبود که شاه 

و یا آمریکا بخواهد توسط آن اقدامی علیه انقالب اسالمی انجام دهد. 

توان نظامی كشور در آغاز جنگ

ارتشكشورماندرابتدایجنگازلشكرهاوتيپهایزيربهرهمیبرد:

الف(لشكرهایپياده

1- لشکر 28 سنندج
2- لشکر 77 خراسان

3- لشکر 21 حمزه
4- لشکر 64 ارومیه
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ب(لشكرهایزرهی

1- لشکر 81 کرمانشاه
2- لشکر 92 خوزستان

3- لشکر 16 قزوین

ج(تيپهایمستقل

1- تیپ مستقل آموزشی 84 خرم آباد
2-تیپ مستقل آموزشی زرهی  37 شیراز

3- تیپ مستقل 23 نوهد
4- تیپ 55 هوابرد

فقط باید اضافه کنیم که لشکر پدافندی 92 زرهی خوزستان منطقه ای به وسعت 600 
کیلومتر از چنگوله تا آبادان را پوشش می داد.

این ظرفیت ها در آن حال و هوا بسیار امیدبخش بود. با همین ظرفیت ها بود که نه تنها حزب 
بعث عراق، بلکه تمامی گروه ها و گروهک ها هیچ گونه سودی از ترورها و انفجارهای خود در 

مناطق مرزی نبردند. 

تهاجم سراسری

روز دوشنبه 31 شهریور 1359 روز مهم و ماندگار در تاریخ معاصر کشور ماست. 
در این روز صدام که از ناحیة قدرت های خارجی و ارتجاعی منطقه - جدا از مسائل سیاسی، 
نظامی- و به دلیل داشتن روحیة خشن، خود شیفگی و ماجراجویی به شدت برای حمله به ایران 

اسالمی تحریک شده بود، سرانجام حملة سراسری به میهن اسالمی ما را آغاز کرد. 
صدام از ماه ها قبل، به  خصوص بعد از مالقات با »برژينسكی« مشاور امنیت ملی آمریکا در 

مرز اُردن در تیرماه 1359، عزم خود را برای حمله به ایران اسالمی جزم کرد. 
صدام از ماه ها و هفته ها قبل به  منظور آزمون هوشیاری نیروهای مسلّح و مقامات ایران، 

حمالت زیاد ولی محدود را به کشورمان انجام داد.
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همان گونه که گفتیم، تقویم ارتش ما حکایت از آن دارد که ارتش عراق تا شروع رسمی 
جنگ 635 بار به مرزهای ما تجاوز کرده بود.1 

با شناخت عمیقی که حضرت امام از روحیة جنگ طلبی و خون خواری صدام داشتند و 
پروندة پر از جنحه و جنایات او بر این امر تأکید دارد، تقریباً برای همه محرز شده بود که صدام 

روزی به ایران حملة گسترده خواهد کرد؛  و آن روز فرارسید: 31 شهریور 1359.
»نيروهاى ارتش عراق در منطقة مرزى خرمشهر نيروهاى زرهى خود را كه از قبل در نقاط 
مرزى مستقر كرده بودند، به سوى خاك جمهورى اسالمى به حركت درآوردند. پاسگاه هاى 
مرزى را زیر آتش گرفتند و با پيشروى به سوى جادة خرمشهر- اهواز به حدود 10 كيلومترى 

این جاده رسيدند. 
عالوه  بر این، بعد از ظهر امروز ناگهان حجم وسيعى از آتش روى خرمشهر شروع شد 
و قسمت غربى شهر از جمله كوى طالقانى، راه آهن، زیر آتش گستردة خمپاره و توپ هاى 
دشمن قرار گرفت و بسيارى از مردم خرمشهر را به خاك و خون كشيد و شهداى بسيارى 

به جاى گذاشت«.2

آغاز تهاجم سراسری

در ابتدا صدام نیروی زمینی خود را مأمور حمله به پاسگاه های مرزی و اشغال آنها نمود. 
نیروهای موجود در پاسگاه ها مقاومت بسیار کردند. در همان روز نخست جمع زیادی از قوای 

نظامی ایران در پاسگاه ها به  شهادت رسیدند.
ارتش عراق پس از به  دست گرفتن پاسگاه های مرزی و اطمینان از این که هیچ نقطه ای 
در پشت سر ارتش نخواهد بود، به طرف شهرهای مرزی پیشروی کرد و نیروی هوایی عراق 
هم در همان روز اول حمالت گستردة خود را به شهرهای کشورمان آغاز نمود و به  خصوص 

فرودگاه های شهرها مورد حمالت شدید قرار گرفت. 
هواپیماهای مهاجم عراق به 19 شهر و فرودگاه حمله کردند و نیروی دریایی عراق نیز در 
آن روز با تمام توان خویش حمالت همه جانبه ای به اروند و نقاط دریایی در برنامة خود قرار 

داد.
۱- روزشمار جنگ ايران و عراق، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ج 4، ص 46

۲- همان
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»درگيرى پاسگاه هاى منطقة خسروآباد از عصر روز گذشته شدت یافت. شهربانى 
آبادان اعالم كرد: در منطقة آبادان دشمن با سالح هاى سنگين و خمپاره اجراى آتش كرد. 
در اثر آن حمله، عده اى شهيد و مجروح شدند و تعدادى از مخازن نفت اسكله ها و بعضى 

تأسيسات دیگر منهدم شد.
تيراندازى ادامه داشته و پاالیشگاه آبادان زیر آتش سنگين عراق قرار دارد.

از سوى دیگر در پاسگاه هاى مرزى محورهاى »شطيط«، »طالئيه«، »كوشك«، »سوبله«، 
»َفّكه« و »عين خوش« درگيرى به شدت ادامه دارد و آتش دشمن روى آنها اجرا مى شود. 
گزارش رسيده در آخرین ساعات روز، حاكى است كه پاسگاه هاى طالئيه قدیم 
منهدم شده و سقوط كرده و تانك هاى عراقى در آن مستقر هستند. ارتباط اكثر پاسگاه ها 

قطع شده و از وضعيت آنها خبر دقيقى در دست نيست. 
سپاه دشت آزادگان اعالم كرد: در ساعت 17 امروز پاسگاه سوبله به  علت عدم 
دستور آتش از سوى فرماندهى آن، سقوط كرده و عده اى از برادران ارتشى شهيد و جمعى 

مجروح شده و تعدادى تانك و خودرو نيز به آتش كشيده شده است.«1 

حقوق بشر!!

آن چه در مورد هجوم اولیة نیروی زمینی عراق به نقاط مرزی کشورمان در روز اول جنگ 
و روزهای اول می نویسیم، بخشی از مشکالت فراوان و درد و رنج مردم مرزنشین و شهرهای 

مرزی است.
مسألة حقوق بشر در اواخر قرن بیستم و در شرایطی که مدعیان فریب کارش، از حقوق 
انسان ها می گویند و می نویسند و می خواهند، به راستی دست آویزی بیش نیست. آخر، چطور 
می شود کشورهای صنعتی و بزرگ که از رهگذر استعمار و استثمار ملت های ضعیف و عقب 
نگه داشته شده، به جایی رسیده و ثروتمند شده و آنها را واسطه قرار داده، از عملکرد زشت 

خود عقب نشینی کنند و صادقانه از حقوق ملت های دربند حمایت کنند؟!
آياآمريكاكهازيکجانبهگرايی،قدرتبرتردنياشدهوحتیبرروسيهوچينواروپاهمتحكم

میكند،میتواندازاينموقعيتممتازكوتاهبيايدوهمراهمردمدنياشود؟!

۱- همان



همگام با انقالب اسالمی102

آياانگليسكهسالهابهقولخودشانخورشيددرامپراتوریآنهاغروبنداشت،میتوانداز

گذشتةخودعذرخواهیكندوجبرانمافاتنمايد؟

امروز انگلیس، حداقل نیمی از کشورهای آفریقایی را تحت عنوان »اَنگلوَفن1« تحت کنترل 
و استعمار خود دارد و با قدرت »وتو« که در شورای امنیت دارد، اجازة نفس کشیدن به آنها  

نمی دهد. 
فرانسههمتاحدزيادیشبيهانگليساست. آن کشور هم سال هاست که بر نیمی از کشورهای 

آفریقایی حکومت می کند. دارایی های آنها را به غارت می برد. افراد متفکر و هوشمند آنها را 
می خرد و در فرانسه به کار می گیرد. در عوض مردم این کشورها را به  جای آموختن، تولید و 
اشتغال، به رقص و موسیقی وا می دارد و یا به آنها نقاشی آموزش می دهد و به جای آموزش 
نقاشی های تفکرزا و پرابهام، مردم را به نقاشی از طبیعت و درخت و جنگل وادار می کند. سپس 
منافقانه همان ها را به »ثمنبخس« می خرد و با آن تجارت پرسود می کند... آری، این هم هنر 

فرانسوی های خنده رو که خود را مرکز حقوق بشر می دانند.
موضوع ابتال به رقص و موسیقی مردم آفریقا و افراط در این زمینه به  قدری است که حتی 
صدای کشیش هایی که ظاهراً به  منظور تبلیغ مسیحیت مُحّرف به آفریقا اعزام می شوند، درآورده 
است. برخی مردم آفریقا وقتی روزهای یک شنبه به کلیسا می روند، از کشیش درخواست 
می کنند که بین درس »عرفانمسيحيت« اجازه یابند 2 بار و یا حداقل 1 بار در حدود یک ربع 

ساعت برقصند؟! 
نگارنده در موقعی که قائم مقام وزیر خارجه بودم، حداقل 7 بار به آفریقا سفر کردم. موضوع 
رقص بین نصایح کشیش را در چند کشور آفریقایی از نزدیک مشاهده کردم. یعنی موضوع فوق 

خبر نیست، بلکه حدیث درستی است که حاصل دیده ها و شنیده های خود ماست. 
اتحادجماهيرشورویسوسياليستیهمنمونةيکكشوراستعمارگر،خشن،ناتوان،كممايهو

بیعرضهبود.

اگر آمریکا، انگلیس و فرانسه استعمارگرند، حداقل خود در کشورشان از لحاظ ظاهری 
به پیشرفت هایی رسیده اند؛ پیشرفت هایی که نمی توان منکر آن بود. اما اتحاد شوروی در اوج 

شهرت و معروفیت، حتی در مسکو پایتخت هم وسایل رفاه ابتدایی نداشت. 

۱- اَنگلو َفن:کشورهای طرفدار انگلیس را گويند )کشورهای شرق آفريقا( - فرانکوفن: طرفداران فرانسه )کشورهای غرب آفريقا(
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یک خاطرة عبرت آور

در سال 1366 که قائم مقام وزیر امور خارجه بودیم، آقای »كورنينكو« همتای روسی خود 
را رسماً دعوت کردیم که به ایران مسافرت کند. در سفر وی به کشور، او با نخست   وزیر، وزیر 
امور خارجه، وزیرنفت و... هم مالقات داشت. طبق مرسوم، در مراسم شام رسمی شرکت 
کردیم. در جلسه همکارانی از وزارت امور خارجه حضور داشتند. به همراه قائم مقام وزیر 
خارجة اتحاد شوروی، عالوه بر هیأت همراه، آقای »بولديروف« سفیر شوروی هم حضور داشت. 
شام ما سلطنتی و کهکشانی!! نبود. زرشک پلو با مرغ و خورش قورمه سبزی... برخالف 
انتظار، قائم مقام وزیر خارجه شوروی کمی برنج و خورش خورد، ولی به  طور تعجب آوری 

نان لواش میل کرد.
 از وی پرسیدم:

- انگار نان لواش را خیلی دوست دارید؟
گفت: 

- بسیار خوشمزه است!
به شوخی گفتم:

- میل دارید تعدادی از همین نوع نان را با خود به مسکو ببرید؟
در پاسخ گفت:

- این بهترین پیشنهاد است.
فرستادیم از بازار 70 عدد نان لواش تهیه کردند و به  جای خاویار و پسته و قالیچه به وی 

هدیه کردیم!!
جالب است همین جا اشاره کنیم، قائم مقام وزیر خارجة اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
هم یک دستگاه تلویزیون به ما هدیه کرد. هدیة ایشان غیر از این که فاقد دستگاه کنترل از راه 
دور بود، حتی فاقد دکمة روشن و خاموش هم بود. باید موقع استفاده دوشاخة تلویزیون را به 

برق می زدیم و زمانی که نیاز نداشتیم از برق خارج می کردیم!!
در کشورهای اقماری شوروی سابق هم وضع بدتر از این بود. ما حداقل یک بار به کشورهای 
آنگوال،  موزامبیک،  کوبا،  رومانی،  یوگسالوی،  لهستان،  مجارستان،  بلغارستان،  شوروی، 
کره شمالی و... سفر رسمی داشتیم. وضع اقتصادی در تمامی کشورهای فوق االشاره بسیار ضعیف 
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و مردم از هر جهت در تنگنا بودند.
همین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بهشت توده ای ها بود، به راستی طاقت فرسا و 
غیرقابل تحمل بود. تمامی هنر شوروی صرف تکنولوژی نظامی شده بود. همین شوروی در 
جنگ تحمیلی کنار صدام قرار گرفت و پیشرفته ترین هواپیماهای میگ و تانک های مدرن 
T57 ،T55 و T82 و انواع توپ ها، مسلسل ها و هلی کوپترها را در اختیار صدام قرار داد تا از 

انقالب اسالمی انتقام بگیرد...

مظلومیت مضاعف

وضعیت دول استعمارگر روشن است. سوء سابقة حزب بعث عراق و شخص صدام هم 
چیزی نبود که قابل کتمان باشد و یا نیاز به استدالل داشته باشد. 

کشورهای مرتجع منطقه در جنگ تحمیلی با تمام توان در اختیار عراق قرار گرفتند. آنها به 
سه شکل به صدام سرویس می دادند:

1- بنادر عمدة عراق در همان روزهای اول جنگ توسط نیروی دریایی کشورمان از کار 
افتاد. بدین سبب از  بنادر کشورهای کویت و عربستان  به عنوان بنادر جایگزین  برای تخلیة 
ساز و برگ نظامی ارسالی از کشورهای حامی عراق استفاده کردند، که از آن جا به عراق حمل 

می شد.
2- چون عراق نمی توانست در طول جنگ نفت صادر کند، عربستان، کویت و بعضی از 
دول دیگر عربی صاحب نفت، به نیابت از عراق نفت صادر می کردند و تمامی وجوه آن را به 

حساب صدام واریز می کردند.
3- بیشتر کشورهای ثروتمند عربی به  خصوص کویت و عربستان، مقادیر بسیاری از ذخایر 
ارزی خود را برای خرید اسلحه و هدیه به سران کشورها و حقوق ارتشی های خود و توجیبی 

صدام، در اختیار دیکتاتور عراق گذاشتند؛ که رقم آن از 300 میلیارد دالر گذشت.
در جریان اشغال کویت توسط رژیم عراق در سال 1370 که فاجعه ای عظیم برای عراق 
و کویت و منطقه بود، »شيخناصر« معاون نخست وزیر کویت که از کشورش فرار کرده و 
قصد داشت از طریق ایران به عربستان برود، 2 روز میهمان ما بود؛ خاطره ای شنیدنی از وی به 

یاد دارم که می گفت:
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»دولت جورج بوش )جورج بوش پدر كه پس از ریگان رئيس جمهور آمریكا شده بود( 
پس از اشغال كویت به عربستان آمد. او و همكاران پرحرفش ادعا مى كردند كه با توسل 

به زور، نيروهاى عراقى را از كویت بيرون خواهيم كرد...  
پس از بحث ها و مذاكرات فراوان به  صراحت اعالم كرد كه براى لشكركشى به منطقه 

نياز به پول دارد. در آن وقت ذخایر ارزى ما در آمریكا 200 ميليارد دالر بود.
امير كویت 50 ميليارد دالر از موجودى ارزى خود را به بوش داد. 

جورج بوش براى وابسته تر كردن كویت و دیگر كشورهاى عربى مقدار زیادى از وقت 
همه را به بطالت گذراند. وى هنگام لشكركشى به منطقه 50 ميليارد دالر دیگر از امير 

مطالبه كرد كه موافقت شد. حين عمليات 50 ميليارد دیگر هم از كویت گرفت.
تا ما خبر شدیم، 50 ميليارد آخر هم دولت جورج بوش از حساب ارزى ما در آمریكا 

بدون اجازة  ما و خودسرانه برداشت كرد!!«
این هم نمونه ای از ذلت و زبونی دولت هایی بود که یا به میل خود و یا از ترس صدام و یا به 
امر اربابان آمریکایی خود در جنگ 8 ساله از صدام حمایت کردند و صف شهدای ما را طوالنی تر 

نمودند.
مردم مؤمن و سلحشور ما طبق معمول حین و پس از پیروزی انقالب اسالمی جز خداوند 
متعال هیچ نوع حامی و پشتیبانی نداشتند. اوج تنهایی ما در جنگ 8 ساله بود. هنوز هم بسیاری 
از مسائل مربوط به جنگ در مورد ساز و برگ نظامی، سیاسی و اطالعاتی، سّری و طبقه بندی 

شده است. 
راستی چگونه بود که در یک جنگ تحمیلی و نابرابر در یک طرف همه نوع امکانات 
نظامی به وفور موجود باشد و نظامیان صدام از رفاه بسیار باالیی برخوردار باشند، ولی در جبهة 
ما نه تنها در مصرف وسایل جنگی باید حداکثر صرفه جویی می شد، بلکه حتی روزانه یک 

وعده غذای باکیفیت به رزمندگان نمی رسید.1
 الحق که خداوند سبحان در جنگ 8 ساله قدرت نمایی کرد و مانند دورة شورانگیز انقالب 
که هر روز پایگاهی از دشمن فتح می شد و پیروزی نهایی را نوید می داد، در جنگ تحمیلی  

نیز این گونه شد و به قول سپهبد شهید علی صیاد شیرازی:

۱ -گلوله ها محدود و فشنگ ها کم بود و در بسیاری از خطوط جبهه، فشنگ و گلوله های آر پی جی، جیره بندی شده بود.
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» در عمليات بيت المقدس كه به آزادى خرمشهر انجاميد، نظامى هاى عراقى در صف 
ایستاده بودند تا اسير شوند!!«

حملة هوایی دشمن به تهران

دوشنبه )31 شهریور 1359( روز آغاز جنگ، ما در مجلس بودیم. کمیسیون نظامی مجلس 
صبح آن روز تشکیل شده بود. ریاست آن کمیسیون به عهدة آیت اهلل خامنه ای و نایب رئیس آن 
آقای دکتر روحانی بود. دیگر اعضای کمیسیون، شهید مصطفی چمران، حجت االسالم شهید 
فضل اهلل محالتی، حجت االسالم حسنی امام جمعة ارومیه و آقایان سید کاظم بجنوردی، کامل 

عابدین زاده، علیرضا یارمحمدی، مهندس طیّب و دو نفر دیگر از نمایندگان بودند. 
ما تازه از مجلس بیرون آمده بودیم که خبر رسید هواپیماهای عراقی فرودگاه مهرآباد را 

بمباران کرده اند.
خبر درست بود و جنگ آغاز شده بود. در ساعت 14:20 دقیقه، 4 فروند هواپیمای میگ به 
فرودگاه مهرآباد و پایگاه شکاری حمله کردند و 6 فروند هواپیمای نظامی مورد اصابت بمب 

قرار گرفت.1
همچنین هواپیماهای عراقی به فرودگاه بوشهر هم حمله کرده و به باند فرودگاه و به چند 

ساختمان آسیب وارد کردند.2
5 ساعت بعد مجدداً هواپیماهای شکاری عراق با حمله به بوشهر دیوار صوتی را شکستند 

و موجب ترس و وحشت مردم شدند.3
بعد از ظهر 59/06/31 هواپیماهای عراقی به اهواز حمله کردند و عالوه  بر بمباران فرودگاه، 

به انبار سیلو و به مرکز مخابراتی ماکروویو حمله کردند.4
حمالت شدید و غافلگیرانه بود و خسارات بسیار و تجاوز تداوم داشت.

وضعیت مناطقی که در روز اول جنگ مورد حملة هوایی قرار گرفتند، این گونه بود: 
- در ساعت 14 هواپیماهای عراقی چندین بار به شهر دزفول تجاوز کردند. در این عملیات 

۱-  روزشمار جنگ ايران و عراق، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ج 4، ص 47
۲- همان.
۳- همان.
4- همان.
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قسمتی از باند فرودگاه چهارم شکاری را بمباران شد. در حملة دوم 2 فروند هواپیمای میگ 
عراق سرنگون شد.

- همدان در روز اول جنگ مورد حملة هوایی قرار گرفت و پایگاه شاهرخی بمباران شد. 
در این حمالت به قسمتی از باند فرودگاه آسیب وارد آمد. در این تجاوز وحشیانه  3 فروند 

هواپیمای عراقی سرنگون شد و برای نخستین بار یک خلبان عراقی به اسارت درآمد. 
- تبریز مورد حمله واقع شد. در این حمالت هوایی عالوه  بر فرودگاه، به پاالیشگاه تبریز 

و نیروگاه تبریز هم حمله شد.
- اصفهان مورد تجاوز هوایی قرار گرفت، ولی هواپیماهای عراقی نتوانستند کاری از پیش 

ببرند.
- در ادامة حمالت، شهرکرد مورد حمله قرار گرفت و کارخانة قند این شهر که در 10 

کیلومتری مرکز شهر واقع بود، بمباران شد.
- اسالم آباد غرب در ساعت 6 بعد از ظهر مورد حملة هوایی واقع شد. در این حمالت 

تعدادی از مردم شهر شهید و مجروح شدند و به ساختمان ها آسیب وارد آمد.
- سنندج نیز در ساعت 14:30 دقیقه مورد حمله قرار گرفت. به فرودگاه و چند نقطة دیگر 

شهر حمله شد و جمعی از مردم شهر شهید شدند.
- در ساعت 14:50 دقیقه به ارومیه حمله شد و پادگان قوشچی که در 40 کیلومتری شهر 

واقع است، مورد اصابت بمب قرار گرفت.1

تجزیه و تحليل جنگ

پس از آن که حزب بعث در عراق پس از کودتاهای خونین و مشکوک به قدرت رسید. 
در آغاز، حسن البکر، رئیس جمهور بود، ولی کارشناسان و سیاسیون می دانستند که همه کاره 
صدام است. صدام موجودی مشکوک نبود. چون عملکرد وی در ضدیت با اسالم با پذیرش 

مرام نامة حزب بعث آشکار بود. او به سادگی آب خوردن مخالفین خود را از بین می برد. 
تشکیل گروه های متعدد ترور برای از پای درآوردن مخالفان داخلی و خارجی حزب بعث، 
از کارهای اوست. دریغ و درد که تا کنون هیچ فهرستی از کسانی که توسط صدام سر به نیست 

۱- روزشمار جنگ، ج 4، ص 49



همگام با انقالب اسالمی108

شده اند، منتشر نشده است.
آنهایی که آشنایی بیشتری با صدام داشتند، او را عنصری بی ثبات ولی هوشمند می دانستند 
و به  رغم آن که او بسیار بی رحم  بود و خیلی ساده افراد را از پای در می آورد، ظاهری پرجذبه 
داشت. خنده های محدود وی با آن که قدرت برتر عراق بود، بسیاری از عناصر مؤثر عراق که 
بر سر دوراهی تصمیم گیری بودند، متوجه وی می کرد؛ و این، روحیة مشترک قدرت های 
استعماری است. همان هایی که به دروغ سالم می دهند و محترمانه مسخره می کنند؛ چیزی که 

بر ساواک هم حاکم بود. 
اگر از بازجوهای بی تجربه و خام ساواک بگذریم- که فقط شکنجه و توهین می کردند 
و لحظه ای از تهدید غافل نبودند- اما سران درس خوانده و دوره  دیدة ساواک برای آن که 
مقاومت مبارزان را بشکنند، بعضی از مبارزینی که زمینه داشتند، به دفتر خود احضار می کردند 

و با یک شام مفّصل و یا پذیرایی با میوه و شیرینی باب گفتگو را با مخالفین باز می کردند. 
در این جلسات، لبخند و شوخی، چاشنی کار بود. صد البته همة بحث ها از موضع قدرت و 

در یک محیطی که همه چیز رنگ شقاوت و خصومت داشت، انجام می شد. 
صداماستادلبخندهایمنافقانهوتحقيردوستانةمخالفانبود.اينروحيهدرُمعّمرقذافیهم

بهوضوحمشاهدهمیشد.

صدام در تمام سال هایی که با سیاست، حسن البکر را در صحنه نگه  داشت- تا همة مقامات 
مؤثر داخلی و خارجی را یا سر به نیست کند و یا آنها را موافق خود گرداند- در حقیقت، حاکم 
خودکامة در سایه بود. وی تمام تالش خود را کرد که چندان شناخته نشود تا مردم، کشته 
شدن مخالفین را به حساب حسن البکر بگذارند؛ همان کاری که امروز محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی انجام می دهد. همه می دانند که سلمان بن عبدالعزیز مترسکی بیش نیست، زیرا تمامی 

امور داخلی و خارجی عربستان به دستور محمد بن سلمان انجام می شود.
به  سادگی   سازد،  هموار  را  خود  مطلقة  حکومت  مسیر  توانست  آن که  از  پس  صدام 
حسن البکر- رئیس جمهور عراق- که پدر همسرش هم محسوب می شد، از صحنه خا رج کرد 

و پس از مدت کوتاهی او را از پای درآورد.
صدام خشن و خون خوار، به قدرت قاهرة عراق تبدیل شد. او برای آن که به یک دستاورد 
سیاسی نایل شود و همچنین از شّر امرای ارتش عراق که اهل کودتا بودند، فارغ گردد، میل 
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باطنی خود را برای حمله به ایران اعالم کرد. 
چرایی حمله به ایران را قباًل به  طور مشروح در همین فصل متذکر شدیم.

صدام هرچند از ناحیة قدرت ها به  خصوص آمریکا برای حمله به ایران تحریک می شد، اما 
اگر آمریکا هم صدام را تحریک نمی کرد، خصلت ناآرام و ضداسالمی صدام برای تهاجم به 
ایران کافی بود. در این میان سران آمریکا هم که موقعیت ممتاز خود را با وقوع انقالب اسالمی 
از دست داده بودند و هم جاسوسانش در اسارت انقالب بودند، مصلحت دیدند که گام اول 
برای تضعیف جمهوری اسالمی را به دیگری واگذار کنند تا وقتی نیروهای نظامی و مردمی 
انقالب به  قدر کافی تضعیف شدند، آنگاه آمریکا خود با توسل به حملة نظامی و با هزینة کمتر 

انقالب را شکست دهد؛ این استراتژی آمریکا بوده و هست.
گفتیم که:چندخصلت،صدامراواداركردبهايرانحملهكرد:

1- خصلت ناآرام و خشن صدام.
2- تعّصب عربیّت وی )عروبه(.

3- ترس از کودتای ارتش علیه خودش.
4- نبود یک رهبر برجستة عرب در کشورهای عربی.

5- ترس از تأثیرپذیری شیعیان عراق از انقالب اسالمی.
6- مغبون دانستن خود از قرارداد 1975 الجزایر.

7- تحریک مستمر شیوخ عرب منطقه برای حمله به ایران.
8- حمایت غیرمستقیم و مستقیم آمریکا از جنگ علیه ایران.

9- خزانة تهی عراق و چشم داشت به ذخایر ارزی نجومی دول عربی خلیج فارس.
10- رفت  و آمدهای مستمر سلطنت طلب ها و احزاب مخالف انقالب ایران به عراق و دادن 

گزارشات دایم و یکنواخت با این مضمون که ارتش ایران فاقد روحیه و سالح مدرن است.
هرچند 5 عامل اول در شروع جنگ بسیار اثرگذار بود و 5 عامل دوم نیز در جای خود 

اهمیت داشت، ولی مجموعة عناصر ده گانة فوق بهانة الزم را به صدام برای آغاز جنگ داد.

ارزیابی جهت دار رسانه های معاند

در راستای تحریکات آمریکا برای حملة صدام به ایران، رسانه های آنها هم در همین خط 
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یعنی تحریک کردن و اطالعات غلط دادن، حرکت کردند. 
برای مثال رادیو آمریکا طی تحلیلی راجع به نیروهای مسلّح ایران و عراق گفت:

»به گفتة كارشناسان نظامى تعداد نفرات نيروهاى ایران تنها بر روى كاغذ از نيروهاى 
عراق بيشتر و تجهيزاتش مجهزتر است. این امر را نباید دليل برترى نظامى ایران دانست. 
كارشناسان دفاعى اعتقاد دارند كه این امر از تصفيه و پاك سازى 60 درصد قواى 
نظامى ایران از زمان بركنارى رژیم پيشين تا كنون ناشى شده است. به  عالوه هواپيماها 
و تانك هاى پيشرفتة آمریكایى كه در اختيار ارتش ایران قرار دارد، به علت نبودن لوازم 

یدكى، كه از تحریم اقتصادى آمریكا ناشى شده است، شدیداً آسيب پذیر است. 
به موجب اسناد رسمى، 2 كشور نزدیك به 250 هزار نفر تحت خدمت دارند كه 

قدرت نفرات ارتش ایران به ميزان قابل مالحظه اى كاهش یافته است.
تعداد تانك هاى عراق كه به 2850 دستگاه بالغ مى گردد، 1985 دستگاه از تانك هاى 
ایران بيشتر است. تجهيزات توپخانة ایران به 1000 قبضه بالغ مى گردد، حال آن كه تعداد 
توپ عراقى ها از 800 قبضه تجاوز نمى كند. ایران 200 هلى كوپتر و عراق 250 هلى كوپتر 

دارد.«1
این تجزیه و تحلیل رادیو آمریکا نه از روی اشتباه، بلکه در راستای سیاست کاخ سفید برای 

از بین بردن ترس ارتش عراق از نیروهای مسلح ایران و خالی کردن دل ارتش ایران است. 
آن روزها عمدة کشورهای استکباری و ارتجاعی، خوشحال بودند که عراق حریف ایران 

در جنگ می شود و در و دیوار گواهی می دادند که ظاهراً همه چیز بر وفق مراد صدام است.
بهقولسعدی:

گربگويیكهمراباتوسروكارینيستدروديـوارگـواهیبدهدكاریهست

سوابق حمالت نظامی عراق به ایران

پیش از شروع رسمی جنگ، عراق به علل مختلف حمالت فراوانی به کشورمان داشت. 
برابر اسناد، نیروهای مسلّح  عراق تا تاریخ 59/06/31 که روز آغاز رسمJی جنگ است، 
636 بار از زمین، دریا و هوا به مرزها و مناطق مختلف کشور ما حمله کرد. اتفاقاً اطالعیه های اول 

۱- خبرگزاری پارس، نشرية ويژه، بولتن روزانه، 59/07/0۱
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تا دهم ستاد کل نیروهای مسلّح که قبل از 59/06/31 صادر شده اند، همگی حکایت از حمالت 
عراق به کشورمان دارند.

در اطالعیة شماره 1 که قبل از 59/06/25 منتشر شده، چنین آمده است:
»در مناطق غرب كشور ممكن است قطعات و یا الشه هاى عمل نكردة بمب ها، موشك ها 
و خمپاره هاى رها شده یافت گردد كه خطرناك است. چنان كه به این قبيل اشيا برخورد 
كردید، از دست زدن به آنها خوددارى كرده و موضوع را به اولين واحد نظامى اطالع دهيد. «

بخشی از اطالعیة شمارة 2 ستاد مشترک ارتش نیز چنین است:
»... در این روز )59/06/25( اكثر جبهه هاى منطقة غرب از جمله سایت ایالم شاهد 
درگيرى شدیدى بوده است. نيروهاى عراقى در منطقة پاسگاه تنكاب نو با آتش توپخانه و 

حملة یگان هاى زرهى، یگان هاى ارتش اسالمى ایران را زیر آتش گرفتند. 
در سایر مناطق از جمله پاسگاه مؤمنى در خرمشهر و پاسگاه سميره، موسيان و دویرج 
)دهلران( بين نيروهاى ایران و عراق درگيرى ایجاد شد كه حمالت دشمن دفع گردید.«1 

غرض این که قبل از شروع رسمی جنگ بر همگان ثابت شده بود که جنگ گسترده و 
رسمی عراق علیه ایران اسالمی حتمی است و امروز و فردا شروع خواهد شد. 

واکنش ها به تجاوز عراق

پس از آغاز تجاوز عراق علیه ایران اسالمی، مقام های کشورمان به  منظور توجیه مردم 
نسبت به جنگ و روشن نمودن علل تجاوز  رژیم بعث عراق، موضع گیری کردند. نخست 
حضرت امام خمینی)ره( طی یک سخنرانی در روز اول جنگ و به مناسبت آغاز سال تحصیلی 

1359-1360 چنین فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
  تالش گروهک ها در ایجاد اغتشاش 

در این موقع كه مدارس ایران باید باز بشود و اميدوارم كه جوانان ما و اطفال ما با 
تعهد به اسالم و جمهورى اسالمى، به مدارس بروند و كار خودشان را شروع كنند، باید 

۱- روز شمار جنگ ايران و عراق، ج 4، ص 50
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به این     جمعيت هایى كه مى خواهند نگذارند مدرسه هاى ما باز بشود، توجه داد كه شما در 
یك همچو موقعى كه ایران در این وضع واقع است و عراق رسماً اعالم جنگ كرده است به   
  ایران، اگر راست مى گویيد كه شما با ملت هستيد و نسبت به خلق وفادار هستيد، باید شما 
خودتان در این امر با دولت ایران همراهى كنيد و اگر ما دیدیم كه شما در مدارس ایجاد 
یك اغتشاش كردید، ماهيت شما با این كه مقدارى اش معلوم است، بيشتر معلوم مى شود   

  پيش ملت ایران. 
در یك همچو وقتى كه ایران در حال جنگ است با آمریكا و این آلت   دست آمریكا 
تجاوز كرده است به ایران، شما اگر براى باز شدن مدارس اغتشاش به پا كنيد     یا شایعه سازى 

كنيد، معلوم مى شود كه شما عّمال آمریكا و هم دست صدام حسين خبيث هستيد. 
بنابراین، ملت ما باید با آگاهى و با خونسردى به این مسائل توجه كند. 

  هشدار به رژیم عراق در شروع تجاوز به ایران 

   بعض نكات باید گفته بشود: 
- یكى این كه گمان نكند ملت ما كه دولت ایران و ارتش     ایران عاجز از این است كه 
جواب به اینها بدهد. هر وقتى كه مقتضى بشود، من پيامى به   ملت خواهم داد و به صدام 
حسين و امثال او خواهم ثابت كرد كه اینها، این اذناب آمریكا  قابل ذكر نيستند و ما هميشه 
بنا داریم كه در این برخوردها، طورى برخورد بشود كه     جواب برخورد آنها داده بشود كه 

به ملت عراقـ  خداى نخواستهـ  صدمه اى وارد نشود.     لكن:
ماعازمبراينهستيم،مصّممبراينهستيمكهاگرعراقحّدخودشرانداند،

وتجاوزراتكراربكند،

مادستوربدهيموملتمابسيجبشوند،

وآنوقتبرایملتعراقمعلومباشدكهماباآنهاهيچكارنداريم،

بلكهاينصدامحسيناستكهبهواسطةتحريکآمريكابهماتجاوزكرده

استومااگرجوابیبهاوبدهيم،

هرگزبهملتعراق،كهبرادرماهستند،

مربوطنيست.
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   امروز من صداى منحوس این آدم را شنيدم؛ یعنى، بيانيه اش را شنيدم. ایشان معلوم   
  مى شود كه تازه مسلمان شده است! براى این كه به حضرت امير، على بن ابى طالب و امام   

  حسينـ  سالم اهلل عليهماـ  و اینها تشبث1 كرده و مردم را مى خواهد گول بزند.
ایشان نمى داند كه مردم عراق ایشان را مى شناسند و از اّولى كه این حكومت اشتراكى 
روى كار   آمد و مرحوم آقاى حكيم  تحریم كرد و آنها را تكفير كرد، مردم عراق اینها را   

  شناخته اند و بعد هم از اعمالى كه انجام داده اند، اینها شناسایى شده اند. 
اینها علماى   بزرگ عراق را اعدام كردند. 

این كه اآلن به َشْعب  عراق متوسل مى شود، اینها شعب   عراق را سركوب كرده اند.
این صدام حسين، من از اول وقتى كه روى كار آمد، تنبّه دادم كه این دیوانه است، این 
عقلش درست كار نمى كند، و لهذا، با دیوانگى دارد عمل مى كند   و خودش را به هالكت مى رساند. 

  
توصيه به ملت در حفظ خونسردی و برخورد با شایعه سازان 

  من یك صحبت دارم براى ملت ایران و براى ملت عراق و ارتش عراق هم یك 
  صحبت. 

برایملتايران این صحبت را دارم كه:

گمان نكند ملت ایران كه ارتش ایران     نمى تواند جلو اینها را بگيرد. خير، ارتش ایران 
و قواى مسلّح ما، پاسدارهاى عزیز ما  قادر بر این معنا هستند، لكن تا مسأله جّدى نشود، 
آنها جّداً عمل نمى كنند. آن روزى كه   مسأله جّدى شد، تمام اینها به  طور ِجّد، امر مى كنم 

كه عمل بكنند و عراق را سر جاى خودشان بنشانند. 
   ملت ایران نباید خيال بكنند كه جنگى شروع شده است و حاال فرض كنيد كه دست 

و     پاى خودمان را گم كنيم. نه، این حرف ها نيست. 
يکچيزیآوردندويکبمبیاينجاانداختندوفراركردند،

رفتند.

اآلن هم دولت ایران جواب آنها را مشغولند كه جواب آنها     را بدهند و مى دهند جواب 
آنها را. قواى بحریه شان به كلى از بين رفته است و قواى     بریّه شان  هم از بين خواهد رفت.  

۱- درآويختن به چیزی و چنگ زدن
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شما خيال نكنيد كه یك چيزى است. 
این جنگ هاى     متعددى كه واقع شده است، یك مقدارش هم نصيب ایران شده است 
كه من هر دو جنگ     را یادم هست. هيچ، ابداً مسأله اى نيست. شایعات یا چيزهایى را اگر 
دشمن هاى ما، این   احزاب مختلفه اى كه اآلن در ایران هستند، این گروه ها و گروهك هایى 
كه در ایران هستند،     حاال اگر فرصت مى خواهند به دست بياورند و شایعه سازى كنند و 
هى تلفن كنند به این     طرف و آن طرف كه چه شده است، چه شده، كودتا شده ـ نمى دانم 

-  این حرف ها در كار   نيست. 
اينيکدزدیآمدهاستيکسنگیانداختهوفراركرده،

رفتهاستسرجايش.

ديگرقدرتاينكهتكراربكندانشاءاهللندارد.

من به ملت ایران سفارش مى كنم كه چند     جهت را مالحظه كنند:
- یك جهت این كه خونسردى خودشان را حفظ كنند و ابداً توجه به     این معنا كه یك 
قضيه اى واقع شده است و واقعاً واقع نشده قضيه اى، توجه نكنند به این   معنا. یك وقت 

اغتشاشى از این راه بار نياید. 
با  با اسالم مخالفند و  - یك جهت هم این كه ممكن است كه این اشخاصى كه 
جمهورى     اسالمى از اول مخالف بودند، حاال شایع كنند كه خود لشكر ایران و ارتش ایران 
و     ژاندارمرى ایران دارند خرابكارى مى كنند تا شما را وادار كنند كه با آنها مقابله كنيد. 

خير،     این طور نيست. 
ارتشايرانوژاندارمریايرانوفادارندبهما،

ومشغولندآنهابهكوبيدنعراق.

شما گمان نكنيد كه یك وقت بيایند به شما بگویند كه تحریك كنند شماها را به 
  این كه بروید سراغ ـ مثالً ـ پادگان ها. یك همچو كارى جایز نيست و از معاصى بزرگ   
  اسالم است و مخالف رضاى خداست و ابداً به اینها اعتنا نكنيد و اگر از این افراد كسى   پيدا 
شد كه یك همچو تحریكى كرد، بگيرید او را و تحویل بدهيد به كميته هایى كه     هستند، به 

آنها تحویلشان بدهيد تا آنها را به جزاى خودشان برسانند. 
این حرفى است كه     ما با ملت ایران داریم كه اینها با آرامش، بدون این كه اصالً خوفى 
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از چيزى داشته باشند؛     خوفى در كار نيست اصالً، چيزى نيست كه خوف داشته باشد.
- یك حرف با ملت ایران     است كه:

هم خونسردى خودشان را حفظ كنند و هم این شایعه سازها را جلویشان را     بگيرند و 
هيچ اعتنا به شایعه ها نكنند. 

من خودم تماس دارم و همة مطالب پيش من   مى آید. امروز هم آقاى رئيس جمهور  و 
آقـاى نخست وزیـر آمدند این جا و گـزارش دادند این جا،

و منهرروزیكهمحتاجبهاينبشودكهبسيجیبكنم،
خواهمكرد،

و     ان شاءاهلل نياید آن روز كه:
                                                                              یك همچو امرى واقع بشود. 

  
هشدار به ارتش عراق 

و یك حرفى   ]  هم  [   كه با ارتش عراق دارم این است كه ارتش عراق با كى جنگ   
  مى خواهد بكند؟ طرفدار كى هست و مخالف كى؟ طرفدار صدام است كه اشتراكى است 

  و كافر است؟! بر ضد كى؟ بر ضد اسالم؟! 
ارتش عراق باید بداند كه این آدم كه حاال     آمده است اسم على بن ابى طالبـ  سالم اهلل 
عليه ـ را مى آورد و اسم حسين بن على   ـ سالم اهلل عليه ـ را مى آورد، این دشمن اینهاست؛ 

این شخص با اینها دشمن است، با     اسالم اصالً دشمن است این. 
ارتشعراقبايدبداندكه:

اينجنگ،جنگبااسالماستبههواداریكفر،

ويکهمچوجنگیبرخالفرضایخداست؛

و خداى تبارك و تعالى     نخواهد بخشيد بر آن كسانى كه قيام كنند بر ضد اسالم به  
واسطة همراهى با كفر، كه همخودصدامحسينـبهحسبحكمشرعیـكافراستو
هماينطرفداركّفاراست،    طرفدار كارتر است و به  واسطة طرفدارى از كارتر و گرفتن قوا 

از او، دارد به ایران حمله     مى كند و كارتر این نوكرهاى خودش را مثل صدام حسين و مثل 
سادات و امثال اینها را     وادار كرده است كه به ایران حمله بكنند یا به ایران صدمه بزنند. 
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ملت عراق و ملت مصر     باید بدانند این معنا را كه اگر ـ خداى نخواسته ـ با ایران 
طرف بشوند و ارتش عراق با ایران   طرف بشود، طرف شدن با اسالم است و ضرر زدن 
به اسالم و ضرر زدن به پيغمبر اسالم     است به طرفدارى از كفر، به طرفدارى از صدام، به 

طرفدارى از كارتر. 

  وظيفة ملت عراق در قيام عليه صدام 

ملت عراق باید بدانند كه این جرثومة فساد همان طورى دارد با شما عمل مى كند كه 
  محمدرضا با ایران عمل مى كرد. 

ما محمدرضا را بيرون كردیم و شما هم باید این شخص   را بيرون بكنيد از عراق. 
تا قيام نكنيد و تا مقابله نكنيد با این جرثومة فساد، این مى خواهد     اسالم را از بين ببرد و 
مى خواهد عربيّت را به خيال خودشـ  آن هم نه این كه واقعاً عقيده   دارد به اوـ  مى خواهد 
او را جانشين كند و همچو خيالى هم ندارد. مى خواهد آمریكا را     دستش را باز كند در این 

ممالك اسالمى؛
وماجرممانايناستكه:

باآمريكامخالفهستيم.

این جرمى كه پيش صدام حسين بخشودنى نيست.
این است كه ما برخالف آمریكا     هستيم و لهذا، ما را هرچه مى خواهد، مى گوید؛ ما را 
مجوس مى گوید هستيم. ما كه داریم   در مملكتمان قرآن را ترویج مى كنيم، در مملكتمان 
احكام اسالم را داریم ترویج     مى كنيم و پياده مى كنيم به جاى آن احكامى كه در سابق بوده 
است. این آقا ما را مجوس     مى داند و خودشان كه بر ضد اسالم و بر ضد مسلمين هستند، 
خودشان را طرفدار على بن ابى طالبـ  سالم اهلل عليهـ  و اصحاب رسول اهلل)ص( مى دانند.

 باید ملت عراق بداند كه   این آدم، آدم خطرناكى است براى ملت عراق و خطرش بر 
ملت عراق زیاد است و االّ به     ملت ما، او كه نمى تواند صدمه اى بزند.

 او بر ملت عراق خطرناك است. ملت عراق باید با     تمام قوا، كوشش كنند كه این 
شخص فاسد را از بين ببرند و این جمعيتى كه برخالف   اسالم و برخالف مصالح اسالم 
ببرند.     و سربازهاى ارتش عراق و صاحب  از بين  و قرآن دارند عمل مى كنند، آنها را 
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منصب هاى ارتش عراق باید بدانند كه:
جنگباايران،جنگبااسالماست،

جنگباقرآناست،جنگبارسولاهللاست،

واينازاعظممحّرماتیاستكهخدایتبارکوتعالینمیگذردازاو.

شما هم همان كار را بكنيد كه     ارتش ایران نسبت به شاه سابق كردند؛ همان طورى 
كه آنها رها كردند او را و متصل شدند   به ملت و سربازها فرار كردند از پادگان ها و متصل 
شدند به ملت. شما هم فرار كنيد و قواى     خودتان را صرف این كنيد كه این جرثومة فساد 

را از بين ببرید. 
خدا شما را تأیيد مى كند.

اگرقيامكنيدواينشخصراازبينببريدويكیراخودتانبهجایاوبگذاريد،

ماهمكمکشماهستيمدراينكهازخودشما،

ازملتشمايکنفرادارهكندحكومتعراقرا.

این آدمى   ]  را  [ كه برخالف اسالم، و برخالف مصالح اسالم مشغول مفسده شده     است، 
این فاسد را از بين ببرید، با ملت همراه بشوید. 

ملتعراقهرگزباصدامحسينموافقنيست.

يکروزهمموافقتندارد.

ملتعراقبااسالمموافقاست.

كسیكهبااسالمموافقاست،

كسیكهكتاباو»قرآن«است،كسیكهكعبهقبلةاوست،

نمیشودبايکآدمكافریكهدرپناهكّفارداردزندگیمیكندودرپناهكارتروامثالكارتر

داردبهحياتخودشادامهمیدهد،

نمیشودبااينهمراهیبكنيد.

من به آنها سفارش مى كنمـ  به ارتش عراق - كه اگر مى توانند قيام كنند بر     ضد این 
آدم و این آدم را از بين ببرند و خودشان جانشين او بشوند و ما هم تأیيدتان     مى كنيم و اگر 

این برایشان ميسور نيست، فرار كنند و جنگ با اسالم نكنند. 
   با ملت عراق هم عرض مى كنم كه با همة قوا، قيام كنيد بر ضد این آدمى كه اآلن قيام 
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بر     ضد اسالم كرده است.
قيامايننسبتبهايران،قيامكافربرمسلماست،

وقياملشكركفربرلشكراسالماست.

بايدباهمةقوابااينشخصمقابلهكنيدومقاتلهكنيد. 

من چنان چه     ـ خداى نخواستهـ  دامنه پيدا كرد این كارهاى صدام حسين و ارباب هاى 
صدام حسين،     تكليفملتايران را تعيين خواهم كرد واميدوارمبهآنجانرسدواگربرسد،

ديگربغدادیباقینخواهدماند.
  والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته  1

بيدار بيدارگر

این دأب2 امام خمینی که با مردم صادق بودند، در تمامی مراحل انقالب تا پیروزی انقالب 
جریان داشت. در تمامی موضوعات مردم را محرم می دانستند و آنها را در جریان مسائل انقالب 

قرار می دادند.
دوپيامزيرازنمونههایصداقتامام،

دربهادادنبهمردمدرموردجنگاست:

نامة امام به رزمندگان مستقر در جبهه های غرب كشور )حمایت از رزمندگان(   

  بسمه تعالی 

  برادران عزیزم!

 از راه دور به شما تحيت و سالم عرض   ]  نموده  [   و از خداوند تعالی

    توفيق و پيروزی شماها را خواستارم.

اميد است خداوند منان شما برادران و سایر قوای     مسلحه را از سپاه اسالم قرار دهد،

و مشمول عنایات خود فرماید. 

  عزیزانم! 

بکوشيد برای خدا،

 كه پيروزی با شماست. 

۱- صحیفة امام، ج  ۱۳، ص ۲۲۱
۲- عادت ، خوی ، شأن
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من از همة قوای مسلحه اميد دارم     كه برای كشور اسالمی هماهنگ شده،

و دشمنان را سركوب نمایند. 

از خداوند تعالی     سالمت و پيروزی همه را خواهانم.

والسالم عليکم. 
  روح اهلل الموسوی الخمينی  / مهر 1359 1

پيام به ملت ایران )دستورات الزم برای زمان جنگ( /   1 مهر 1359

بسم اهلل الرحمن الرحيم

   مطالب زیر ابالغ می گردد: 

- باید اطاعت از شورای فرماندهی بدون كوچک ترین تخلف انجام گيرد،

و متخلفين     با سرعت و قاطعيت باید تعيين و مجازات شوند. 

- باید اشخاص و مقامات غيرمسئول از دخالت در امر فرماندهی خودداری كنند،

 و     فرمانده كل قوا به نمایندگی این جانب   و شورای فرماندهی، 

مسئول امور جنگی هستند. 

 - در شرایط فعلی اقدام دادگاه های ارتش در اموری كه شورای فرماندهی صالح     نمی داند، 

بدون اطالع این جانب ممنوع اعالم می گردد. 

-  رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل كنند كه صددرصد صحت آن ثابت     می باشد،

و برای عدم اضطراب و تشویش اذهان، 

اخبار را از غير منابع موثق نقل ننمایند. 

 - نيروهای انتظامی موظف هستند كسانی را كه دست به شایعه سازی می زنند،

از هر     قشر و گروهی كه باشند، 

فوراً دستگير و به دادگاه های انقالب تسليم،

و دادگاه های مذكور     آنان را در حد ضدانقالبيون مجازات نمایند.  

مردم مبارز ایران موظف هستند شایعه سازان را به دادگاه های انقالب معرفی،

و با     نيروهای انتظامی همکاری نمایند. 

۱- صحیفة امام. ج ۱۳، ص ۲۲7
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-  روزنامه ها در وضع فعلی موظفند از نشر مقاالت و اخباری كه قوای مسلح را  تضعيف می نماید،

جداً خودداری نمایند؛ 

كه امروز تضعيف این قوا عقالً و شرعاً حرام و     كمک به ضد انقالب است. 

من كراراً از نيروهای مسلح عزیز پشتيبانی نموده ام؛ 

و امروز     كه آنان در جبهه جنگ با صدام كافر هستند، 

تشکر می كنم و از زحمات آنان قدردانی     می نمایم، 

و از خداوند متعال توفيق و پيروزی برای آنان طلب می نمایم. 

 - اكيداً همة قشرهای ملت و ارگان های دولتی موظف شرعی هستند كه

 دست     از مخالفت های جزیی كه دارند، بردارند،

و با مخالفت خود كمک به دشمنان اسالم ننمایند.  

   والسالم. 
  روح اهلل الموسوی الخمينی1

 

موضع گيری های مقامات كشور

1- آیت اهلل خامنه ای

ایشان که در آن روزها نمايندةامامدرارتش بودند، طی یک سخنرانی رادیویی فرمودند: 
»... دولت دست نشانده و مزدور عراق، تجاوز هوایى را به حریم جمهورى اسالمى 
ایران آغاز كرد و به چند پایگاه هوایى حمله نموده است. ما تا كنون نخواسته  بودیم حمله 
كنيم، اما ارتش جمهورى اسالمى، تجاوز این بعثى هاى دست نشانده را تحمل نمى كند و 

درس تلخى به صدام خواهد داد. 
مردم عزیز به پادگان هاى نظامى نزدیك نشوند و در انتظار لحظة انجام مسئوليت 

همگانى كه از سوى رهبر عظيم الشأن محّول خواهد شد، باشند.«2

2- بنی صدر،  رئيس جمهور

»... ما از پيروزى انقالب اسالمى ایران تا این لحظه هيچ گاه خواهان درگيرى نظامى با 
۱- صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۲8

۲- روزنامة جمهوری اسالمی، ۱۳59/07/0۱
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دولت بعث عراق نبودیم... 
اطالعات ما از یك ماه و نيم پيش به این طرف واقعيت پيدا كرد و رژیم بعث تجاوز 

به مرزها را آغاز كرد... 
عراقى ها چند روز پيش توسط سفير فلسطين گفته بودند كه ما مى خواهيم آن چه را 

قرارداد الجزیره به ما داده است، باز پس بگيریم و هدف دیگرى نداریم...
امروز آنها به فرودگاه هاى ما حمله كردند. به گمان این كه ما غافليم و آنها مى توانند همان 
بالیى كه ارتش موشه دایان )وزیر دفاع اسرائيل در جنگ 1967 ميالدى( و نيروى هوایى 

اسرائيل به كمك »سيا« بر سر فرودگاه هاى مصر آورد، بر سر فرودگاه هاى ما بياورد... 
روزى كه من از سوى امام به فرماندهى نيروهاى مسلّح منصوب شدم، صحبت از بين 
رفتن ارتش جمهورى اسالمى بود و صدام به خود نوید مى داد كه نيروى هوایى ما دو سال 

طول مى كشد تا نيروى هوایى شود...
در این مدت، كوشش من این بود كه ارتش هم انسجام بيابد و هم روحية اسالمى پيدا 

كند و این روحيه در او تقویت بشود تا نيرومند بشود براى دفاع از مرزها...
امروز مردم ما مى توانند شاهد فداكارى ارتش باشند...

سپاه پاسداران و نيروهاى كميتة  ما دوش به دوش به  عنوان بيانگران هيجان اسالمى 
انقالبى خواهند جنگيد و این جنگ كه به ما تحميل شده است، باید سرنوشت رژیم 

تبه كارى را معلوم كند كه از سوى دشمنان مأمور شده به ما ضربه بزند.«1

3- حجت االسالم و المسلمين هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی

»... من این جنگ را بخشى از یك توطئة بزرگ مى دانم كه ساده نيست و یك بخشى 
از این توطئة بزرگ است كه به عهدة عراق گذاشته شده است... 

از صدور انقالب برداشت نادرستى مى شود. 
هيچ وقت نظر امام یا دیگران این نبوده كه ما با جنگ و دعوا،

بخواهيم انقالبمان را صادر كنيم. 
انقالب ما یك انقالب فكرى و مكتبى است. 

۱- روزنامة انقالب اسالمی، 59/07/0۱
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ما باید فكر و مكتبمان را تبليغ كنيم و از این كه فكر ما براى دولت یك كشور دیگرى 
ایجاد مزاحمت كند، ابایى نداریم.«1

4- شهيد رجایی، نخست وزیر

»... در حملة امروز ضربه هاى سهمگين بر پيكر عراق وارد شد... 
ما این واقعه را براى تداوم انقالب به فال نيك مى گيریم و چنان درسى به سرانگشتان 

ستم و استكبار جهانى مى دهيم كه اربابانشان نيز براى هميشه پشيمان گردند... 
ما به ملت مسلمان ایران اطمينان مى دهيم كه مرگ رژیم حاكم عراق فرارسيده و 
این خداست كه بدین وسيله مى خواهد ملت ما را همراه با ملت عراق در افتخار سرنگونى 

صدام و رژیم نفرینى اش شریك گرداند...
دولت جمهورى اسالمى ایران با یارى خدا،

 و پشتوانة خون شهيدان و ملّت شهيدپرور مسلمان،
 این دست تجاوزگر را از كتف قطع خواهد كرد.«2

مواضع منافقانة قدرت ها و رسانه ها

طبق معمول موضع گیری های قدرت های سلطه گر و رسانه های آنها که انقالب اسالمی 
نمی توانست با آنها تعامل داشته باشد، حمایت از رژیم عراق یا  ابراز خرسندی از شروع جنگ 

علیه انقالب اسالمی ایران بود. 
برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم:

الف( روزنامة پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی:
»آمریكا به  عنوان بخشى از اقدام جهانى براى ایجاد منطقة تحت سلطة خود، ایران را 

در مقابل عراق قرار داده است!!«
راستی که وقاحت هم حدی دارد. اتحاد جماهیر شوروی که خون مردم مسلمان را به طور 
دایم بر زمین می ریخت، بزرگ ترین حامی رژیم بعث عراق بود. مسکو که هیچ توجیهی برای 

۱- روزنامة جمهوری اسالمی، 59/07/0۱
۲- روزنامة اطالعات، 59/07/0۱
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حمله عراق به ایران نداشت، وقیحانه ایران را آغازگر جنگ معرفی می کرد.

ب( روزنامه الوطن چاپ کویت:
»كشورهاى عرب خليج فارس به كشتى هاى نيروهاى دریایى عراق اجاز دادند براى 

دفاع از خود وارد آب هاى این كشورها شوند.«

ج( حزب دموکرات کردستان عراق:
»حزب دموكرات كردستان عراق از لغو قرارداد 1975 الجزایر ميان ایران و عراق 

حمایت كرد و اعالم كرد:
آماده است امكانات خود را براى باز پس گيرى سرزمين هاى ملى عراق و حفظ حقوق 

قانونى این كشور در اختيار مقامات عراق قرار دهد.«1

آمریکا تحریک كنندة صدام برای جنگ

هرچند صدام از سال ها پیش خواب سلطه بر منطقه را می دید و میل باطنی خود را در این مورد 
گه گاه ابراز می کرد، اما رژیم های مرتجع منطقه و کشورهای استعمارگر به  خصوص آمریکا نقش 

بسیاری در تحریک وی به جنگ داشتند. 
موضوعزيراينتجزيهوتحليلراثابتمیكند:

-برژينسكی« به عنوان مغز متفکر و تصمیم گیرندة آمریکا برای مقابله با ایران، برنامة مذاکرة 
محرمانة مقامات عالی رتبة آمریکا و عراق را در تیرماه 1359 طراحی کرد. 

به گزارش نشريةآمريكايی»نيويورکتايمز« هدف از این دیدار بحث و مذاکره دربارة 
راه های هماهنگ کردن فعالیت های آمریکا و عراق در مخالفت با سیاست های ایران بود. 

برژینسکی، صدام را نیروی متعادل کنندة آیت اهلل خمینی تلقی می کرد. مالقات محرمانة 
صدام و برژینسکی در مرز اردن به  منزلة چراغ سبز آمریکا به عراق برای آغاز جنگ بود و 
این تلقی را در صدام به  وجود آورد که در صورت حمله به ایران، مورد حمایت آمریکا قرار 

خواهد گرفت. 
۱- روزشمار جنگ ايران و عراق، ج 4، ص 64
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سه ماه پس از تجاوز نظامی عراق به ایران، طارق عزیز طی سفر به فرانسه خبر مالقات صدام 
و برژینسکی را در اختیار مجلة فیگارو قرار داد. 

گزارش فیگارو چنین است:
»جریان جنگ ایران و عراق در واقع از ژوئن گذشته )تيرماه 1359( زمانى آغاز شد 
كه برژینسكى به اردن سفر كرد و در مرز اردن و عراق با شخص صدام مالقات كرد و 
قول داد كه از صدام كامالً حمایت نماید و این امر را تفهيم كرد كه آمریكا با آرزوى عراق 
در مورد »شط العرب« و احتماالً برقرارى یك جمهورى عربستان در این منطقه مخالفت 
نخواهد كرد و باالخره كلية اقدامات، به كشاندن عراق به جنگ عليه ایران منجر شد و 
پيش بينى ها چنين بود كه اگر بغداد پيروز بشود، ایران بى ثبات مى شود و رژیم جمهورى 

اسالمى از ميان مى رود و یك دولت طرفدار غرب جاى آن به قدرت مى رسد.«1

درآغاز

در شروع جنگ که دسترسی به اسناد دشوار بود، همة مقامات کشورمان و در رأس همه 
حضرت امام خمینی)ره( اعتقاد داشتند که صدام بدون جلب نظر آمریکا امکان حمله به ایران 
را نداشت. بعدها و به  خصوص در روزهایی که آتش جنگ شعله ور و گسترده بود، به تدریج 
با انتشار اسناد آغاز جنگ، معلوم شد که این آمریکای خون خوار است که در پشت هر جنایت 

و پشتیبان هر جنایتکاری است. 
حضرت امام)ره( به کرات و به بهانه های مختلف پس از آغاز جنگ، از نقش اساسی آمریکا 

در تحریک صدام به آغاز جنگ سخن گفتند؛ به  طوری که:
برایآحادمردمهمروشنبودكهدرحقيقت،

ماباآمريكامیجنگيمنهباصدام.

ایشان صریحاً اظهار می فرمایند:
»آمریكا دشمن شمارة یك مردم محروم و مستضعف جهان است. 

آمریكا براى سيطرة سياسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خویش بر جهان زیرسلطه، 
از هيچ جنایتى خوددارى نمى نماید. 

۱- سیری در جنگ ايران و عراق، از آغاز تا پايان جنگ، کیهان، يک شنبه ۲0 آبان ۱۳78، ص ۲۲



125 وقایع سال دوم انقالب

بين الملل  صهيونيسم  به  وسيلة  كه  وسيعش  تبليغات  با  را  جهان  مظلوم  مردم  او 
سازماندهى مى گردد، استعمار مى نماید.

او با ایادى مرموز و خيانتكارش، چنان خون مردم بى پناه را مى مكد كه گویى در جهان 
هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند. 

ایران كه خواسته است از هر جهت با این شيطان بزرگ قطع رابطه كند،
                                                امروز گرفتار جنگ هاى تحميلى است. 
                  آمریكا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بریزد«.1

صدام آغازگر جنگ

این جنگ که  جزء نادرترین جنگ ها بود، در مقطع بسیار حساسی بر ما تحمیل شد. 
آمریکا که محرک اصلی صدام برای آغاز جنگ بود و تا آخر از او حمایت کرد، متحدین 
خود اعم از اروپا، اسرائیل و عمدة کشورهای عرب به خصوص کشورهای عرب خلیج فارس 

را تشویق به حمایت نظامی، فکری و سیاسی از صدام کرد. 
همچنین اتحاد جماهیر شوروی و بسیاری از کشورهای کمونیستی نیز از صدام در طول 
جنگ حمایت می کردند. صداممغروروخودشيفته، وقتی این همه حمایت را مشاهده کرد، روز

26شهريور1359 طی مصاحبه ای درمجلسعراق گفت: 
»در برابر شما اعالم مى كنم كه:

ما قرارداد مارس 1975 الجزایر را كامالً ملغى مى دانيم. 
ما تصميم تاریخى خود را براى اعادة حاكميت كامل خود بر سرزمين،

و آب خود اتخاذ كرده ایم. 
رژیم عراق تصميم گرفته است سرزمين هاى خود را با توسل به زور پس بگيرد«.2

بدین سان جنگ آغاز شد؛ جنگی ناخواسته و طوالنی و پرهزینه؛ جنگی که از آغاز ما 
خواستار آن نبودیم، چون عالوه  بر این که ما خواستار جنگ نبودیم، آمادگی نظامی هم نداشتیم. 
ارتش ما تازه داشت خود را در مسیر ملی و استقالل می دید و در مسیر عزت و سربلندی پیش 
می رفت. این عدم آمادگی نظامی را، کشورهای مختلف می دانستند. اما امپریالیزم ضعف قوای 

۱- صحیفة امام ج ،۱۳ ص 8۳
۲- خبرگزاری پارس، به نقل از راديو عراق، ۱۳97/06/۲6
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نظامی ما را صد برابر بدتر از آن چه بود، معرفی می کرد. 
نشریة »هرالدتريبيون« نوشت:

»تحليل گران آمریكایى معتقدند كه در حال حاضر ارتش ایران قادر نيست از مرزهاى 
كشور عليه هرگونه تهاجم مشخص، دفاع نموده و در یك جنگ سخت و سنگين بيش از 

چند روز و شاید یك یا دو هفته دوام بياورد.«1
این نوع تجزیه و تحلیل های غلط و غیرعلمی هر جاهلی را وامی داشت که حساب خود را 
با انقالب اسالمی تصفیه کند؛ به  خصوص جاهلی مانند صدام که از سال ها پیش خواب سلطه 

بر منطقه را مستدام برای خود مرور می کرد. 

رهبری  مدبرانة امام)ره( در جنگ

ما هر قدر بخواهیم در مورد رهبری خردمندانه و دقیق حضرت امام)ره( در موضوعات 
مختلف بگوییم و بنویسیم، مسلماً کم نوشته ایم. مردم ما خردمندی های بی چون و چرای امام)ره( 
را در هدایت انقالب و در روزهای بسیار بسیار سخت ماه های دی و بهمن 57 به یاد می آورند؛ در 
روزهایی که هر روز خون مردم حق گو، حق جو و حق شناس ما در شهرهای کوچک و بزرگ 
به دست رژیم شاهنشاهی بر زمین می ریخت و همة افراد اهل حل و عقد2 احساس خطر می کردند 

و به زبان های مختلف به امام)ره( می گفتند که:
                    اگر شاپور بختیار سقوط کند، 

                    امرای ارتش دست به کودتای خونین خواهند زد.
امام )ره( می فرمودند:

- شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شاه را با ِحّدت و ِشّدت ادامه دهید. 
                                                           بختیـار عنصـر بـی ارزشـی است. 
       در حقیقت این آمریکاست که از زبان بختیار، ما را تهدید می کند.3

این گفتمان پس از بازگشت امام به کشور جّدی تر و فراگیرتر شد. در آن روزها جبهة 
ملی، نهضت آزادی، منافقین، گروهک ها و احزاب سیاسی با نام و بی نام، عناصری از علما و 

۱- از خونین شهر تا خرمشهر)مرکز تحقیقان جنگ سپاه(، ص ۲۱
۲- به معنای عده ای از افراد تاثیرگذار و عالمان به شريعت

۳-  نقل به مضمون
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جمعی از بازاری ها و مبارزان قدیم و جدید، بی میل نبودند با توجه به پیروزی های چشمگیری 
که امام)ره( در جبهه های مختلف به دست آوردند و در شرایطی که روزهای سخت و دشواری 
برای انقالب وجود داشت، با یک کار انقالبی، امام شاه را فقط برای سلطنت بپذیرد و با گرفتن 
امتیازهای فراوان، شاپور بختیار را به عنوان نخست وزیر قبول نماید؛ اما کارها به گونه ای سامان 

داده شود که قدرت برتر و تصمیم گیری در موارد مختلف به دست نیروهای انقالب باشد.
حضرت امام)ره( در دل بر این پیشنهادها می خندیدند که عده ای چقدر ساده  اند. آمریکا در 
ایران به بن بست کامل رسیده و در کوتاه مدت از شاپور بختیار حمایت می کند، ولی اگر اوضاع 
ایران وفق مراد آمریکا شد، دست به یک تحول زیربنایی خواهد زد و با از دور خارج کردن 
بختیار معتاِد وابسته، و پس از یک سرکوب پُرتلفات، شاه را مجدداً به قدرت باز می گرداند و 
به دست شاه که طی یک سال گذشته از دست امام خمینی و هواداران امام به  شدت تضعیف و 

تحقیر شده، از مردم انتقام خواهد گرفت.
                           این راهبرد امام بود. 

امام هرگز این راهبرد خود را که اساسی ترین و صحیح ترین تدبیر ایشان در پیروزی انقالب 
و تشکیل حکومت جمهوری بود، از دست ندادند. 

در این عرصه حضرت امام نه تنها تحت تأثیر دیگر نظریه ها قرار نگرفتند، بلکه اصوالً به 
صاحبان چنان تجزیه و تحلیل هایی بها ندادند.

راهبرد امام در مورد جنگ

حضرت امام با همان راهبردی که انقالب را به پیروزی سریع رساندند، جنگ هشت ساله را 
هم اداره کردند. وقتی که جنگ در تاریخ 59/06/31 آغاز شد، عمدة مسئوالن می دانستند که 

این یک جنگ ساده و با بهانه های ساده نیست. 
صدام دنبال تنها به دنبال حاکمیت بر شط العرب و یا اصالح قرارداد 1975 الجزایر نبود.

همه می دانیم که جنگ جهانی اول به مدت 4 سال از 1914 تا 1918 طول کشید. جنگ 
جهانی دوم هم 6 سال به درازا انجامید، از 1939 تا 1945 میالدی. اما جنگ صدام علیه جمهوری 
اسالمی از 1359 تا 1367 به مدت 8 سال طول کشید. جنگی طوالنی که از جنگ جهانی اول 

طوالنی تر بود. 



همگام با انقالب اسالمی128

استكباروارتجاعازتحميلجنگچندهدفرادنبالمیكرد: 
1- شکست کامل انقالب اسالمی

2- بازگرداندن رژیم شاهنشاهی به ایران
در مورد هدف اول مشخص بود که اگر آمریکا در تحمیل جنگ نتیجه می گرفت، چنان 
به سرکوب اسالم و مسلمانان به  خصوص شیعیان می پرداخت که دیگر نه از تاک نشان ماند و 

نه از تاک نشان. 
درحقيقتمیتوانگفتكه:

آمريكايکهدفقلبیودرونیداشت،
وآنهمشكستانقالب،

وسلطةمجددبركشورمابود.
ما فقط می توانیم راجع به راهبردآمريكادراينمورد اشاره کنیم که مديركلسيادر اظهارنظری 

بیان داشت که:
-ماطوریايرانراساختيمتابتوانيمصدسال،

برايرانحكومتكنيم.1
بزرگ ترین  وقتی  هستند،  سفید  کاخ  برای  اصلی  تصمیم سازان  که  آمریکایی  مقامات 
شکست ممکن را از انقالب اسالمی و از تسخیر النة جاسوسی خود در ایران خوردند، اگر 
روزی مجدداً به ایران باز می گشتند، هرکاری الزم بود انجام می دادند که حداقل تا 50 سال هیچ 

حادثة کوچک و بزرگی در ایران علیه آنها روی ندهد.
َوَما َتَشاُءوَن ِإاَلّ َأْن َيَشاَء اهللُ َرُبّ الَْعالَِميَن 2

)آن چه شما بخواهید نمی شود،
 بلکه کارهای هستی تماماً بر وفق نظر پروردگار عالم پیش می رود.(

ما باید آیة فوق را به کّرات بخوانیم و به معانی عرفانی ارزندة آن واقف گردیم و تفسیر آن 
را بر جان و دل خود بنشانیم و بگوییم و تکرار کنیم که:

-درهمهجاودرهمهحال،
فقطوفقطخداهمهكارهاست.

۱- همگام با انقالب اسالمی، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص ۳05
۲- سورة تکوير، آية ۲9
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-پيروزیامامدرمبارزهباشاهوحاميانشيکنمايشپرشكوهازلطفآشكارخداوندبود.

-اشغالالنةجاسوسیآمريكادرتهرانهمعنايتپروردگاربود. چون مرکز توطئة مستمر و 

وسیع علیه انقالب سفارت آمریکا بود. 
-پيروزیدرجنگ8ساله،فقطوفقطبهدليلحمايتپروردگاربود.

توقف پیشروی دشمن

در یک نگـاه دقیق کارشناسانه می توان گفت و بر آن اصرار داشت که :
-دشمنبعثیازهفتههایدوموسوممهرماه1359شكستخورد.

اگر اهداف آشکار و پنهان صدام و حامیان داخلی، خارجی و منطقه ای  او از جنگ با ایران 
اسالمی را تجزیة کشور و نابودی انقالب اسالمی بدانیم، 

- و اگر خبر و تجزیه و تحلیل امرای خون خوار ارتش شاه هم بر آن بیفزاییم که می گفتند:
» ارتش ایران متالشى شده و روحية مقاومت در برابر ارتش عراق را ندارد.«

- همچنین اظهار نظر کارشناسان آمریکایی که اعتقاد داشتند ساز و برگ نظامی پیشرفته ای 
که در اختیار ارتش ایران است، به  دلیل تحریم فاقد کارآیی است؛ چون هم مهمات ندارند و 

هم لوازم یدکی.
گرچه این همه جنجال علیه ایران و جّوسازی علیه ارتش و نیروهای مسلّح ایران تا حدی 

درست بود، اما همة مخالفان ایران و طرفداران صدام از دو موضوع غافل بودند:
1- ارتش ایران با نََفس الهی حضرت امام، از همان هفته های آغازین جنگ تغییر کرده و الهی 
شده بود؛ همچنان که گروهی از بدنة ارتش که مسلماِن معتقد بودند با پیوستن به بدنة انقالب در 

ماه های دی و بهمن 57، ارتش شاه را به نفع انقالب از کار انداختند. 
2- از روزی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم موجودیت کرد و نقش های اساسی و 
برجسته ای را به  عهده گرفت، سهم ارزنده ای در تحکیم پایه های انقالب داشت و موجب یأس 

دشمنان و امیِد دوستان انقالب شد. 
سپاه پاسداران از همان روزهای اولیة پیروزی انقالب، در شهرها، روستاها و در نقاط مرزی 
با ضد انقالب درگیر بود و قبل از شروع رسمی جنگ با مزدوران بیگانه و عناصر اطالعاتی 

عراق به  شدت در تقابل بود و ضربات مهلک فراوانی برآنها وارد آورده بود.
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غفلت دشمن

خوشبختانه دشمن از هر دو موهبت توفندة انقالب بی اطالع بود. به رغم ادعاها و امکانات 
آمریکا، خیلی بعید است که آنها قبل از شروع جنگ به وجود و اهمیت این موضوع پی  برده 

باشند. شاید بشود گفت:
- اگر آمریکایی ها به وجود چنان موقعیتی پی  برده بودند، شاید تجاهل کردند تا رژیم بعث 
عراق در حمله به ایران دچار تردید نشود و یا به دلیل آن که آمریکایی ها اصوالً برای دشمنان و 

مخالفان خود موقعیت و برتری قایل نیستند، به روی خود نیاورند.
دشمن بعثی در روز اول جنگ به بسیاری از فرودگاه های نظامی کشور حمله کرد به این امید 
که هواپیماهای نظامی و باند فرودگاه ها را از کار بیندازد تا نیروی هوایی انقالب نتواند در برابر 
حمالت هواپیماهای عراقی واکنش نشان دهد. درست همان تاکتیکی که رژیم صهیونیستی در 
روز اول جنگ 1967 تمامی فرودگاه های مصر،  سوریه و اردن را با تمامی هواپیماهای نظامی 
اعراب را از کار انداخت تا عرب ها نتوانند در برابر حمالت هواپیماهای اسرائیل واکنشی از خود 

نشان دهند.
به  هرحال این یک تاکتیک صهیونیستی بود، اما ارتش ما چون از ماه ها قبل خود را برای 
دفاع در برابر تهاجم عراق آماده کرده بود، آن روز هم کاماًل آماده بود. بنابراین، از 60 حملة 
هوایی  در روز 31 شهریور،کار چشم گیری نتوانستند انجام دهند. برعکس، پس از حمالت 

هوایی عراق، 140 هواپیمای جنگی ایران، برای بمباران جنگ افروزان به پرواز درآمدند.
 بهتر است خبر آن را به نقل از آیت اهلل خامنه ای نمایندة امام در شورای  عالی دفاع بشنویم:

»نيروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران از صبح امروز 15 مركز مهم نظامى عراق 
ازجمله جنوب بغداد و شهر موصل را هدف قرار دادند. 

در این عمليات 140 هواپيما مأموریت داشتند كه تقریباً همگى به سالمت برگشته اند. 
از بعدازظهر دیروز حمالت هوایى عراق شروع شد و تا نيمه شب 10 ميگ عراق سرنگون 

شد. 
در این مدت یك هواپيماى فانتوم ما آسيب دید و برنگشت. 

یكى دو ساعت بعد از حملة آنها، حمالت هوایى ایران شروع شد.«1

۱-  نشرية مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، سه شنبه 59/07/0۱
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به پرواز درآمدن 140 هواپیمای جنگندة ایرانی بر فراز عراق شگفتی زیادی به همراه داشت. 
راديوبعثعراقپس از حمالت اولیة میگ های خود گفت:

»امروز هواپيماهاى جنگندة ارتش عراق به اهداف مهمى در اعماق خارج ایران ضربه 
زدند. ازجمله:

1- پایگاه هوایى مهرآباد در نزدیكى تهران.
2- پایگاه هوایى و غيرهوایى شيراز

3- پایگاه نظامى بوشهر
4- فرودگاه دزفول

5- پایگاه نظامى شاهرخى در همدان
6- پایگاه نظامى خاتمى در اصفهان!

7- فرودگاه نظامى تبریز
8- فرودگاه نظامى آغاجارى

9- فرودگاه نظامى وابسته به فرماندهى كرمانشاه!
10- فرودگاه اهواز در عربستان ]منظور استان خوزستان است[!؟

البته رادیو عراق به سقوط یک فروند هواپیمای خود در خاک ایران اعتراف کرد.«1

تداوم جنگ

مدت زیادی از شروع جنگ نگذشته بود که هیچ بارقة امیدی برای پیروزی عراق بر 
ایران مشاهده نمی شد و از فتح یک هفته ای خوزستان و سه هفته ای تهران کمترین اثری نبود. 
برعکس، پرواز مستمر هواپیماهای نیروی هوایی ایران بر فراز مراکز استراتژیک عراق و وارد 
آمدن ضربات ویران گر و تحقیر کننده، اعصاب سران حزب بعث و شخص صدام را خرد کرد. 

باالخره جنگ بود و تلفات فراوان و خسارت های زیاد برای طرفین؛ با این تفاوت که:
                                            صدامجنگرابرماتحميلكرد،ولیمادفاعمیكرديم. 

مهم تر این که حزبضداسالموفاشيستیبعث، الهام بخش سران عراق بود، ولی مادستورات
پروردگارمتعالورهنمودهایائمةمعصومين)ع(راسرلوحةهمةامورخودقراردادهبوديم.

۱- روزشمار جنگ ايران و عراق، ج 4، ص 57
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پُر واضح است که حق را با هیچ مرام و قانونی نمی شد به متجاوزان بعثی داد؛ ولی:
 دفاعامریواجببود،
وتمامیمقرراتبينالمللیدفاعمشروعكشورهارا،

بهرسميتشناختهاست.  

همچنین كشتههایمادرجبهههاشهيدمحسوبمیشدند.
زیرا افتخارشان در این بود که:

در راهپاسداریازنظاماسالمیتحتاشرافولیفقيه،
 جان خود را از دست می دهند. 
این موضوع بسیار مهم است. 

                                                        چون:
 راهيانراهشرفوعّزتهرگزنمیميرند،
ومرگونابودیبرایغيرمعتقدهاست.

شاعر می گوید:
مردهرازندهنخوانندكهمرگدرپیاوستبلكهزندهستشهيدیكهحياتشزقفاست

صدام احمق
در روایت آمده است که فرموده اند:

اَلَْحْمُد هلِلِ الّذى َجَعَلَ اَْعدائَنا ِمَن الُْحَمقاِء
)سپاس مخصوص خدايی است که دشمنان ما را احمق ها قرار داده است.(

راستی که صدام و سران حزب بعث را می توان در فهرست افراد احمق  قرار داد.
- اگر صدامی ها از عقل کافی برخوردار بودند، هرگز به خود اجازه نمی دادند به ایران 

اسالمی حملة نظامی کنند. 
- اگر صدام احمق نبود، هوس کشورگشایی نمی کرد. 

- اگر رهبران حزب بعث خردمند بودند، قبل از این که بخواهند به ایران حمله کنند، به خود 
می گفتند:

'' وقتی مردم به پاخاستة ایران توانستند ارتش شاه را شکست دهند، به راحتی می توانند ارتش 
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عراق را هم درهم بشکنند.'' 
با در نظر گرفتن این که آمریکا و متحدانش از شاه حمایت می کردند، ولی حزب بعث 
هیچ پایگاه مردمی نداشت و کسی جز ظلم و آدم کشی چیزی از آنان ندیده بود، چگونه 

می خواستند بر ایران انقالبی غلبه کنند!!
البته از شخص جاهلی مانند صدام چنین کارهای غیرعاقالنه بعید نبود. صدام پس از ناکامی 
در جنگ با ایران و شکست ذلّت بار از رزمندگان اسالم، به کشور کویت حمله کرد و در مدت 
سه روز سراسر کویت را به اشغال خود درآورد و عمده دارایی های منقول، اعم از دولتی و 

مردمی کویت را از این کشور به یغما برد.
کشورهای استکباری به  منظور فشار بر ایران و افزایش تلفات انسانی و مالی تا روزهای آخر 

جنگ هرگز اعالم نکردند که صدام آغازگر جنگ است.
اگر سازمان ملل و یا آمریکا، روسیه و اروپا که حامیان اصلی صدام در حمله به کشورمان 

بودند، یک بار اعالم می کردند که عراق جنگ را آغاز کرده است، جنگ تمام می شد.
ما بعدها در جای خود راجع به فلسفة شعار:

»جنـگ،جنـگتاپيـروزی«

توضیح کاملی خواهیم داشت. 

اسرار حمایت آمریکا از عربستان و اسرائيل از زبان یک جنایتکار اقتصادی
»جانپركينز« از اقتصاددانان مشهور آمریکایی که مدت ها عضو بانک جهانی و صندوق 
بین المللی بوده است. وی در سخنانی از اسرار پشت پردة حمایت آمریکا از عربستان و رژیم 

صهیونیستی خبر داده است.
»در اوایل دهة 70 ميالدى، اوپك از آن چه ما در اسرائيل مشغول انجامش بودیم، 
ناخشنود بود. بنابراین فروش نفت به ما را قطع كردند. برخى از شما آن صف هاى طوالنى 
را در پمپ بنزین ها به یاد دارید و ما ترس یك ركود اقتصادى دیگر را داشتيم؛ مانند 
ركود سال 1929. به همين خاطر از طرف وزارت خزانه دارى آمریكا، »ترومن« و یك 

اقتصاددان دیگر آمدند و گفتند:
- ما نمى توانيم بيش از این به اوپك اجازه دهيم كه ما را تحت فشار قرار دهد. شما 
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باید نقشه اى طراحى كنيد كه این اتفاق دیگر نيفتد.
 ما مى دانستيم كه آن نقشه باید عربستان سعودى را در بر بگيرد. زیرا كه آن كشور 
بيش از هر كشور دیگرى نفت داشت و همچنين خاندان سلطنتى سعودى فاسد و فسادپذیر 
بودند. خالصه آن چه كه ما انجام دادیم و با خاندان سعودى به توافق رسيدیم، این بود 
كه: آنها مى بایست تمام درآمد حاصل از فروش نفت را به اسم سرمایه گذارى در اوراق 
بهادار دولتى آمریكا به آمریكا برمى گرداندند. وزارت خزانه دارى آمریكا سود حاصل از 
این سرمایه گذارى ها را برداشت مى كرد كه پس از چند سال به چندین تریليون دالر 
 رسيد. وزارت خزانه دارى با این سود، شركت هاى آمریكایى را استخدام كرد تا عربستان را 

براساس الگوهاى غربى شكل دهند:
ساخت مجتمع هاى پتروشيمى، كارخانه هاى آب شيرین كن، ایجاد شهرهایى در بيابان، 

مك دونالد و سایر چيزهایى كه با فرهنگ غربى ها هم سو بود.
همچنين خاندان سعودى پذیرفت كه بهاى نفت را در اندازه اى نگه دارد كه براى 

شركت هاى نفتى قابل قبول باشد. این خيلى خيلى مهم است. 
آنها پذیرفتند كه هرگز نفت را در قبال چيز دیگرى به جز دالر آمریكا معامله نكنند. 
این در اوایل دهة 70  ميالدى اتفاق افتاد. درست بعد از این كه ما معامله بر پایة طال را رها 
كردیم؛ زیرا ورشكست شده بودیم و توانایى پرداخت بدهى هایمان به كشورهاى اروپایى 

بر مبناى طال را نداشتيم؛ به همين دليل نيكسون، استاندارد طال را حذف كرد. 
خيلى زود ما نقشه اى را طراحى كردیم كه دالر را معيار سنجش بهاى نفت و داد و 

ستد آن قرار مى داد. ما موقعيتى  اى صدام مهرة قدیمی آمریکا
قبل، حین و بعد از جنگ، صدام را دست نشاندة آمریکا می دانستیم؛ هرچند همة قراین 

حاکی از وابستگی کامل صدام به آمریکا بود، اما سند قابل اعتنایی در این مورد نیافته بودیم. 
مصاحبة زیر به خوبیوابستگیصدامرابهآمريكاازدورةدانشجويی نشان 
می دهد. جاد كردیم كه براى داد و ستد در جهان از دالر آمریكا استفاده شود. بر اساس 
این نقشه، خرید و فروش نفت در همة نقاط جهان فقط در ازاى  پرداخت دالر آمریكا 
قرار گرفت و این از نظر »كورپروتاكرسى« )سيستمى اقتصادى در كنترل كمپانى ها( بسيار 

پراهميت است.« 
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بخش مربوط به ما این بود که:
»پذیرفتيم كه خاندان آل سعود را در رأس قدرت نگه داریم.

این یك توافق شگفت انگيز بود. توافق تاریخ ساز قرن بود. توافق بسيار قدرتمندى كه 
ما با عربستان سعودى بستيم، قراردادى كه به گفتة سازمان سيا، برگشت منفى و عواقب 
ناخواسته اى به همراه دارد. مثالً یكى از چيزهایى كه »بن الدن« را خيلى عصبانى مى كرد، 
محاصرة مكه و مدینه توسط »مك دونالد« و كارخانه هاى پتروشيمى و آب شيرین ُكن بود. 
همچنين این توافق مسلمانان زیادى را در تمام نقاط جهان عصبانى كرد كه اینها برخى 
از برگشت هاى منفى قرارداد بودند. اما از نظر كلى »كورپروتاكرسى«  به این قرارداد به 

عنوان یك موقعيت باورنكردنى مى نگریست.
من كار خودم را انجام داده بودم. ما متفكرین اقتصادى كار بزرگى را انجام داده 

بودیم. ما تصميم گرفتيم كه صدام حسين هم یك چنين قراردادى را بپذیرد.«

صدام مهرة قدیمی آمریکا

قبل، حين و بعد از جنگ، صدام را دست نشاندة آمریكا مى دانستيم؛ هرچند همة قراین 
حاكى از وابستگى كامل صدام به آمریكا بود، اما سند قابل اعتنایى در این مورد نيافته بودیم. 
مصاحبة زیر به خوبى وابستگى صدام را به آمریكا از دورة دانشجویى نشان مى دهد. 

صدام حسین جاسوس آمریکا

»احتماالً خيلى از شما مى دانيد كه صدام حسين براى مدت خيلى زیادى جاسوس 
آمریكا بود. ممكن است شما »عبدالكریم قاسم« را به یاد داشته باشيد كه در اوایل دهة 

60  ميالدى رئيس جمهور عراق بود. قاسم یك باور خيلى ویژه داشت؛
او مى گفت:

- سود و منفعت نفت عراق باید براى مردم عراق باشد. 
چه ایدة نو و تازه اى! اما ما این را خيلى دوست نداشتيم.

او شروع كرد به ماليات گرفتن از شركت هاى نفتى به  طور خاص: شركت نفت بریتانيا 
و چند شركت آمریكایى و همچنين تهدید به ملى كردن شركت هاى نفتى.
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ما تصمیم گرفتیم او برود

سازمان سيا یك تيم آدم كش حرفه اى به عراق فرستاد. آن تيم توسط یك مرد عراقى 
كه هنوز به دبيرستان مى رفت، هدایت مى شد.

آن ها خودرو »قاسم« را در خيابانى در بغداد گلوله باران كردند، اما قاسم كشته نشد. 
سردستةتيمآدمكشزخمیشدوبهسوريهفراركرد.

ناماوصدامحسينبود.

اومأمورسازمانسيابود.

درآنزماناوبرایماآدمكشیمیكرد.

اودرآنعملياتموفقنشد.

اینها همه تاریخ هستند. من این داستان ها را از خودم نمى سازم.
سازمان سيا مستقيم وارد شد. سپس تصاویر كشته  شدن قاسم در تلویزیون عراق پخش شد.
بعد از قاسم، آنها دایى صدام را در رأس قدرت گذاشتند و صدام شد معاون ریاست جمهورى 

و مسئول امنيت كشور و در نهایت هم رئيس جمهور  كشور عراق.     

او آدم ما بود. 

ما تعداد زیادى تانك و سالح و كارخانه هاى شيميایى به او دادیم. 
ما مى دانستيم كه آن تجهيزات براى ساخت گاز خردل و دیگر سالح هاى شيميایى 

استفاده مى شود و او آنها  را عليه ُكردها و ایرانى ها استفاده مى كند.
ما آگاه بودیم از این مسأله، اما این چيز ها را به آنها مى فروختيم. 

در دهة 80  ميالدى ما تصميم گرفتيم با صدام حسين هم قراردادى مشابه با قرارداد 
عربستان سعودى امضا كنيم، زیرا در نهایت چيزى كه ما به دنبالش هستيم، كنترل خاورميانه 

و كنترل نفت خاورميانه است.
براى آن دسته از شما كه فكر مى كنيد هدف از ایجاد اسرائيل ساخت سرزمين مادرى 

براى یهودیان است، شما به اندازة آنها فریب خورده اید!

فلسفة تشکیل اسرائیل در منطقه

شاید اندكى هم به این دليل باشد، اما هدف اصلى ساخت یك دژ و قلعه جایگزین 
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است در مركز خاورميانه.
اسرائيلى ها مانند ارتش هاى باستان كه كشتى ها را در خط اول ارتش حركت مى دادند 

استفاده مى شوند؛ آنها دژ هستند. 
رهبران آنها این را مى دانند، اما بيشتر اسرائيلى ها نمى دانند! 

آنها فكر مى كنند كه هدف ساخت سرزمين مادرى آنها بوده است.
این موفقيت بسيار بسيار غم انگيزى است و لبنانى ها و فلسطينى ها در مركز این مسأله 

هستند و عراق هم بخشى از آنان است. 
ما باید به یاد داشته باشيم كه نفت خاورميانه توسط اروپا و چين استفاده مى شود.

اگر ما خاورميانه و نفت را كنترل كنيم، در واقع ما بزرگ ترین رقباى خود یعنى ژاپن 
و اروپا را كنترل مى كنيم.«1

اعالم صدام به عنوان  آغازگر جنگ

تنها زمانی استکبار، صدام را آغازکنندة جنگ معرفی کرد که کویت در اشغال عراق بود. 
پس از آن بود که خواستار مجازات وی شدند. 

دنیا می ترسید که اگر صدام را به حال خود رها کند، طولی نمی کشد که همسایگان عراق 
مانند عربستان، اردن و سوریه هم به سرنوشت کویت مبتال شوند و به اشغال عراق درآیند.

البته این یک طرف موضوع بود. 
اما موضوع مهم تر این بود که:

استكبارجهانیتازمانیازصدامحمايتكردكهصدامبهنيابتازآنها،

باانقالباسالمیاستكبارستيز،میجنگيد.

يعنیصدامدراردوگاهآنهاقرارداشت.

 اما تعرض به کشوری مانند کویت که وابستگی به استکبار در ذات و در تار و پود آن بود، 
برای آنها قابل قبول نبود.

بنابراین عجلة آنها در محکومیت صدام به  علت اشغال کویت و برنامه ریزی و یارگیری برای 
جنگ با عراق در این راستا قابل درک بود. 

۱- روزنامة جمهوری اسالمی، دوشنبه 59/07/۱۲ ، ص ۲
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صدام با حمله به ایران حماقت عمیق خود را به جهانیان نشان داد.
صدام در جنگ 8 ساله 320 هزار شهید، 2 میلیون مجروح و 1000 میلیارد دالر بر ما 

خسارت وارد آورد. 
درست است که کشور ما زیان های بسیار زیادی از رهگذر مشغولیت های شبانه روزی در 
جنگ 8 ساله متحمل شد و از انجام اموری که ما را در مسیر پیشرفت و تولید و خودکفایی قرار 

می داد، جدا انداخت، اما خسارت های بیشتری متوجه عراق شد. 
اسناد منتشر شده حاکی است که کشور عراق در جنگ 8 ساله خیلی بیشتر از ایران دچارآسیب شد.1

1- خسارت مالی  561 میلیارد دالر
2- تعداد کشته ها   105 هزار نفر

452 میلیارد دالر 3- هزینة بازسازی 
2 میلیون نفر 4-تعداد مجروحان 

2000 میلیارد دالر  5- هزینه های جنگ 

آمار صحيح

جمهـوری اسالمـی هیچ گونه ابایی نداشت که آمار شهیـدان گـران قدر خود را در جنگ 
8 ساله ارایه دهد. 

جنازه های مطهر شهدا با افتخار فراوان از جبهه ها برمی گشت و به خانواده های معظم آنها 
تحویل می شد. تشییع جنازه ها پرشکوه برگزار می شد و مراسم سوگواری سوم، هفتم، چهلم 
و سالگرد هم منعقد  بود. همه چیز آشکار بود. بنابراین آماری که دولت پس از پایان جنگ از 

شهدا ارایه داد، کاماًل درست است.
ماآغازگرجنگنبوديم؛

بلكه8سالراتماماًدفاعكرديم.

اماصدامخودباپارهكردنقرارداد1975الجزيرهعمالًواردجنگباماشد.

پس دلیلی نداشت وقتی که به هر دلیل جنگ به پایان رسید، صدام صادقانه آمار دقیقی از 
کشته های هوس رانی های خود را به مردمش ارایه دهد. آماری که روزنامه های عراق پس از  

۱- روزنامة جام جم 5/6/ 9۲، ص ۱۱
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دورة صدام از خسارات جنگ نوشته اند، به این شرح است: 
1- تعداد کشته ها              300 هزار نفر
2- تعداد مجروحان               2 میلیون نفر

3- خسارت های ناشی از جنگ   2000 میلیارد دالر
مدعیخواستكهازبيخكندريشةماغافلازآنكهخداهستدرانديشةما

آنكهدايـمهوسسـوختنمامیكردكـاشمیآمدوازدورتماشـامیكرد

هشتمین روز جنگ

برخالف تصور صدامیان و هواداران منطقه ای و حامیان بین المللی آنها، جنگ در عرصه های 
مختلف و جبهه ها ادامه یافت. آنهایی که فکر می کردند 3 روزه خوزستان را اشغال می کنند و به 

طرف مرکز کشور به راه می افتند، کاماًل در اشتباه بودند.
اصوالً دشمن آرزوهای شیطانی خود را مورد تحلیل خود قرار می دهد. 

سندزيرگويایتحليلماست:

»در هشتمين روز، هجوم نيروهاى عراقى براى اشغال خرمشهر با شكست مواجه شد. 
آبادان از آرامش نسبى برخوردار بود. 

نيروهاى دشمن تا حدودى از جادة خرمشهر، اهواز و همچنين محور شلمچه به عقب 
رانده شدند. 

در محور سوسنگرد، تالش دشمن ادامه داشت و با عبور از رود كرخه وارد سوسنگرد 
شد و به سوى حميدیه پيشروى كرد. 

در محورهاى شوش و اندیمشك، دشمن با به كارگيرى توان بيشتر و پيشروى در این 
محورها، شوش، اندیمشك و دزفول را در معرض تهدید بيشتر قرار داد. 

در منطقة ميانى در محور مهران، درگيرى ادامه یافت و ایالم مورد تهدید قرار گرفت. 
درگيرى در محورهاى گيالن غرب و قصرشيرین تشدید شد و در محور سرپل ذهاب 

دشمن تا حدودى عقب رانده شد...
در این روز هواپيماهاى دشمن عالوه  بر پشتيبانى نيروهاى زمينى، به بيش از 7 منطقه 

كشور تجاوز كرده و تعدادى از تأسيسات صنعتى و نفتى را هدف قرار دادند. 
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بنا به اظهار وزیر دفاع، نيروى هوایى ایران توانسته است صنایع نفت عراق را فلج كند 
و نزدیك به 90 فروند از جنگنده هاى متجاوز را سرنگون نماید.«1 

ارتش مکتبی
هر جنگی مشکالت خاص خود را دارد. هیچ دشمنی را نمی توان دست کم گرفت. بعضی 

از مربیان و یا فوتبالیست ها قبل از شروع بازی به جای بلند پروازی و یا اغراق، می گویند:
 - این بازی حکم فینال را دارد، یا رقیب دارای ستارگان فراوان و مربی باکفایت است. 

این یک واقعیت است. هر روز جنگ، تدبیر و تاکتیک خاص خود را دارد. همان گونه که بارها 
نوشته ایم و باز هم به َکّرات خواهیم نوشت، ارتش ما در سال 1359 آماده برای جنگ نبود. انقالب 

چاره ای جز تصفیة ارتش و بیرون راندن عناصر غیرخودی از ارتش در رده های مختلف را نداشت.
این تصفیه برای آیندة ارتش و برای تقویت انقالب امری اجتناب ناپذیر بود. بسیاری از 
ارتشی ها این سیاست را پذیرفته بودند، اما دشمنان انقالب و دشمنان مردم که بر روی بعضی 
از سران ارتش برای اقدامات ضدانقالبی حساب ویژه باز کرده بودند، از این تغییرات ناراضی 
بودند و علیه این تصمیم سنگ اندازی می کردند. ارتش در حال اجرای سیاست پاک سازی 

عناصر مزاحم بود که جنگ آغاز شد. 
در شرایط جدید فرماندهِی جواناِن متعهد در ارتش، 3 مشکل به  طور جدی خودنمایی می کرد:

1- سیاست سلسله مراتب که معنای عمیقی در ارتش داشت، در اوایل جا نیفتاده بود.
2- مقامات باالی ارتش که به هر دلیل مورد توجه انقالب قرار نگرفته  بودند، با وضع جدید 

مخالفت می کردند.
3- فرماندهان جدید، اطالعات زیادی از تشکیالت ارتش نداشتند و در وضعیتی که ارتش 

در حال پاک سازی بود، چندان مشهور و مقتدر نبودند.
اما به  رغم این مشکالت، ارتش مکتبی خوش درخشید و شرافتمندانه از انقالب دفاع کرد. 

دیگر مشکالت روزهای اولية جنگ

یکی از دالیل عمدة صدام برای تحمیل جنگ، وجود عناصر خودفروخته  در خوزستان بود 
که به زبان عربی صحبت می کردند. 

۱ - روز شمار جنگ ايران و عراق، ج 4، هجوم سراسری، ص ۱9۳
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ما از مردم عزیز خوزستان، خاطرات خوب فراوان داریم، اما متأسفانه در اوایل جنگ در هر 
منطقه ای از مناطق مرزی، گروهی مزدور در برابر انقالب قد علم کرده و ادعایی داشتند. یکی 

از آن مناطق، خوزستان بود. 
ما در جلد اول این مجموعه به  طور مفصل راجع به گروهک هایی که در خوزستان به نفع دشمن 

فعالیت می کردند، نوشته ایم.1 در این جا نیز از خیانت های همان گروهک ها سندی ارایه می دهیم:
»در محور اهواز در مسير جادة اصلى خرمشهر - اهواز كه نيروهاى عراقى دیروز تا 
حدود 30-20 كيلومترى اهواز پيش آمده بودند، امروز با تالش نيروهاى خودى تا شعاع 
60 كيلومترى عقب رانده شدند و عالوه بر آن، عراقى ها مجبور شدند از اطراف جاده نيز تا 

فاصله 20 كيلومترى به  سوى مرز عقب نشينى كنند. 
درگيرى در این جبهه همچنان ادامه دارد. شواهد موجود حاكى است در بعضى نقاط 
اهواز، از جمله كنار پل، كارخانة نورد و حتى داخل پادگان، عوامل دشمن، شب ها با چراغ 

منازل، نورافكن یا گلوله هاى منّور، به دشمن عالمت مى دهند. 
همچنين عوامل ستون پنجم دشمن حتى بعضى از كماندوهاى عراقى با لباس محلى با 
موتور در شهر یا روستاهاى اطراف جبهه رفت و آمد كرده، اخبار الزم را براى دشمن مى برند.

 از این نوع مسائل )مشكالت( در مناطق عرب زبان بسيار است.2«
ما تا روزهای پایانی جنگ از این نوع مشکالت فراوان داشتیم. 

تثبيت جنگ

هرچند در روزها و هفته های آغازین جنگ، دشمن بعثی با خشونت تمام در اغلب جبهه ها 
دست برتر را داشت، ولی به  تدریج نیروهای مسلّح ما اعم از ارتش، سپاه پاسداران و بسیج 

مردمی در رویارویی با رژیم بعث عراق، الحق که خوش درخشیدند. 
دشمنان بدعهد و خوش خیال که خواب تسخیر سه روزة خوزستان را داشتند، نتوانستند بر 

شهرهایی از خوزستان عزیز به جز خرمشهر، سوسنگرد و هویزه تسلط پیدا کنند. 
آنها بسیار تالش کردند که آبادان را هم به اشغال درآوردند و حتی به 80 درصد از حومة 
شهر نیز وارد شدند و تا حد زیادی  محاصرة آبادان را انجام دادند؛ اما نیروهای خودی از همان 

۱- همگام با انقالب اسالمی، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص ۱95
۲- روز شمار جنگ، ج 4، ص ۱94



همگام با انقالب اسالمی142

20 درصد مرزهای دشوار و ناامن به تجهیز و تقویت نیروها و رساندن ساز و برگ جدید و تهیة 
مایحتاج رزمندگان پرداختند.

نقش حجت االسالم والمسلمین مرحوم آقای جمی، امام جمعه شجاع، متعهد و آبرومند 
آبادان در حفظ شهر از اشغال متجاوزان، بسیار چشمگیر بود.

گفتنی است  شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران وآیت اهلل خامنه ای نمایندة شورای انقالب 
در ارتش نیز از همان روزهای اولیة جنگ تقریباً تمام وقت خود را با رزمندگان می گذراندند و 

نقش  زیادی در هدایت فکری و معنوی آنان برای عقب راندن دشمن داشتند.
دشمن بعثی که روحیة ارتش ایران را بسیار پایین تصور می کرد، در برابر جنگندگی رزمندگان 
اسالم مات و مبهوت شده بودند. همین آمادگی رزمی نیروهای مسلّح باعث شد که ارتش تا دندان 
مسلّح و بسیار خشن و مغرور عراق، پس از آن که مناطقی از کشورمان را در نوروز 1360 اشغال 

کردند، دیگر هرگز نتوانستند در هیچ جبهه ای حتی چند متر پیشروی کنند. 

اشغال خرمشهر

در سی وپنجمین روز جنگ و در روز پنجم آبان ماه 1359، شهر قهرمان پرور، مقاوم و حماسه ساز 
خرمشهر پس از حدود 40 روز پایمردی و رشادت مثال زدنی به اشغال نیروهای بعث عراق درآمد.1 
البته اشغال شهر بزرگی مانند خرمشهر که نقطه اتصال و پایانی راه آهن کشور و اسکلة بزرگ و 
مهمش یکی از شلوغ ترین و پررونق ترین اسکله ها بود و مردم مقاومش نمونه ای از مردم مقاوم و 
حماسه ساز ایران اسالمی بودند، چیزی نبود که به راحتی قابل تحمل باشد. به همین دلیل مقاومت های 
جوانان این شهر خوش درخشید و بسیاری از مردم شهر در جبهه هایش شهید شدند؛ این بود که 

خرمشهر قهرمان به خاطر پایمردی ها و خون فشانی هایش به خونین شهر تغییر نام یافت. 
به  رغم تمامی این مسائل، اشغال خرمشهر به اندازه ای که در عراق بازتات داشت، در ایران 
نداشت. صدام بود که اشغال خرمشهر را کلید اشغال خوزستان می دانست. به همین دلیل آنها 
این شهر را به  صورت یک دژ مستحکم و نفوذ ناپذیر و ماندگار در دست خودشان می دانستند. 
ما بعدها خواهیم نوشت که صدام در مورد پیروزی های مرحله ای خود در جنگ، اشغال 

خرمشهر را مثال می زد. او حتی در پاسخ خبرنگاران اروپایی که از وی پرسیده بودند:
۱- روزشمار جنگ ايران و عراق، ج 4، ص 565
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 »ایرانى ها مصمم هستند كه خرمشهر را بازپس بگيرند«
 گفت:

»اگر ایرانى ها خرمشهر را بازپس بگيرند، من كليد بغداد را به آنها خواهم داد.«
2 ماه و 17 روز پس از اشغال خرمشهر-22 دی ماه 1359- »هويزه« هم به تسخیر صدامیان درآمد. 

اشغالهويزهپايانپيشرویهایصدامدرجنگ،

وروزبسيارمهمیدرتاريخجنگتحميلیاست. 

از آن به بعد این قوای ایرانی بودند که مرتب بر سر و روی صدامیان آتش می ریختند و 
ارتش عراق فقط دفاع می کرد. 

دو هفته پس از آغاز جنگ

مدت زیادی از آغاز جنگ نگذشته بود که بطالن نظریة ضعف ارتش ایران بر دوست و 
دشمن آشکار شد. دشمنان انقالب اسالمی در بهت و ناباوری به سر می بردند و دست حسرت 
می فشردند و از کاری که تحت عنوان تحمیل جنگ به ایران اسالمی برای تضعیف و شکست 

جمهوری اسالمی انجام داده بودند، پشیمان بودند؛ زیرا: 
1-سه ساعت پس از آغاز جنگ در روز 31 شهریورماه 1359 بود که 140 فروند هواپیمای 

جنگندة بمب افکن ما مناطقی را در اعماق خاک عراق بمباران کردند.
2- شلیک 200 هزار گلولة توپ بر مواضع ارتش عراق در هفتة اول جنگ.

3- حملة زمینی و هوایی گسترده و فراگیر در روزهای اول جنگ.
4- عملیات شبانه روزی سپاه پاسداران بر روی نیروهای مسلّح عراق و به  دست آوردن 

اطالعات از سنگرهای دشمن و سپس بمباران و گلوله باران آنها.
)بسیار اتفاق می افتاد که برادران پـرتالش، متعهد و از جـان گـذشتة سپاه پاسـداران برای 
به  دست آوردن اطالعات از دشمن، شب ها تا مراکز نیروهای عراقی پیش می رفتند و حتی 

تانک های آنها را که معموالً در اعماق جبهه مستقر بودند، لمس می کردند.( 
5-طوالنی شدن صف کشته ها و مجروحان دشمن و اسارت تعداد زیادی از نیروهای 

ارتش عراق همراه با ادوات سبک و نیمه سنگین.
اینها مطالب ساده  ای نیست.
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ماجنگراشروعنكرديموجنگرانخواستيم،

امادشمنبعثیمتجاوز،

جنگرابرگزيدوباآغازشكستهايش،

هنوزهمشعارمیداد. 

اظهارات جاهالنة سعدون حمادی

سعدون حمادی وزیر خارجة جاهل و متعصب عراق که با آغاز جنگ لباس رزم می پوشید 
و درجة ژنرالی می زد، یک ماه پس از شروع جنگ که دیگر بر همگان آشکار شده بود که 

خواب صدام برای سلطه بر ایران هرگز تحقق نخواهد یافت، گفت:
»شایعات مبنى  بر این كه جنگ ایران و عراق طوالنى است، نادرست است.

ایران مى تواند خواهان جنگى دیرپا باشد. لكن ایرانى ها قادر به مقاومت در چنين 
جنگى نيستند.

اگر ایران خواستار یك جنگ طوالنى است، ما خواسته هاى او را برآورده نخواهيم كرد. 
عراق تا تسليم ایران در مقابل خواسته هاى خود به جنگ ادامه خواهد داد. 

عراق براى پایان جنگ شرطى جز بازپس گرفتن زمين هاى خود و شط العرب و عدم 
دخالت ایران در امور داخليش ندارد.«1

اظهارات سعدون حمادی در حالی بود که مقامات و شخصیت های زیادی از کشور های 
دبیرکل کنفرانس  »ياسرعرفات«،  پاکستان،  رئیس جمهوری  »ضياءالحق«  از جمله  اسالمی 
بود، تالش  افتاده  باتالقی که در آن  از  نجات صدام  برای  ملل  دبیرکل سازمان  اسالمی و 
می کردند. زیرا نقشه های آمریکا برای بازگشت به ایران با مقاومت های مثال زدنی امام خمینی و 
مردم ایران بر باد رفته بود وکمک های اقتصادی و نظامی آمریکا به »سادات« و اظهارات سادات 

مبنی  بر این که:
» مصر تمامى امكانات خود را براى حفظ كشورهاى عربى در اختيار آمریكا مى گذارد«

 به شوخی بیشتر شبیه بود. 
ذلّت و زبونی ذاتی»ملکحسين،شاهاردن« آن جیره خوار بی مقدار در کمک به صدام و حتی 

۱- راديو لندن، 59/08/۳0، روز شمار جنگ، ج 4، ص 560
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حضور در جبهة عراق و شلیک توپ علیه مواضع ما نیز دلیل روشنی بر حقانیت مواضع ایران بود... 
آن روزها در منطقه و در دنیا، غوغایی از مقاومت و پایمردی ایرانیان برپا بود و یک بار دیگر 

روزهای پرالتهاب انقالب در دی و بهمن ماه سال 1357 را تکرار کرده بود. 

ضد حمله

هرچند دفاع و حملة متقابل از همان روز اول جنگ شروع شد، اما ضد حملة رسمی ما پس 
از به  اصطالح مقاومت قوای کشورمان - دفاع مقدس- روی داد. 

همان گونه که در همین فصل متذکر شدیم، صدامیان که شعار می دادند سه روزه و یا ظرف 
یک هفته خوزستان را به اشغال خود در می آورند، با فداکاری و پایمردی مثال زدنی قوای 
مسلّح، این شعار آنان حتی طی 8 سال جنگ هم حاصل نشد. این یک موضوع بسیار مهم از 

تاریخ جنگ است. 
نیروهای مسلّح کشورمان اعم از ارتش و سپاه پاسداران همة توان خود را گذاشتند که 
ارتش مجهز و بسیار مسلّح عراق را از پیشروی باز دارند و متوقف کنند. این خواستة نظامیان 

هرچند با تأخیر انجام شد، اما سرانجام در اواخر اسفند ماه سال 1359 تحقق یافت. 
ما در ادامة بحث پیرامون بررسی مختصر جنگ توضیح خواهیم داد که دشمن چه می گفت، 

چه می خواست، و به کجا رسید. 
برای احترام به نیروهای مسلّح کشور عزیزمان به  طور مستند از مقاومت شگفت انگیز آنها 

در برابر ارتش خون خوار عراق اشاره ای می کنیم. 
رادیو کلن آلمان در روز دوم آبان 1359 یعنی یک ماه و سه روز پس از آغاز جنگ چنین گفت:

»به نظر مى رسد كه از 24 ساعت قبل تا كنون چه در جبهه هاى جنگ و چه در 
صحنه هاى سياسى، ترازو به نفع ایران است. 

خبرگزارى پارس گزارش داد: 
نيروهاى زرهى، تانك، و چریك هاى محلى در غرب با حمله به نيروهاى عراقى، ضمن 
وادار نمودن آنها به عقب نشينى تلفات سنگينى به آنها وارد كرده  اند. چند تپة سوق الجيشى 

و مهم در جریان این عمليات بار دیگر به دست نيروهاى ایران افتاده است.«1

۱- خبرگزاری پارس، نشرية ويژه 59/08/0۳
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پایمردی ایران اسالمی در جنگ از زبان دشمن

قبل از شروع جنگ تمامی تحلیل گران شرقی و غربی، شکست ایران در جنگ با عراق را 
حتمی می دانستند. اما وقتی جنگ آغاز شد و عراقی ها هرچه داشتند به صحنه آوردند و نتوانستند 

کار چشمگیری انجام دهند، به اشتباه خود پی  بردند و مقاومت نیروهای مسلّح ما را ستودند.
روزنامةواشنگتنپست در این رابطه نوشت:

»عراق پيش بينى مى كرد در چند روز اول بتواند آبادان را تسخير كند و به یكى از اهداف 
اصلى خود دست یابد، اما هنوز جنگ خاتمه نيافته است و از طرفى ایرانى ها قدرتى خيلى 

بيشتر از آن چه عراقى ها ] بخوانيد استكبار[ برآورد كرده  اند، دارند.
عراقى ها نيروهاى زیادى براى به دست آوردن مناطق ارضى در قسمت شرقى شط العرب 
را وارد كار كرده اند تا در مذاكرات صلح به  عنوان برگ برنده از آن استفاده كنند. ولى 
ایرانى ها هيچ گونه نشانه اى از تسليم!! و ضعف!! از خود نشان نداده اند. امكان این كه عراقى ها 
با ضعيف  كردن ایرانى  ها بتوانند جاى پایى براى خود باز كنند، امرى محال به  نظر مى رسيد.«1

اشغال بعضی از شهرها و مناطق کشور

عراق پس از آن که نتوانست در هفته ها و ماه های آغازین جنگ به اهداف خود از تحمیل 
جنگ به جمهوری اسالمی دست یابد، به سه تاکتیک روی آورد:

1-دستباالداشتندرمذاكره.تالش همه جانبه برای حفظ شهرها و روستاهایی که به اشغال 

درآورده بود ،تا در صورت آتش بس احتمالی و شروع مذاکرات، دست باال را در مذاکـره 
داشته باشد و آن چه را در نبرد به  دست نیاورده بود، در مذاکره کسب کند.

2- ايجادخشونتفراوان. صدامی ها ذاتاً خشن و خون خوار بودند. این خشونت را در جبهه ها 
و در نوع رفتار با مردم شهرهای اشغالی، موشک باران مناطق مسکونی و همچنین در رفتار با 
اسرای سربلند، نشان دادند. این نوع برخوردها که جنایت جنگی محسوب می شد، با حمایت 
حامیان خود مانند آمریکا، انگلیس و شوروی انجام دادند و از این نظر اصاًل احساس شرمندگی 

نمی کردند. 
3- شعارصلحطلبی. وقتی که صدامیان در جبهه ها توفیق چشمگیری نیافتند، حامیان صدام 

۱- روزنامة اطالعات، 59/08/0۱



147 وقایع سال دوم انقالب

به تالش فراگیری دست زدند تا به  لحاظ سیاسی هم بر ایران فشار وارد آورند.
      در این وضعیتشورایامنيتسازمانمللبهپيشنهادانگليسوآمريكا،
قطعنامةشمارة472را به شرح زیر منتشر کرد:

»با توجه به این كه دولت های عضو، متعهدند در روابط بين الملل از تهدید یا كاربرد زور عليه 

تماميت ارضی یا استقالل هر دولتی خودداری كنند و با توجه به این كه طبق مادة 42 منشور 

شورای امنيت مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين المللی را بر عهده دارد با اظهار نگرانی 

عميق دربارة وضعيت رو به گسترش ميان ایران و عراق:

1- از ایران و عراق می خواهد بالفاصله از توسل بيشتر به قوة قهریه بپرهيزند و اختالفات 

خود را مسالمت آميز طبق اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند. 

2- از هر 2 كشور می خواهد هر گونه پيشنهاد ميانجی گری یا سازش با توسل به سازمان های 

منطقه ای را كه می تواند منشور را تسهيل سازد، بپذیرند.

3- از كلية كشورهای عضو می خواهد نهایت خویشتن داری را مراعات نمایند و از هر 

عملی كه منجر به افزایش برخورد شود، بپرهيزند.

4- از تالش های دبيركل و پيشنهاد وی در مورد بهبود این وضعيت پشتيبانی می كند.
5- از دبيركل می  خواهد ظرف 48 ساعت، گزارشی به شورای امنيت تسليم نماید.«1

1359/07/06 سپتامبر

اساس و تمامی بندهای این قطعنامه کاماًل سیاسی بود. زیرا:
در هيچ بندی اشاره نشده بود كه عراق متجاوز است و حتی این تجاوز را محکوم نکردند تا عراق را وادارند 

كه خسارت های جنگ را بپردازد و جنگ دیگری در منطقه و در جهان روی ندهد.

نیروهای عراقی در خاک ما بودند و این قطعنامه به  نظر می رسید که فقط رفع تکلیف 
از اعضای اصلی شورای امنیت مانند آمریکا، انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل ایران 

نمی توانست آن را بپذیرد. زیرا:
 با بودن ارتش عـراق در خـاک ما، پذیرفتن آتش بس، منجـر به باقی ماندن ارتش بعثی عـراق در مناطق 

اشغال شده می شـد و با حمایت قدرت هایی كه او را به جنگ با ایران اسالمی وادار كرده بودند، برای هميشه 

در خاک ایران می ماند. 

۱- روزشمار جنگ ايران و عراق، ج 4، ص ۱84
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چند اظهار نظر خصمانه از سران ُكفر جهانی

شاهحسيناردنی در تماس تلفنی با صدام، بار دیگر بر حمایت اردن از عراق تأکید کرد. 
نخستوزيرفرانسه: 

»عراق هيچ كارى نمى كند جز پس گرفتن خاك خود.« 
وی میانجی گری فرانسه را در بحران ایران و عراق رد کرد.

انورساداتعامل ذلّت اعراب و رئیس جمهور مصر:

 »جنگ عراق با ایران یك موقعيت عالى براى سرنگونى آیت اهلل خمينى است. 
این سرنگونى مى تواند با یك كودتاى نظامى انجام شود و تمام كشورهاى صاحب نفت 

حوزة خليج فارس از این كودتا استقبال خواهند كرد.«
در حالی که کویت کنفرانسی را برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق پیشنهاد کرده بود، 

کشورهای عرب یکی پس از دیگری حمایت خود را از عراق اعالم می کنند.
نخستوزيرفرانسه:

»فروش سالح ها به عراق در چارچوب همكارى موجود ميان فرانسه و عراق صورت 
مى گيرد و عراق براى به  دست آوردن سرزمين هایش طبق معاهدة سال 1975 باید با 

خردمندى، هر چه زودتر راهى براى قطع دشمنى یافته، راه گفتگو را باز كند.«1
اینها نمونة انبوه اظهار نظر حامیان صدام و مخالفان جدی نظام جمهوری اسالمی است. 

معلوم می شود که انقالب در همین مدت کوتاه تا چه اندازه توانسته بود منافع ضد بشری 
استکبار را به چالش بکشاند. 

شرق و غرب به پشتیبانی از صدام پرداختند تا خون ملت های مسلمان ایران و عراق را بر 
زمین بریزند؛ که فرمودند:

اَلُْكْفُر ِملَّـٌة واِحَدٌة.
)تمامی کفر عضو حزب واحدی هستند.(

ان شاءاهلل در جلد سوم به طور مستدل بیشتر دربارة جنگ تحمیلی بحث خواهیم کرد.

۱ - روز شمار جنگ، ج 4، ص ۱65



فصل چهارم
شخصيت حقيقی محمدرضا





به  منظور اجتناب از گزافه گویی، این فصل از کتاب که به شناخت شخصیت محمدرضا 
مربوط می شو، به طور کامل از قول خاندان متعصبش می نویسیم.

فريدهديبادر مورد شخصیت محمدرضا می نویسد: 
»محمدرضا براساس یك تفكر غلط، براى توده هاى مردم اهميتى قایل نبود و آنها را 

»عوام« مى ناميد و مى گفت:
- آنها مثل موم هستند كه دولت مى تواند هرجور كه بخواهد به آنها ریخت و شكل 

بدهد«.1 
این تفکر محمدرضا نسبت به مردم بزرگ کشورمان بود؛ مردمی که هرجا حضور بیابند، 

موج ایجاد می کنند و به هر حرکتی مشروعیت می دهند.
»ضعف دیگر محمدرضا و بزرگ ترین ضعف او این بود كه خود را »عقل كّل« مى دانست 
و اجازه نمى داد كسى كمك عقل او باشد. یكى دوبار از روى دلسوزى و مهر مادرانه و محبتى 
كه به عنوان مادر زن نسبت به دامادم داشتم، كوشيدم او را از خطر متملقان پست فطرت كه 
در اطرافش پرسه مى زدند، آگاه سازم، اما با عكس العمل محمدرضا مواجه شدم كه اگر 

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲۳۲
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مى خواهم احترامم محفوظ بماند، باید به هيچ وجه در امور دخالت نكنم«.1
وقتی کسی خودش را عقل کّل بداند، معلوم است که دیگر برای هیچ کس اهمیتی قایل 

نیست.
 »محمدرضا هيچ كسى را قبول نداشت و متملقان آن قدر او را عقل كّل و تافته جدابافته 
و »خدایگان« ناميده بودند كه كم كم به این باور رسيد كه داراى »رسالت ویژه« از سوى 

قدرت هاى ناشناخته است«.2 
رضاخان با فرستادن محمدرضا به کالج سوئیسی»لوروژه« آیندة محمدرضا و سلطنت 
دودمان پهلوی را خراب کرد. محمدرضا تحت تربیت غربی به رهبری تبدیل شد که به کار 

مردم غرب می آمد نه کشوری شرقی با باورهای سنتی و آرمان های عمیق مذهبی.3
فريدهديبامی نویسد:

 »در تمام سال هاى گذشته با خود اندیشيده  ام كه چرا اساس سلطنت در ایران به لرزه 
درآمد و بنيان هاى شاهنشاهى فروریخت. پاسخ هاى گوناگون به خاطرم رسيده  اند. اما به 
نظرم مهم ترین عامل فاسد شدن اركان نظام، همانا )دروغ( بود. به ویژه در این سال هاى 

پایانى كه همه به هم دروغ مى گفتند«.4

سه مقطع زندگی محمدرضا

الف: دوران نوجوانی و جوانی محمدرضا

ما اطالعات زیادی از دوران نوجوانی محمدرضا که قابل ذکر باشد، نمی دانیم. آن چه در 
اسناد آمده است، او در چهارم آبان ماه 1298 شمسی در بیمارستانی در تهران  به همراه خواهرش 

اشرف به دنیا آمد. دوران کودکی وی با مادر و برادران و خواهرانش گذشت.
رضاخان، محمدرضا را که پسر بزرگش بود، به  عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد. به توصیة 
خارجی ها او را به یک بانوی فرانسوی به نام خانم»ارفع« سپرد تا آداب، رسوم و فرهنگ غربی 
را به وی بیاموزد. هیچ کس از ترس رضاخان اجازة دخالت در زندگی و تربیت محمدرضا را 

۱- همان ص ۲۳4
۲- همان ص۲۳0
۳- همان ص ۱57

4- همان
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نداشت و هفته ای یک بار مادر و خواهران و برادرانش را می دید.
فردوست می نویسد:

»خانوادة ارفع طرفدار تمام عيار انگليسى ها بودند«.1
خانم ارفع از زمان تاج گذاری رضاخان در سال 1305 تا اعزام محمدرضا به اروپا به مدت 
5 سال تربیت محمدرضا را برعهده داشت. نوع غذا و نحوة غذا خوردن، زمان درس حاضر 
کردن، زمان خوابیدن، زمان ورزش کردن، نظافت، آشپزخانه، مستخدمین و غیره به دستور 

رضاخان در اختیار این زن قرار گرفته بود.
اگر نخواهیم بپذیریم که خانم ارفع، گماشتة انگلیس در کنار محمدرضا بود، اما می توان 
پذیرفت که به طور حتم خانم ارفع از دوران طفولیت محمدرضا، مستقیم یا با واسطة خانوادگی، 

اطالعاتی را به انگلیس می داد.
آیا می توان پذیرفت انگلیسی ها که عالقة زیادی به جمع آوری اطالعات از روحیات و 
زندگی ولیعهد داشتند، با وجود خانم ارفع به عنوان سرپرست محمدرضا، در بهترین وضعیت 

نبوده و از این شرایط  استفاده نمی کردند؟2
تأثیرگذاری این خانم فرانسوی و جاسوس انگلیس بر محمدرضا به  قدری زیاد بود که رضاخان 
پس از سفر ولیعهد به اروپا در سال 1310، مبلغی به وی پاداش داد که با آن 2 هتل که هرکدام 100 

اتاق داشتند و یک خانة خوب در فرانسه خرید و ساکن فرانسه شد.3

ب: زندگی محمدرضا در سوئیس

محمدرضا در سوئیس در مدرسه »لُهروزه« مشغول به تحصیل شد. آن مدرسة گران که 
طبق گفتة تیمسار فردوست هزینة ساالنة آن 2400 فرانک بود،  محل تحصیل فرزندان مقامات 
کشورها و ثروتمندان هم بود. در آن زمان حقوق یک افسر ارتش، ماهانه 20 تومان بود و 

شهریة مدرسة ولیعهد، در سال 5 هزار تومان؛ یعنی ماهی 416 تومان.
رفیق گرمابه و گلستان محمدرضا در مورد زندگی ولیعهد در سوئیس مطالب زیادی نوشته 

است. عالقمندان می توانند به جلد اول کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی مراجعه کنند. 
۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتشبد سابق حسین فردوست، ج ۲، ص ۲8

۲- همان، ص ۱87
۳- همان، ج ۱، ص ۲7
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فردوست در مورد استعداد ضعیف محمدرضا می نویسد:
»در مدرسه له روزه هم گرفتارى محمدرضا شدید بود و مراجعات من براى حل مسائل 
تقریباً روزانه بود. من گاهى 3، 4 ساعت براى حل مسائل ریاضى كار مى كردم و گاه شب 
نيز بيدار مى ماندم. ولى محمدرضا مطلقاً به فكر حل مسائل نبود، حتى به فكر این كه راه حل 
مسائل را بياموزد نيز نبود. در این چهار سال تحصيل در مدرسه هر چهار سال من شاگرد 

اول شدم و چهار جایزه گرفتم كه با خود به ایران آوردم. 
برخالف من، محمدرضا در كلية رشته هاى ورزشى خيلى قوى بود و شاید در بين 
شاگردان مدرسه بهترین بود و مدال هاى زیادى در ورزش گرفت. او به خودش فشار 
زیادى مى آورد تا اول شود و چون دیده بود كه از طریق زورگویى و درس نظرى نمى تواند 
موفق شود، راه ورزش را انتخاب كرده بود تا از سایرین متمایز شود. به   خصوص عالقة 

زیادى داشت تا در ميدان هایى كه تماشاچى زیاد بود، خودنمایى كند. 
این دو خصيصة اساسى در طول سلطنت، نمایان شد؛ ضعف در تفكر از سویى و 

خودنمایى و حركات نمایشى از سوى دیگر.
هيچ گاه نيز كنجكاو نبود كه بداند نتيجة عملش خوب است یا خير.«1

دولت انگلیس در تمام دوران تحصیل محمدرضا در سوئیس یک جاسوس کهنه کار و 
بسیار فاسد به نام »پرون« را در کنار محمدرضا قرار داد تا عماًل تربیت غربی - انگلیسی فاسد و 

فسادآور را به محمدرضا بیاموزد. 

ج: سلطنت محمدرضا

نویسنده ادعا دارد اکثریت قریب به اتفاق کتاب هایی که دربارة محمدرضا به قلم محققان 
داخلی و نویسندگان خارجی منتشر شده را خوانده است. تمام نویسندگانی که در این مورد 

کتاب نوشته  اند، حتی یک صفت ممتاز از محمدرضا در مکتوبات خود نیاورده اند. 
چنین عنصری را دشمنان مردم کشورمان 37 سال بر مردم ما مسلط کردند تا امکانات کشور 
را به تاراج ببرند. به دور از مبالغه می توان دربارة نکات منفی شاه و عملکردهای نامناسب وی 

کتاب ها نوشت؛ کتاب هایی براساس اخالقیات غیرقابل تحمل خودش.
۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص 4۱ و 44
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درمجموع، می توان گفت:
محمدرضا یک شخص عادی بود که لباس بزرگان می پوشید و ادعای بزرگی می کرد. 

فريدهديباهم او را برای پادشاهی ایران نامناسب می داند:
 »به اعتقاد من محمدرضا به درد این جامعه به ویژه به درد كارهاى سياسى نمى خورد«.1

آتش زدن بيت المال

ما نمی دانیم که شاه مخلوع از روی شدت عداوت نسبت به مردم ایران، آتش به ثروت های 
مردم و امکانات کشور می زد و یا عوامل دیگری او را به این کار وادار می کرد.

فرحهمسر وی می نویسد:
»سادات و همسرش در سال 1355 یك مسافرت رسمى به ایران داشتند. 

محمدرضا در سفر سادات به تهران یك وام سخاوتمندانه یك ميليارد دالرى در 
اختيار مصر قرار داد«.2

تصور نشود که این وام و این گونه وام ها به کشور برگشته اند و یا روزی به کشور ما باز 
خواهد گشت؟

محمدرضامی گفت:
»مملكت پول زیاد دارد! و این قبيل دزدى ها )سوءاستفاده كارگزاران، وزرا، دولتيان و 

درباریان( لطمه اى به دارایى هاى مملكت نمى زند. 
وقتى ما به مصر یك ميليارد دالر، به اسرائيل یك ميليارد دالر، به سازمان آب لندن 
نيم ميليارد دالر و به سایر ممالك ميلياردها دالر وام مى دهيم!! چه اشكالى دارد یك عده 

از مدیران مملكت ما هم به نوایى برسند و چاق شوند«.3
بنابراین، محمدرضا عنصری مفسد بود. مفسد یعنی کسی که افراد مختلف را فاسد می کند. 

اطرافیان محمدرضا اگر فاسد هم نبودند، با تفکر محمدرضا فاسد می شدند.
ارتشبد سابقحسينفردوستمی نویسد:

»محمدرضا ثروت كشور را واقعاً دور مى ریخت. به یك معشوقه براى یك شب ممكن 
۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۳4۱

۲- همان، ص 4۱0
۳- همان، ص۳۱0 
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بود یك ميليون دالر بدهد. )حدود یك ميليارد تومان امروز(1 و اگر معشوقه با ارزش بود، 
در ماه ده ميليون دالر )حدود ده ميليارد تومان امروز( مى داد«.2
»در مسافرت ها به نيویورك من 2 نفر را به او معرفى كردم. 

محمدرضـا براى دوبار مالقات با او یك ميليون دالر داد. نفـر دوم یك دختـر 19 ساله 
آمریكایى بود كه ملكه زیبایى بود. محمدرضا مرا فرستاد و او را آوردم و با محمدرضا 

مالقات كرد. به او نيز یك سرى جواهر داد كه یك ميليون دالر ارزش داشت«.3 
محمدرضا از روی کینه و عنادی که نسبت به مردم کشورمان داشت، درآمدهای ملی را به  

جای رساندن به مردم و یا عمران کشور این گونه نابود می کرد. 
او یک میلیارد دالر هم به »ذوالفقارعلیبوتو« نخست وزیر معدوم پاکستان بخشید. 
همچنین وی 800 میلیون دالر برای توسعة شبکه آب لندن به شهردار لندن بخشید. 

فرح می نوسید:
»در زمان سلطنت محمدرضا، آمریكایيـان برجستـه اى را در استخـدام ساواك و یا 
دستگاه هاى دولتى دیگر داشتيم!! حتى بعضى از سناتورهاى آمریكایى مستقيماً حقوق بگير ما 
بودند. آقاى »یعقوب جاویتس« سناتور یهودى آمریكا ساالنه چند صد هزار دالر از ما حقوق 

مى گرفت. 
بنابراین آمدن »هنـرى كسينجر« یا »ریچـارد هلمز« )رئيس سابق سيا( و سایرین و 

گرفتن پول از محمدرضا امر عجيبى نبود«.4
بیچاره محمدرضا یا نمی دانست و یا تجاهل می کرد. چه ضرورتی برای استخدام مقامات 
آمریکایی برای یک حکومت وابسته و دست نشانده  مانند حکومت محمدرضا که تمامی 

سیاست های داخلی و خارجی اش را آمریکا یی ها تنظیم و اجرا می کردند، در ساواک بود؟! 
بخشش های نجومی و مداوم شاه به صهیونیست ها گاهی نیاز به یک ظاهرسازی داشت. 

بخشش به سناتور صهیونیست آمریکایی از آن  ظاهرسازی ها محسوب می شد.
آمریکایی ها  وقتی می دیدند که عنصر ضعیف النفس و فاسدی مانند محمدرضا بر روی 

۱- محاسبه بر اساس قیمت برابری ارز در سال ۱۳69
۲- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتشبد فردوست، ج ۱، ص ۲۱6

۳- همان، ص ۲09 
4- دختر يتیم، ج ۲، ص 9۳۱
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گنج عظیمی نشسته است، به آن  طمع  کرده و آن را متعلق به خودشان می دانستند و حتی حقوق 
عوامل خودشان را از جیب شاه پرداخت می کردند. 

نوشتة زیر طمع و طلب کاری و توقع بی پایان  آمریکا ها از ایران را بیان می کند.

1/ ج: استخدام 60 هزار ارتشی آمریکایی از ویتنام برگشته
یکی از عوامل اصلی فقر و فاقة1 مردم ایران در زمان محمدرضا، پرداخت مبالغ داوطلبانة 

زیادی به آمریکایی ها و اسراییلی ها بود.
نوشتة زیر یکی از اسناد مهم و یک نوشتة تلخ و دردآور برای ملت بزرگ و عزیز ماست:

»یك جملة محمدرضا هميشه آزارم مى دهد، هنگامى كه آمریكایى ها بهانه هاى مختلف 
مى آوردند تا او را به ایاالت متحده راه ندهند، در حضور من به راكفلر )معاون سابق رئيس جمهور 
آمریكا( گفت: پس از جنگ ویتنام به خاطر آن كه صدها هزار نظامى آمریكایى بيكار نشوند، 
او حاضر شد 60 هزار آمریكایى بازگشته از ویتنام را در نيروى هوایى و ارتش ایران استخدام 

كند. حاال چطور آمریكا حاضر نمى شود خدمت گزار صدیق خود را در آمریكا بپذیرد«2
خدا می داند این کار داوطلبانه و خائنانة محمدرضا چقدر برای کشور ما هزینه داشته است. 
در این باره تا امروز چیزی در اسناد نیافته ایم. اما می توان با یک حساب ساده و سرانگشتی به 

یک عدد تقریبی دست یافت. 
اگر حقوق ماهانه هر نظامی آمریکایی را به طور متوسط 5 هزار دالر و هزینة اقامت آنها را 

هم به  طور متوسط 5 هزار دالر تخمین بزنیم، عدد زیر به دست می آید:
5000+ 5000 = 10000  حقوق و هزینة ماهانه هر آمریکایی                    

 10000 × 60000 = 600/000/000 هزینة ساالنة 60 هزار سرباز  
یعنی هزینـة اقامت و حقوق ماهـانة 60 هزار آمریکایـی چیـزی در حـدود 600 میلیون 
دالر در سال 1975 میالدی - 1354 شمسی-  بوده  و هزینة اقامت سه سالة آنها در ایران 

1/8000/000/000) یک میلیارد و هشتصد میلیون( دالر شده است.
الزم به ذکر است که این 60 هزار نفر، پس از انجام جنایات بی شمار و کشتن نزدیک به 
یک میلیون نفر از مردم مقاوم ویتنام و ویرانی های بسیار و نابودی سدها، آب بندها و جنگل ها، 

۱- فقر، تنگدستی  
۲- دختر يتیم، ج ۱، ص 8۱8
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سرانجام به  سختی شکست خوردند و متأسفانه شاه مخلوع به استقبال آن جانیان شتافت و ننگی 
ماندگار برای خود آفرید. 

 دودمان پهلوی، دشمن شمارة یک مردم ایران بودند. لذا از روی عداوت عمیق این همه 
بال بر سر مردم ایران آوردند.

 فرح می نویسد:
»اكنون مى فهمم كه چرا محمدرضا به ایران و ایرانيان عالقه اى نداشت«.1 

و یا می نویسد:
»پادشاهى بر یك ملت نادان!! و بى سواد!! كه قدر زحمات پادشاه خود را نمى دانند، 

چه سودى دارد؟«2

2/ ج:  خشونت ذاتی محمدرضا
برخی گفته و بسیاری هم نوشته اند که محمدرضا فاقد اخالق یک زمامدار بود؛ آن هم 

زمامداری بر یک کشور بزرگ با مردمی عاقل و فرهیخته. 
وی مدیر نبود، چون حتی قدرت ادارة خاندان خودش را هم نداشت. 

مدبر هم نبود، چون آینده نگر نبود. 
آینده نگری یک زمامدار مانع از خصومت با مردم و وابستگی به بیگانگان می شود.

نه عالِم بود که با استفاده از دانش خود به جلب دوستی مردم بکوشد، نه اهل حل و عقد بود.
او اصوالً به این مسائل نمی اندیشید.

بردبار هم نبود و با شنیدن کمترین مخالفت، عنان اختیار از کف می داد. 
برای آن که نوشته های خود را مستند کنیم از قول هواداران وی مطالب خود را تکمیل می کنیم. 

فرح می نویسد: 
»یك دستگاه بگير و ببندى بود كه چند جوان را به جرم خواندن كتاب و مجله و یا 
گوش كردن به رادیوهاى خارجى، دستگير و زندانى مى كرد و براى آن كه كار خودش 
را مهم نشان بدهد، از دستگير شدگان اعترافات عجيب و غریبى مى گرفت كه مثالً عامل 

خارجى ها هستند و جاسوس هستند و از این حرف ها...«3
۱- همان، ص ۱0۳6
۲- همان، ص ۱0۳8

۳- همان، ج ۲، ص 7۳4
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در رأس همة خشونت طلب ها خود محمدرضا بود. او از یک پدر خشن و بی سواد، خشونت 
و دیکتاتوری را آموخته بود. همچنین آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سایر دولت های استعمارگر 
که منافع خود را در فاصله گرفتن شاه از مردم می دیدند، به  طور مرتب محمدرضا را به خشونت 

نسبت به مردم تشویق می کردند. اما محمدرضا ذاتاً خشن بود. 
پس از آن که گروه مارکسیستی نیکخواه دستگیر و محاکمه شدند، سران آنها پشیمان گشته 
و تصمیم گرفتند که جبران مافات کنند. »پرويزنيكخواه« رهبر گروه به دعوت فرح به دیدار 

وی رفته و مشغول مذاکره بودند که محمدرضا سرمی رسد. 
بقیة ماجرا را از قلم فرح بخوانیم:

»در اثناى صحبت هایمان محمدرضا از پله ها پایين آمد و مرا در حال گفتگو با پرویز 
نيكخواه دید. 

او از ارتشبد شفقت و ارتشبد نصيرى و پرویز ثابتى كه كمى دورتر نشسته بودند، پرسيد:
- این پسره كيست؟ 

 نصيرى جواب داد:
- قربان! همان جوانكى است كه مى خواست اعليحضرت را ترور كند.

محمدرضا جلوتر آمد و با دستكش هایى كه در دستش گرفته بود، چندبار به صورت 
نيكخواه كوبيد و گفت: 

- آهاى پسر، تو مى خواستى مرا بُكشى؟!«1
این خود نمونه ای از رفتار نسنجیده و خشن محمدرضا بود. الحق این رفتار به دور از اخالق 

یک حاکم با یک مجرم نادم است. 

3/ ج: انحراف های اخالقی محمدرضا
خدا را شکر که رویکردهای خاندان پهلوی و رویدادهای کشور تا حد بسیار زیادی در 
اشکال مختلف برجای مانده است. هزاران سند غیرقابل انکار در ساواک، شهربانی، ارتش، 
وزارت کشور و وزارت  امور خارجه موجود است. عالوه  بر اینها، بسیاری از افراد که به شکلی 
از اشکال با دربار ارتباط داشته اند و خاطرات خود را پس از سقوط شاه نوشته اند، مطالب بسیار 
مهمی به رشتة تحریر درآورده اند که برای مورخانی که به دنبال تدوین تاریخ انقالبند، بسیار 

۱- همان، ج ۲، ص 6۳9
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سودمند و ارزنده است. اغلب این کتاب ها با حذف حشو و زواید، بسیاری از زوایای تاریک 
پهلوی ها را روشن می کند. مثاًل کتاب »دخترمفرح« از فریده دیبا، یکی از کتاب های خواندنی 
و مفید است. این کتاب جایگاه ویژه ای در تاریخ معاصر پیدا کرده است. گفتنی است که این 
کتاب تا سال 1395 هفده بار چاپ شده و نشان می دهد که مردم ما استقبال زیادی از محتوای آن 
کرده اند. علتش هم آن است که فریده دیبا یک زن کم سواد، خانه دار، ساده و غیرسیاسی بود. 
از این جهت آن چه خود در دربار دیده بود، بدون در نظر گرفتن مالحظات سیاسی یادداشت و 
منتشر کرده است. او نه به عنوان یک مخالف دودمان پهلوی، بلکه به  عنوان یک هوادار متعصب 
بنابراین  نوشته هایش آورده، می شناسیم.  در  برای محمدرضا  را  »اعليحضرت«  لقب  شاه که 

نوشته هایش ناشی از عداوت نیست. برای نمونه به یکی از خاطرات او می پردازیم. 
وی که از فساد جنسی فراوان محمدرضا به  عنوان مادرزنش سخت ناراحت بوده، استادانه 

این مراتب را به محمدرضا گوشزد می کند.
»محمدرضا هر كار مهمى كه داشت، سر ساعت 10 شب كنار مى گذاشت و دنبال 
زندگى شبانة خود مى رفت و نزدیك صبح به كاخ اختصاصى مراجعت مى نمود. براى 
محمدرضا كنار گذاشتن تفریحات شبانه كه به آن خو گرفته بود، به  راستى غيرممكن بود. 
دوستانم براى من خبر مى آوردند كه براى شب گذشته در مجلس بزم )َعلَم( چه گذشته 
با »گيتى خطير« دختر خاله اش(  را  یا من مى دانستم كه محمدرضا شب گذشته  است. 

گذرانده است.
اسداهلل َعلَم كه روزها مى كوشيد در برخوردهایى كه با ما دارد، خود را به مثابه یك 
»جنتلمن« واقعى نشان دهد، از مشاوران جنسى محمدرضا بود و خبر نداشت كه من و دخترم 

از طریق دوستمانمان كه به محافل آنها هم رفت و آمد داشتند، همه چيز را مى دانيم.«1
فرح پهلوی هم در کتاب خاطرات خود به این نقطة انحراف جنسی محمدرضا پرداخته است:

»گاهى اوقات كه با َعلَم، اسب سوارى مى كردیم و من از نقش او در معرفى زنان به 
محمدرضا انتقاد مى كردم، با خونسردى مى گفت: 

- ما انسان ها، اسير قوانين ضد طبيعى اى هستيم كه خودمان وضع كرده ایم!؟ 
َعلَم در مسائل جنسى به معناى واقعى بى ناموس و بى غيرت بود و آن طورى كه خودش 

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۱5۳
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مى گفت، هيچ اعتقادى به قيودات اجتماعى و بشرى در مسائل جنسى ندارد«.1

اوقات شاه چگونه گذشت؟

فریده دیبا از دلبستگی های فراوان محمدرضا به فیلم های وسترن آمریکایی نوشته بود. او به 
فیلم های »يولبراينر« عالقة بسیار داشت. گاهی بعضی از فیلم های او را 50 بار می دید.

حال ببینیم فرح در مورد برنامه های روزمره محمدرضا چه نوشته است:
»محمدرضا مطابق معمول!! به شب نشينى هایش ادامه مى داد. صبح ها تا دیروقت مى خوابيد 
و ساعت 10 صبح به حمام مى رفت و مشغول استحمام و ماساژ مى شد!! بقية اوقات روز را 
هم به ورق بازى مى گذرانيد. بعضى ساعات هم رجال سياسى، اعم از سياستمداران قدیمى 
و بازنشسته یا سياستمداران شاغل به دیدار او مى آمدند و مشغول رایزنى و بحث و گفتگو 

مى شدند. اما محمدرضا آشكارا به مسائل سياسى بى عالقه شده بود«.2

4/  ج: فرهنگ پهلوی
از  بود. یکی  قبول  پهلوی سخیف، زشت و غیرقابل  مانند دودمان  پهلوی هم  فرهنگ 

فرازهای زشت فرهنگ پهلوی بی اعتنایی به مردم و تحقیر آحاد ملت بود.
فریده دیبا مادر فرح می نویسد:

»محمدرضا در این 10 سال آخر سلطنت به حرف هيچ خيرخواه و مصلحى گوش 
نمى كرد و همه را احمق، كودن، ابله، نادان، بى اطالع و عقب افتاده مى دید. طفلك برادرزادة 
عزیزم رضا قطبى كه فردى حاذق، مطلع و دلسوز بود، پيوسته نسبت به دور شدن محمدرضا 
از واقعيت هاى اجتماعى ایران به او هشدار مى داد؛ اما محمدرضا پس از آن كه یكى دو بار 

عریضه هاى رضاى عزیز )قطبى( را مالحظه كرد، به فرح گفت: 
- به این جوجة توده اى بگویيد دیگر در امور سياسى دخالت نكند. 

محمدرضا هركس را نمى پسندید، آنها را توده اى یا دیوانه مى ناميد. هيچ نداى مخالفى 
را تحمل نمى كرد. بسيارى از رهبران جهان را هم تحقير مى كرد و دیوانـه، نـادان و ابلـه 

مى خواند.3«
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 607

۲- همان، ج ۲، ص 7۳9
۳- همان، ص ۳4۱
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اثرات و فواید مشورت

واضح است که انسان با مشورت با دیگران رشد می کند و اشکاالت خود را می بیند و 
گفته ها و نوشته ها و عملکرد خود را اصالح می نماید. اصوالً یک شخص، هرچند بزرگ، 
دانشمند و نابغه، نیازمند به پند و اندرز است. از پیامبر رحمت کسی باالتر نیست و از عرب 
جاهلی هم کسی بی فرهنگ تر سراغ نداریم؛ ولی خداوند علیم و حکیم به پیامبر که عقل ُکّل 

است، می فرماید:
وا ِمْن َحْولَِك،  ا َغليَظ الَْقْلِب اَلْنَفضُّ َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُكْنَت َفظًّ

َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر لَُهْم، 
َو شاِوْرُهْم ِفي اْلَْمرِ،

ْل َعَلى اهللِ،  َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
ليَن1 َ ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّ  ِإنَّ اهللَّ

)پس به ]برکتِ [ رحمت الهی، با آنان نرمخو ]و ُپر ِمهر[ شدی، و اگر تندخو و سختدل بودی، 
قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند. 

پس آنها را ببخش و برای آنها طلب آمرزش کن،
و در کار]ها[ با آنان مشورت کن، 

و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، 
زيرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.( 

یکی از دالیل نادانی شاه مخلوع، نادان دانستن مردم و بی اعتنایی به مشورت با مردم بود. 
آخر چگونه یک شخص بسیار معمولی و کم سواد با خط بسیار ابتدایی و نسبتاً زشت و نداشتن 
تحصیالت کالسیک و فقدان معلم دلسوز و مربی کارآزموده - که دست قضا او را به پادشاهی 

رسانده - می تواند ادعا کند که بی نیاز به مشورت است. 
یکی دیگر از دالیل نادانی محمدرضا نوع سرگرمی های اوست.

 فریده دیبا  می گوید:
»شاه فيلم هاى »یول براینر« را دوست داشت و بيش از 50 بار یك فيلم او را دیده 

بود. بارها به من مى گفت:
۱- سورة آل عمران، آية ۱59
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- اگر شاه نشده بودم، ترجيح مى دادم هنرپيشة فيلم هاى »وسترن« و یا یك مزرعه دار 
بزرگ در آمریكا شوم«.1

قبل از  آن که این قسمت از خاطرات فریده دیبا، دربارة محمدرضا را بخوانیم، هرگز فیلمی 
از »يولبراينر« هنرپیشة آمریکایی را ندیده بودیم. پس از آن که تعلق خاطر محمدرضا را 
نسبت به وی یافتیم، ترجیح دادیم فیلمی از وی ببینیم. با هر زحمتی که بود، فیلمی از یول براینر 
دیدیم. به راستی آدمی باورش نمی شود که شاهِ کشوری که  دارای بزرگانی مانند: انوشیروان، 
ابن سینا، خوارزمی، شیخ طوسی، نظام الملک، کریم خان زند و امیرکبیر بود، فیلم یک هنرپیشه 
دسته سوم آمریکایی را- آن هم نه یک بار بلکه 50 بار- ببیند. فیلمی که به یک بار دیدندش 
هم نمی ارزد. اگر مجموع فیلم هایی که یول براینر در آن بازی کرده است، 50 فیلم باشد و 
برای دیدن هر فیلم 2 ساعت الزم باشد، شاه حداقل 5000 ساعت از عمر خود را صرف دیدن 

فیلم های یول براینر کرده است؛ راستی که قباحت هم حدی دارد. 
البته این اطالعات محدودی است که ما از زندگی خصوصی محمدرضا می دانیم. اخیراً 
اسناد معتبر و مهمی از برنامه های روزانة محمدرضا منتشر شده است که محققان را از الیه های 
مختلف زندگی آن مرد ساده مطلع می کند. راستی وقتی حاکمی بی شخصیت باشد، تمامی 

اطرافیان خود را بی شخصیت می خواهد و بی شخصیت می کند. 
نمونه هایی از اطرافیان بی شخصیت محمدرضا را از زبان فریده دیبا می خوانیم:

»اطرافيان عالوه  بر بوسيدن دست محمدرضا، خود را به روى پاهاى او مى انداختند و 
كفش هاى او را ماچ مى كردند. حتى عده اى همسران و دختران خود را به بهانه هاى مختلف به 
حضور محمدرضا مى آوردند تا مورد توجه او قرار بگيرند. در این سال هاى پایانى عمر سلطنت، 
به  خصوص بعد از سال هاى 1350 و پس از جشن هاى 2500 ساله، محمدرضا دیگر خویشتن 
را آدمى زمينى و مانند دیگران نمى دید!! در مناسبت هاى مختلف، حتى در مجامع و محافل 
و مالقات هاى عمومى خود را یك انسان ویژه و نظر كرده كه مورد حمایت نيروهاى ماوراى 
زمينى است، معرفى مى كرد و گاهى اوقات با ما از خواب ها و رؤیاهایش صحبت مى نمود و 

مى گفت:
- مطمئن است نيروهاى ماوراء الطبيعى، رسالت شاهنشاهى را بر دوش او گذاشته اند«.2

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص 96
۲- همان، ص ۳40
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آری، این است تصویر شخصیت و زندگی فردی که امکانات کشور را طی 37 سال حاکمیت 
خود به باد داد و با ابزار و وسایل گوناگون از پیشرفت کشور و از رشد ملت جلوگیری نمود. 
سرانجام جبر زمان او را به درة ژرف نیستی و سقوط انداخت تا یک ملت و بلکه منطقه ای  از شّر 

او و از شّر دودمانش نجات یابند.

 دوران آوارگی
محمدرضا پس از فرار از کشور در 26 دی ماه 1357 تا روز مرگش در آوارگی گذراند. 

این دورة نسبتاً کوتاه به این شخص خوش گذران، وطن فروش و وابسته، بد گذشته است.
فرح پهلوی از خاطرات خود در روز فرار شاه از کشور و در فرودگاه مهرآباد می نویسد:

»البته ما در بدو خروج از ایران نمى خواستيم از منطقه دور شویم. محمدرضا مایل بود در 
منطقه باقى بماند و با فرماندهان ارتش در تماس باشد. گروهى از فرماندهان عالى رتبه مانند 
سپهبد بدره اى، سپهبد ربيعى، سرلشكر خسروداد، سرلشكر نشاط و گروهى دیگر به محمدرضا 

قول داده بودند طى چند روز، مخالفان را از دم تيغ گذرانده و اوضاع را آرام كنند«.1
بیچاره شاه هنوز هم در خواب غفلت بود و گفته ها و وعده های امرای مردم گریز ارتش را 
باور می کرد. او راه پیمایی عظیم مردم در تاسوعا و عاشورا را دیده بود. او خود دیده بود که 

مردم، متحد و یک صدا، شعار »مرگ بر شاه« می دهند. او از آن مناظر بسیار شوکه شده بود.
بهتر است ماجرا را هم از زبان فرح پهلوی بخوانیم:

»موقعى كه محمدرضا به كاخ اختصاصى برگشت، من او را بسيار غمگين و افسرده 
یافتم. محمدرضا به من گفت: 

- این مردم بسيار نمك  ناشناس و حق  ناشناس هستند...
حاال وقيحانه در خيابان ها به راه افتاده و مرگ بر شاه مى گویند... 

محمدرضا از آن روز به بعد در یك حالت شوك و بُهت و ناباورى فرو رفت و تا روز 
مرگش از آن حالت بيرون نيامد«.2

مهمان نوازی انور سادات!!

هرچند انور سادات رئیس جمهور وابستة مصر که با امضای پیمان کمپ دیوید، عماًل مصر 
۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۱، ص 787

۲- همان، ص 7۳۳
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را فشل و کشورهای عرب را به تسلیم در برابر آمریکا تشویق نمود، به طور قطع با نظر آمریکا 
پس از فرار محمدرضا از کشور، از او پذیرایی کرد. در عین حال محمدرضا هم به تشویق 

آمریکایی ها امکاناتی را که از کشور ربوده بود، در دست و دامن وی ریخت.
محمدرضا از اموال مردم حاتم بخشی های فراوان کرد.

فرح می نویسد:
»انور سادات و همسر و فرزندانش در همان چند روزى كه پذیراى ما بودند، كلى هدایاى 

گران بها از ما دریافت كردند. 
در یك مورد، من یك گردن بند برليان و الماس به گردن جهان سادات انداختم كه 

به چهارصد هزار دالر از یك جواهر فروشى نيویورك خریده بودم«.1
این را می گویند آتش زدن به اموال مردم. محمدرضا اصوالً انسان خسیسی بود. این خصلت 

را از پدرش رضاخان به ارث برده بود.
در گفته های محمدرضا آمده است که:

- وقتی رضاخان شنید که محمدرضا مبلغ 500 تومان به یک مؤسسه کمک مالی کرده 
است، او را خواست و با تندی به وی گفت:
- شاه باید بگيرد، نه این كه ببخشد.

در مورد دیگری هم به محمدرضا گفته بود:
- مردم باید از شاه بترسند، نه آن كه شاه را دوست داشته باشند.

اما محمدرضا که خود را همه کارة کشور می دانست، به خود اجازه می داد که اموال کشور 
را هرطور که خواست مورد بهره برداری قرار دهد.

 به قول شاعر:
خرجكهازكيسةمهمانبودحاتمطايیشـدنآسانبود

فرح در ادامة ولخرجی ها و حاتم بخشی های محمدرضا می نویسد:
»ما پيش از خروج از ایران، توسط دو هواپيماى جمبوجت نيروى هوایى، وسایل ضرورى 
اما به رغم آن كه چندین ماه در  لوازم شخصى خودمان را به آمریكا فرستاه بودیم!!  و 
كاخ هاى سلطنتى دقت كردم چيز مهمى برجاى نمانده!! موقع اقامت در مصر به یادم آمد 
كه چند قلم از جواهراتم!! را در كاخ جا گذاشته ام. البته ما قادر نبودیم همة وسایل شخصى 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 8۱۱
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خودمان را از مملكت خارج كنيم!! 
در كاخ هاى تهران و شهرستان ها آن قدر فرش هاى گران بها با قدمت چند صدساله و 
مبلمان آنتيك و به  اصطالح موزه اى داشتيم كه هریك از آنها ميليون ها دالر ارزش داشت. 

اما مجبور شدیم آنها را بگذاریم و برویم. 
مثالً در یك مورد یادم هست كه در كاخ سلطنتى رامسر، یك دست مبل داشتيم كه 

هدیة ناپلئون بناپارت به ناصرالدین  شاه بود!!«1
خوانندگان عزیز به خوبی می توانند از مندرجات خاطرات دودمان پهلوی، سلطة سنگین و 

همه جانبة آنها را بر امکانات کشور متوجه شوند. 
بانوفرححتیهديةناپلئونبهناصرالدينشاهراازاموالخودشمیدانست،

وازاينناراحتبودكه:

چراباخودازكشورخارجنكردهاست.

با توجه به این مطالب می توان فهمید که مجموعه اموالی که آنها با دو فرند جمبوجت 
SP -که حداقل 60 تن بار می تواند حمل کند- از کشور خارج کرده بودند، بیشتر از اشیای 

گران قیمت و سبک وزن بوده است.
حال می توان بهتر فهمید که دیگر اعضای خاندان پهلوی چه مقدار از اموال منقول کشور را به آمریکا 

و اروپا منتقل کرده اند و درباریان و دولتی ها و هواداران شاه چه بر سر دارایی های کشور آورده اند؟

زندگی نکبت بار شاه پس از فرار

این یک حقیقت است که دودمان پهلوی، هرگز خوشبخت نبودند. اطرافیان آنها را هم 
نمی توان از این قاعـده مستثنی کرد. قدرت و امکانات، به  تنهایی آرامش بخش نیست؛ 
داشتناعتقادبهقدرتقاهرةپروردگار،

وتكيهبرآنقدرتازلیوابدی،

موجبآرامشاست.
َأاَل بِِذْكِر اهللِ َتْطَمِئُنّ الُْقُلوُب2

)تنها با ياد خدا بودن و تکیه بر قدرت بی انتهای او، موجب ايجاد آرامش دل هاست.(
۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج دوم، ص 8۱۳

۲- سورة رعد، آية ۲8
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دودمان پهلوی که دین و دیانتی نداشتند، چگونه می توانستند بدون اعتقاد به مالحظات 
شرعی به آرامش برسند؟ محمدرضا گاهی از شب ها، چندبار محل خواب خود را از ترس 

تغییر می داد.
اسداهلل َعلَم، می گوید:

»بعـد از 15 خـرداد، شاه در یك دستگـاه تانك كه در حيـاط كـاخ گذاشته بودند، 
مى خوابيد.« 

به غیر از بی دینی که موجب عدم آسودگی خاطر می شود، ظلم و ستمگری نیزآرامش را 
از ظالم سلب می کند.

به قول پروین اعتصامی: 
بزرگمهربهنوشيـرواننوشتكهخلقزشـاه،خـواهشامنيـتورفـاهكنند

شهاناگركهبهتعميرمملكتكوشندچهحاجـتاستكهتعميربارگاهكنند

چـراكنندكـمازدستـرنجمسكينانچـرابهمظلمه،افزونبمالوجاهكنند

چوكجرويتو،نپويندديگرانرهراسـتچويکخطازتوبينند،صدگناهكنند

بهلشكرخردورايوعدلوعلمگرايسپاهاهـرمن،انديشـهزينسپاهكنند

جوابنامهمظلومرا،توخويشفـرستبسـابود،كـهدبيـرانتاشتبـاهكنند

زمامكار،بدستتوچونسپردسپهـربـهكارخلق،چـراديگـراننگاهكنند

اگربـهدفتـرحكام،ننگـرييـکروزهـزاردفـتـرانـصـافراسـيـاهكنند

اگركهقاضيومفتيشوند،سفلـهودزددروغگـووبـدانـديـشراگـواهكنند

بهسمعشهنرساننـدحـاسـدانقـويتظلمـيكـهضعيفـاندادخـواهكنند

بپوشچشمزپنداروعجب،كايندوشريکبرآنسـرند،كـهتافرصتيتباهكنند

چوجـايخودنشناسي،بهحيلهمدعيانتـورازاوجبـلـنـدي،بـهقـعرچاهكنند

بتـرسزآهستمديـدگان،كهدردلشبنشستهانـدكـهنفـرينبهپادشـاهكنند

ازآنشراركهروشنشـودزسوزدليبهيـکاشاره،دوصدكـوهراچوكاهكنند

سندبهدستسيهروزگارظلـم،بساستصحيفـهايكهدرآن،ثبتاشـکوآهكنند

چوشاهجـوركند،خلـقدراميدنجاتهميحسابشبوروزوسالوماهكنند

هـزاردزد،كميـنكـردهاندبـرسـرراهچنانمبـاشكهبـرموكـبتـوراهكنند
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مخسب،تاكـهنپيچـاندآسمـانتگوشچـنيـنمعـامـلهرابهـرانتـبـاهكنند
تو،كيميـايبزرگيبجـوي،بـيخبـرانبهـل،كـهقصـهزخاصيـتگيـاهكنند

تأثیر آهِ یک مظلوم به قدری است که می تواند محکم ترین بناها را به آسانی و سرعت ویران 
کند. گناه ظلم از گناهان کبیره است که چون حق الناس است خداوند هرگز نمی بخشد.

بدبختی و آوارگی

با عنایت و یاوری خداوند، نویسنده می خواهد کتابی مستقل در مورد رویدادهای ذلت بار 
دورة آوارگی محمدرضا پس از فرار بنویسد. چنین کتابی یک ضرورت تاریخی است که تأثیر 

سیاسی، انقالبی و اخالقی فراوان دارد. 
مادر فرح دربارة همین دوره می نویسد:

»هر خبرى كه از تهران و یا پایتخت هاى دیگر جهان مى رسيد، عذاب دهنده بود. 
رؤساى جمهورى و پادشاهان سایر ممالك جهان، دوستانى كه سال هاى سال با محمدرضا 
و فرح روبوسى مى كردند!! حاال در اظهارات رسمى، شاه را محكوم كرده و مورد انتقاد قرار 
مى دادند. آرى، حقيقت این بود كه آنها نمى خواستند ایران را برنجانند. ایران هميشه ایران بود، 

در حالى كه شاه آخرین روزهاى عمر خود را مى گذرانيد.«1
البته بخشی از این مشکالت برای فردی مردم گریز، ستم کار و شکنجه گر مانند محمدرضا چیز 
غیرعادی نبود. مشکل در این بود که شاه آواره که اعمال و رویکردهایش او را به این وضع دچار 
کرده بود، نمی خواست قبول کند که حداقل 37  سال، مردم کشور را در سخت ترین شرایط قرار 
داده بود. این جهل مرکب، او را وادار می کرد که ناراحتی هایش را به اشکال مختلف به همگان 

بگوید. البته دست انتقام الهی از آستین مردم ایران بیرون آمده بود و او را بیشتر رنج می داد. 
ببینید :

»ما واقعاً درمانده شده بودیم و نمى دانستيم چه باید بكنيم. از »آرمائو« خواستيم به 
مقامات وزارت امور خارجه مراجعه و از آنها بپرسد ما به كجا مى توانيم برویم؟!

آرمائو، مجدداً رفت و پس از ساعاتى بازگشت و گفت:
- مقامات وزارت امور خارجه سرگرم تالش بى وقفه هستند تا پناهگاهى براى اعليحضرت 

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲48.
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شاه در یكى از كشورهاى »پاراگوئه«، »گواتماال«، »تونگا«، »ایسلند«، »پاناما« یا »گرانادا« 
بيابند. معلوم شد ما را به یكى از كشورهاى كوچك و بد آب و هواى دریاى كارائيب خواهند 

فرستاد.«1
اتفاقات بعدی نشان داد که مقامات همین کشورهای کوچک و بد آب و هوا از بیم رسوایی 

پذیرایی از یک قاتل فراری، اجازة اقامت موقت به شاه مخلوع نمی دهند. 
اما تنها  خوشبختانه همة مردم دنیا در مدت چند ماه به جنایات دودمان پهلوی پی بردند. 

محمدرضا و همراهان وی بودند که نمی خواستند این همه بدیهیات را مشاهده کنند.
فرح در مورد استقبال بسیار سرد مقامات آمریکایی از محمدرضا در فرودگاه دورافتاده و 

متروک »لکلند«می نویسد:
»در فرودگاه، فقط یك كارشناس آمریكایى از ادارة بازرسى مواد كشاورزى آمریكا 
منتظرمان بود كه به دقت همة وسایل ما را بازرسى كرد تا مطمئن شود از مكزیك، گل و 
گياه و یا بذر سبزیجات و ميوه جات را همراه خودمان نياورده  ایم. البته محمدرضا كه عميقًا 

به همه چيز و همه كس مشكوك بود، مى گفت:
- این آدم كارمند وزارت كشاورزى نيست و مأمور سيا مى باشد.

بعد محمدرضا گفت:
- اُف به این زندگى! ببينيد روزگار با ما چه كرد؟

هر وقت پایم به خاك آمریكا مى رسيد، پرزیدنت ترومن، پرزیدنت كندى، پرزیدنت 
جانسون، پرزیدنت نيكسون و مقامات ارشد آمریكا به استقبالم مى آمدند و فرش قرمز جلو 
پاى من پهن مى كردند. درحالى كه یك مأمور سيا را در لباس كارمند كشاورزى فرستاده  اند 

تا چمدان هاى ما را بازرسى كند و مطمئن شود سالح یا مواد مخدر همراه نداریم. 
همة ما از این بى توجهى دولت آمریكا خشمگين و عصبى بودیم و به كارتر فحش 

مى دادیم.«2

بدبختی خاندن پهلوی از زبان فرح

»گاهى اوقات كه به خود مى اندیشم، مى بينم ما در هيأت شاه و ملكة مملكت، اصاًل 
۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 9۳5

۲- همان، ص 9۱8
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زندگى خوبى نداشتيم. شاید اگر در شهریور 1320 محمدرضا پادشاه نشده بود و به خارج 
از ایران مهاجرت مى كرد، امروز زنده بود و زندگى مرفه و ایمن و خوبى به اتفاق زن و 

فرزندانش داشت. خدا بيامرزد مادر مهربانم را؛ بعد از خروج از ایران هميشه مى گفت: 
- اگر یك بار دیگر تاریخ تكرار شود، هرگز دخترم را به یك پادشاه نخواهم داد. چه 
فایده دارد انسان، همسر شاه مملكت باشد، اما شبانه روز از وحشت ترور و یا ربوده شدن 

و یا هالك شدن در بمب گذارى، بدنش بلرزد و آسایش نداشته باشد.«1
ما هم همین را می گوییم که فرح با تأخیر گفته است. ما می گوییم:

-بنيادظالمبرباداست.چونظلمبافطرتبشرناسازگاراست.

فطرترانمیشودعوضكرد.

بنابراينياانسانبايدازظلمفاصلهبگيرد،

ويامنتظربالهایزمينیوآسمانیكهتبعاتظلماستباشد.

فرح در ادامة خاطرات ذلت بار خود می نویسد:
»تازه این همه مصایب را هم كه تحمل كردیم، چه چيزى گير ما آمد؟

آخرش مردم در خيابان ها راه افتادند و مرگ بر شاه گفتند و ما را مثل یك تفاله به 
بيرون كشور انداختند.

در مورد عدم صالحيت مردم براى اظهار نظر و قضاوت همين بس كه آنها حتى مرا 
هم كه تمام اوقاتم را به نيكوكارى و ادارة مراكز خدماتى مانند بيمارستان ها، یتيم خانه ها، 
پرورشگاه ها و بنگاه حمایت از كودكان مى گذارنيدم، مورد انتقاد قرار داده و حرف هاى 

ركيك و نسبت هاى ناروا مى زدند.«2
اظهارات سخیف فرح نسبت به مردم عزیز کشورمان را مردم با انقالب عظیم خود جواب 

دادند. اما نیکوکاری و خدمات فرح را بهتر است از زبان خودش بخوانیم.

اسناد سخن مى گویند:
بانو فرح می خواهد مظلوم نمایی کند و خود را در ظلم های گسترده، دودمان پهلوی منزه و 

مبرا نماید. اسناد صادقانه پرده از پنهانی های همه برمی دارد. 
۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 8۱4

۲- همان، ج ۲، ص 8۱4
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به قول شاعر:
حديثنيکوبدمانوشتهخواهدشد1

بانو فرح را در صفحات قبلی همین مطلب تا حدودی شناختیم. وی در تاراج اموال مردم 
این که  از  تاریخی نگه داری می شدند، سنگ تمام گذاشت. اوحتی  ایران که در کاخ های 
یک دست مبلمان را که در کاخ رامسر بوده و نتوانسته بود با خود به خارج ببرد، ابراز تأسف 
می کند. حاال در این جا و پس از رسیدن به ذلت، بی نوایی و بدبختی ناشی از ظلِم بی حد به مردم 
ایران، عمیقاً افسوس می خورد، ولی از اعمال زشت خود و در رأس همه در اسالم زدایی خود و 
همسرش که ریشة سقوط سلطنت پهلوی و انقراض رژیم شاهنشاهی است، سخنی نمی گوید.

فرح یکی از عناصر بسیار فاسد و مفسد دربار بود. اسناد بسیار زیادی از انواع فساد او پرده 
برمی دارد که قلم از شرحش شرمسار است. او شخصی گستاخ و مروج بی بندوباری در بین 

درباریان و دولتی ها و فردی به تمام معنا ضد اسالم بود.
وی در مورد عملکرد خود و همسرش در فشار آوردن به روحانیت شیعه می نویسد:
»همة بدبختى هاى ایرانيان از زمانى شروع شد كه مالها كوشيدند قوانين مذهبى را بر 
ایران حاكم كنند. تعصب آنها در جارى كردن قوانين اسالم در جامعه، حكومت قانونى را 
به چالش كشانيد و حكومتى را كه مبتنى  بر جدایى دین از سياست بود، ناگزیر به درگيرى 

با روحانيت شد.«2
با نو فرح بدبختی مملکت را از اسالم زدایی دودمان پهلوی نمی داند. عملکرد رضاخان و 
محمدرضا در رابطه با اسالم و معتقدات مردم ایران بود که رضاخان را از اریکة قدرت به زیر 
کشید و محمدرضا را آواره کرد. فرح خیلی کم حافظه است و فراموش می کند که چقدر به 
بهائیت کمک مالی و سیاسی کرده و در ترویج این فتنة پلید ساختة انگلیس کوشیده است؛ 

چیزی که از چشم مردم دور نماند.
فرح  در ادامه می نویسد:

»اميدوارم روزى فرا رسد كه مردم ایران از تعصبات كور مذهبى دست بردارند و 
براى امامان شيعه كه غيرایرانى هستند!! عزادارى نكنند و به اصل خود برگردند و به یاد 

بياورند كه پدران آنها زرتشتى و پيرو اولين پيام آور الهى بوده اند!!«3
۱- پروين اعتصامی: حديث نیک و بد ما نوشته خواهد شد     زمـانه را سند و دفتری و ديوانی است

۲- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 557
۳- همان، ص 558
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بابت نقل این جمالت توهین آمیز، از ساحت ائمه اطهار)ع( و از خوانندگان عزیز عذرخواهی 
می کنیم. چنین زن خیره سر، بی سواد و فاسد، توقع داشت که همیشه شهبانوی ایران بماند، ولو 

مردم ایران را محروم و ذلیل نموده و از هستی ساقط کرده باشد.
فرح راجع بهفرقةبهاييتمی نویسد:

»من آیندة بهائيت را خيلى روشن مى بينم. چون در حال حاضر نزدیك به 2ميليون نفر 
در آمریكا، اروپا و آسيا به آن گرویده اند.

سال گذشته در سفرى كه به شرق آمریكا داشتم، در یك مكان مقدس )حضيره القدس( 
در جمع بهایيان عزیز ایرانى سخنرانى كردم و خيلى متأسف شدم وقتى شنيدم در ایران 

امروز با بهایيان برخورد مى شود.«1
شاه زود مُرد و فرصت بیشتری نداشت تا بدبختی ها و ذلت حاصل از مظالم خود را ببیند و 
به  جای مسخره کردن مدام مردم ایران در شعار »رسيدنبهدروازةتهرانبزرگ« پیشرفت های 
خیره کنندة ایران اسالمی در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی را  ببیند و بیشتر 

شرمنده و خجل شود. خجالت ازسياستوابستگیخودبهآمريكا،
ووابستهكردنكشوربهآمريكاودشمنانمردمايران. 

او فرصتی زیاد همراه با امکانات فراوانی داشت که همه را حاتم وار به آمریکا واگذار کرد. 
به راستی اگر او عقل، غیرت و کمی معرفت داشت، با همان امکانات می توانست کشور را در 
مسیر عمران و آبادانی قرار دهد؛ اگر این گونه عمل می کرد، امروز کشور ما از کرة جنوبی، 

مالزی و ترکیه پیشرفته تر بود.
دریغ و درد که دولت استعمارگر انگلیس که از روحانیت شیعه به کرات سیلی خورده بود، به 
 منظور انتقام از آنان، عنصری بی ریشه، بی بند وبار و بی سواد مانند رضاخان را در کشور ما به سلطنت 
رساند و حرث و نسل کشورمان را به دست وی و فرزندانش به نابودی کشاند؛ اما از آن غافل بود 

که ارادة الهی محمدرضا و خاندان وی را با جبر زمان به ذلت و زبونی می افکند. 
اکنون خاندان نابردبار محمدرضا، بدون توجه به عملکردشان، اظهار تأسف و ناراحتی می کنند؛ 
درحالی که آنان باید بدانند با سقوط و نابودیشان، ملت عزیز ایران به چه قدرت و عزتی دست یافته 
و چگونه این قدرت بی نظیر، همة مستکبران را به چالش کشیده است؛ همان قدرتی که باعث شد همة 

۱- همان
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دوستاِن شاه و کشورهای مهم دنیا از پذیرش آن عنصر خائن خودداری  کنند. زیرا از واکنش انقالب 
اسالمی جداً واهمه داشتند.

فرح می نویسد:
»محمدرضا دقيقاً به سرنوشت یهودِى سرگردان تبدیل شده بود كه هيچ كجا او را 

نمى پذیرفتند. اكنون مى خواهم یك راز سربستة دیگر را در پيشگاه تاریخ بگشایم. 
موقعى كه تب و لرز و سردردهاى شدید محمدرضا شروع شد و مصرف داروهاى 
مخدر و آرام بخش هاى قوى نيز قادر نبودند درد ناشى از پيشرفت سرطان را آرام كنند، 

تصميم گرفتيم براى معالجه به اسرائيل برویم. 
محمدرضا گفت: 

- گور پدر همه! بگذارید هر كس هرچه مى خواهد بگوید. گور پدر اعراب، گور پدر...  
اسرائيل حتماً ما را خواهد پذیرفت. از نظر تاریخى، اسرائيلى ها مدیون ایرانيان هستند«.1

پس از تشکیل دولت اسرائیل، ایران نخستین کشور مسلمان خاورمیانه بود که اسرائیل را به طور 
»دوفاكتو2« به رسمیت شناخت. دولت های ایران حتی دولت دکتر محمد مصدق به یهودیان اجازه 
دادند تا ثروت های خود را از ایران به اسرائیل منتقل کرده و در تأسیس و توسعة دولت یهود نقش 

داشته باشند...
»در زمان سلطنت پرافتخار همسر فقيدم بيشترین خدمات و كمك ها و حمایت ها به 
اسرائيل ارایه گردید. محمدرضا كه از فشار درد ناشى از سرطاِن پيشرفته تحملش را از 
دست داده بود، از اردشير زاهدى خواست تا در واشنگتن با مقامات اسرائيلى تماس حاصل 
كرده و ترتيب مسافرت او را به اسرائيل و معالجه اش در یكى از بيمارستان هاى مجهز 

تل آویو را بدهد.«
 اما پاسخ اسرائیلی ها به درخواست دوست صمیمی و صدیق خود منفی بود. 

آنها از طریق آقای زاهدی پیغام دادند که:
 - »نه؛ متأسفيم!!«3

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 895
de facto -۲ . اصطالحی است به زبان التین که مترداف »در واقع« يا »در عمل« در زبان فارسی است. در ادبیات بین الملل از اين لغت معادل 

»به طور رسمی« استفاده می شود. در اصطالح حقوقی، معادل »غیررسمی« و آن چه که عماًل وجود دارد، به کار می رود. 
۳- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 896
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فریده دیبا هم ماجرای ذلت بار زندگی محمدرضا و خاندان وی را پس از فرار به  طور 
مفصل شرح داده است. 

ما فقط قسمت آخر اظهارات وی را در این زمینه نقل می کنیم:
»به عقيدة من تمام خوشبختى 37 سال سلطنت محمدرضا به آن چند روز اقامت در 
بيمارستان نظامى پایگاه آمریكایى »لك لند« در تگزاس نمى ارزید. تمام ناز و تنعم دوران 
سلطنت پهلوى براى خانوادة ما به ایام كوتاه دربه درى در پاناما نمى ارزید كه طى آن یك 

نظامى كریه المنظر )نوریه گا( به دخترم فرح جسارت كند. 
من هنوز هم متوجه نشده ام كه به  راستى در انقالب ایران چه اتفاق روى داد و چه شد 

كه محمدرضا از اوج عظمت به حضيض ذلت افتاد. 
فقط این را مى دانم كه اگر یك بار دیگر زندگيم تجدید شود، حاضرم دخترم را به 

یك كارگر  یا كارمند ساده بدهم، اما نگذارم زِن شاه مملكت شود«.1
در موردذلت  ها و زبونی های محمدرضا و خاندانش پس از فرار از کشور حرف  زیاد است. 

ولی ما به منظور اجتناب از اطالة کالم به همین مقدار بسنده می کنیم.

ُخل بودن خاندان پهلوی از نظر شاه

اسداهلل َعلَم یار غاِر شاه و خانه زاد دولت بریتانیا که بیشترین خدمت را به دربار و شاه- در 
دورة نخست وزیری و در زمانی که وزیر دربار بود- داشت، نکتة قابل توجهی دربارة خاندان 

پهلوی آن هم از زبان محمدرضا نقل می کند، که قابل توجه بسیار است:

دوشنبه 1348/05/12

»صبح شرفياب شدم. باز هم شاهنشاه را ِكِسل دیدم. علت را جویا شدم. فرمودند:
- این افراد خانوادة  ما همگى ُخل هستند.

به خاطرم این شعر حافظ رسيد 
راستچونسوسنوگلازاثرصحبتپاکبرزبانبودمـراآنچهتورادردلبود

ولى جرأت نكردم عرض كنم.«2
۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص 5۱6

۲- گفتگوی های من با شاه، اسداهلل َعلَم، ج ۲، ص ۱۳6
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»به اعتقاد من محمدرضا به درد این جامعه به  ویژه به درد كارهاى سياسى نمى خورد.«1

عملکرد محمدرضا

آن چه از عملکرد محمدرضا در دوران 37 سالة سلطنتش به  خصوص 10 سالة آخر برمی آید 
نشان از خشونت بسیار و وابستگی وی به آمریکا و وابسته کردن دولت های منطقه به آمریکا بود.

»شاه براى توسعة نفوذ آمریكا در منطقه و وابسته كردن زمامداران منطقه به آمریكا، 
مسئوليت ژاندارمرى آمریكا را پذیرفت. شاه با تكيه بر نظر نيكسون كه ایران را ستون 

امنيت خاورميانه و منطقة خليج فارس مى دانست، اعالم كرد:
- ارتش ایران باید با پيشرفته ترین سالح ها، براى دفاع از خليج فارس و اقيانوس هند 

مجهز شود.«2
شاه، امکانات فراوان کشور را در دست و دامن آمریکایی ها ریخت و کشور را از هر حیث 
به آمریکا وابسته کرده بود. حال آمریکا برای تحقیر بیشتر او و وابسته  تر کردن کشور، وی را با 

هزینة مردم ایران، ژاندارم منطقه کرد تا از منافع آمریکا پاسداری کند. 
این سیاست ذلیالنة شاه حتی صدای خیلی از آمریکایی ها را درآورد. 

راستی چگونه ممکن است زمامدار کشوری، امکانات کشور خود و ملت را فدای مطامع 
آمریکای جهان خوار کند؟!

روزنامةنيويورکتايمزنوشت:

»پيروى از سياست نيكسون، كى سينجر و سهيم شدن ایران در تعهدات دفاعى ایاالت 
متحده در منطقة خاورميانه و خليج فارس به هزینة ملت ایران كه اكثریت مردم آن با فقر 

و محروميت اجتماعى دست به گریبان بودند، براى ایران به بهاى گزافى تمام شد.«3
به راستی هیچ زمامدار وابسته ای به  اندازه شاه ایران تا این اندازه خود را ذلیل و مردمش 
را اسیر سیاست های فتنه انگیزانه آمریکا قرار نداده بود. آن قدر شاه ضعیف و ذلیل بود که 
نمی توانست در برابر خواسته ها و مطامع آمریکا نه بگوید. سرانجام محمدرضا به جایی رسید 
که آمریکایی ها در ایران ضرورتی نمی دیدند با شاه مشورت کنند، خود تصمیم می گرفتند و 

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲4۱
۲- روزنامة آمريکايی نیويورك تايمز، مارس ۱975، فروردين ۱۳54

۳- همان، مرداد ۱۳55
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عمل می کردند؛ چون شاه در برابر آنها تسلیم محض بود.
تاجالملوکمادرمحمدرضا می نویسد:

»یك روز محمدرضا كه خيلى ناراحت بود، به من گفت: 
- مادر جان! ُمُرده شور این سلطنت را ببرد كه من، شاه و فرماندة كل قوا هستم، ولى 
بدون اطالع من آمریكایى ها هواپيماهاى نظامى ما را به ویتنام برده اند. )آن سال ها آمریكا 

در جنگى تمام عيار و خونين در كشور ویتنام در جنوب شرقى آسيا درگير بود( 
آن موقع جنگ ویتنام بود و آمریكایى ها از قدیم در ایران پایگاه نظامى داشتند. هروقت 
احتياج پيدا مى كردند از این پایگاه ها با صالحدید خود استفاده مى كردند و حتى اگر احتياج 
داشتند، از هواپيماها و یدكى هاى ما براى پشتيبانى نيروهاى خودشان در ویتنام استفاده 
مى كردند. حال بماند كه چه قدر سوخت مجانى مى زدند. اصالً كل بنزین هواپيماها و سوخت 

كشتى هایشان را از ایران به صورت مجانى مى زدند.«1
خوانندگان عزیز اختیارات محمدرضا را در ادارة کشورمان مالحظه فرمودند. شاه مترسکی 
بود تا مردم ایران از وی بترسند و مزاحم تاراج ثروت های کشور توسط دشمنان این مرز و 
بوم نشوند و هواپیماهای جنگی ایران را بدون اجازة همان مترسک ببرند. قطعات هواپیماها و 
کشتی هایشان را از انبار قطعات ایران بردارند و هرقدر می خواهند و به صورت مجانی از تانکرها 

و جایگاه های ایران سوخت گیری کنند. 
محمدرضا میزان وابستگی خود به بیگانگان و دخالت های تمام نشدنی آنها را در امور داخلی 

ایران  به صراحت نقل می کند:
»من عروسك خيمه شب بازى بودم كه نخ هاى آن را آنها )آمریكا و انگليس( مى كشيدند.«2

انتقال هواپیمای جنگی با روایت اسداهلل َعَلم 

اسداهلل َعلَم وزیر دربار محمدرضا طور دیگری حادثة مذکور را نقل می کند:
»پس از اعالم دكترین نيكسون، شاه در راستاى برقرارى امنيت و حفظ منافع آمریكا، 
ارتش را براى سركوب نيروهاى شورشى، عليه غرب و حفظ دست نشاندگانشان به مناطق 

مختلف اعزام كرد.
۱- خاطرات تاج الملوك، همسر رضاخان و مادر محمدرضا، کیهان، يک شنبه ۱۳8۱/0۱/۲9

۲- پدر و پسر، ژرار دو ويلیه، ص ۲۲۲
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اولين دخالت نظامى شاه اعزام جنگنده هاى F.5 به ویتنام براى سركوب ویتكنگ ها 
بود. این تصميم در پى درخواست آمرانة نيكسون بود. 

صبح پنجم آبان 1351 سفير آمریكا تلفن زد و اعالم كرد پيامى از نيكسون، رئيس جمهور 
آمریكا دریافت داشته مبنى بر این كه هواپيماهاى F.5 ما به ویتنام فرستاده شوند. 

بالفاصله با شاه تماس گرفته و گزارش دادم كه موافقت كرد. 
تنها درخواست شاه این بود كه:

-آمریكا باید متقبل شود هر تعداد هواپيما كه از دست مى دهيم، جایگزین كند.«1
در شرح حدیث اسداهلل َعلَم چند نکته به نظر می رسد:

- به احتمال قوی این موضوع یک مورد جدا از موردی است که تاج  الملوک شرح داده 
است. 

- از تماس تلفنی سفیر آمریکا با اسداهلل َعلَم و تماس اسداهلل َعلَم با شاه و موافقت او و انتقال 
موافقت شاه به سفیر آمریکا فقط 8 دقیقه طول کشیده است. این خود به  خوبی نشان می دهد که 
آمریکایی ها نیازی به موافقت شاه نداشته اند. بنابراین تماس سفیر آمریکا برای انتقال هواپیمای 

جنگی ایران به ویتنام، اجازه گرفتن نبوده و صرفاً اخبار و اطالع بوده است.
- حال چه تفاوتی دارد که هواپیمای ایران را آمریکا بدون اطالع محمدرضا ببرد و یا با 

اطالع محمدرضا؛ در هرحال محمدرضا زمامداری »مصلوباالراده« بود.
- از اسناد استفاده می شود که 11 فروند از هواپیماهای اعزامی در ویتنام ساقط شدند. پس از 
آن نه شاه پی گیری  هواپیماهای جایگزین را کرد و نه آمریکایی ها الزم  دیدند که جبران کنند.

این وضع یک روال بود که تا آستانة پیروزی انقالب ادامه داشت.

سيری در تاریخچة استحالة فرهنگی

- یهودی زاده ای که تاریخ هجری را از تقویم ایران حذف کرد 

نیمة دوم 1354، سال اوج گیری استبداد مطلقة محمدرضا پهلوی بود. در این سال، بقایای 
گروه های چریکی چپ و چپ التقاطی یعنی سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین 

خلق با ضربه های کمیتة مشترک ضدخرابکاری از نفس افتادند.

۱- يادداشت های علم، ج ۲، ص ۳90
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اعدام 11 نفر از سران این دو سازمان در تپه های اوین توسط ساواک، نوعی ابراز قدرت 
نمادین دستگاه امنیتی شاه علیه مخالفان بود. هم زمان، بیشتر چهره های مذهبی مخالف رژیم هم در 
زندان بودند. ساواک و به بیان بهتر، ادارة سوم )امنیت( آن که تحت ریاست یک فرد بهایی به نام 
»پرويزثابتی«، دست آهنین شاه برای سرکوب هرگونه صدای مخالف بود، حتی دامنة سرکوب 
به خوانندگان و آوازه خوانانی که زمانی منسوب به دربار بودند، از جمله »داريوشاقبالی« هم کشید 
و او به همراه »ايرججنتیعطايی« و »شهيارقنبری« در اواخر سال 1353 دستگیر و راهی زندان 
اوین نمودند. پس از آن بود که تحت فشار ساواک، ترانه های »طاليهدار« و »رسولرستاخيز« را در 

وصف »شاهنشاهآريامهر« ساخته و اجرا کردند.

شجاع الدین شفاء در کنار پدرش 

در چنین شرایطی، شاه که دلخوش به قوی ترین ارتش غرب آسیا و بهترین دستگاه امنیتی 
منطقه بعد از موساد و همچنین حمایت همه جانبة آمریکا بود، احساس کرد هر کاری که میلش 
بکشد، قابل اجرا است. ایجاد حزب واحد و سراسرِی »رستاخيز« )به تقلید از حزب بعث در 

کشورهای سوسیالیستی عربی( محصول همین دوران است.
اما یکی از گستاخانه ترین اقدامات شاه در این مقطع، که ضدیت او با فرهنگ اسالمی جامعة 
ایران را آشکارتر از همیشه کرد، تبديلتقويمهجریبهتقويم»شاهنشاهی«دراسفند1354 بود. 
این تاریخ که مبدأ آن تاج گذاری کوروش هخامنشی بود، جایگزین تاریخ »هجریشمسی« 

- مبدأ هجرت حضرت رسول اکرم)ص( از مکه به مدینه -  شد. 
برای توجیه این عمل، در کتاب تاریخ سال چهارم آموزش متوسطه نوشتند:

 » در تاریخ 25 اسفند 1354 خورشيدى،  با تصویب مجلسين شوراى ملى و سنا،  مقرر 
شد تاج گذارى كورش كبير در سال 599 پيش از ميالد مسيح،  مبدأ سال خورشيدى و 

سرآغاز تاریخ سياسى و اجتماعى ایران قرار گيرد. 
به همين مناسبت اول سال 1355 هجرى خورشيدى آغاز سال 2535 شاهنشاهى،  

سال رسمى كشور شاهنشاهى ایران اعالم شد.«
حضرتامامخمينی)ره(درپيامعيدفطر1355بهكارگيریتاريخشاهنشاهیراحراماعالم

كردهوفرمودند:
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 »... براى تضعيف اسالم و محو اسم آن، نغمة شوم تغيير مبدأ تاریخ را ساز كردند.
این تغيير از جنایات بزرگى است كه در این عصر به دست این دودمان كثيف واقع 

شد. 
بر عموم ملت است كه با استعمال این تاریخ جنایتكارانه مخالفت كنند و چون این 
تغيير، هتك اسالم و مقدمة محو اسالم است،  خداى نخواسته،  استعمال آن بر عموم،  حرام 

و پشتيبانى از ستم كار و ظالم، مخالف با اسالم عدالت خواه است«.1
سرشاخ شدن آشکار با اعتقادات مذهبی جامعه به بهانه احیای فرهنگ باستانی و شاهنشاهی، 
دور از درایت سیاسی و برخاسته از غرور و تفرعن شاه بود که خود او خیلی زود به اشتباه بودن 
آن پی برد و در 12 شهریور 1357، هم زمان با باال گرفتن گرمای انقالب اسالمی مردم ایران، 

آن را لغو کرد. 
بازگرداندنتقويمشاهنشاهیبهتاريخهجریشمسیجزءاوليناقداماتیبودكهازسویشاه

بهمنظور»آشتیشاهوملت«انجامگرفت؛البتهزمانیاينكارانجامگرفت که دیگر برای شاه دیر 

شده بود.
پشت پردة  این حرکت جنون آمیز سیاسی، یک نام بیشتر از همه خودنمایی می کرد:
شجاعالدينشفاء.

شجاع الدین شفا را در سال های پس از انقالب، با کتب ضاله و متهتّکی که بی شرمانه علیه 
ادیان ابراهیمی و اعتقادات مذهبی در خارج از کشور نوشت و منتشر کرد، می شناسند. اما او 
پیش از انقالب دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی و در واقع مشاور فرهنگی محمدرضا پهلوی 

بود.
او متولد 1297 در شهر مقدس قم، در خانواده ای که نسل در نسل طبیب بودند، به دنیا آمد. 

نکتة بسیار مهمی که درباره پیشینة خانوادگی شفا وجود دارد، یهودی بودن اعقاب اوست.
در کتاب »فرزنداناستر«، که سیری در تاریخ خاندان های یهودی ایران است، از خاندانی 
موسوم به »شفا« به عنوان یکی از خاندان های بازمانده از یک طبیب مشهور یهودی در شهر کاشان به نام 

»حكيمهارون« یاد شده است.
»حكيم هارون، رئيس خانوادة بزرگى بود كه بسيارى از فرزندان، نوه ها و نتيجه هایش 

۱- سايت خبری تسنیم، ۱۳60/0۲/۲9
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راه وى را پيش گرفتند و پزشك شدند. 
خانواده هاى نهوراى، شفا، بقراطى، ارجمند، ميثاقيه، منتخب، ثابت خاورى، خوش لسان 

و برجيس خود را اعقاب حكيم هارون مى دانند«.1 
پدر شجاع الدین شفا، پزشکی از اهالی کاشان بود. پدر شفا در زمانی طبابت می کرده که طبابت 
بیشتر از طریق پدر به فرزند و به  صورت موروثی انتقال می یافت. بر این اساس، شاید بتوان شجاع الدین 

را از نسل حکیم هارون دانست.
عالوه بر این، شفا عضو لژ ماسونی »برادریجهانی« و همسرش هم یک یهودی زاده بود.

شفا در شرح زادگاه و شغل پدرش چنین گفته است:
»شوخى روزگار خواسته بود كه من به  عنوان فردى از افراد این نسل كه امروز نه  تنها 
از جانب كليدداران درون مرزى »اسالم ناب محمدى«، بلكه از جانب هم زبانان لس آنجلسى 
آنان نيز دین ستيز و مفسد فى االرض قلمداد مى شود، در شهرى متولد شده باشم كه از دیرباز 

»دارالمؤمنين« عالم تشيع شناخته شده است. 
پدرم كه از یك خانوادة كهنسال كاشان بود، در سفرى به قصد اقامت دایم در پایتخت، 
در نيمه راه سفر، به مناسبت تخصص پزشكى، ناچار به توقف چند روزه در شهر قم شده 
بود، ولى این توقف كوتاه، عمالً جاى خود را به اقامت چند سالة او در مقام پزشك سرشناس 

شهر داد؛ كه من در یكى از آن سال ها دیده به زندگى گشودم«.2
به هر حال، شجاع الدین شفا تحصیالت خود را تا پایان دبیرستان در قم به انجام رساند، برای 
تحصیالت دانشگاهی به تهران رفت و پس از فارغ التحصیلی در رشتة ادبیات فارسی، تحصیالتش 

را در بیروت و فرانسه ادامه داد. ظاهراً او در پاریس دکترای »ادبياتتطبيقی« گرفت. 
پس از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه توسط آلمان و سپس اشغال ایران توسط 

قوای متّفقین، به کشور بازگشت و به  عنوان مترجم در رادیو استخدام شد. 
شفا هم زمان فعالیت سیاسی را آغاز کرد و از بنیان گذاران حزبی شد به نام میهن پرستان، با 

روزنامه ای به همین نام که سرمقاله هایش را می نوشت.
حزبميهنپرستان، حزبی به شدت ناسیونالیست و دست راستی بود که با شعار بیزاری از 

بیگانگان، به حزب توده می تاخت و در واقع نوعی ابزار سیاسی انگلستان برای مقابله با نفوذ 
۱- همان
۲- همان
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اتحاد شوروی هم محسوب می شد. بساط این نوع احزاب ناسیونالیست در آن روزگار ایران 
بسیار داغ بود. کریم سنجابی که بعدها رهبر جبهة ملی و نخستین وزیر امورخارجة ایران پس از 

انقالب شد، از بنیانگذاران حزب میهن پرستان بود.
حزب میهن پرستان تنها یک سال و نیم دوام داشت، سپس همراه با سایر احزاب هم مشی، 

بخشی از تشّکل سیاسِی تازه ای به نام »حزبميهن« شد.
ظاهراً سابقة سیاسی شفا در همین جا تمام می شود و او عمدتاً به کار نوشتن مقاله و ترجمه 
می پردازد. جالب این که، آن چه نامی برای او در عرصة ادب دست و پا کرد، ترجمه مجموعة 
سه گانة »كمدیالهی« اثر »دانتهآليگيری«، نویسندة کالسیک ایتالیایی با عناوین »دوزخ، برزخ و 
بهشت« بود که کتبی به شدت ضداسالمی هستند و در آن توصیفات زشت و هتاکانه ای درباره 

پیامبر اکرم)ص( آمده است. 
زندگی سیاسی شفا با سمت رئیس ادارة تبلیغات )ادارة رادیو وقت( در دولت محمد مصدق 
شروع شد، که در این دوره، در سفر نخست وزیر به سازمان ملل برای مواجهه با دولت انگلستان، 
در تیم همراه دکتر مصدق بود. اندکی پس از آن، این همکاری با کناره گیری شفا به پایان رسید.

وی به واسطة پیوند با حسین عال، وزیر دربار، خود را به دربار پهلوی نزدیک کرد و کم کم 
به  عنوان یکی از نویسندگان نطق های شاه به سلک درباریان درآمد و خیلی زود به  واسطة آن 
که به»عظمتگرايی«شخصشاهوخودبزرگبينیاو کاماًل آشنا بود، با تحریک محمدرضا، به 

ترويجفرهنگ»باستانگرايی«بهجایاسالم پرداخت. 

شفادراينميانتبديلبهطراحوهمهكارةاستحالةفرهنگمذهبیبهفرهنگشاهنشاهیشد.

شفا اندیشة برگزاری یک جشن مفصل را در بزرگداشت سالگرد 2500 سال پادشاهی در 
ذهن شاه انداخت و خود طراح اصلی این جشن شد و به »جشنهای2500ساله« شهرت پیدا 
کرد. این جشن به مدت 5 روز )20 تا 24 مهر 1350( با شرکت شاهان و رؤسای کشورها از 
69 کشور جهان در تخت جمشید برگزار و تبدیل به نماد تجمل گرایی، اسراف و تبذیر خاندان 

پهلوی از خزانة ملت ایران شد. 
در این جشن که تک تک اجزای برگزاری آن به گران ترین قیمت از خارج کشور تهیه 
شد، 400 میلیون دالر )اذعان شفا در مصاحبه با حسین دهباشی( هزینه شد تا در گرمای سوزان 
مرودشت، مهمان ها شاهد رژة گروه هایی با آرایش و لباس و گریم و ساز و برگ بعضاً خنده دار، 
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در یادبود سلسله های پادشاهی باستانی ایران باشند. 
نکتة تلخ و دردناک این  بود که مردم ایران )حتی مردم بومی منطقة برگزاری جشن( هیچ سهمی 

در آن نداشتند و حتی حق نداشتند به چند کیلومتری محوطة برگزاری جشن نزدیک شوند.
به تحریک شفا، محمدرضا این جشن را برگزار کرد تا مثاًل وجهة شاهنشاهی خود را در 
چشم جهانیان فرو کند، لیکن نتیجة عکس گرفت. بسیاری از مطبوعات آن روز دنیا، این بریز 
و بپاش عجیب و حیرت آور را - زمانی که بیش از 80 درصد مردم کشور زندگی سنتی همراه 

با فقر  داشتند- نشان جنوِن عظمت طلبی یک دیکتاتور جهان سومی دانستند. 
مهم ترین بخش این رویداد که بیش از همه در یادها مانده، خطـابة معـروف محمدرضا به 

کوروش بود:
»كوروش! كبير شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشى، شاه ایران زمين،
                                                            از جانب من، شاهنشاه ایران، 
                                                  و از جانب ملت من، بر تو درود باد.
          ما امروز در برابر آرامگاه ابدى تو گرد آمده ایم تا به تو بگویيم:

                                                                                                   آسوده بخواب، 
                                                                                        زیرا كه:

                                                                                                        ما بيداریم...«
نویسندة این خطابه، کسی جز شجاع الدین شفا نبود. تحلیل گران بعدها نوشتند که رژیم اسرائیل 
از حامیان این جشن بود، چرا که آنها »كوروش« را به  عنوان منجیبزرگقوميهوداز دستپادشاه
آشوری )نبوكدنصرياهمانبختالنصر( می دانند و از طریق هم کیش خود، شجا ع الدین شفا، این 
فکر را در ذهن شاه ایران انداختند که با برجسته کردن کوروش و شاهان باستانی، برای کمرنگ 

کردن اعتقادات اسالمی در ذهن ملت ایران تالش کند. 
و  کرد  صادر   )1973( سال 1352  در  را  شاهنشاهی  کتابخانة  ساخت  فرمان  شاه  این،  عالوه بر 
شجاع الدین شفا که در آن زمان معاون فرهنگی وزارت دربار بود، مأموریت یافت تا با ساخت کتابخانه، 

و به دست گرفتن ریاست آن، قدمی بزرگ در راه ایجاد یک کتابخانة بی همتا را فراهم آورد.
قرار شد »كتابخانةملیپهلوی« در قلب تهران ساخته شود و ظرف 10 سال به بهره برداری 
برسد و در همان آغاز، ششصد هزار عنوان کتاب و بیش از 25 هزار عنوان نشریه را در خود 
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جای دهد؛ که این پروژه با انقالب اسالمی ناتمام ماند.
محور کار شفا از زمانی که مسئولیت فرهنگی دربار را به عهده داشت،برجستهكردنهرچه
بيشتر»ايرانباستان«وحملةغيرمستقيمبهاعتقاداتاسالمیبهعنوان»خرافاتضدملی« بود که 

این کار را از طریقبرجستهكردنحملةاعراببهايرانوسرنگونیپادشاهیساسانیوايجادكينه
نسبتبهاعرابونهايتاًاسالم انجام می داد.

بعد از برگزاری جشن های 2500 ساله، جنون باستان گرایی شاه باال گرفت و او نیز دنباله رو 
پدرش شد که قصد داشت به سبک »آتاتورک« - پدر جمهوری الئیک ترکیه- مظاهر دینی را 
هرچه بیشتر از ساحت عمومی جامعة ایران بزداید. او این گرایشات را حتی در نام گذاری اماکن 
عمومی مانند خیابان های پایتخت و استفاده از نام هایی چون اکباتان، آپادانا، تخت جمشید، 
بزرگراه داریوش و فروشگاه های کوروش و شیر و خورشید آشکار کرد؛ از همه مهم تر استفاده 

عام از پسوند »شاهنشاهی« برای پارک، خیابان، میدان و مؤسسات و نهادهای دولتی بود.
بسیاری از نویسندگان و چهره های ادبی در همان دوران پهلوی، ارتقای مقام شفا را مربوط 
به حمایت  کانون های مرموز و مشکوک! و چاپلوس صفتی شخص وی می دانستند. از جملة 
آنان »علیدشتی«، نویسنده و سناتوری بود که خود وابستگی به دربار داشت و مانند خود شفا 

دارای افکار ضد دینی هم بود، و او شفا را صرفاً یک »مترجمميانمايه« می دانست. 
او در نامه ای به محمدرضا شاه در اعتـراض به جشن بزرگـداشت 52 سـال نویسندگی 

شجاع الدین شفاء می نویسد:
»ایشان هرگز اثرى نيافریده و از خود چيزى بيرون نداده، مخصوصاً در شناساندن 
فرهنگ ایران به دنيـاى خـارج كارى نكرده اند، تا شـوراى فرهنگـى سلطنتـى بخواهد از 

وى تجليل كند.«
دشتی در این نامه مقام شفا را در حد یک مترجم می خواند:

»آیا با این مقدمه سزاوار است كه نخستين اقدام شوراى فرهنگى سلطنتى تجليل از 
یك مترجم متوسط باشد؟«

دشتی در یادداشت هایی که پس از انقالب منتشر کرد، دربارة خصلت عام چهره های فرهنگی 
دربار نوشت:

»شاه از هر كسى كه شبهة استقالل رأى و فكر در او مى رفت، بدش مى آمد... 
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او تيپ جمشيد اعلم و شجاع الدین شفاء را مى پسندید.«1
از قدیم  انگلستان  با سفارت  او هم  »ابراهيمگلستان«، نویسنده و مستندسازی که خود 
رابطه ای تنگاتنگ داشت و هم از طریق شمس پهلوی و شوهرش، مهرداد پهلبد )وزیر فرهنگ 
و هنر طوالنی مدت دورة پهلوی دوم( به دربار وصل بود، پا را از دشتی فراتر گذاشت و صحت 

انتساب همان ترجمه های میان مایه به شفا را هم زیر سؤال برد.
»قصة اولى را كه از همينگوى2 به زبان فارسى خواندم، آقاى خيلى محترمى كه پدر 
مملكت را هم درآورد، ترجمه كرده بود. اما اصالً همينگوى نبود. قصه را به  صورت یك 
قصه اى كه هست تعریف مى كنند و نه به  عنوان بنایى جلو خواننده. این رفت آن جا و 
این طور گفت و چه كار كرد و...  بعد هم یا ُمرد یا عروسى كرد یا در رفت... اما در قصه 
این مطرح نيست. آن چه مطرح است، این است كه همين چرت وپرت را چگونه مى گویند 
كه درست دربياید. اما این آقا قصة همينگوى، آن هم چه قصه اى: »برف هاى كليمانجارو« 
را طورى ترجمه كرده بود كه اگر همينگوى آن را خوانده بود، خيلى زودتر خودش را 

مى كشت.«3 
او در مصاحبه ای که در سال 1394 با بی بی سی انجام داده، دربارة شفا چنین می گوید:

آقاى  را  ایتاليایى اش  ترجمة  در  گلستان(  ابراهيم  از  )مستندى  مارليك''  »''گفتار 
»كاروزو« كه آن روزها مشاور فرهنگى سفارت ایتاليا در تهران بود و خود و خانمش 
»كمدى الهى دانته« را براى شجاع الدین شفا ترجمه مى كردند و دیكته مى كردند و آقاى 

شفا آن را به اسم خودش كه ادعا كرد از ایتاليایى شخصاً ترجمه كرده، درآورد. 
شما ترجمه هاى شفا را چه »نغمه هاى شاعرانه المارتين« و چه »برف هاى كليمانجارو« 
همينگوى را بخوانيد، )كم مانده( از عمق بى اطالعى و جرأت این مشاور مطبوعاتى شاه 
سابق شاخ دربياورید. این جور آدم ها كم نبودند كه كاش در برابرشان آدم هایى بودند كه 

شعور و رسم شرافت ادبى را در ایران این جور خراب نمى كردند.« 
به  هرحال شفا با باال گرفتن کار انقالب اسالمی ایران، به مانند بخش عمدة کارگزاران رژیم 

۱- خبرگزاری تسنیم، ۱۳97/06/06
۲- ارنِست میلر ِهمینگوی )۱۲ ژوئیه ۱899 - ۲ ژوئیه ۱96۱( از نويسندگان برجستة معاصر اياالت متحده آمريکا و برندة جايزه نوبل 

ادبیات است. 
۳- خبرگزاری تسنیم، ۱۳97/06/06
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پهلوی از کشور گریخت و به پاریس رفت و ماندگار شد.
او در دورة جدید کاری خود، پرده از ماهیت اسالم ستیز و از آن باالتر، خداستیز خود برداشت 

و تمام تمرکز کاری خود را به حمله به ادیان ابراهیمی و مفهوم خداوند اختصاص داد.
مشهورترین کتاب او در این دوره با نام »تولدیديگر:ايرانكهندرهزارةنو«است که سرتاسر 
به دروغ و جعل آیات قرآن و منابع تاریخی و مطالعات اسالمی با هدف حمله به اسالم و سایر 

ادیان ابراهیمی اختصاص یافته است.
او در کتاب دیگری با عنوان »توضيحالمسائل« که با عنوان »ازكلينیتاخمينی« شهرت یافت، 
قلم هتاک و موهن خود را سراسر به تحریف و استهزای تاریخ پرافتخار شیعه چرخاند تا ماهیت 
توحیدستیز خود و مأموریت تاریخی اش را )که به احتمال قوی با پیشینة اجدادی او مرتبط است- 

که همان مسخ اعتقادات ریشه دار مردم این مرز و بوم است(، به طور کامل عیان کند.
 در نقد این دورة کاری شفا، کتاب های زیادی نوشته شده که از مهم ترین عناوین می توان به 
»دينستيزینافرجام« نوشتة سیدمصطفی طباطبایی، »نقدیبرتولدیديگر،پاسخبهتحريفات
قرآنی«نوشتة صدر حسینی، »هزارتقلبديگرازشجاعالدينشفادرتولدیديگر« نوشتة مهدی 
چهل تنی و محمد المعی و »دروغوخيانتدرعلموديانت« اثر شجاع  الدین شهنواز اشاره کرد.

نکتة بسیار تأسف بار این که، کتابی از شفا، با آن سابقة ضدیت عمیق با جمهوری اسالمی 
ایران و اصوالً ادیان ابراهیمی، با عنوان »افسانةخدايان« در سال 1383 از وزارت ارشاد مجوز 
انتشار گرفت و هم  اکنون هم در فروشگاه های اینترنتی کتاب، نسخه های آن قابل خریداری و 

یا حتی دریافت رایگان است. 
محتوای این کتاب، کاماًل هم  جهت با دوران کاری پس از انقالب او در جهت حمله به 
مفهوم »خدا« و ماهیت »دين« و اسطوره و افسانه خواندن این پایة اعتقادی هر فرد دیندار است.

شفا در 27 فروردین 1389 در پاریس از دنیا رفت تا پروندة یکی از دین ستیزترین چهره های 
فرهنگی عصر پهلوی در بهشت اومانیست ها و دین ستیزان جهان -پاریس- بسته شود.1

تا آخر عمر اسالم ستيز

محمدرضا که خون مردم ستیزی رضاخان در رگ هایش جریان داشت، به طور مستمر با 
۱- خبرگزاری تسنیم، سهیل صفاری، ۱۳97/6/6
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اسالم و نمادهای دینی در ستیز بود. 
دشمنان مردم ایران هم دایماً او را به مردم ستیزی بیشتر تحریک می کردند.

این سیاست آشکار شدة غربی  ها عموماً و آمریکا و انگلیس به خصوص بود. 
محمدرضا که تحت تأثیر وساوس شیطانِی یهودی زاده ای مانند شجاع الدین شفا، تاریخ 
هجری را به تاریخ شاهنشاهی تغییر داده بود، در اوج طوفان انقالب اسالمی در سال 1357 

مجبور شد مجدداً تاریخ کشور را به هجری تغییر دهد. 
وی پس از فرار از کشور، مجدد در مکاتبات خود تاریخ شاهنشاهی را مورد استفاده قرار 

می داد.  
در پایین عکسی که محمدرضا در سال 1359 به یکی از دوستانش هدیه کرده- عکس نزد 

نویسنده موجود است- تاریخ شاهنشاهی را قید کرده است.
      این یعنی جنگ با دین مردم ایران تا آخرین روزها. 

آخرین كالم دربارة شاه

محمدرضا، پادشاه مخلوع در 4 آبان ماه 1298 در تهران متولد شد. وی وقتی در 25 شهریور 
1320 به سلطنت رسید، 21 سال و 10 ماه و 10 روز سن داشت. 

وی تا روز 26 دیماه 1357 که از کشور گریخت، 37 سال و 4 ماه و 2 روز سلطنت کرد و 
پس از آن 1 سال و 6 ماه و 9 روز دربه در و آواره بود. 

این مدت را در کشورهای مصر، مراکش، پاناما، مکزیک، آمریکا و باهاما گذراند.
سرانجام محمدرضا در روز 5 مرداد 1359 در بیمارستان »معادی« در  شهر قاهره درگذشت. 

سن او در هنگام مرگ 60 سال و 9 ماه و 1 روز بود.



فصل پنجم
دولت ناسازگار بنی صدر





مردی 3 پسر داشت. یکی راست گو ، یکی دروغ گو و نفر سوم گاهی راست می  گفت و 
گاهی دروغ. روزی پدر هر سه را احضار کرد. 

به پسر اول که همواره راست می  گفت، دعا کرد و جایزه داد و برای طول عمرش دعا نمود. 
به پسری که همیشه دروغ می  گفت، نصیحت کرد و برای هدایتش از خدا کمک طلبید. 
به پسر سوم 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 هم 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 می  گویی.

خصوصیّات پسر سوم تماماً در آقای ابوالحسن بني  صدر جمع بود. او عنصری پراشتباه، 
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بدبین، کینه  توز، متکبر و شدیداً خودشیفته بود. 
بنیصدردرعمركوتاهسياسیخودوجود3گروهرادرجمهوریاسالمیبرنمیتافت:

1-حزباللهیها،پاسدارها،بسيجیهاومردمكهصاحباناصلیانقالببودند.

2-علماوروحانيت، 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. 
3-اعضایمجلسشورایاسالمی، به خصوص با توجه به بند 10 اصل یکصد و دهم قانون 

اساسی که به نمایندگان اختیار می  دهد در صورت تخلف، رأی به عدم کفایت رئیس جمهوری 
بدهند. 

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

خصلت  های بنی  صدر

قبل از ریاست جمهوری بنی  صدر، هم برای خواص و هم شخص امام ثابت شده بود 
که وی عنصری متزلزل، پوچ  گرا و غیرقابل اعتماد است. این خصلت  های وی پس از رئیس 
جمهوری تشدید شد. اما بنی  صدر از اوایل سال 1360 دیگر غیرقابل تحمل شده بود. هر روز 
سازی کوک می کرد و هر روز علیه انقالب حرفی می  زد و اتهامی می  بست. او از قانون دم 

می  زد و بیش از همه خود قانون  شکنی می کرد. 
چنین شخصی خیلی زود مورد توجه منافقین قرار گرفت. منافقین که از همه جا رانده و از 
راه مانده بودند، همواره تالش می کردند مقامات انقالب را از انقالب جدا کنند. افرادی مانند 
آیت  اهلل منتظری و آقای الهوتی به رغم   شناخت زیاد و صدمات بسیاری که از ناحیة منافقین 
دیده بودند، سرانجام در دام آنها افتادند. در نتیجه شخصی مانند آقای منتظری به یک منتقد 
خشن و زودباور انقالب تبدیل شد. حال آن که او قائم مقام رهبر انقالب و مورد تفقد ایشان بود. 
اما او آن قدر به انقالب اتهام زد و حرف  های منافقین را بر زبان راند که حوصلة امام پرحوصله را 

هم تنگ آورد. سرانجام حضرت امام با عزل وی، عطایش را به لقایش بخشید...
این عادت منافقین بود که مرتب مظلوم نمایی کنند و از ظلم و فساد انقالب و این که عناصر 
آنها بدون دلیل دستگیر شده و در زندان  ها مورد شکنجه  های »مااليُطاق1« قرار گرفته، سخن 

۱- غیر قابل تحمل، غیر قابل انجام، آن چه فراتر از توان و طاقت آدمی است. 
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می  گفتند. 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. 

نصیحت  ناپذیر

بني  صدر نمی  توانست برای رسیدن به آرمان  هایش که سلطة بر کشور بود، از ّسد 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 امام رفتار او را شدیداً زیر نظر 
داشتند. حضرت امام به طور کامل عملکرد و به خصوص مصاحبه  های بنی  صدر را مورد تأمل 

قرار می  دادند. امام اشکاالت کار وی را پدرانه به وی تذکر می  دادند؛ اما به قول شاعر: 
گوشاگرگـوشتوونالهاگرنالةمنآنكهالبتهبهجايینرسد،فرياداست

البته علمای اعضای شورای انقالب مانند: آیت  اهلل دکتر بهشتی، آیت  اهلل خامنه  ای، آیت  اهلل 
رفسنجانی و ... از رفتار بنی  صدر به ستوه آمده بودند، ولی غالباً بنا به مصلحت نظام دم فرو 

می  بستند؛ ولی تأثیر نامطلوب رفتار بنی  صدر بر جامعه را به امام منعکس می کردند. 
سرانجام پس از بحث و گفتگوی بسیار هیأت سه نفره  ای به عنوان »َحَكميت« تشکیل شد. 

اعضای این هیأت سه نفره عبارت بودند از: 
1- آیت  اهلل مهدوی کنی، نمایندة امام در شورا 

2- آیت  اهلل محمد یزدی، نمایندة آیت  اهلل بهشتی، آیت  اهلل خامنه  ای و آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی 
3- 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. 
ایشان در 25 خرداد 1360 و پس از تشکیل هیأت حکمیت و نظر نهایی هیأت که عمدة 
مشکالت را ناشی از عملکرد بنی  صدر و افکار غیرقابل تحمل او مي دانستند، در این مورد 

سخنرانی کردند.
 بنی صدر هم طبق معمول نظر هیأت را که یک نفر آنها را خودش تعیین کرده بود، قبول 

نکرد. 
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امام فرمودند: 
»ما با اینها چه بكنيم؟ با این مقدّس هایى كه از اینها پشتيبانى مى كنند و با هم ائتالف 

كردند و با منافقين هم از اول ائتالف داشتند، 
      با این مسلمان  هاى نمازخوان، ما چه بكنيم؟

این كه من گفتم درد دل خودمان را باید در ميان بگذاریم، براى این بود كه سعدى 
از دست دوستان فریاد]مى زد كه[:

                                            ما این، این دوست  نماها را چه كنيم؟
آقایان در هر چه صحبت مى كنند و در هرچه اعالميه مى  دهند، یكى از مطالبشان این 

است كه قانون. از اول هم قانون باید به آن عمل بشود. 
        این سال هم »سال قانون« اسم گذاشته شد، 

                                                                     یعنى اجراى قانون. 
آقایان این همه بساطى كه االن به حسب قانون در ایران برپا است، مجلس شوراى 
اسالمى یك مجلسى است كه قانون او را تأیيد كرده است و شوراى نگهبان، آنى است كه 
قانون تعيين كرده و دولت هم آنى است كه مجلس شوراى تعيين كرده این دولت قانونى. 

قوه قضایيه هم این است كه قانون تعيين كرده. 
خوب، شما اگر واقعاً به قانون مى  خواهيد عمل بكنيد و ما هم مى  خواهيم كه همة شماها 
بيایيد به قانون عمل كنيد، و آمدید این جا بنا بر همين هم شد كه دیگر روزنامه  هاتان و 

صحبت  هاتان براى تشنج نباشد. 
                                       آیا شما وفا كردید به عهد خودتان؟ 

در این جا آمدید و قرار دادید به این كه، یعنى بعد از این كه مى  خواستيد به جنگ 
هم بروید، به این منتهى شد كه یك هيأت سه نفره  اى باشد؛ یك نفر از طرف آقاى 

رئيس جمهور، یك نفر از طرف آقایان و یكى هم من تعيين كنم. اینها َحَكم باشند. 
بعد از این كه َحَكم رفته است و دیده است و موارد خالف را دیده و یك جایى صحبت 
كرده است، در روزنامه  هایشان بود كه این حكميت مثل حكميت ابوموسى اشعرى است!...
من از اول یك َخلَجانى در ذهنم حاصل شد راجع به بعضى از اینها. لكن صبر كردم؛ 
صبر كردم و نصيحت كردم؛ صبر كردم. هر وقت اینها آمدند یعنى هر وقت نه، اما بسيارى 
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اوقات، آنها را به مسائل اسالمى دعوت كردم؛ به عمل به قانون دعوت كردم؛ به حفظ و 
حراست جمهورى اسالمى دعوت كردم. كم كم آن احساس من زیاد شد. تا وقتى كه 
مى  بينم جناح منافق در ميدان است و تأیيد مى كند )عملكرد بنى  صدر را( تا وقتى مى  بينم 

آن جبـهـه كـه بـر ضـد اسـالم است تأیيـد مـى كند )بنـى  صدر را(؛
براى من تكليف شرعى]است[ تا دیگر تأیيد نكنم )بنى  صدر را(...

لكن بسيار غفلت مى  خواهد و بسيار ساده اندیشى مى  خواهد كه این گروه  هایى كه 
با هم ائتالف كردند و این جبهة ملّى كه بر ضد اسالم مى  خواهد راه پيمایى راه بيندازد، 
مسلمان  ها همين طور بنشينند تماشا كنند كه بر ضد اسالم مقاله بنویسند و َسّب اسالم بكنند 
و حكم ضرورى اسالم را غيرانسانى بخوانند، بعد از این كه مى  بينم ائتالف شما با اینهاست... 
                                                                           با اینها ما تكليفمان چيست؟«1

سخنرانی فوق بسیار طوالنی است. اما اهل درک و سیاست با این سخنرانی امام فهمیدند که 
کار بنی  صدر هم به پایان رسیده است؛ همین طور هم شد. 

بنی صدر را بهتر بشناسيم

- مروری بر كارنامة بني صدر 

بزرگ ترین کمک به باال رفتن بخت پیروزی بني صدر در 10 روز مانده به برگزاری انتخابات، 
پنجم 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 بهمن 1358که ابوالحسن بني صدر، نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران، جشن پیروزی 
11 میلیونی خود را برپا کرد، تا مرداد1360 که با تراشیدن سبیل معروف خود و با لباس مبدل، 
دست در دست منافق بزرگ، مسعود رجوی، دزدانه از فرودگاه مهرآباد از کشور گریخت، 

فقط 18 ماه گذشت.
این 18 ماه، داستان فراز و فرود یکی از عبرت   آموزترین و قابل تأمل ترین پرونده های سیاسی 

تاریخ معاصر بود؛ سرنوشتاولينرئيسجمهورايران.
بنی صدر در عرض این چند ماه، کاری کرد که مجبور شد شبیه سارقان فراری از کشور 

۱- صحیفة امام، ج ۱4، ص 45۲ 
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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.
ما با بررسی تحلیلی زمینه و زمانة ظهور و سقوط بني صدر، به دنبال یافتن پرسش این سؤال 

هستیم که:
-چگونهستارةاقبالنخستينرئيسجمهـورايرانايناندازهمستعجـلبـود؟
-وچهشدكهبنيصدردركمتراز2سال،بهتعبيرمرحومهاشمیرفسنجانی،

درجلسةتاريخیرأیبهعدمكفايتسياسیرئيسجمهوردرمجلسشورا،

»ازقاموسجمهوریاسالمیحذفشد«؟

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 »صدرالعلماءهمدانی« از روحانیون همدان بود. 
دوران کودکی بنی صدر در همدان سپری شد. پدرش با حضرت امام آشنایی و مراوده داشت.

او دیپلم متوسطه را در همدان اخذ کرد و بعد در دانشکده معقول و منقول )الهیات( دانشگاه 
تهران و سپس دانشکدة اقتصاد تهران تحصیل کرد.

وی یکی از نمایندگان دانشجویان دانشگاه تهران در جبهة ملی بود.
در دوران دانشجویی ابتدا به حزب »زحمتكشانمظفربقايی« تمایل یافت، اما در جریان کودتای 
آمریکایی 28 مرداد جذب جبهة ملی شد. ابوالحسن بني صدر پس از اخذ لیسانس، کار خود را در 

»مؤسسةتحقيقاتعلوماجتماعی« متعلق به احسان نراقی آغاز کرد.

او در کتاب خاطرات خود »درستجربه« 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:
-»مناولينرئيسجمهورايرانخواهمبود«! 

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:
-اصالًمحيطخانه،محيطضدآخوندیتمامعياربود.

کتاب خاطرات او که در غالب مصاحبة بلند با عنوان »درستجربه«منتشر شده، در واقع یک 
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»ابوالحسننامه«! است که در آن بني صدر یک سره درباره »خاصبودن«، »نخبهبودن«، »باهوش
بودن«، »سياستمداربودن« 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 کم نظیر باشد.

به نمونه هایی از تعاریف او از خود در بخش کودکی و تحصیالت دبیرستان توجه کنید:
»در محيط مدرسه ما به  اصطالح متفكر به حساب مى آمدیم و من از كالس هشتم تا 

دیپلم متوسطه هميشه نمره اول را داشتم«. )ص22(
»یك روز دبير ادبيات به نام ميرفخرایى مرا خواست و گفت: 

- شما قلم توانایى دارید و ذهن مبتكر؛ كارهاى دیگر را ول كنيد و فقط به نویسندگى 
بپردازید«.)ص 3(

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. )ص 25(
همین جوان 19-18 ساله از برخورد خود با سرلشکر علوی مقدم، رئیس کل شهربانی کشور 

چنین می گوید: 
»همان روز با برادرم آقا فتح اهلل داشتيم از پله ها پایين مى رفتيم. سرلشكر علوى مقدم 
هم داشت پشت سرمان پایين مى آمد. احترام كردیم تا او اول رد شود. در همين موقع 

نگاهش كردم و گفتم:
- آقاى علوى مقدم شمایيد؟

 گفت:
- بله؟
 گفتم:

-آن آدم خطرناكى كه پریشب دستور داده بودید دستگيرش كنند، آن خطرناك 
من بودم. 
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گفت: 
- خب بعد از ظهر ساعت 4 تشریف بياورید این جا با هم صحبت كنيم. «

ادامة ماجرا از زبان بني صدر این گونه است که:
- این جوان یک القبای 18 ساله به اتفاق برادرش بعد از ظهر به دیدن رئیس شهربانی کل 

کشور می روند و برایش تعیین تکلیف می کنند.
»به هر حال، بعد سرلشكر علوى ادامه داد و گفت:

- آقا! شما از من چه مى خواهيد؟
 گفتم:

- من چيزى نمى خواهم. قانون اساسى مى گوید كه شما باید این آقایون را توقيف 
كنيد. سند جعلى درست كردند و مردم را به قيام ضد حكومت )مصدق( دعوت مى كنند. 

بالفاصله سرلشكر علوى گفت:
- ''باید'' نگویيد! من از نخست وزیر هم باید نمى شنوم.

جواب دادم: 
- قانون به شما باید مى گوید ...

سرلشكر رو به برادرم كرد و گفت )در این جا بني صدر از زبان رئيس كل وقت 
شهربانى هم براى خود نوشابه باز مى كند!(: 

- این اخوى شما )ابوالحسن( معلوم است كه واقعاً اهل بحث و جدل است. او درست 
مى گوید. 

ما نظامى هستيم و حرف شما را هم گوش نمى دهيم.« )درس تجربه، 26(
هر چقدر این ماجرا که یک سرلشکر با سابقه 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، احتماال 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.
 یا در جایی دیگر از کتاب )ص 41( مدعی می شود که علی امینی، نخست وزیر وقت ایران
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-1340تا1341- به او پیشنهاد داده بود که معاون شهردار تهران شود.
»امينى به من گفت:

- آن جا كه بشوى معاون، بعد مى شوى شهردار و ميشى شخصيت و شخصيت كه 
شدى، جات باالى مجلسه. 

جبهة ملى یه همچين جوانى كه شهردار شده رو چاره اى نداره جز این كه ببره صدر 
مجلس بنشونه. چارة دیگه اى نداره«. 

این در صورتی بود که بني صدر 28 ساله یک عضو درجة 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 فرستاده و با منت کشی به او و برادرش فتح اهلل پیشنهاد وزارت داد!
»)سليمان( بهبودى آمد پيش پدرم و گفت: 

-آقا! اعليحضرت پروندة فرزندان شما )فتح اهلل و ابوالحسن( را مطالعه كرده اند و 
فرمودند:

- این استعدادها حيف اند و باید وزیر و سفير شوند نه این كه چاقوكش سنجابى 
شوند.« )ص 42(

 و 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 غلو        آمیزترین ادعای او در صفحات 56 و 57 کتاب خاطرات او 
مطرح  شود؛ آن جا  که می گوید:

- وقتی در نجف بوده، حضرت امام خمینی )ره( کتاب معظم »واليتفقيه« 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 همان دوران جوانی، چه میزان »توهم«، »خودشيفتگی«، »خودمحوری« یا به 
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اصطالحی که خود او بسیار به آن عالقه دارد، »كيششخصيت« در وجود ابوالحسن بني صدر 
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 و یا از آن بیرون می آمد، یا بیرونش می کردند؛ مانند:
حزب زحمتکشان، جبهة ملی دوم، جبهة ملی سوم، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، نهضت 

آزادی و...
عامل اصلی این اختالفات، به عدم تطابق وزن و جایگاه واقعی و انتظارات و تصورات )توهمات!( 

او دربارة خود باز می گشت.
این سلوک همیشگی بني صدر باعث شد که تقریبا 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 

نداشته باشد.
به هرحال، بعد از اتمام تحصیالت در رشتة اقتصاد در دانشگاه تهران، بني صدر در 1339 به 
مؤسسة تحقیقات اجتماعی پیوست که مدیر آن »احساننراقی«، جامعه شناس و مشاور نزدیک 
فرح پهلوی بود و زیر نظر دکتر غالمحسین صدیقی اداره می شد. این مؤسسه که در زمان خود 
یک مرکز بسیار شیک و باکالس برای کار آکادمیک و تحقیقاتی محسوب می شد، محلی 
برای جذب و کانالیزه کردن روشنفکران چپ نسبتاً خوش خیم برای رژیم شاه بود و به نوعی 

تحت هدایت دفتر فرح پهلوی قرار داشت.
بني صدر در خاطراتش می گوید:

- سرلشكر ضرغام، وزیر وقت دارایى در یك مرحله 400 هزار تومان به این مؤسسه 
كمك كرد.

این مقدار در سال 1339 پول بسيار هنگفتى محسوب مى شد. از این رو، زمانى كه در 
سرنگونى دولت مصدق و مستحكم شدن دیكتاتورى محمدرضا پهلوى بسيارى از مبارزان 
واقعى حال و روز خوبى نداشتند و یا در زندان بودند و یا تحت ایذا و آزار دستگاه امنيتى 

شاه، بني صدر زندگى نسبتا مرفهى داشت.«
نکتة جالب و قابل تامل این که در سال 39، بني صدر با وجود نفرت شدیدی که نسبت به 
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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 برای خروج از کشور را بگیرد و به اتفاق خانواده اش راهی فرانسه شد. 

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

در سال های اولیة دهة 50، 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
جبهةملی« را منتشر می ساخت، به اتحاديةانجمنهایاسالمیدانشجوياندراروپا 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 به  ویژه در دوران اقامت ایشان در 

پاریس گشت.
از نکات قابل توجه زندگی و فعالیت سیاسی او در پاریس، رقابت شدید او با »صادققطبزاده«، 
بر سر محوریت در فعالیت های کنفدراسیون دانشجویان و بعدها انجمن های اسالمی دانشجویان 

ایرانی اروپا بود.
این 2 نفر بعد از سفر امام به نوفل لوشاتو هم برای تقرب جستن هرچه بیشتر با حضرت امام، 

رقابت تنگاتنگی داشتند که دامنة این رقابت به بعد از پیروزی انقالب هم کشید.
بني صدر که مانند قطب زاده، شامة تیزی در تشخیص جهت های آتی در عرصة سیاست 
ایران و موازنة نیروها در سال 57 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 ایشان 
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در نوفل لوشاتو، آنها را اصطالحاً به »سهتفنگدار« انقالبیون در فرانسه تبدیل کرده بود.
این واقعیات را نمی توان نادیده گرفت که:

- بني صدر از آن جا که تیِپ یک »روشنفكرمذهبی« -تیپ محبوب آن سال ها- را داشت و 
یک روحانی زادة تحصیل کرده در سوربن بود و بر کالم و خطابه تسلط داشت و از کاریزمای 
شخصی هم )به واسطه اعتماد به نفس فوق العاده( برخوردار بود، بنابراین فاکتورهای جذابیت را 

برای انقالبیون اطراف امام در پاریس، به ویژه منسوبان حضرت روح اهلل داشت. 
او 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، بیش از پیش به استحکام جایگاه او در حلقة اول انقالبیون ا نجامید.
پاریس، حضور چندین سالة  امام در  اقامت  از سوی دیگر، در روزهای سرنوشت ساز 
بنی صدر در فرانسه و تسلط به زبان و ارتباطات تشکیالتی که در پاریس داشت، نسبت به دیگر 
یاران و شاگردان انقالبی امام که تازه از ایران، عراق، پاکستان، لبنان و دیگر کشورها، خود را 
به فرانسه می رساندند،  امتیازات قابل مالحظه ای برای بني صدر به وجود می آورد و او را برجسته 
می ساخت. به واقع این موقعیت، همچون موهبتی بادآورده برای بني صدر بود که بدون آن که 
همچون یاران واقعی و مخلص امام، زندان ها، شکنجه ها، آزارها و آوارگی ها را در راه امام و 
انقالب تحمل کند، از امتیاز طبیعی حضور سالیان متمادی خود در فرانسه، با چاشنی هوشمندی 
و زیرکی در 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، امتیاز و اعتبار انقالبی 

برای روز مبادا که خیلی هم دور نبود، جمع آوری کرد.
به بیان ساده تر، اگر عیار و معیار هزینه دادن برای راه امام 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 حتی یک تلنگر هم در راه پیروزی انقالب اسالمی نخورده بود.
علی اّی حال، بني صدر جزو مسافرانی بود که همراه حضرت امام در »پروازانقالب« از پاریس 
به تهران در 12 بهمن سال 57 حضور داشت و با حضرت امام بر فراز پلکان هواپیمای جمبوجت 
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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 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 گران بها بود.
بني صدر در ماه های بعد نشان داد که در استفاده از این فرصت بسیار ماهر و چیره دست است.

بني صدر تنها 3 روز بعد از ورود به ایران سخنرانی های خود را در دانشگاه شریف آغاز 
کرد. این جلسات و سخنرانی ها 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 گفتگویش با حضرت امام، چنین گفت:
»در یكى از روزهاى اول تشكيل دولت موقت آقاى ]امام[ خمينى پرسيدند: 

- وزارتى را براى آقاى بني صدر در نظر گرفته اید؟
در جواب گفتم: 

- بنده مى ترسم به كسى كه سابقة ادارة یك مكتب خانه را هم ندارد، وزارتخانه بدهم. 
بنده از زمانى كه ]او[ جزو دانشجویان جبهة ملى در دانشكدة حقوق بود، آشنایى مختصرى 

با او پيـدا كـردم و آن چـه شـاخـص دیـده ام، این است كه:
  ]وى[ اهل همكارى نيست و هيچ كس را قبول ندارد.«1 

به این ترتیب بني صدر تا پایان 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، جهت شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی از این سمت 

۱- روزنامة مجاهد، شماره ۱۳۲
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استعفا 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 متهم ساخت. 
اکنون که از منظر انتقادی به عملکرد بني صدر در آن مقطع نگریسته می شود، با توجه به 
عملکردهای بعدی او در قدرت، روشن می گردد که بسیاری از انتقاداِت از قضا به حق او، به 
دولت بازرگان هم، نه از سر دلسوزی برای انقالب، بلکه کاماًل در جهت برنامه ریزی دقیق او 

برای رسیدن به قدرت بود.
درواقع:

مهدیبازرگاننخستينمانعبزرگبرسرراهتحققآرزویديرينبنيصدر،

يعنیرسيدنبهرياستجمهوریبود؛ 

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 نخستوزيرموقتانقالب برای بر تن کردن 

جامة »اولينرئيسجمهورايران« 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 جدی ریاست بر قوة مجریه در افکار عمومی جا می انداخت.
او با رندی و زیرکی هر چه تمام تر، در سال 58 خود را درگیر کار اجرایی سنگین و کمرشکن 
در فضای ملتهب انقالبی نکرد، و از این 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.
بني صدر با طرح شعارهایی چون »اقتصادتوحيدی« یا »عدالتاجتماعی،اقتصادیوسياسی«
توانست نظر افکار عمومی را بیش از پیش به خود جمع کند. از سوی دیگر، او که در همان 
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مقطع، به میزان اثرگذاری و عمق نفوذ رسانه برای فعالیت سیاسی آگاه بود، در 29 خرداد 58 
اولین شمارةروزنامهشخصی خود را با نام »انقالباسالمی« منتشر کرد.

روزنامةانقالباسالمی،تريبونیقدرتمندواختصاصیبرایتبليغناموديدگاههایبنيصدر،

درفضایجامعهبود.
 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 استفاده کرد.

 در این میان، زنجيرهایازعوامل هم دست به دست هم داد که اوضاع در آستانة اولین 
انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه 58،كامالًبروفقمرادابوالحسنبنيصدر شود.

اولین آنها، تسخيرالنةجاسوسیدرآبان58واستعفایدولتموقت در پی این اقدام انقالبی 
بود. به این ترتیب، اولین رقیب بالقوة بني صدر، مهندس مهدی بازرگان از دور خارج شد. 

دومین رویداد،ابرازتمايلاكثريتاعضای»جامعةروحانيتمبارز«بهكانديداتوریابوالحسن
بنيصدر بود. 

جامعة روحانیت در کنار حزب جمهوری، 2 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، »جاللالدينفارسی«، 
از مبارزین دورة پهلوی بود که دوره های چریکی را در اردوگاه های الفتح لبنان 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 اتفاق افتاد و آن زمانی بود کهشايعةايرانیاالصلنبودنجاللالدينفارسی

توسطاردوگاهرقيب،يعنیجناحبنيصدر، مطرح شد. 

ظاهراً جّد جالل الدین فارسی افغان بود. این موضوع چالش بزرگی برای حزب جمهوری 
اسالمی در آستانة انتخابات بود و جنجال بسیاری در عرصة عمومی برانگیخت. 

در نهایت داوری دربارة این موضوع به حضرت امام ارجاع شد، و ایشان برای بری ماندن اولین 
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انتخابات ریاست جمهوری ایران از هرگونه شایبه ای، رأی به کنار رفتن آقای فارسی از رقابت داد.
طبيعیبودكهبرندةاينچالشبزرگكسیجزبنيصدرنباشد.

حزب جمهوری که در زمان کم باقی مانده تا انتخابات، توان رقابتی خود را از دست داده بود، 
به ناچار »حسنحبيبی« )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 

نداشت و  با این وضع، عماًل حزب جمهوری اسالمی در برابر بني صدر رقابت را واگذار کرد.
گفتنی است که بني صدر که در ماه های منتهی به انتخابات، در منصب وزارت دارایی هم قرار 
گرفته بود و به خوبی از این موقعیت هم 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 58 انتخاباتی بود، تا هفته های پایانی مانده به انتخابات قصد خود 
را برای شرکت در انتخابات اعالم نمی کرد. به ناگاه، 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 عرصه شده است.
علی اّی 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 و اصطالحاً با »توپپُر«، اولین 

رئیس جمهور ایران شد و به آرزوی دیرین خود رسید. 
رقیب اصلی او، دریادار احمد مدنی، فرماندة پیشین نیروی دریایی ایران 2.200.000 و نامزد 

حزب جمهوری، حسن حبیبی، تنها 674000 رأی کسب کرد.

خصلت های نکوهيدة 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 آيتاهللدكتربهشتی خصومت می ورزید. 
بنی صدر که همواره از اجرایی شدن بند 10 اصل 110 قانون اساسی دربارة خودش بیمناک 
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بود، مجلس را که می توانست به عدم کفایت وی رأی دهد، بسیار تضعیف کرد و آیت اهلل دکتر 
بهشتی رئیس قوة قضائیه که برابر همان بند قانونی مي توانست رأی به خالفکاری های وی بدهد، 
با تبلیغات گسترده و فراگیر و مستمر منزوی کرد. کار به  جایی رسید که هواداران بنی صدر که 
عمدتاً اعضای منافقین بودند، در هنگام تشییع جنازة آیت اهلل طالقانی در روز 20 شهریور  سال 58 

با گستاخی، دسته  جمعی شعار می دادند:
- بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو ُکشتی!؟

حجت االسالم فرزانه، امام جمعة موقت مشهد می گفت: 
- شهید آیت اهلل بهشتی سال 1359 برای ایراد چند سخنرانی در شهرهای استان خراسان به 
مشهد آمد. ما خود در معیّت ایشان بودیم. وقتی با ایشان به شهرهایی که برای سخنرانی مشخص 
شده بود، رفتیم، هواداران بنی صدر و منافقین در حالی که عکس های بنی صدر را در دست 
داشتند، با شعارهای تند علیه آقای بهشتی، نگذاشتند ایشان سخنرانی کنند. شهید بهشتی با سعة 

صدر فراوان تحمل می کرد و به روی خود نمی آورد. 
برایآقایبنیصدرهيچچيزیمهمترازخودشنبود.این ایده، بسیار خطرناک بود. او از همین 

منظر بود که همه کس و همه چیز را تضعیف می کرد. چنین خصلتی عموماً در رهبران منافقین و 
به خصوص در شخص مسعود رجوی به وفور وجود داشت که پس از ائتالف منافقین و بنی صدر، 

در هر دو، 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 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 قوت 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 ها نیز به همراهی و 

هم نوایی با این تبلیغات پرداختند. 
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به عنوان نمونه، پس از سخنرانی بنی صدر در روز عاشورا- 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 سخنرانی جنجالی 

او دربارة شکنجه در زندان های کشور نوشت: 
»رئيس جمهور سپس با اشاره به این نكته كه در قانون اساسى ما چند جور زندان 

پيش بينى شده، گفت:
- در قانون اساسى ما شكنجه مگر حرام نشده؟ ممنوع نشده؟

در كجاى دنيا، در كدام دین و در كجاى اسالم، در كدام كشور اسالمى در حكومت 
اسالمى اش شش نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطيل نمى شوند؟ 
                                                چرا اینها تعطيل نمى شوند؟...

چرا هر كسى و هر نهادى یك زندان داشته باشد؟ 
                                    اینها باید تعطيل بشوند. 

جو اسالمى جو اعتماد است. اسالم دین اعتماد است، دین معنویت است، دین نترسيدن 
است. در اسالم فقط از خدا باید ترسيد، آن هم در مقام گناه كه باید ترسيد.

بنابراین آن همه دستگاه هاى ترسناك و مخوف درست نكنيم. چرا هيأتى تشكيل نمى شود 
و به كار این زندان هاى گوناگون نمى رسد؟ چرا رسيدگى نمى كند كه آیا شكنجه هست یا نه؟ 
چطور ممكن است در رژیم اسالمى، انسان و جان او این همه بى منزلت شده باشد كه 

بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون این كه كسى بفهمد، كار او را تمام كرد؟... 
چطور مى شود كه اشخاص را مى گيرند، زندان مى برند و ماه ها جزء فراموش شدگان 

مى شود؟ 
بس كنيد این كارها را، دستگاه قضایى ما باید بى طرف باشد، مستقل باشد و نباید 

اجازه داد انواع و اقسام پيدا كند و ابزار قدرت سياسى 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 

۱- روزنامة میزان، ۱۳59/8/۲9 
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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 در 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 می نمودند. 
برای نمونه می توان محمود محمدیان را در اهواز مثال زد که فیلم ویدیویی وی و شرح اعترافات 

او تکان دهنده است. 
فیلم ویدئویی گرفته شده حکایت از حداقل 60 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
مستنددرموردشكنجه« نوشت: 

در  و  ربوده  شيراز  در  را  ميرى[  ]محمود  برادران  از  دیگر  یكى  اخير  ماجراى  »در 
منزلى... مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار مى دهند. این برادر در فرصتى مناسب از غفلت 
شكنجه گران استفاده كرده و از طریق باغى كه در مجاورت منزل بوده، موفق به فرار مى شود 

و بدین ترتيب خانة امن مذكور و اسامى تعدادى از شكنجه گران مشخص مى شود. 
این خانه متعلق به واحد اطالعات و تحقيقات سپاه پاسداران شيراز بوده و افراد آن نيز 
همگى از افراد سپاه پاسداران بودند كه عالوه  بر حاكميت حزب چماق داران جمهورى براى 

این ارگان، برخى از همان پاسداران نيز به طور مشخص با این حزب در رابطه هستند. 
الزم به توضيح است كه بعد از فرار این برادر از آن خانه و لو رفتن آدرس آن، به دستور مقامات 

باالى سپاه، این خانه تعطيل شده و در حال حاضر به  صورت مسكونى معمولى در آمده است.« 1
در ادامة همین ماجرا، نشریة مجاهد گزارش مبسوطی از نحوة ربوده شدن، شکنجه و فرار 
محمود میری ارایه داد. اما مدتی بعد محمود میری، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که به 
عنوان قربانی معرفی شده بود، در خصوص مرکز شکنجة قالبی لب به اعتراف و افشاگری 

۱- روزنامة مجاهد، شمارة ۱۲۳  
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گشود و طی گفتگویی اظهار داشت: 
»این اقدام به  وسيلة شخصى به اسم مستعار محمدتقى برنامه ریزى شده بود كه با من 
خصومت شخصى داشت. هرچه من مى خواستم به آنها بفهمانم كه در این خانه عده اى 
معتاد و اوباش بوده اند و ربطى به سپاه نداشت، آنها كل جریان را به سپاه ربط مى دادند.  

بر خالف ادعاى نشریة مجاهد، خانه اى كه در آن، من به وسيلة محمدتقى و هم دستان 
وى كتك خوردم، مركز تجمع معتادان بود. نه آرم سپاه را در آن جا دیدم و نه چيز دیگرى، 
من پس از كتك خوردن از آن جا فرار نكردم، بلكه به زور مرا ربط مى دادند و مى گفتند:

- شما ضوابط امنيتى را رعایت نكردید.
 بعد از آن حدود 60 درصد از كسانى را كه با من همكارى داشتند، كنار گذاشتند و 

از من هم استفاده نمى كردند، چون به قول خودشان ممكن بود ضربه بخورند.«1
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 مسئولین 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. اما سازمان مجاهدین خلق هنگامی که حقة رسانه ای خود را  در شرف برمال شدن 
دید، جاری شدن حد را با عبارت »كالهشرعیبرایشكنجه« عنوان کرد و سعی در به حاشیه 

بردن احکام اسالم نمود.
باال گرفتن آتش اتهامات و شایعات پیرامون شکنجه پیش از واقعة 30 خرداد، مسئولین امر 

را واداشت که به اتهامات پاسخ بدهند. 
شهيدمحمدكچويیبهعنوانسرپرستوقتزنداناوين با تشکیل یک مصاحبة مطبوعاتی به 

آماج شایعات سازمان مجاهدین خلق و لیبرال ها پاسخ داد:
»من به عنوان یك مقام مسئول، مسألة شكنجه در زندان اوین را رد مى كنم.

نوع زندان ها به این صورت است كه زندان هاى موقت سپاه و كميته با زندان اوین در 
رابطه هستند. زندان قصر هم مربوط به شهربانى است و سرپرست آن دادستان و شوراى 

عالى قضایى مى باشد... 
به ما وقتى اعتراض وارد مى شود كه به منافع افرادى كه صد در صد مخالف هستند، 

۱- خبرگزاری تسنیم، 97/06/06
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ضربه هایى وارد مى شود.«
سخنان آيتاهللمحمدیریشهری،حاكمشرعدادگاههایانقالبارتش دربارة ادعای بنی صدر 

نیز در آن مقطع بسیار مهم و روشنگر بود. 
عالوه بر پاسخ گویی مسئوالن قضایی کشور، هيأتبررسیشايعـةشكنجـهبهفرمانامام

خمينیتشكيلشد.
این هیأت با عضویت: محمدمنتظریبهعنواننمايندةامامخمينیوباعضويتعلیمحمدبشارتی
نمايندةمجلس،حسيندادگردادستانعمومیتهرانوگودرزافتخارجهرمینمايندةشوراینگهبان

تشکیل شده بود. 
پس از بررسی زندان ها و ارتباط با گروه های مدعی شکنجه، این هیأت همة اخبار مربوط 
را جمع آوری کردند 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 معدودی ایذا و آزار 

که جنبة شخصی داشت، دیده شد که عاملین آن نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
حسيندادگر،دادستانعمومیتهران در این رابطه گفت:

»زندانيان پيش از هر چيز از بالتكليفى و یا در انتظار عفو بودن خودشان مى گفتند و 
این كه اصالً شكنجه وجود ندارد و چرا این سؤال را مى كنيد؟!«

شهيدمحمدمنتظری،نمايندةامامخمينیدرهيأتبررسیشكنجه هم در میانة تحقیقات به 

نکتة مهمی اشاره می کند:
»نظام حاكم بر بازجویى ها و بازپرسى و دادگاه ها و زندان هاى ما به هيچ وجه مبتنى بر 
شكنجه نيست و اگر موارد معدودى دیده شده، به طور استثنایى و از سوى افراد غيرمسئول 
بوده است و اتهام وارد به روش بازجویى و بازپرسى از طرف یكى از مقامات كشور به 

 هيچ وجه صحيح نيست... 
تجاوز به یك جوان را به عنوان نمونه اى از شكنجه یاد مى كردند، كه هيچ ربطى به 

شكنجه ندارد، بلكه مربوط به انحراف جنسى است.«1

۱-  روزنامة کیهان و اطالعات، ۱۳60/0۲/۲9
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همچنین پس از تحقیقات مسئولین 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 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 دروغ محض است. مصاحبه ها و مقاالت روزنامه های کیهان، اطالعات و جمهوری 
اسالمی و سپس گزارش نهایی هیأت مزبور که به رهبری و مسئوالن رسمی کشور ارایه شده 

بود هم مؤید اجرای حدود و تعزیرات و نتیجه گیری فوق بود. 

شرح موضوع اتهام شکنجه در زندان ها

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 می آوردند. 
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. 
متأسفانه این اتهام ابعاد بین المللی پیدا کرد و محافل صهیونیستی و کمیسیون حقوق بشر مدعی 
ایران شدند. ابعاد این اتهام به قدری وسیع بود که امام خمینی رحمت اهلل علیه درصدد چاره 
برآمدند و به آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی تکلیف کردند که هیأتی را برای بررسی 
اتهام شکنجه تشکیل دهند. نخست حضرت امام شهید محمد منتظری را به عنوان نمایندة خود 
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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. 
-حجتاالسالموالمسلمينآقایمحیالدينانوارینمايندةشهرستانرزن

-علیمحمدبشارتینمايندةشهرستانجهرم

نمایندگان مجلس با 157 رأی، این جانب را انتخاب کردند. مرحوم آقای انواری هم 16 
رأی آورد. 

شورای نگهبان هم 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 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 5 نفره خدمت ایشان معرفی 
شدند و احکام مربوط در تاریخ 1359/9/26 صادر و تحویل اعضا شد. 

تحليل 

در تمامی یک ساعتی که اعضای 5 نفرة گروه تحقیق خدمت آیت اهلل اردبیلی دادستان کل 
کشور بودیم، به مسائل دیگری غیر از موضوع اتهام بنی صدر به کشور مبنی بر وجود شکنجه 

در زندان ها گذشت.
بین مقامات حاضر در آن روز، آقای اردبیلی را در آن امر مهم بی خیال تر از همه دیدیم. 

در مورد صدور حکم که تصویر آن را در ادامه آورده ایم، به خوبی آن بی توجهی را 
می توان مشاهده کرد. حکم مزبور بی شماره و حتی بدون تاریخ بود. وقتی مشاهده کردیم 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؟'' با ما برخورد کردند... 
وقتی دربارة اتهام وجود شکنجه در زندان های کشور صحبت  می کردیم و آن  را خطری 
سازمان یافته برای تضعیف انقالب و امام می دانستیم، ایشان سیستماتیک بودن این گونه اتهامات 
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و دشمنی ها را ابداً قبول نداشت و آن را عادی و ساده می پنداشت؛ در حالی که بعداً دیدیم و 
همگان دیدند که عملکرد و مواضع بنی صدر ساده و عادی نبود و بنی صدر چه مصیبتی برای 

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

سرانجام كار هيأت بررسی شایعه 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  یکی از برنامه ها خبرنگاری از معظم له 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 
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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 مسئولیت خود واقفیم و به خطیر بودن 

مسئولیت توجه داریم؛ بگذریم... 

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 
حضور داشته باشند، 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 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 گردید... 

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 محمدجواد حجتی کرمانی نمایندة 
مجلس نطق قبل از دستور داشت. برابر آئین نامة داخلی مجلس، 3 نماینده می توانستند به نوبت به 
مدت 10 دقیقه از مسائل حوزة انتخابیة خود بگویند و یا به مهم ترین مسائل کشور توجه دهند. 

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 شایعة 
شکنجه مشاهده کردند. من هم به عنوان یک نماینده از برادرمان آقای بشارتی می خواهم که یا به طور 
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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 اسائه ادب، هیجان زیادی در مجلس ایجاد کرد. مجلس، ما 
را همواره به صداقت، نظم، والیت مداری 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 10 دقیقه از خود دفاع کنیم. 
مجلس یکپارچه به حمایت از ما برخاست؛ 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 یقين هر كس كه بدون دليل و سریع به قطع و یقين برسد، پذیرفته نيست. 

به چنين قطعی )قطع قطاّع( می گویند. چنين آدمی اگر ادعای رؤیت هالل كند، هيچ كس 

از وی نمی پذیرد.« 

سپس در ادامه گفتم:
»ما با آقای ُحّجتی كرمانی 2 سال هم بند و هم سلولی بودیم. ای كاش این آقا از من می پرسيد:

- چرا در جلسات هيأت شركت نمی كنيد؟

تا من برای ایشان توضيح می دادم كه من با نظر رئيس مجلس باید اولویت را به مجلس 

می دادم كه این گونه كردم. 

سپس مقداری راجع به شکنجه های ماالیطاق در زمان رژیم گذشته صحبت كردیم و 

نمونه هایی از همان شکنجه ها كه بر روی خود ما توسط ساواک اجرا شده، به مجلس گزارش 

دادیم. از جمله گفتيم كه:

- 5 ناخن دست و پای ما را كشيدند و بدن ما را با چراغ سوزاندند.

اما امروز گروه ها و گروهک های مسلّح كه جایگاهی در انقالب اسالمی ندارند و مردم آنها 

را طرد كرده اند، به طور مستمر و با اتهام های واهی انقالب و دستاوردهای انقالب را تضعيف 

می كنند و خوراک برای رسانه های بيگانه و دشمناِن كينه توز مهيا می كنند، از جمله این اتهامات 
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موضوع شکنجه در زندان هاست.«

سپس گفتم:
»1- اگر به زندانيان مرخصی می دهند و نامش را شکنجه می گذارند؛

                                              آری، در زندان های ما شکنجه هست. 

2- اگر به زندانيان سياسی مالقات حضوري می دهند و این را شکنجه می نامند؛ 

                                                                       بلی، در زندان ها شکنجه هست.

3- اگر زندانيانی كه محکوميت طوالنی دارند و می توانند با تلفن با خانواده هاشان صحبت 

كنند، شکنجه نام دارد؟ 

                            بله، در زندان های ما شکنجه هست.

4- اگر زندانيانی كه مرتکب قتل شده اند و اجازه دارند كه از منزل برایشان غذا بياورند، 

اسمش را شکنجه می نامند؛ 

                                    در زندان های ما شکنجه هست.

5- اگر در اختيار گذاشتن تلویزیون و روزنامه به افرادی از گروهک های مسلّح كه اتهام 

قتل و انفجار دارند، شکنجه است؟

                                              آری، در زندان های ما شکنجه هست.

6- اگر به اعضای سازمان های محارب و مسلّح اجازه می دهند امر بر مایحتاج آنها را از 

بيرون تهيه كنند و امر بر زندان را برای خودشان مثل هتل كرده اند، این شکنجه است؟ 

                                                                 آری، در زندان های ما شکنجه هست.

7- اگر به كسانی كه مسلّح دستگير شده اند و خود اقرار كرده اند كه قصد ترور شخصيت های  

كشور را داشته اند و اجازه می یابند در زندان عليه انقالب و امام تبليغ كنند و عضوگيری نمایند و به 

اعضای گروه خود آموزش چریکی می دهند و زندان بان های خود را تحقير می كنند و از موضع باال 

با مسئوالن زندان برخورد می كنند و خود را پيروز نهایی معرفی می كنند و برای شکست انقالب 

تاریخ تعيين می كنند و هيچ كس هم مانع فعاليت های آنها در زندان نمی شود، اینها شکنجه است؟ 

               بلی، در زندان های ما شکنجه فراوان است. 

آری، مخالفان انقالب چشم دیدن دستاوردهای عظيم انقالب را ندارند؛

                                           لذا عليه انقالب مرتباً تبليغ سوء می كنند.«
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در تمامی مدتی که ما مشغول گزارش به مجلس بودیم، آیت اهلل هاشمی به آهستگی و مرتب 
به من می گفت:

- آقاى بشارتى آفرین؛ ولى دیگر بس است. 

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 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 3 بار 6 بار تکبیر گفت. 

بالفاصله ما به جایگاه خود برگشتیم. انبوه نمایندگان مجلس اعم از روحانی و غیرروحانی 
پیش ما آمدند و عمیقاً اظهار محبّت، تشکر و حمایت کردند. 

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

کرد. از تعیین سریع وقت تعجب کردم. 

مالقات با آیت اهلل موسوی اردبيلی 

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 

کرد. 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 كنم...« 

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 نيافته بودم كه امام 

به من فرمودند:

- آیا امروز نطق آقای بشارتی در مجلس را شنيدید؟ خيلی خوب صحبت كرد. 

گفتم:



217 وقایع سال دوم انقالب

- خير؛ من در مسير جماران بودم و نشنيدم. 

امام فرمودند:

- حتماً بروید نوار صحبت ایشان را بگيرید و گوش بدهيد. خيلی خوب صحبت كرد.

حرف های آیت اهلل ما را شدیداً تحت تأثير قرار داد.«

ما همواره از حمایت ها و محبّت های امام بهره مند بوده ایم، به همین دلیل از طرح موضوع 
مالقات صرف نظر کردیم و پس از مدت کوتاهی از آیت اهلل خداحافظی کرده و از دفتر خارج 

شدیم.  

گزارش به حضرت امام 

شنبة هفتة بعد به محضر حضرت امام 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 
رساند و تأکید کرد:

- خط مشي رسيدگي به متهم ها در زندان ها به هيچ وجه همراه با شکنجه نيست... 

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 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 كميتة ضد خرابکار سر زدیم و 

با زندانيان مالقات كردیم و حرف آنها را هم شنيدیم. 

                    همان گونه كه در گزارش خود به مردم از طریق تریبون مجلس هم گفتيم، 

منافقين و هواداران آنها كه هيچ جایگاهي در انقالب و هيچ پایگاهي در بين مردم ندارند،

 به منظور تضعيف انقالب، 

                                       موضوع شکنجه در زندان ها را مطرح كرده اند؛ 

                                                                        كه كذب محض است.«
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سپس گفتم که:
»ما خود سال هاي طوالني در همين زندان ها بوده ایم و شکنجه هاي ساواک را به اشکال 

را محال  انقالب توسط روحانيت  ایجاد  امکانات  منافقين كه  بودیم.  مختلف دیده و شنيده 

مي دانستند، پس از تحقق انقالب بسيار تالش كردند بر موج انقالب  سوار شوند؛ آن هم ميسر 

نشد. پس از پيروزي انقالب هم لحظه اي از تضعيف انقالب دست بر نداشته  اند...«

حضرت امام ضمن تشکر از هیأت و تقدیر از آنان، براي موفقیت اعضا دعا کردند.
حضرت امام دربارة 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 اشاره 

می کنند،  فرمودند: 
»غرب همين است كه شما مالحظه مى كنيد كه این طور جنایات مى كنند. آن وقت آن 
كسى )محّمدرضا( كه جانى مطلق است مى برند و نگه مى دارند و پشتيبانى از او مى كنند. 

به حرف یك ملّت مظلوم گوش نمى دهند. 
نمى گذارند كه شوراى امنيّت تشكيل بشود، پول هاى ایران را مثل دزدهاى سرگردنه 

غارت مى كنند؛ توقيف مى كنند. 
غرب وضعش این است و این سازمان هایى هم كه درست كرده اند براى خودشان، 

همه براى منفعت غرب است، هيچ براى مظلوم ها نيست. 
شما شاید در طول این مجالسى كه اینها درست كرده اند، یك جا پيدا نكنيد كه اگر 
آمریكا یا دیگران كه قدرت هاشان زیاد است، منافعش با یك مملكت ضعيفى تصادم پيدام 

بكند، اینها یك كارى برایشان كرده باشند. 
االن چند وقت است كه لبنان مبتالى به این سرطان است.
                               این مجلس ها چه كردند براى این. 

طول این مدتى كه ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم این مجلس ها براى ما چه 
كردند. اینها همين است كه یك وقتى منافع بزرگ ها )ایجاب( بكند، اینها... به نفع بزرگ ها 

)قدرت ها( فعاليت بكنند و یك كالهى هم سر ما بگذارند.
با این كه مجالسى هست و شوراهاى امنيت هست و سازمان ملل هست و این چيزهایى 
است كه براى ما درست كردند و ما را مى خواهند بازى بدهند و ما هم بازى مى خوریم، این 
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آقایان )روشنفكران غرب گرا( هى مى روند سراغ این كه ببينيم چطور یك )قانونى( باشد كه 
پسند غرب باشد، پسند غرب آن است كه ما همه چيزمان را تقدیمشان بكنيم. 
                                                                                   بى چون و چرا؛

                                                                         این پسند غرب است. 
اگر آقایان این را مى خواهند این پسند ملّت ما نيست.«1 

با انصاف باید دید که 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 

موضوع روشنی است. 

سخنرانی جنجالی بنی صدر در دانشگاه تهران با ترجيع بند »مرگ بر بهشتی!«

خبرگزاری تسنيم؛ 

- بنى صدر در 14 اسفند سال 59 در حالى در جمع هواداران خود در دانشگاه تهران سخنرانى 
مى كرد كه شعار: »مرگ بر بهشتى!« ترجيع بند شعارهاى هواداران رئيس جمهور بود. 

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 كردم. ضابطه هاى خود را گفتم. دفعة دیگر در صورتى كه اصالح 
نشدى و اصالح نشوى، نوبت افشاى با اسم و رسم مى رسد.«

اگرچه این سخنان رئیس جمهور با واکنش بسیاری از سیاسیون وقت مواجه شد، لیکن 
۱ - صحیفة امام، ج ۱۱، ص 5۱
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بنی صدر در 14 اسفند ماه نیز 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 2 روزنامة انقالب اسالمی )متعلق به بنی صدر( و کیهان منتشر شده است.
»بسم اهلل الرحمن الرحيم  

  براى آمرزش مصدق و براى آمرزش شهداى انقالب بزرگ ما و نيز براى آمرزش 
سربازان، پاسداران و همه آنها كه در ميدان هاى نبرد در خاك و خون مى غلتند با هم 

فاتحه بخوانيم.
خواهران و برادران من! لطفاً آرام باشيد!

بعد از ظهر امروز به من اطالع دادند كه عده اى براى اخالل به این جا آمده اند و یك 
ربع پيش از این به افسر پليس گفتم:

- آنهایى را كه براى اخالل به این جا آمده اند، از این جا بيرون ببرند.
چون بعد از ظهر امروز در این  باره به وزیر كشور آگاهى داده شده است. این است 
كه اگر این عده اندكه دست از اخالل برندارند و مسئولين به وظيفة خودشان عمل نكنند، 
از شما مردم خواهم خواست كه یك بار براى هميشه اجتماعات خودتان را از وجود 

چماق به دستانى كه مى خواهند جمهورى را به لجن وجود خودشان بياالیند، تنبيه كنيد.
مصدق، مردى كه امروز به  خاطر بزرگداشت او شما مردم تهران در این اجتماع 
شكوهمند گرد آمده اید، بيان گر و مجرى راه و رسمى است كه خود در این  باره مى گوید:
-'' از مسلمانى و آداب آن براى بر حق بودن اسالم و نه براى ميل این و آن، پيروى 

كنيد و به احكام آن از ترس خدا و معاد و مقتضيات دنيوى و سياسى عمل نمایيد. 
باِد شمال یا جنوب ما را نلرزاند و در درجة ایمان ما تأثيرى ننماید و به  طور مصنوعى 

یك روز آتش آن را شعله ور و روز دیگر به  طور كلى خاموش نكند. 
من ایرانى و مسلمانم و عليه هرچه ایرانيت و اسالميت را تهدید كند، تا زنده هستم 
مبارزه مى نمایم. چگونه ممكن است خون ایرانى در عروق كسى جارى باشد و مداخلة اجنبى 

را در امور كشور تحمل كند؟
هركس به بقاى نيروى اجنبى در خاك كشور عالقه داشته باشد و همچنين هركسى 

كه همسایگان را تحریك كند، مهدورالدم است.''
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 با این بيان، مصدق ميان استقالل و آزادى، و ميان ایرانيت و اسالميت، رابطه مى بيند و 
این دو را مستقل از یكدیگر نمى خواهد.

حال ببينيم كه ربط این دو در چيست؟
استقالل، آزادى مجموع یك ملت در رابطة با قدرت هاى خارجى است.

اگر استقالل، یعنى آزادى اقتصادى، آزادى سياسى و آزادى فرهنگى یك ملت در رابطه 
با قدرت هاى خارجى حاصل نباشد، چگونه مى توان تصور كرد كه در یك جامعة وابسته و 
زیرسلطه، در جامعه اى كه اقتصاد آن آزاد نيست، زیرسلطة بيگانه و وابسته به شركت هاى 
بين المللى است، و نيز در جامعه اى كه اقتصاد آن آزاد نيست و عناصر و ارزش هاى فرهنگى 
بيگانه بر آن حاكم است، و نيز در جامعه اى كه از نظر سياسى آزاد نيست، یعنى دستگاه 
حاكمه اش به قدرت هاى خارجى وابسته است، در چنين جامعه اى افراد چگونه مى توانند 

آزاد باشند؟ 
در چنين جامعه اى آزادى هاى عمومى چگونه مى تواند محترم شمرده شود؟ 

و اگر در جامعه اى این آزادى ها وجود نداشت و اگر در جامعه اى صاحبان عقيده از 
اظهار آن عاجز بودند، و همچنين اگر در جامعه اى به  جاى عقل و منطق، چوب و چماق 

حكومت كرد، چگونه مى توان این جامعه را مستقل شمرد؟
این است كه در جامعة مستقل، نشانة استقالل، وجود آزادى هاى عمومى است. یعنى 
همان آزادى هایى كه بدون آن، رشد اندیشة فرزندان یك ملت ممكن نمى گردد و به  عكس؛ 
در هر جامعه اى هر اندازه كه آزادى هاى اساسى بيشتر باشد، به ترتيبى كه شنيدید، فرض 

آزادى بدون استقالل، فریب و دروغ است. و فرض استقالل بدون آزادى هم دروغ است. 
حاال ببينيم كه در نظر مصدق این دو مسأله با اسالميت چگونه رابطه پيدا مى كنند؟

در جهانى كه ما هستيم، ایدئولوژى ها چه شرقى و چه غربى، ایدئولوژى هاى وابستگى 
هستند و به  همين دليل هم در دوران مصدق دو دسته با او مخالف بودند؛ 
                                  »وابستگان به غرب« و »وابستگان به شرق«.
         ایدئولوژى اى كه آنها تبليغ مى كردند، ایدئولوژى وابستگى بود.

آنها مى گفتند:
- در این دنيا جز وابستگى به شرق یا به غرب، هيچ راهى نيست. در این دنيا نمى توان 
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آزاد و مستقل زندگى كرد و ملل كوچك باید به یك قدرت بزرگ تكيه كنند و موجودیت 
خویش را حفظ كنند. 

هر دو دستة فوق در این مرام موافق بودند و هر دو دسته این مرام را تبليغ مى كردند. 
یكى مى گفت كه:

- باید به »روسيه« وابسته باشيم.
و دیگرى مى گفت كه:

- باید به »آمریكا و غرب« وابسته باشيم. 
آن فكر قوى و توانایى كه مى گوید مى توان به مردم تكيه كرد و اگر ما به خود مردم 
تكيه كنيم، و آن فكر قوى توانایى كه به ما مى گوید نيازى به وابستگى به شرق و غرب نيست، 
و به خود مردم تكيه مى كنيم و مستقل و آزاد زندگى مى كنيم، همان اسالميت است. چرا  
كه در اسالم است كه استقالل و آزادى به  معناى رهایى كامل یك ملت از سلطة بيگانه و 

چماق داران دستيار سلطة بيگانه تحقق مى یابد.
بنابراین آن چه از دید مصدق، مردى كه در یك دوران تاریك ضعف و جهل و نادانى كه 
سلطه گران بر جهان حاكم كرده بودند، پرچم مبارزة ضداستعمارى را بر دوش كشيد، اصل 
است، ایرانيت در همان حد آزادى و پيروى از اسالميت به  معناى طرز فكر و روش و دینى 
كه به ملت امكان مى دهد كه با وحدت در پایه و با تكيه بر خود از هر بيگانه اى بى نياز باشد.
مردى كه در آن روزهاى تاریك پيش از آن كه نهضت هاى استقالل طلبانه در جهان 
آغاز شود، آغازگر دوران بود؛ با این طرز فكر و با این دید به مقابلة قدرت حاكم روز رفت 
و با همة این كه دستگاه حاكمه در مجموع با وى مخالف بود، و با همة آن كه تمام امكانات 
در دست سلطه گران و عوامل د اخلى آنها بود، به یارى مردم این سرزمين موفق شد كه 

پنجه در پنجة بزرگ ترین امپراطورى هاى زمان درافكند. و به  قول آن نویسنده بيگانه:
- در عظمت او همان بس كه با آن كه تنها كسى است كه نفت را ملى كرد و پنجه در 
پنجة كارتل هاى جهانى افكند، آن قدر شأن و مرتبت جهانى پيدا كرد و چنان در افكار و 
دل هاى مردم جهان زنده شد كه كارتل ها براى اولين بار این مخالف پى گير خود را نتوانستند 

از ميان بردارند و او در بستر مرد.
اكنون كه در جملة كوتاهى دید او را از »آزادى و استقالل« و »ایرانيت و اسالميت« 
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دانستيم، الزم مى دانم دربارة »اخالق سياسى مصدق« نيز چند كلمه اى بگویم. 
در این جهان كه ما هستيم، دو نوع دید از رهبرى وجود دارد: 

1- رهبرى بر این باور است كه خود مى باید به  جاى یك ملت تصميم بگيرد و خود 
مى باید سرنوشت مردم را هر طور كه خواست، تعيين بكند.

این رهبرى رهبرى هاى دیكتاتورمآبانه، در گذشته و حاِل تاریخ بشر هستند؛ و مصدق 
از این گونه نبود، زیرا از نظر او رهبرى خدمت گزارى مردم و اجراى خواست و ارادة مردم 

است.
این است كه چندین نوبت در مجلس شوراى آن روز گفت كه: 

'' من نوكر ملتم.'' 
براى او نوكرى ملت فخر بود، به  این اعتبار كه او خود را مجرى ارادة مردم مى دانست، 
و با آن نوع رهبرى كه خود را قيّم مردم بداند و هركار كه خواست بكند، و مردم امكان 

نداشته باشند كه هيچ اظهار نظرى در هيچ زمينه اى بكنند، مخالف بود.
هم اكنون نيز در جمهورى اسالمى ما از زبان امام، همين رهبرى یعنى رهبرِى مقبول 

است، امام دو سه روز پيش خطاب به سران هشت كشور گفتند:
- این جمهورى منتخب ملت است،

 و هر مقامى در این جمهورى، منتخب ملت است،
و باید مجرى رأى و خواست ملت باشد.

بنابراین از نظر »اخالق سياسى« او بيان كنندة همان خطى است كه ما در امامت پذیرفته ایم 
و رهبر را كسى مى دانيم كه راه را نشان مى دهد و خواست هاى عمومى را در خود به اعمال، 
رفتار و گفتار خویش متبلور مى كند و بيان گر اساسى ترین خواست هاى مردم خویش مى شود 
و در اجراى آن خواست ها با قاطعيت و تا سر حد توان مى كوشد و با هيچ حادثه اى از ميهن 

روى نمى گرداند.
این رهبرى، رهبرِى مصدقى است و او كسى است كه این گونه رهبرى را قبول مى داشت. 

سخن و عملى از اوست كه براى نسل ما و همة نسل ها بسيار درخور توجه است. 
آن روز كه او )مصدق( به زمامدارى رسيد، رهبران گروه هاى سياسى به  نزد او رفتند 

تا هيأت وزیران را از نمایندگان آنها انتخاب كند.
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مصدق به آنها گفت:
'' شما مبارزه كردید براى این كه مقام هاى كشورى و لشكرى را الیق ترها اشغال كنند؟ 

و یا این كه مبارزه كردید كه یك گروه حاكم برود و یك گروه حاكم دیگر بياید؟ 
                                                                          كدام یك از این دو بود؟ 

اگر مبارزه براى این بود كه باندها و گروه ها و آنها كه به  جاى لياقت و خدمت، زور و 
خيانت را وسيلة ترقى كرده اند نباشند، پس بگذارید من كسانى را كه الیق همكارى خود 

مى دانم، و متناسب وضع تشخيص مى دهم، به همكارى برگزینم.
اگر چنين نشود و طورى بشود كه اشخاص به  صرف وابستگى این گروه و یا آن گروه 
امور را در دست بگيرند، مردم آن وقت خواهند گفت كه فرق یار این حكومت و حكومت هاى 

قبلى چيست؟
مگر پيش از این، باندها و وحدت هاى خانوادگى نبود كه بر كشور حكومت مى كرد؟ 
                                                                          حاال هم كه همان بساط است.''

لذا، این بود كه زیر بار نرفت و گفت كه حزب و گروه سياسى باید به  دنبال عقيده 
باشد و نه در پى تحميل افراد خود به حكومت. 

و این خط و ربط نيز همان خط و ربط اسالمى است، یعنى همان خط و ربطى كه در 
صدر اسالم موال على)ع( در پيش گرفت و به آنها كه در راه ائتالف و زدوبند بودند و به او 
مراجعه كردند، و مقام خواستند گفت كه این حكومت، حكومت معتقدان و الیقان است و 
این حكومت، حكومت زورداران، حكومت بندوبست چى ها، حكومت هوچى ها و حكومت 

آجيل بده ها و آجيل بگيرها نيست.
بنابراین از نظر اخالق سياسى، مصدق پيروى همان خط اسالميت بود و در همين راه گام 

برمى داشت. با این حال ما بر آن نيستيم كه بگویيم در كار او هيچ عيب و نقصى نبود.
 آیندگان نيز وقتى به زندگى ما مى رسند، معایب و نقایص بى شمار خواهند جست.

در این جهان هيچ انسانى مصون از خطا نيست، جز آنها كه خداوند در حقشان لطف 
را به انتها رسانده و آنها را از لغزش ها حفظ مى كند. 

ما بر آن نيستيم و در این جا گرد نيامده ایم تا از مصدق بُتى بسازیم، كه او خود بنا بر 
نامه اى كه نوشت از بت سازى بيزارى جست.
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یك نكتة ارزشمند دیگر در زندگى مصدق این بود كه وقتى كسى از خارج به او نامه 
نوشت كه كس یا كسانى را براى رهبرى معين كند.

مصدق در پاسخ نوشت:
''رهبرى چيزى نيست كه من به كسى تفویض كنم یا به ارث برسد.

                                              هركس كار كرد، عمالً رهبر است.''
بنابراین، با آن نامة صریح و چندین نوشته كه از او به جا مانده است و سخنى كه در 

لحظات آخر عمر از او منقول است كه گفته است:
''من اكنون با خيال راحت مى ميرم. هركس از این پس در این سرزمين...
 می گويند رفته اند باالی درخت و بلندگو را قطع کرده اند. شما که بلندگو را برقرار کرديد، 
                                                     خودتان هم حفظ از آن را به عهده بگیريد...  

)بنی صدر مدارك تعدادی از حاضرين را که توسط نیروهای بنی صدر بازداشت  شده بودند،
                                                                            برای هوادارانش می خواند(.

گفتم كه:
مصدق در روزهاى آخر زندگى گفته بود كه: 

'' من اكنون با خيال آسوده چشم از جهان مى بندم،  چرا كه كسى به  نام من بر این مردم 
تحميل نشد و خود مردم هستند كه ضمن مبارزه، آنهایى را كه توانایى رهبرى را دارند، 

تشخيص داده و آنها را به رهبرى برمى گزینند.''
من مایل هستم كه در این روز به این امر تأكيد مجدد بكنم. از نظر من خط عمومى 
كه مصدق در آن بود، با جامعيت تمامى كه در انقالب اسالمى ما پيدا كرد و اسالم به تمامى 

بيان كنندة ارادة انقالب اسالمى ایران شد، باید به راه امام برود. 
به  نام مصدق بر ضدانقالب عمل كردن بيرون از فلسفه و زندگى او است. 

و كسانى كه چنين مى كنند، آنهایى هستند كه مى خواهند از نام مصدق،
                                        براى پيشبرد مقاصد خویش استفاده كنند.

مایلم كه در این جا مطلبى را براى شما افشا بكنم. 
یك سال پيش از انقالب اسالمى ایران، دكتر بختيار به پاریس آمد و گفت كه آماده 
است تا در خط امام عمل كند  و نامه اى نوشت و به من داد كه آن نامه به نظر امام برسد. 
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به او گفتم كه شرط این كه این نامه را به امام برسانم، این است كه از شما وفادارى به این 
قول را در عمل ببينم. دل من قرص نيست و باور نمى كنم كه شما به همان راه مى خواهيد 
بروید. در عمل معلوم شد كه مطابق معموِل سياست مداران، در این فكر بوده است كه از 

وجود امام براى مقاصد خویش استفاده كند.
بعد كه از دست آن نابخرد )شاه( فرمان نخست وزیرى گرفت، عكسى از مصدق را در 
كنار ميز خویش قرار داد. امروز هم او و كسانى نظير او بر آن هستند كه نام مصدق را وسيلة 
ستيز با انقالب اسالمى قرار دهند. این را بدانند كه وقتى ملتى چنين قيام گسترده و سراسرى 
كرده و همة  آرمان ها و خواست هاى خویش را تمام و كمال در رهبرى امام یافت، از این 
راه بازنمى گردد و هيچ عنوانى حتى عنوان دین را نمى توان وسيلة مخالفت با این انقالب و 

خواست عمومى مردم قرار داد.
اینك كه به  اختصار دربارة مصدق و اخالق و راه و رسم او صحبت كردیم، وقت این 
است كه كمى دربارة مسائل روز كشور صحبت كنيم و ببينيم آن تجربه چگونه به كار امروز 

ما مى آمد؟ 
وضعيت جنگ:

اگر روزى به  خواست خدا جنگ با پيروزى ملت ما به پایان رسيد و دشمن از رسيدن 
به هدف هاى خویش ناتوان شد، شما مردم خواهيد دید و خواهيد دانست كه چه روزها و 
شب هاى بسيار سختى بر ما گذشته است و ما براى تدارك این پيروزى چه تالش خارج 

از حد و توانى كرده ایم.
همة آنها كه در جبهه هاى جنگ با صالبت و پایدارى ایستادند و سينه در سينة دشمن 
از پيشروى او جلوگيرى كردند، لحظات بسيار سختى گذرانده اند. اینك كه به شكر خدا 
وضعيت نيروهاى ما خوب شده است و اميدها به آن است كه ما حتى یك سرانگشت از 
خاك ميهن را تسليم دشمن نكنيم، زمان آن است كه ما دربارة آن چه كه در روزهاى اخير 

گذشته است، به ملت مسلمان و گرامى ایران گزارش كنيم.
از نظر ما نيروهاى دشمن نه توان پيشروى دارند و نه راه عقب نشينى.

نيروهاى ما توانایى استقامت در برابر دشمن را دارند.
وضعيت بين المللى چنان است كه هيچ كدام از دو ابرقدرت پيروزى ما را نمى خواهند، 
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اما پيروزى ما براى آمریكا به  معناى پایان سياست خاورميانة آن ابرقدرت است. 
همة شما مى دانيد كه پس از رویة سازش كارى كه سادات در پيش گرفت، آمریكا 
یكى پس از دیگرى مواضع از دست رفته در خاورميانه را از نو به دست آورد و اینك در 

كار این است كه تسلط خویش را در منطقه كامل گرداند.
ا و به حملة صدام به ایران براى كامل كردن این پيروزى چشم دوخته بود و اميد داشت 
كه این حمله ظرف چند روز به نتيجه برسد و اینك كه از پيروزى نيروهاى فرستادة صدام 

مأیوس شده است، سياست او دست كم این است كه:
                       چون عراق نمى تواند پيروز بشود،

                      ایران هم پيروزى به  دست نياورد، 
زیرا مى داند كه:

در صورت پيروزى ما موج انقالب سراسر كشورهاى خاورميانه را در برخواهد گرفت 
و مواضع و منافع آمریكا در منطقه به  طور جدى در خطر خواهد افتاد. 

این است كه با تمام وسایل در تضعيف ما مى كوشد و از هيچ گونه تحریك براى 
تضعيف روحية مقاومت ما فروگذار نمى كند.

ابرقدرت روس نيز این پيروزى را نمى خواهد. 
همة شما مى دانيد كه پيروزى ما به معناى همان نظریة اسالمى است كه وقتى ملتى 
به خود تكيه كرد و روى پاى خویش ایستاد، مى تواند بدون اسلحة آمریكایى و روسى به  
نيروى فداكارى و ابتكار فرزندان خود، پيروزى به دست بياورد كه در این  صورت همة 
ملت هاى اسير، این تجربة گران قدر را به كار خواهند برد تا خود را از سلطة قدرت هاى 

جهانى رها سازند.
افغانستان در كنار ما و بسيارى از نقاط دیگر جهان از این درس بزرگ ما خواهند 
آموخت، وقتى ببينند و بدانند كه نيروهاى مسلح ما با چه امكاناتى با یك نيروى مسلح و 

مجهز كه همة دنيا نيز به آن كمك كرده و مى كنند، مقابله كرد و پيروز شد، 
                      چه كسى این تجربه را در این دنيا تعقيب نخواهند كرد؟ 

پس ناچار همة آنها كه در این جهان تشنة استقالل و آزادى هستند و مردمى كه مى خواهند 
حاكم بر سرنوشت خویش گردند، از پيروزى ما به  عنوان یك تجـربة بـزرگ درس خواهند 
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گرفت، همان طور كه از انقالب ما درسى را كه باید بگيرند، گرفتند.
پس، این دو ابرقدرت به دالیل سياست سلطه جویانه اى كه در افغانستان و در سرزمين هاى 

اسالمى و غيراسالمى دارند، موافق پيروزى ما نيستند،
 اما در داخل نيز كسانى هستند كه از این پيروزى وحشت دارند.

آنها همان وابستگان به این قدرت خارجى و كوتاه بينانى هستند كه گمان مى كنند پيروزى 
پيروزى  پيروزى،  این  آن كه  حال  است.  رئيس جمهورى  پيروزى محض  نبوده،  این  در  ما 
سربازان و پيروزى پاسداران، و پيروزى همة مردان و زنانى است كه در سرتاسر كشور براى 

غلبة بر دشمن به كار و تالش مشغولند.
پيروزى انقالب اسالمى ما، 

پيروزى اسالم است؛
و بدانند كه مردى كه با رأى ملت عنوان رئيس جمهورى یافته است و امروز مى باید 
بيان گر خواست و ارادة او به پيروزى باشد، كسى نيست كه پس از پيروزى بياید و مطالبة 

حق و حقوق بابت پيروزى كند. 
آنها بى خود نگران هستند. 

این پيروزى پيروزِى تمام مردم و پيروزى سربازان و پاسداران شماست. 
پيروزى همين پاسبان ها و ژاندارم ها و همة نيروهاى مسلح شماست. 

پيروزى آن مردان و زنان عشایرى است كه در جبهه ها مى جنگند و پيروزى روستایيان، 
شهریان، دهقان ها و كارگران و همة زنان و مردان محروم و مستضعف ماست كه براى 

استقالل ميهن اسالمى خویش جان ]داده اند[.
 بنابراین شما این را بدانيد كه:

چون ما روان شناسى شكست نداریم و در این جا موقع و زمان آن است كه دربارة این 
دو نوع روان شناسى با شما صحبت بكنم، مى گویم:

- یك روان شناسى، روان شناسى سياسى شكست است.
آن كسانى كه بنا را بر شكست مى گذارند و مى كوشند خود را از پيش بى گناه بسازند 
تا بعد كه شكست آمد، گناه شكست به گردن آنها نيفتد، این روان شناسى، روان شناسى 
شكست است. وقتى شكست آمد، بدبختى آن قدر زیاد خواهد شد و روزها و شب هاى 
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مردم آن قدر تيره تر از سياه خواهد شد كه براى كسى حوصلة این كه ببيند تقصير با كه 
بوده، نيست. 

ما مى باید به  جاى روان شناسى شكست، روان شناسى پيروزى داشته باشيم...
شما که با اين چماق دارها نیستید، از آنها جدا بشويد تا من از مردم بخواهم که به حساب آنها برسند. 
شما که از اينها 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 كه در همين هفته، رؤساى 8 كشور به ایران آمدند و ما با آنها گفت وگو كردیم. 

و آنها به ما پيشنهادى دادند كه در دست مطالعة شوراى دفاع است.
این سران كشورهاى اسالمى پيشنهادهایى به ما ارایه كردند كه این پيشنهادها در 
دست مطالعه است. آن چه ما به آنها گفتيم و شنيدیم، در موقع خود با تفصيل تمام از روى 
نوار پياده مى شود و به اطالع شما مردم مسلمان ایران عيناً مى رسد.آن چه باید در این جا 
بگویم این است كه ما به هيأت نمایندگى در 3 زمينه با قاطعيت تمام نظرهاى خود را 

گفته ایم.
1ـ مقدم بر هركار مى باید نيروهاى دشمن خاك ما را ترك كند و این مسأله اى 

نيست كه ما دربارة آن هيچ گونه ارفاقى را بپذیریم.
2ـ ما خارج از موافقت نامة 1975 با چيزى موافقت نمى كنيم.

3ـ همان طور كه امام فرموده اند، یك هيأت بين المللى اسالمى باید به تجاوز رسيدگى 
كند. 

در صورتى كه این سه شرط حاصل شود، البته ما پيشنهادهاى هيأت منتخب كنفرانس 
طائف را خواهيم پذیرفت.

آن چه من باید این جا به شما بگویم، این است، همان طور كه در مسائلى كه پيش از 
این واقع شده، مرسوم بوده است، عده اى كه خود مى خواهند زمينة شكست ما را فراهم 
بياورند، تبليغ مى كنند كه گویا من جانبدار سازش با دشمن هستم كه به كشور ما تجاوز 

كرده است. 
كسى گفته است البد من به آقاى دیالمه وعده هایى داده ام. این كه آیا من مى توانم 
وعده هایى بدون آن كه ملتى آن را خواسته باشند، بدهم یا ندهم، یك مسأله است و این كه 
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این رئيس جمهور منتخب این ملت است و نمى تواند بيرون از اراده و خواست این ملت 
عملى انجام دهد، یك مطلب است.

این كه من در جبهه هاى جنگ حاضرم و در آن جا در كنار آنها كه مى جنگند از موجودیت...
ما به  عنوان نمایندة شما زیر بار هيچ موافقتى كه سرسوزنى از خاك شما و از جمهورى 
شما را به خطر بيفكند، نخواهيم رفت. شما كه مى كوشيد حقایق را وارونه جلوه دهيد و 
حقيقت را غير از آن چه هست، نشان بدهيد، وقتى یك ملتى كسى را انتخاب كرده و به 
عهدة او گذاشت تا پاسدار استقاللش باشد، چرا باید سخن هایى بگویيد كه موقع ]موقعيت[ 

او را در جهان و در قبال دشمن ضعيف بگرداند؟ 
ما نه  تنها تسليم هيچ موافقتى كه استقالل ما را ولو به  اندازة خردلى لكه دار كند، به 
جمهورى اسالمى ما زیان برساند، نمى شویم، بلكه آن راه حلى را كه متضمن مجازات 

متجاوز نباشد، نمى پذیریم.  
بنابراین الزم نيست من از شما بخواهم كه به من اعتماد كنيد، یقين دارم كه در دل 
فردفرد شما اعتماد كامل وجود دارد و مى دانيد كسى كه در ميدان ها هر لحظه با خطر مرگ 
روبه روست، براى آن مى جنگد كه استقالل ميهن حفظ شود و در ميهن اسالمى، جمهورى 

اسالمى قوام و دوام بيابد.
 در داخل كشور كسانى هستند كه موافق پيروزى ما در این جنگ نيستند و پيروزى 
ما را خطرناك تر از پيروزى دشمن مى دانند. اینها كه نمى آیند به  طور علنى بگویند ما با 
پيروزى نيروهاى مسلح مخالفيم. آنها عمدة كوشش خود را صرف تضعيف رئيس جمهورى 
و شكستن روحية نيروهاى مسلح ما كرده اند، هرروز یك دروغ را مى سازند و مى روند از 
تریبون هایى كه دارند، در ميان مردم شایع مى گردانند، یك جریان تبليغاتى گسترده به راه 

انداخته اند كه به شما مى گویم: 
من در حضور شما مردم تعهد مى سپارم كه همة ما در این جنگ تا پيروزى قطعى 
نيروهاى مسلح مقاومت خواهيم كرد. این ملت عزیز و گرامى با ما همراه هستند و ناسزاها، 
اتهام ها و شایعه سازى ها و جعل خبرهاى آنها تأثيرى در خواست و ارادة این مردم نمى كند.

آقایان نمایندگان محترم!
دليلى ندارد كه فرض كنم كه شما جز دلسوزى انگيزه اى در نوشتن این نامه داشته اید.
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با كمال عالقه و در نهایت صميميت به شما مى گویم:
اگر در نامة خودتان دقيق شوید، مى بينيد شما هم به من حق داده اید.

شما در نوشتة خود نسبت به ادارة سه وزارتخانه كه خوب اداره نمى شوند، اظهار 
نگرانى كرده اید. 

پس شما هم با من موافقيد كه این سه وزارتخانه خوب اداره نمى شوند. 
معناى طرح شما این است كه همان كسانى كه من موافقت نكرده ام كه آن وزارتخانه ها 
را اداره كنند، به این كار ادامه بدهند. اگر شما بر این باورید كه این اداره خوب نبوده 
است، به من حق داده اید، وقتى شما هم با من موافق هستيد كه این وزارتخانه ها خوب 
اداره نشده اند، برادران من، پس من هم مانند شما از روى دلسوزى به حال این مردم و این 

جمهورى موافق نبوده ام كه اداره كنندگان كنونى، این وزارتخانه ها را اداره كنند.
اگر اینها به اداره توانا بودند، قطعاً در این 6 ماه این توانایى را نشان مى دادند تا هم شما 
و هم مردم ایران متوجه بشوند كه حق با پيشنهاد كننده بوده است و من به  ناحق با كسانى 
كه توانایى اداره داشته اند، مخالفت كرده ام. اینك كه شما و ما بر این باور هستيم و مثل من 
موافق هستيد كه اداره صحيح نبوده است، معناى طرح دو فوریتى شما غير از ادامة همين 

نوع اداره است؟ 
پس بهتر بود كه شما دنبال علت مى رفتيد و مى دیدید كه چرا من با این عده مخالفت 
كردم.ا لبته به  معناى آن نيست كه آنها لياقت و صالحيت هيچ كارى را ندارند، شاید 
كارهایى باشد و حتماً هست كه كمال لياقت را براى ادارة آن كارها دارند، اما معناى عدل 
آن طور كه اسالم و قرآن به ما مى آموزد، این است كه هر چيز و هركس را در جاى خود 

قرار بدهيم.
 اما ناراحت شده اید كه من گفته ام تصویب این طرح عواقب خطرناك دارد. چرا مردم 

رئيس جمهور انتخاب مى كنند؟
براى این كه او دید عمومى و مربوط به تمام كشور داشته باشد و آن نقطه گذاشته 
است و نوشته است كه: تحصيل این آزادى به  عنوان زمينة كار و مبارزه و هدف انقالب 

ایران جز فریب نيست. دقت مى كنيد، گفته است تحصيل این آزادى، كدام آزادى؟
 این كدام آزادى، همان چند تا نقطه است. حاال من آن را در صفحة بعد عيناً برایتان 
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مى خوانم تا شما ببينيد كه با چه تقلب هایى تناقض مى سازند تا به ضد رئيس جمهورى 
عمل كنند.

 آن جمله اصلش این است. 
- »یكى از این مسائل كه واقعيتى دربر ندارد، مى خواهند آن را زمينة اصلى قرار دهند، 

آزادى مستقل از استقالل است.«
من 7 ماه قبل از ریاست جمهورى گفته ام، آن آزادى كه با استقالل همراه نباشد، 
فریب است. حاال هم در آغاز سخنرانى همين حرف را زدم، در ميدان آزادى هم همين 
حرف را مى زنم و اميدوارم اگر در ميدان شرف به خاك و خون افتادم، خون من هم بر 

زمين همين را بنویسد و تا زنده ام همين سخن را بگویم. 
اما این روزها در همين روزنامه براى این كه یك مقصرى براى این كه این پول ها را 
كه به آمریكا داده شده است، پيدا كنند، راه افتاده اند و كشف كرده اند كه چون من در 
مصاحبة مطبوعاتى گفته ام كه ایران پول هاى خود را از بانك هاى آمریكایى خارج مى كند، 
آمریكایى ها هم فوراً پول هاى ما را توقيف كرده اند. با این كه من چندین نوبت این معنا را 

توضيح داده ام، اما »گوبلز« )افسر تبليغاتى هيتلر( گفته است:
- باید دروغ را آن قدر تكرار كرد تا همه آن را حقيقت بدانند. 

و  اما مطلب این بود كه وقتى كه من به وزارت خارجه رفتم، یادداشت ها و گزارش هایى 
كه از آمریكا آمده بود، خواستم تا ببينم در كجاى كار هستيم.

دو گزارش آمده بود كه دستگاه كارتر تمام اقدامات ادارى الزم را براى بلوكه كردن 
پول هاى ایران انجام داده است و فقط منتظر امضاى كارتر است. از بانك مركزى هم چند 
نفرى پيش من آمدند و همين مطلب را عنوان كردند و گفتند كه باید در اولين فرصت ما 
این پول ها را خارج كنيم. همان شب در شوراى انقالب پيشنهاد خارج كردن پول ها را از 

دستگاه پولى آمریكا دادم و شوراى انقالب پذیرفت. 
آنهایى كه از بانك مركزى آمده بودند، در پشت در اتاق شوراى انقالب حاضر بودند 

و بالفاصله تصميم شوراى انقالب را به آنها ابالغ كردم.
آنها هم رفتند عمل كردند. یك روز بعد از آمریكا گزارشى رسيد كه كارتر این اوراق 

بلوكه كردن پول هاى ما را امضا كرده است و تا چند ساعت دیگر اعالم خواهد شد. 
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پس مالحظه مى كنيد كه تصميم آمریكا پيش از آن گرفته شده بود و تنها كارى كه 
براى ما مى ماند، این است كه پيش دستى در خارج كردن آن ارزها الاقل در اعالمش بكنيم 
تا بعدها از نظر حقوقى وضع ما بهتر باشد. از نظر روانى هم در وضعى عكس العملى قرار 
نگرفته باشيم. و من هم در ساعت 2 بعد از ظهر آن روز این خبر را اعالم كردم. با این كه 

من چند نوبت این توضيح را داده ام، باز از نو مقاله پشت سرمقاله در همين زمينه.
حاال بسيار خوب، شما كه تحقيق مى كنيد، بایست از روز اول مى كردید. بعد هم این 
چه ربط دارد به این كه پول هاى ما را كم و زیاد بكنند و اما یك نمونه هم از كيهان راجع 

به دانشگاه بياورم. 
مسألة انقالب فرهنگى یك سلسله مقاله ها نوشته است كه من اميدوارم در كارنامه 
بعضى نكات آن را جواب بدهم. یكى از آنها در مقام نوشته كه شما بودید و به  دستور شما 
دانشگاه تعطيل شد. من غلط كردم این چنين دستورى دادم! اگر این كار فيض و منزلتى 
دارد، از من نيست. من وقتى از خوزستان برگشتم، دیدم تدارك داستان تازه اى دیده اند 
و وضع طورى بود كه مى خواستند در داخل یك آشوب عمومى به  راه بيندازند و بعد هم 

دیدید كه واقعة طبس پيش آمد تا وضع را برگردانند و جمهورى را سرنگون كنند.
اینها را آن  موقع به تفصيل گفته ام. پرسيدم كه دانشگاه را چرا باید بست؟ 

گفتند براى این كه باید انقالب فرهنگى شود و گفتيم این كار را در تعطيالت تابستان 
بكنيد و حاال هم مى گویم یك نسلى را نمى توان بالتكليف نگه  داشت.

امام فرموده اند: انقالب فرهنگى بشود، نگفته اند كه این كار تا قيامت طول بكشد.
ما انقالب اسالمى كردیم براى این كه دانشگاهى بيان گر فكر مستقل و مبتكر و فرهنگ 
اسالمى ما و بيان گر روح استقالل طلب و آزادى جوى نسل امروز خود داشته باشيم و ما باید 

در اولين فرصت چنين دانشگاهى را باز كنيم. من این معنا را یك بار هم گفته ام.
یكى دو روز پيش كسى نزد من آمد كه بنا بر ادامة رویّة سابق در رادیو تلویزیون نيست. 
یكى دو نوبت هم مخبران رادیو و تلویزیون براى مصاحبه آمدند و من نپذیرفتم و آنها هم 
همين صورت را نشان داده اند. خوب معلوم مى شود كه بنایشان بر لطف و عنایت در حق من 

بوده است. به  هر حال عده اى تلفن كردند كه شما چرا حاضر به مصاحبه نشدى؟ 
شما مى دانيد كه من گفته بودم تا وقتى كه رادیو و تلویزیون از سانسور پاك نشود، این 
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كار را نخواهم كرد؛ اما دشمنى فردى و گروهى هم با كسى نداریم.
این  بگردد. در  انحصارى  تبليغاتى  نيست كه دستگاه  به  نظرم در شأن جمهورى 
جمهورى باید رادیو و تلویزیون اخبار را همان طور كه واقع مى شود، بى كم  و كاست منتشر 

كند.
قبل از این كه من با شما خداحافظى بكنم و صحبت را تمام نمایم، مى خواهم یك 

معنایى را با شما در ميان بگذارم. 
روزى كه مصدق از دنيا رفت، با آن كه در ایران خفقان بود و خانوادة او براى این كه 

جنازة او به دست دژخيمان رژیم پهلوى نيفتد، با سرعت تمام به احمدآباد بردند.
او را به اطالع مردم دنيا  رادیوها و خبرگزارى هاى جهان ساعت به ساعت مرگ 

مى رساندند. 
در روزنامه لوموند مقاله اى تحت این عنوان نوشتند: 
                               »معاصر كورش بزرگ مرد.«

نوشته بودند او متعلق به یك ایران تحت سلطه نبود. بيان گر هوش، عظمت، توانایى، 
اراده و استقامت آن ایران بزرگى بود كه در روزگاران دراز در پهنة گيتى نقش خویش را 

در پيشبرد تمدن و ایستادگى در مقابل اقوام مهاجم ایفا كرده است.
سزاوار نبود در جمهورى اسالمى، در تاریخى كه براى مدارس مى نویسند، او را دستيار 
سيدضياء و عامل سياست انگليس بخوانند. این كار چيزى از شأن و مرتبت مصدق نمى كاهد،  
اما به گمان من به  دست كسانى انجام مى گيرد كه با جمهورى اسالمى و با اسالم دشمنى 
دارند، مى خواهند در فرزندان ما كينه پدید آورند؛  چرا  كه این نسل هر چه را باور كند، انگليسى 

بودن مصدق را باور نخواهد كرد.
حاال هم آنها كه در خدمت سلطة آمریكا مى خواهند این جمهورى را از شكستى به 
شكستى بكشانند، همه  جا تبليغ مى كنند كه رئيس جمهور شما دو نفر را فرستاده است در 
آمریكا، آقاى ریگان را مالقات كنند!! آن دو نفر حاال این جا هستند. خوب، آنها كه این 
سؤال ها را مطرح مى كنند، اگر قصد و غرضى ندارند، ممكن نبود با تلفن بپرسند این طور 

چيزى هست یا نيست؟
اصالً با ریگان ما چه كارى داریم؟ كارى باز مانده است كه محتاج به مالقات و گفت وگو 
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با آقاى ریگان باشد؟ 
نه، این ملت اشتباه نكرده است. رأى خود را درست داده است. اميدوارم كه من به 

 عنوان رئيس جمهور بيان كنندة شخصيت، حيثيت، شأن، مرتبت این ملت در جهان باشم.
آمریكا مى داند كه دشمن او در ایران كسى است كه مى گوید باید مردم ما و تنها مردم ما، 
دربارة سرنوشت خودشان نظر بدهند، با تمام قوت در همان زمان كه در مرزها سنگر به سنگر 
براى استقالل ميهن اسالمى مى جنگد، در ميدان آزادى و در همين جا مراقب آزادى هاى مردم 
است. اگر بنا است جّو اجتماعى ما سالم بشود، بهتر است آنها كه باید رعایت كنند، رعایت 

نمایند وگرنه براى من چرا این نمى ماند كه خود را تسليم بر سرنوشت و رأى مردم كنم. 
من كسى نيستم كه یك لحظه بدون خواست مردم در جایى كه هستم قرار بگيرم، 
اما شما مردم نباید حالت افراد خروس باز را داشته باشيد. كشور ما باید بر اساس تفاهم 
و موافقت و وحدت اداره شود، اما معناى موافقت و وحدت این نيست كه همه به حكم 
یك عده گردن بگذارند. معناى موافقت این است كه نيروهاى اسالمى معتقد به جمهورى 

اسالمى كار وحدت خود را شروع كنند و با توان و استقامت پيش بروند.
شما از من فراوان مى پرسيد كه چه باید كرد؟

من به شما مى گویم كه تعهد ما دوجانبه بوده است. 
من تعهد سپرده ام كه:

به انقالب اسالمى خيانت نكنم، 
ميهن اسالمى و استقالل آن را پاسدارى كنم،
 و براى آرمان هاى شما تا جان دارم بكوشم. 

شما هم فراموش نكنيد تعهد سپرده اید كه حمایت كنيد و در صحنه ها حضور داشته 
باشيد و تا شما در صحنه ها هستيد، هيچ خطرى استقالل ایران، آزادى شما و جمهورى 
اسالمى را تهدید نمى كند. من كامالً اميدوارم كه اداره كنندگان دستگاه رادیو و تلویزیون 

و روزنامه ها به راه انقالب اسالمى بروند، ایجاد برخورد و جوسازى و تحریك نكنند.
 اطالعيه اى  به  تعداد زیاد چاپ شده و بنا بوده است در پادگان مشهد توزیع كنند. 

سراسر مطالبى كذب و دروغ در آن نوشته اند، از جمله در آن نوشته اند:
- از من سؤال شده است كه آیا من در دزفول در كاخ زندگى نمى كنم؟
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آنها كه در دزفول با من بوده اند و آنها كه با من هستند، افرادى كه نظامى، سرباز، 
پاسدار و همة آنها كه در آن جا هستند، خوب ببينند كه پخش كنندگان این ورقه ها به  اسم 
گروهى از دانش آموزان مسلمان مشهد در حالى كه دانش آموزان روحشان از این بازى ها 

خبر ندارد، به اسم آنهاست، راست گفته اند یا خير؟
من  كه  جایى  در  چون  نوبت،  چندین  بشود،  ستایش  بر  حمل  نمى خواهم  این جا 
بودم، آنها كه به دیدن من آمدند، بعضى از آنها در این جا حاضرند و آنها كه با من 
زندگى كرده اند، مى دانند من در جایى بوده ام كه از صبح تا شام و از شام تا صبح زیر 
انفجارات گلوله هاى توپ بود و مرا شرم مى آمد با این كه چندین نوبت با اصرار تمام از 
من مى خواستند كه به پناهگاه بروم و من شرمم مى آمد كه سربازان ما در سنگرها باشند 
و من در پناهگاه. آن وقت اینها نوشته اند كه من در قصر زندگى مى كرده ام، ولى خوب این 

شما را )پخش كنندگان اعالميه را( لو مى دهد.
معلوم مى شود آن چه بيشتر مورد توجه شماست، همين چيزهاست. به  هر حال این گونه 
تبليغات شب و روز كه من نمونه هایى از آن را نشان داده ام، این مردم را فریب نمى دهد. 

كارى نكنيد كه این مردم هر چه را مى شنوند، عكسش را حقيقت بپندارند.
بنابراین اميدوارم در عمل ببينيم كه رادیو و تلویزیون ما آن طور كه خواست اسالم 
است، با نهایت بى طرفى اداره مى شود. به  محض این كه این معنا معلوم شد، البته من هم 
مصاحبه خواهم كرد و هيچ برخورد شخصى در كار نيست،  اما این صحيح نيست كه رئيس 
جمهور منتخب مردم بگوید چون در رادیو و تلویزیون سانسور وجود دارد، من مصاحبه 
نمى كنم، بعد بكند! مردم از او خواهند پرسيد خوب چه شد؟ پس باید ما در عمل ببينيم 

كه چنين كارها نمى شود.
در پایان سخن اميد خود را به پيروزى این نسل به  خواست خدا اظهار مى دارم. 

در آن روزها كه ما با دشمن روبه رو شدیم كمتر كسى باور مى كرد كه نيروهاى مسلح 
ما بيش از 4 روز دوام بياورند. امروز 5 ماه و نيم است كه جنگ ادامه دارد و نيروهاى مسلح 

ما، دیگر نيروهاى مسلح روز اول نيستند.
بسا كسان ممكن است عظمت مشكالت را كه مى بينند گمان ببرند نه، این مشكالت 
را ما نمى توانيم حل كنيم. اما من یقين دارم كه این ملت بزرگ بر همة آن مشكالت پيروز 
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مى شود. من یقين دارم كه هيچ مشكلى نيست كه ارادة ملت ما از حل آن عاجز باشد. 
شما مردم بدانيد اینهایى كه رخنه در نهادها كرده اند و شب و روز در این نهادها، بر ضد 
رئيس جمهورى تبليغ مى كنند، دشمنان انقالبند. دشمنان اسالمند. چه دليل دارد كه رئيس 

جمهورى مخالف مردان فداكار و مخلص و صميمى باشد؟
آنها كه این تبليغات را مى كنند، دو نظر دارند:

- یكى روبه رو كردن این نهادها با مردم؛
- و یكى كشاندن این نهادها به دشمنى با رئيس جمهورى.

شما بدانيد كه اینها در رفتار من كمترین تغييرى نمى دهد. 
نهادهاى انقالبى ما بدانند كه اگر خداى نكرده پشتيبانى مردم از بين برود، انقالب با 
خطر جدى روبه رو مى شود. آنها باید هميشه محبوب مردم باشند و كسانى كه در ميان 
آنها رخنه مى كنند و به كارهایى از آن قبيل كه امروز مى كنند، مبادرت ورزند، دشمنان و 

خائنان به شما هستند.
می گويند که در خیابان اين چماق داران مشغول وظیفه رذالتند، آرام باشید! خود من اآلن 
می آيم 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 آيم. ترجیح می دهم که امروز به  دست تبه کار آنها کشته بشوم، بلکه 

رسم چماق داری در اين کشور از میان برود.
امروز اين طور که به من گفته اند، نیروهای انتظامی را نه باطوم دادند و نه وسیله داده اند، البد 
اين 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 بشويد، 
با آرامش دانشگاه را ترك بگويید و از خدا بخواهید که اين گونه اتفاق ها بنای وحدت اين ملت را 

متزلزل نکند و امروز بحمداهلل بسیاری چیزها از حرکت اينها بر ما معلوم شد.
اگر می گفتند که ما اينها را نمی شناسیم، امروز اينها بر اثر حسن عمل شما دستگیر و تحويل 

مقامات انتظامی شدند و مشخصات آنها معلوم شد و مشخص شد که از کجا آب می خورند. 
امیدواريم که ديگر بهانه ای نباشد و همه بدانند که اگر در برابر اين گونه اشخاص قاطعیت 
الزم به  خرج داده نشود، امنیت قضايی به اين کشور بازنمی گردد و بدون امنیت قضايی ما نخواهیم 

توانست جمهوری را به راه صواب ببريم.
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خواهران و برادران من!
 دفعة پيش كه صحبت كردم عده اى تلفن كردند و نامه نوشتند كه شما كوتاه آمدید، 
شاید حاال هم عده اى از شما بروید و همين كار را بكنيد. اما بدانيد كه كار رئيس جمهورى 
خروس بازى و جنگ خروس نيست. كار رئيس جمهورى بيان حقایق و ایجاد آگاهى در 
مردم است و كوشش است براى این كه اساس وحدت در جامعه از بين نرود. آن مقدار 
از مخاطب هم كه گفتم در مقام این بود كه عده اى هستند كه بدون اطالع و خودسر عمل 
مى كنند و وقتى كه شما اینها را به  پاى عده اى دیگر بنویسيد، بر پاى كشور است. ما باید 

هرچيزى را تحقيق كنيم و تا به آخر برویم و كشور خودمان را محيط امنى بگردانيم.
این كه رئيس جمهورى براى صحبت بياید و عده اى با اسلحه سرد و گرم براى اخالل 

بيایند، این جمهورى، جمهورى نيست كه بتواند دوام بياورد. 
مگر این كه شما مردم همان طور عمل بكنيد كه كردند، از این پس هم باید به این 
چماق دارها كه معلوم است چه كسانى هستند، بگویم كه بدانيد و چماق هایتان را هم بشكنيد. 
مگر از كار مغز چه زیانى دیدید كه آن را با چماق عوض كردید؟ به  جاى چماق هاى تان، 
مغزهاى تان را به كار بيندازید! آن وقت خواهيد دید كه جّو اجتماعى ما تا كجا سالم، پاك و 
منزه خواهد شد. این جمهورى به  خواست خدا و با پشتيبانى بى دریغ شما مردم، از خطرها 

خواهد گذشت و پيروز خواهد شد.1

حاشیة سخنرانی رئیس جمهور به نقل از روزنامة کیهان

بعد از 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 
پسران محصل بین سنین 14 تا 18 سال تشکیل می دادند و نظمی که در شعارها، نشستن، حرکت 

۱ - روزنامة کیهان و اطالعات، ۱۳59/۱۲/۱5
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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 »ميليشيا«ی 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،شكنجهديگراثرندارد«، »زندانیسياسیآزادبايدگردد«، »مسلمانبهپاخيز،

حزبشدهرستاخيز«، »صداوسيمایماازانحصارحزبیآزادبايدگردد« و چند پالکارد با عنوان: 

»درودبرمصدق،سالمبرآزادی« و... 
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 )در حین فشردن دست و تعظیم دربرابر هویدای معدوم( 

را در دست داشتند، شعارهایی با این عناوین می دادند:
»كوبنده نمیشه«،  شيلی ايران پينوشه، »پينوشه، نمیره«،  مصدق راه اسالمی »جمهوری
تودهای،واليتفقيهاست«، »ضدملیگرايی،واليتفقيهاست«، »اينهابودندمیگفتند،بختيار،

سنگرترانگهدار!«، »مرگبرليبرال!«، »تامرگشاهدوم،نهضتادامهدارد« و... 

عنوان تعدادی از پالکاردهایی که مخالفین در دست داشتند، جمالتی از بیانات امام به  شرح 
زیر بود. 

»ماچقدرازملیگراهاسيلیخوردهايم«، »افرادملیگرابهدردمانمیخورند«، »ملیگرايیخالف
اسالماست«، »ملیگرايیاساسبدبختیمسلميناست«، »نگذاريدبگويمدرزمانملیگراهاچهبر

ماگذشت« و...

چند دختر چادرمشکی نیز در میان زمین چمن پالکاردهایی از سخنان امام بر ضدملی 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 
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شد که مرتب با شعارهای »چوب،چماق،شكنجه،ديگراثرندارد«، »حزبچماقبهدستاندر
پيشگاهملتافشابايدگردد«، »زندانیسياسیآزادبايدگردد« و با کف زدن ها و سوت های ممتد 

ابراز احساسات به  عمل می آمد.
در ساعت 3:40 دقیقه 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 شعار می  دادند:
»حزبچماقبهدستانافشابايدگردد«، »زندانیسياسیآزادبايدگردد«. 

قوا كل »فرمانده میكنيم«،  حمايتت بنیصدر، »بنیصدر، شعارهای نیز  مردم  از  عده ای 
بنیصدر«، را می دادند که دختران مذکور از دادن این شعارها خودداری کرده و خود این شعار 

را دادند:»مسلمانبهپاخيز،حزبشدهرستاخيز.«
بنی صدر سپس پشت میکروفن قرار گرفت و شروع به سخنرانی کرد. 

در خیابان های ضلع 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 »ميليشيا« باشند، گفته شد: 

»بنیصدر،بنیصدربلندگوراقطعكردند.«

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 
برتاب 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: 

»مراسمراحزببههممیزند«، »اخاللتوميتينگهاكارحزبه«، »بنیصدر،بنیصدر،بلندگورا
قطعكردند«، »چماقدار،چماقدارمرگفرارسيده«، »نصرمناهللوفتحقريب،مرگبراينحزبک
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مردمفريب!«، »مرگبربهشتی!«، »بنیصدر،بنیصدرافشاكن،بهشتیرارسواكن!«.

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 دستگیرکرده اند. پس از اعالم این مطلب، بنی صدر با شعارهای »مرگبربهشتی«، 

»سردستةچماقدارانبهشتی«، مورد تشویق قرار گرفت.
سپس بنی صدر از مردم خواست که دور گروهی را که شعار 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: 
»بنیصدر،بنیصدر،حكمتهاجمبده!«. 

پس از مدتی که این شعار را تکرار کردند، بنی صدر گفت: 
»شمامردماينهاراباآرامشازاينجابيرونكنيد،اينهارابيرونكنيد.« 

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 »ريشواوركتآبی«  به  تن داشتند، در حالی که با مشت به سر و صورتشان 
می کوبیدند و خطاب به آنها شعار »مرگبرچماقدار« 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 افتند و تا آن جا که در توان داشتند، با مشت و لگد آنان را زده و به جلو می کشانند و 

تحویل پلیس هایی که در جلو مستقر بودند، می دادند.
تعدادی از این پلیس ها نیز با 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 
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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 گورستان را »ايران بهشتی!«،  بر »مرگ رسيده«،  فرا مرگت چماقدار، »چماقدار،

میكنيم«، »بزن،بزن،حقشه.« و...
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 19 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 برگة شناسایی را که به وسیلة مهاجمین از افراد 

مضروب به دست آمده بود، نشان داده و آنها را متعلق به افراد کمیته ها اعالم کرد.
پایان داد و شرکت کنندگان در حالی که  به سخنان خود  بنی صدر در رأس ساعت 6 

شعارهایی علیه »دكتربهشتی« می دادند، دانشگاه را ترک گفتند.
در پایان مراسم در جلو درب 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: »چادروحدت،مركز

چماقداری« در دست داشتند،  آتش زده شده بود.



فصل ششم
نگاهی به ژرفای اندیشة امام خمينی)ره(





در جلد دوم از مجموعة جدید »همگامباانقالباسالمی« بر آن شدیم که برای تکمیل کتاب ها 
و نوشته های خود که بررسی رویدادهای سال 1359 است، نگاهی به گفته های عمیق و نوشته های 

ارزنده و اظهارنظرهای اثربخش امام که طی همان سال ابراز شده است، بیندازیم. زیرا:
                                                                                        بدون غلو و اغراق است. 
سخنانامامخمينیرحمهاهللعليهمشحوناستاز:

معنا،معرفت،دينباوری،خدامداری،سياست،حكومتومديريت؛

وآكندهاستازتدبيرومردمداری؛

وپراستازنكاتكليدیواساسی،

كهمشكالتمسيرراهموار،

ودشمنانراحقير،

وخودیهارامقتدر،

وغيرخودیهاراازهرمسلکومذهب،ناتوان،نااميدوبیآينده،

میخواهدومیبيندومعرفیمیكند. 
این رهنمودها تا آخر جزیی جدا نشدنی از انقالب اسالمی است. همچنان که خود امام تا 
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آخر همه چیز انقالب است. 
اگر مثلث مبارک انقالب را که یک ضلع آن اسالم و ضلع دیگر آن امام خمینی و ضلع 
سوم آن مردمند، به عنوان حقیقت انقالب بدانیم، بدون شک و شبهه اگر امام را محور قرار 

دهیم، اسالم و مردم هم یک جا در امام و آثار امام مشاهده می کنیم. 
نگاهی به این رهنمودها، تحلیل نویسنده را تأیید می کند. 

در این باره بیش از این صحبت نمی کنیم. رجوع به اصل اسناد برای همة مردم و به خصوص برای 
تمامی مسئوالن که به انقالب و ارزش های انقالب پای بندند و می خواهند کماکان پای بند بمانند، 
اساس کار است. به خصوص آنهایی که به ِجّد اعتقاد مبرم به امام، پارسایی امام، شجاعت امام، تدبیر 

امام، مدیریت و حزم ]استواری[ امام داشته و دارند؛ این رهنمودها مکمل اعتقادشان خواهد شد. 
یکی از دغدغه های حضرت امام، فاصله گرفتن آحاد مردم و مسئوالن به خصوص، از مبانی 

اولیة انقالب بود. 
امام که الحق تمامی قول، فعل و سکوت خود را جلب رضای خداوند قرار داده بودند و 
با همین صفت آسمانی توانسته بودند مهم ترین تحوالت ممکن را در روح و روان مردم ایجاد 
کنند و تحول روحی عظیم پدید آورند و غیر ممکن ها را ممکن نموده و بزرگ ترین انقالب 
تاریخی را در منطقه به پا کنند و به پیروزی رسانند و حاکمیت توحید را جایگزین حاکمیت 
طاغوت نمایند، همیشه می ترسیدند که نکند به علل مختلف حاكميـت»اهلل«برنفـوسوباطـن

انقـالب به تدریج کمرنگ شود. 

امام همواره در این باره به همگان هشدار می دادند. 
سخنرانی ایشان که در ششم خرداد سال 1359 یعنی 1 سال و 3 ماه و 14 روز بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی ایراد شده است، تماماً حول همین موضوع راهبردی است. 
                             به راستی که اگر ما به مرتبه ای از عرفان برسیم که:
                                   خداوند را همواره همراه خود و در کنار خود،

و مواظب خود بدانیم، 
                                    نه تنها دست به هیچ خبط و خطایی نمی زنیم، بلکه بر عکس،

 از معیّت با خداوند َجّل جالله به منازل باالی عرفان و معنویت و کمال خواهیم رسید. 
                                                                                                   اللهم  الرُزقنا 
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»بسم اهلل الرحمن الرحيم
ميزان حاكميت اهلل در نفوس

از آقایان متشكرم كه در این جا مجتمع شدند و با من مواجه شدند تا چند كلمه اى عرض كنم. 
خداى تبارك و تعالى، یك ميزانى در قرآن كریم قرار داده است كه با آن ميزان ما 

باید خودمان را و دیگران را بشناسيم. مى فرماید كه: 
ُلماِت الَى النُّوِر  اهللُ ولىُّ الَّذيَن آَمنُوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ

ُلماِت1  َو الَّذيَن َكَفُروا اْولياُء ُهُم الّطاُغوُت ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر الَى الظُّ
ميزان در مؤمن و غير مؤمن، مؤمن واقعى و غير مؤمن، این است كه كتاب خدا 
مى فرماید كه چنان چه مؤمن است، خداى تبارك و تعالى ولّى اوست، و مؤمنين را خداى 
تبارك و تعالى از همة ظلمت ها، از همة تاریكى ها، از همة چيزهایى كه انسان ها را محجوب 

مى كند از حق تعالى، از همة اینها اخراج مى كند و در نور وارد مى كند. 
این انسانى كه در این جا غرق حجاب هاست، غرق ظلمات است، اگر ایمان واقعى 

بياورد، از همة انواع ظلمات، خداوند او را خارج مى كند و به نور وارد مى كند. 
یك قلب ظلمانى كه در این عالم تمام چيزهایش حجاب است براى او، این حجاب ها 

را خداى تبارك و تعالى، یكى پس از دیگرى برمى دارد و نور را به جاى آنها مى گذارد، 
                                                         كه نور مطلق همان جمال خودش هست. 

ما اگر بخواهيم خودمان را بسنجيم و كسانى كه مدعى هستند بسنجيم، باید ببينيم كه 
این ميزان، این دو تا ميزانى كه خداى تبارك و تعالى براى معرفى مؤمن ها و غير مؤمن ها 

فرموده است، در خودمان هست یا نيست.
به مجرد این كه من یا شما ادعا كنيم كه ما مؤمن به اهلل هستيم، تا آن محكى كه 

خداى تبارك و تعالى قرار داده است در ما نباشد، یك ادعاى پوچى است. ببينيم كه:
 ما از اولياى خدا هستيم و خدا ولّى ماست، 

یا از اولياى طاغوت هستيم و طاغوت ولّى ماست.
 اگر از این گرفتارى هاى عالَم طبيعت، از این ظلمت هاى عالَم طبيعت، شما دیدید كه 

۱- سورة بقره، آية ۲57
خدا يار اهل ايمان است. آنان را از تاريکی های جهان بیرون آرد و به عالم نور برد، و آنان که راه کفر گزيدند يار ايشان طاغوت است.
                                                                                                  آنها را از عالم نور به تاريکی های گمراهی در افکند.
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خارج شدید، عالقه هایى كه انسان به این عالم طبيعت دارد، این عالقه ها برداشته شده 
است یا كم شده است؛ اگر شما خودتان را یافتيد كه هر كارى مى خواهيد بكنيد، براى 
خدا مى خواهيد بكنيد، حكومت اهلل در شما و در قواى شما سلطه دارد. شما همه چيزتان، 

تمام اعضا و قوایتان فرمانبردار حكم خداست. 
چشم شما چنان چه حجاب داشته باشد و به چيزهایى كه نباید نظر بكند، نظر بكند، 

       این عالمت این است كه طاغوت ولّى است، 
و اگر چنان چه چشم احتراز كند از آن چيزهایى كه موجب ظلمت قلب مى شود، 

اهلل ولّى است. 
محك بزرگى است كه هركس خودش را مى تواند بشناسد، مى تواند بفهمد كه این 
ایمانى كه ادعا مى كند، همان ادعاست یا خير. نور ایمان در قلب او وارد شده است و 

ظلمت ها همه بر كنار شده است.
ما، هركس، در هر جا كه هستيم و شما در هر محلى كه هستيد، چه در بازار باشيد و 
چه در مدرسه و چه سپاه پاسداران باشيد، و چه قواى انتظامية دیگر و چه رئيس جمهور 
باشيد یا وزیر باشيد یا وكيل باشيد یا سایر قشرهاى دیگر، این حكم عمومى، این ميزان 
عمومى، این محكى كه براى عموم است در این معنا، این محك را باید ما خودمان پيش 
خودمان، وقتى كه در شب خلوت هست و شما فارغ هستيد، فكر كنيد كه آیا قلب شما 
یك قلب نورانى متوجه به نور است، یا یك قلب ظلمانى متوجه به آمال شيطانى یا اهلل است 

یا طاغوت. این از این دو حال خارج نيست: 
ياحكومِتدرما،حاكِمدرمااهللاست،

ياحاكِمدرماطاغوتاست.
چنان چه ما توجه مان به این دنيا و به این مسائلى كه بر ما عرضه مى شود در دنيا، توجه مان 
به عالَم طبيعت است، هر چه مى خواهيم براى خودمان مى خواهيم، هر كارى مى كنيم خدا در 

كار نيست، ما از طاغوتيم و اولياى ما هم طاغوت است. 
عالمت دوری از نار و گرایش به نور 

چنان چه خودمان را تهذیب كنيم، خودمان را تربيت كنيم، و از این  غالف هایى كه 
هست، خارج كنيم، و به مبدأ نور برسيم، و قلب ما متوجه به حق تعالى باشد، به نور مطلق 
باشد، خدمت گزار حق باشيم، هر چه نعمت خدا به ما داده است در خدمت او صرف كنيم، 
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این عالمت این است كه ما از ظلمت ها یا از بعض ظلمت ها خارج شدیم و به نور یا بعض 
مراتب نور وارد شدیم. 

شماآقايانكهدررأسسپاهپاسدارانهستيد،

خودتانرا،توجهكنيدبهخودتان.توجهكنيدببينيدكهدراينخدمت،

اخالصداريدبرایخدا،برایخداخدمتمیكنيد،برایاحكامخداخدمتمیكنيد،برای

جمهوریاسالمخدمتمیكنيديااينكهنه،

مقصدتانچيزهایديگریاست؛

واينبهانهاست.

 این محك را در خودتان آزمایش كنيد. اگر دیدید اغراض خيلى دنبال هم اغراض 
است كه پيش مى آید، غرض هاى نفسانى است. این »من باید چه باشم، او باید چه باشد« 
غرض هاى حيوانى است. اگر دیدید این طور است، باید خودتان را از این ورطه اى كه 

مهلك است، نجات بدهيد. 
مبادايکوقتتمامعمر،انساندرخدمتطاغوتبوده،

وخودشنمیفهميده.

 ارزش نداشتن عمل به واسطة اغراض نفسانی
 این از امورى است كه این قدر دقيق است كه خود انسان هم خودش را نمى تواند بفهمد. 

گاهیانسانازاولعمرشتاآخرعمرشداردروبهجهنممیرودونمیفهمد؛

ازاولعمرتاآخرعمرداردرویاغراضنفسانيهعملمیكند،

پاسداریهماگرمیكند،رویاغراضنفسانيهاست،بهخداارتباطندارد،

درارتشهمكههست،خدمتنظامیهمكهمیكند،رویاغراضنفسانيهاستوارتباطبهخداندارد،

طلبههمهستودرسهمكهمیخواندرویاغراضنفسانيهاست،بهخداارتباطندارد.

ماّلهمهستوفتوامیدهد،رویاغراضنفسانيهاست،بهخداارتباطندارد،

اينمعياریكهخداتعيينفرمودهاست،ايناستكه:

َوالّذيَن َكَفُروا اْولِياُء ُهُم الّطاُغوت
ميزان ایمان و غير ایمان، ممكن است كه ما با لفظ و با شهادت به آن چيزهایى كه 



همگام با انقالب اسالمی250

ميزان است در اسالم، شهادت بدهيم، شهادتمان هم جدى باشد، لكن باز در آن محكى كه 
خدا قرار داده است ببينيم كه ما در آن، در آن جمعيتى كه دو دسته كرده خدا:

الّذيَن آَمُنوا    ،   َوالّذيَن َكَفرُوا 
بخواهيم بفهميم كه ما از سنخ كفار هستيم، ولو در مسلمين، و مسلمين و احكام اسالم 

به ما ...، ما مسلمانيم.
مسلمان هم این است كه شهادتين را بگوید و آدابش هم به جا بياورد، لكن ایمان یك 
مسألة فوق این است، یك مطلبى است باالتر از این است. ما باید خودمان را امتحان كنيم 
به همين ميزانى كه خدا قرار داده، بفهميم ولّى ما خداست یا ولّى ما طاغوت است؛ ما داریم 

خدمت به شيطان مى كنيم یا خدمت به خدا مى كنيم.
ما كه داریم درس مى خوانيم، 

براى خدا درس مى خوانيم یا براى هواهاى نفسانيه كه همان شيطان است. 
ما كه داریم فتوا مى دهيم، 

براى خدا فتوا مى دهيم یا براى هواهاى نفسانى كه همان شيطان است. 
ما كه در اداره كار مى كنيم،

براى خدا كار مى كنيم یا براى هواهاى نفسانيه كه همان طاغوت و شيطان است. 
این محكى است كه خدا قرار داده. 

برادرها! این جا یك منزلى است كه شما هستيد، از این منزل باید بروید، این خرقه را باید 
تهى كنيد، زود و دیر دارد، اما این طور نيست كه نباشد، هست. ممكن است یكى صد سال هم 

زنده باشد، لكن خواهد رفت. آیا وقتى مى رود در نور وارد مى شود، یا در ظلمت؟ 
                                                                          ميزان همين جاست. 
شماكهپاسدارهایاسالمهستيدورفقايتانپاسداراسالمهستند،

ببينيدكهاغراضاستكهشماراواداركردهبهاينها،وهرروزيکبهانهایمیگيريد،
ويکكارمثالًخداینخواستهانحرافیمیكنيد،يانه،شمايکراهمستقيمرا،

يکصراطمستقيمراداريدمیرويد.
انحرافازاينطرفوآنطرفنيست.

صراطمستقيمآنصراطیاستكهيکطرفشاينجاستويکطرفشخداست؛
مستقيمكهراهصافاست،
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هر انحرافى از هر طرف، انحرافى است كه انسان را از راهش باز مى دارد و مى كشدش 
به طرف ظلمت ها.

حفظ روحية الهی منبعث از دوران انقالب
شما كوشش كنيد كه اغراضتان را كم كنيد حتى االمكان، تا ان شاء اهلل موفق بشوید كه 
اغراض در شما بميرد. شما خدمت براى اسالم مى خواهيد بكنيد. از اول هم همين طور، وقتى 
كه این نهضت و این انقالب اسالمى به پا شد، همة گروه هایى كه در ایران بودند، ااّل آن 
منحرف هایى كه هميشه منحرفند، اینها همين طور به طور خودكار، هيچ كس نيامد به شما 
بيخ گوشتان بگوید بيا برویم چه، خودتان اصل فهميدید كه باید این راه را رفت؛ این راه، راه 
خداست. شما یك مرتبه اش را طى كردید، و او این كه موانع را كه براى پيشرفت اسالم بود 
و براى پيشرفت احكام اسالم بود، از بين برداشتيد. البته بعض موانع هست، اما مهمش را از 
پيش برداشتيد، و همه تان با هم، همة اهالى این مملكت با هم یك صدا شدند، و در آن حالى 
كه همه با هم یك صدا مشغول به فداكارى بودند، هيچ طاغوت در كار نبود، اهلل بود. یك 
تحول عجيب معجزه آسایى در شما و در سایر قشرهاى ملت پيدا شده بود كه اصالً فكر 

این كه ما یك مقامى داشته باشيم، یا این كار را مى كنيم براى مقامى، این كار نبوده اصالً.
آنكسیكهبامشتگرهكردهجلوتانکمیرودوزيرتانکمیرود،

اينبرایمقامديگرنيست،

اينبرایخداست.

آن كسى كه بدون اسلحه حمله مى كند به اسلحه دارهایى كه آنها بدون مالحظه 
مى زنند، این دیگر براى این نيست كه برسد به یك نواى دنيایى، دارد جانش را مى دهد. 

كسى كه از دنيا مى خواهد بگذرد، 
دیگر نمى شود براى دنيا باشد. 

در آن تحول همه تان، تقریباً همة آنهایى كه در ميدان وارد بودند؛ زن ها، مردها، بچه ها، 
بزرگ ها، زن ها با بچه هاى كوچكى كه در آغوششان بود، در آن حال هيچ ابداً شبهة شيطانى 

نبود، هيچ آمال شيطانى تو آن نبود.
آن حالتان را یاد بياورید؛ آن حالى كه باالى پشت بام ها مى رفتيد و اهلل اكبر مى گفتيد، و 
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شياطين در اطراف بودند كه شما را نشانه بگيرند. در خيابان ها مى ریختيد و مقابله مى كردید 
با آنهایى كه از خدا نمى ترسيدند و شما را زیر تانك مى خواستند بگيرند. آن حالتان را یاد 
بياورید. آن حال، حالى است كه ولّى شما خدا بود؛ یعنى همه چيزتان الهى بود، همة حركت، 
حركت الهى بود، شماها یداهلل بودید در آن وقت، و این جماعت، این جماعت هایى كه با هم 

یك صدا فعاليت مى كردند، اینها یداهلل بودند؛
َيُداهلل َمَع الَجماَعة 

آن حال را یادتان باشد، همان حال را حفظش كنيد. نگویيد حاال تمام شد قضيه و حاال 
بيایيم سر تقسيم؛ تقسيمى توكار نيست، تقسيمى كه نيست؛ تقسيم مال آنهایى است كه 
براى آمال دنيایى كار كردند. شما رفتيد جانتان را در طبق اخالص گذاشتيد و هدیه كردید. 

براى شكم رفتيد این كارها را كردید كه حاال مى خواهيد تقسيم كنيد؟!
                                                             تقسيمى تو كار نيست.

واال بودن ارزش فداكاری در راه خدا
از خدا بخواهيد، از خدا اجر بخواهيد. این چيزهایى كه در دنياست،
  اجر این نيست كه شما جانتان را فدا كردید،
 و در َطبَق اخالص گذاشتيد. 

حاال عوض این كه جانتان را فدا كردید،
                                                       یك خانه مى خواهيد؟
                                          یك دكان مى خواهيد؟
                          یك پست مى خواهيد؟

           اصالً مى شود این عوض او باشد؟! 

كسى كه همه چيزش را، خودش را، جوانش را همه چيزش را فدا كرده است،
 این حاال بياید بگوید كه یك خانه اى بدهيد عوض این، 
این عوض دارد اصلش؟! 
                                         این فداكارى ]را[ جز خدا كسى نمى تواند عوض بدهد.

اگر همة این دنيا را به شما بدهند، عوض او نيست. آن حال را حفظ كنيد، برگردید به 
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آن حال، دوباره شما تحت رهبرى شيطان نباشيد، ولّى شما طاغوت نباشد. 
آن حال اگر حفظ بشود، اآلن هم شما، همان والیت خدا در شما حكومت مى كند، 
                                                                و هيچ چيز هم عوض این نمى شود.

شمایى كه مى روید در كردستان و فداكارى مى كنيد، این فداكارى در دنيا عوض 
ندارد كه شما عوض بگيرید.

اگر توى ذهنتان آمد برویم یك عوضى بگيریم، معلوم مى شود براى خدا نبوده، 
                                                                                         براى دنيا بوده. 

اگر قضية تقسيم اموال است، این معلوم شد مال دنيا بوده كه حاال مى خواهند تقسيم 
اموال بكنند.

در جنگ »حنين« كه مسلمين پيش بردند و غنایمى به دست آوردند، پيغمبر اكرم)ص( 
تمام این غنایم را داد به همين اهالى مكه و ابوسفيان و امثال اینها، همة غنایم را به آن 

كسانى كه مخالفش بودند، داد.
                                     بعضى ها گله كردند كه آخر مثالً چه، ما هم بودیم.
                                                                                                  فرمود:

    - شما حاضر نيستيد كه آنها شترها را ببرند و شما پيغمبر همراهتان باشد؟ 
                                                  آنها شتر بردند، قسمت شما پيغمبر است.

حيف است انسان فداكارى بكند، آن وقت شتر بخواهد. 
شما كه اآلن بعضى تان در، شاید خودتان هم بودید در كردستان، و آن وقایع كردستان 

و آن فداكارى ها، حاال كه  برگردید، شتر مى خواهيد؟! 
    براى خودتان یك چيزى مى خواهيد؟! 

                                چيزى مى تواند مقابل این فداكارى باشد؟! 
بگذرید از این عالیق. اینها، این عالیق همه اش ظلمت است.
                             همان ظلماتى است كه خدا مى فرماید:

ُلماِت. اُغوُت یُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر الَِی الظُّ َوالّذیَن َکَفُروا اولیاُء ُهُم الطَّ
فطرت همه بر نورانيت است، فطرت شما فطرت نورانى است، فطرت توحيد است. 
                   به دست خود ما آن فطرت به جهالت ها، به ظلمات كشيده مى شود.



همگام با انقالب اسالمی254

از خودتان هم پاسداری كنيد
پيروزى بر نفس با مراقبت و محاسبة اعمال و ما باید خودمان را مواظبت كنيم. باید 
مجاهده بكنيم خودمان را؛ باید حساب خودمان را خودمان بكشيم قبل از این كه آن جا 

حساب از ما بكشند. 
خودتان حسابتان را بكشيد، 

قبل از این كه حسابگرها حساب شما را بكشند. 
همة لحظاِت چشم هاى شما، همه خاطراِت ذهن شما، تمام تفكرات باطل شما در 
حضور خداست و در نامه ها هم در پرونده ها ثبت است. هر لحظه اى كه در لحظات چشم 

شما بر خالف آن چيزى كه دستور است، واقع بشود، در حضور خداست و ثبت است. 
و در روایات هم هست كه اینها هفته اى دو مرتبه اعمال عرضه مى شود بر ولّى امر، بر 

امام زمان)س(. 
توجه داشته باشيد كه در كارهایتان جورى نباشد كه:

وقتى عرضه شد بر امام زمان )س( خداى نخواسته آزرده بشود، 
و پيش مالئكة اهلل یك قدرى سرافكنده بشود، 

كه اینها شيعه هاى من هستند، 
اینها دوستان منند و برخالف مقاصد خدا عمل كردند. 

رئيس یك قوم اگر قومش خالف بكند، آن رئيس منفعل مى شود.
 اى پاسدارهاى عزیز و اى سربازهاى اسالم!

در هر جا هستيد از خودتان هم پاسدارى كنيد تا به پيروزى بر نْفس خودتان، 
                                                       و پيروزى بر همة شياطين نایل شوید. 

من اميدوارم كه شماهایى كه در این نهضت با آن جوش و با آن خروش و با آن 
فداكارى شركت كردید، در این بين راه، یك كسى نباشيد كه نارفاقتى بكنيد و بين راه 

رها كنيد. 
این قافله راه افتاده است و دارد طرف خدا مى رود، همه با هم باشيد در این راه. 
                                   وقتى همه با هم شدید در این راه، خداوند با شماست. 

تفرقه نكنيد، با هم برادرید. همه:
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 انَّما الُْمؤِمُنوَن اْخَوة1  
برادرند. باز این یك محكى است كه ما ببينيم كه به دیگران به چشم برادرى نگاه 
مى كنيم و برادروار با هم هستيم یا نه. خداى نخواسته یك خصومتى تو كار هست و یك 

گرفتارى هایى هست. 
مؤمن آن است كه با مؤمن دیگر برادر باشد.

 این عقد برادرى را خدا در اصل براى شما ایجاد كرده. 
برادرها!

ما بين راه هستيم و دشمن در كمين، یك راهى است كه شخصى ما داریم مى رویم، 
                                                                                 كه این صراط الهى است. 

دشمن شما ابليس است
دشمن ابليس است و مى خواهد نگذارد شما این راه را طى كنيد. 
       مراقبت از خودتان بكنيد كه این راه را با سالمت طى كنيد، 
                         و در آن جا كه مى روید با سالمت وارد بشوید.

یك راهى هم، راهى است كه اجتماعى باید برویم و بروید، و او پيشبرد اهداف اسالمى 
است كه بحمداهلل تا این جا كه آمدید خوب آمدید، و از این جا به بعد هم با سالمت و خوبى 
پيش بروید. چنان چه همان حالى كه در زمان انقالب و آن وقتى كه همه تان در خيابان ها 
و در ميدان ها وارد مى شدید، آن حال را به نظر بياورید. حاال هم همان حال را در خودتان 
احيا كنيد، ایجاد كنيد. آن حال را اگر در خودتان ایجاد كنيد، همه با هم برادر خواهيد بود، 
و این آمالى كه در همه ممكن است خداى نخواسته باشد، اینها از بين مى رود و به جاى او 

صفاى برادرى مى نشيند.
جمهورى اسالمى امانتى در دست ملت؛

شما اآلن یك امانتى دستتان هست، باید حفظش كنيد،
آن امانت جمهورى اسالمى است. 

این را خدا داد به ما. ما نباید خيال كنيم كه ماها چه كردیم و چه كردیم. اگر ما بگویيم 

۱- سورة حجرات آية ۱0- جز اين نیست که مؤمنین برادرند.
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ماها چه كردیم، این همان حرف هاى شيطان است. این را خدا به ما داد. 
یك جمعيت كمى كه هيچ چيز نداشت، خدا به او عنایت كرد كه آن قدرت هاى 
بزرگ را شكست و جمهورى اسالمى را هم با همة نهادهایى كه دارد، بحمداهلل تعالى تحقق 

پيدا كرد. اآلن جمهورى اسالمى امانتى است دست ما. 
اگر ما در این جا یك وقتى خداى نخواسته با هم خالف بكنيم؛ 
سپاه پاسداران بين خودشان اختالفى باشد، 
بين خودشان با سایر قواى انتظاميه خالفى و اختالفى باشد،
 آنها با شما خالف و اختالفى بكنند، 
قشرهاى دیگر ملت با هم سر دنيا هى خالف كنند، 
اگر این طور بشود، این امانت را ما نمى توانيم به صاحبش رد كنيم. 
باید امانت را به اهلش رد كنيم، 
جمهورى اسالمى را به آخر برسانيم، 
و احكام اسالم را در كشور خودمان اول،
و ان شاء اهلل در همه كشورها بسط بدهيم. 
این امانتى است كه باید حفظش بكنيم. 
نروید دنبال آمال و آرزوها و مسائل دیگرى كه پَست هست و شيطانى، 
باید علّو همت داشته باشيد. 

همان طورى كه جان را كه مى خواستيد فدا كنيد باالترین علّو همت بود، حاال هم علّو 
همت پيدا بكنيد، و از این كه یكى جلو و یكى عقب، هيچ ابداً اعتنایى به این مسائل نكنيد. 

همه در محضر خدا با هم هستيد، 
و همه ان شاء اهلل از جنود خدا و ولّى همة ان شاء اهلل خداى تبارك و تعالى است، 

و شما را از همة انواع ظلمات ان شاء اهلل خارج مى كند، 
و به نور مطلق مى رساند. 

خداوند همه تان را تأیيد كند، موفق باشيد.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته«1

۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص  ۳5- 59/۳/6 
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عنایت الهی در تشکیل جمهوری اسالمی  

دومین سخنرانی که از امام خمینی آورده ایم، در 12 خرداد 9531  بیان داشته اند.
این سخنرانی مشحون از راز و رمز پیروزی انقالب است. ما مردم ایران که در انقالب 
بودیم، شاید بسیاری از ما به عظمت و مهم تر این که به اهمیّت اسرار اتحاد مردم و پیروزی سریع 

انقالب چندان پی  نبرده ایم. 
2 سال پس از پیروزی انقالب، حضرت امام به طور مستمر و مدام بر اصول و مبانی انقالب 
با مردم صحبت می کردند و از غفلت احتمالی مردم که با تضعیف همان مبانی آغاز می شود، 

بحث نمودند.
این سخنرانی حاوی نکات اساسی مانند اهمیّت مسجد، تأکید بر اقامة نماز و ترس دشمنان 

از اسالم و اهمیت روحانیت است.
این جمله امام را شاید عده ای شنیده باشند و بسیاری نشنیده باشند که در همین سخنرانی 

فرمودند: 
نماز باالترين فرياد است. 

راستی چه صدایی رساتر و چه فریادی بلندتر از این است که ما توسط نماز نام خدا را به 
بزرگی یاد کنیم و از داشتن چنین خدایی ببالیم و به این خدا توکل کنیم. چرا که اگر به خداوند 

متعال تکیه کنیم، از هر کس و از هر چیز دیگری بی نیاز می شویم. 
خدا خود می فرماید: 

َو َمن َیَتَوَکلِّ َعَلی اهللِ َفُهَو َحسُبُه.1
)و هر کس بر خدای توکل کند،
 خداوند برای او کافی است.( 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

جمهوری اسالمی، امانتی الهی
اول من دعا مى كنم كه خداى تبارك و تعالى به شما جوان هاى محترم، بانوان و جوانان 

عزیز، سالمت و سعادت و دید اسالمى عنایت كند. 
هر قدر كه این انقالب اسالمى جلو مى رود، هر قدمى كه بر مى دارد به جلو، دشمن ها 

۱- سورة طالق، آية ۳ 
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كه در هر قدمى یك شكست مى خورند، بيشتر مجهز مى شوند. 
در قدم هاى اول، شاید اميد داشتند به این كه این نهضت، این انقالب به  طور نارس در 
همان اول از بين برود. با این اميد، مخالفان ما و انگل هاى جامعة ما بودند، تا این كه شما 
قدم اول را برداشتيد و رأى خودتان را به صندوق انداختيد و جمهورى اسالمى را به آن 
رأى دادید، با همة مخالفت هایى كه از این گروه هایى كه وابسته به رژیم سابق یا به چپ 
یا به راست ]مى شد[، حاال كه همة قدم ها برداشته شده، دیگر از حيث اساس حكومت 
جمهورى و جمهورى اسالمى ما دیگر كسرى نداریم؛ اساس درست شده است. یأس آنها 
بيشتر شده است و ممكن است فعاليتشان هم؛ براى این كه ]با[ یك كارهایى كه حاال دیگر 
در جمهورى اسالمى، كه تمام اساسش ریخته شده است، نگذارند در مقام اجرا، پيشروى 

كند. حاال شما و ما و همة ملت ایران بيشتر تكليف داریم.
حاال این جمهورى اسالمى با همة محتوایى كه اساسش دارد و تحقق پيدا كرده است، 
یك امانتى است الهى به دست ملت ایران و همة ماها، همة شماها بى استثنا، ملت ایران 

نگهبان آن باید باشيد.

شما دانشجوهاى محترم و سایر دانشجوها، كه براى اسالم دلتان مى تپد و مى خواهيد 
فرهنگتان فرهنگ اسالمى باشد، تا افرادى كه از او بيرون مى آیند، امثال آن افرادى كه در 
رژیم سابق بودند نباشند، حاال بيشتر دنبال این هستند كه نگذارند این طور امور واقع بشود، 
نگذارند دانشكده ها، دانشگاه ها، حتى دبستان ها و دبيرستان ها، ]سالم بماند[ كه اینها كه 
یك همچو خيالى دارند و تصميم بر این گرفتند كه اساس فرهنگ را اسالمى كنند، تا نتيجة 
اسالمى از آن بگيرند، اساس فرهنگ را طورى كنند كه وقتى كه افراد از آن بيرون مى آیند، 

افرادى باشند كه به درد جامعه بخورند و به درد اسالم و كشور اسالمى. 
اینها تماِم كوشش شان این است كه جلوگيرى كنند از یك همچو مقصدى كه ملت 

ما و شما دانشجوهاى محترم دارید.
 اآلن بسيار الزم است كه با هوشيارى تمام، توجه به دسيسه هاى آنها بكنيد. چه بسا كه 
بيایند و عّمال خارجى ها و ساواكى ها - كه آنها هم همان عّمال خارجى هستند - و گروه هاى 
منحرف، كه همه در یك صف هستند، بيایند در بين شما دانشجوها در دانشگاه ها، در دانشكده ها 

و آن وسوسه هاى شيطانى را بكنند كه شما را از این مقصدى كه دارید، دلسرد كنند.
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ترس قدرت های بزرگ از اسالم
این را كراراً من عرض كردم كه آن چيزى را كه دستگاه هاى جبّار، 
                                             قدرت هاى بزرگ از آن مى ترسند،
                                                          آن عبارت از اسالم است.

 از اسالم اینها مى ترسند، خصوصاً حاال كه آسيب دیده اند از اسالم. پيشتر تصورات 
بود و اعتقاداتى كه داشتند كه اگر اسالم در این مملكت و در ممالك اسالمى تحقق پيدا 
بكند، آن طورى كه باید باشد، ممكن است كه به آنها صدمه بزند و آن غارتگرى هایى كه 

مى خواستند بكنند، نتوانند بكنند. اما حاال آسيب را به عيان دیده اند.
اینها دیدند كه یك قدرت بزرگ شيطانى، یك قدرتى كه همة قدرت ها هم همراه 
او بودند، نتوانستند اینها را نگه دارند؛ این قدرت داخلى را نتوانستند با همة قدرت هاى 

خارجى كه پشت سرش بود، نگه دارند. ملت ما این سد بزرگ را شكست.
خوب، آنها توجه به این دارند. از ما بهتر هم توجه دارند كه ملت ما یك ملتى بود 
كه  دستش از اسلحه هاى مدرن و این ]چيز[ ها خالى بود. حاال چند تا تفنگى كه به دست 

پاسدارهاى ما هست، اینها غنایم حربى است كه به دست اینها افتاده است. 
                                                               كى همچو چيزهایى بود؟

پيشتر سنگ بود و آجر و بيل و كلنگ؛ مثالً، بعد هم یك چيزهاى مختصرى. هى كم كم 
پيش رفتند و یك چيزهایى درست كردند. این در مقابل آن چيزهایى كه دست دشمن ما 

بود، چيزى نبود.

تحّول ملت با عنایت خدا
آنها مى توانستند با یك یورش بيایند و تهران را بمباران كنند و این نهضت را جلویش 

را - مثالً - بگيرند. آن كه نگذاشت این امور بشود، آن كه منصرف كرد همه را، 
                   همة قدرتمندان را از این كه دخالت حاد بكنند، آن كى بود؟ 
                          آن كى بود كه مشت را بر مسلسل و تانك پيروز كرد؟ 

                          غير از خدا همچو قدرتى بود؟ 
                                                                     من و شما همچو قدرتى داشتيم؟ 
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آن كى بود كه ]توانست [ از مركز تا سرحّدات، همة اطراف، تمام افراد یك كشور سى 
و چند ميليونى را به یك طرف بكشد و همه را یك صدا بكند؟ 

از بچه هاى كوچك هفت ساله و شش ساله اى كه تازه یك صحبتى مى توانند بكنند 
تا آن پيرمردهاى هشتاد ساله اى كه افتاده اند و دیگر نمى توانند كارى انجام بدهند، همة 

اینها را یك صدا كرد. 
آن كه این قلوب را با هم نزدیك كرد و این مشت ها را به یك طرف بسيج كرد، 

آن كى بود؟ 
كدام قدرت مى توانست یك همچو معجزه اى را بكند؟

در آن دهات دورافتاده، از قرارى كه براى من، در پاریس كه بودم، نقل كردند؛ كسى 
آمده بود و گفت: 

- من دهات دورافتاده اى - مثل چاپلق و بوربور كه طرف هاى ماست اینها و كمره و 
اینها - رفتم، صبح كه مى شود، مردم دنبال آخوندشان مى افتند و راه پيمایى مى كنند.

آن كى بود كه یك همچو قدرتى داشت كه سرتا ته كشور را افراد با همة گرفتارى هایى 
كه داشتند، از گرفتارى هاى خودشان منصرف كند و بياورد در ميدان مقابل توپ و تانك 

به مبارزه؟ 
آن كى بود كه جوان هاى ما كه در مراكز فحشا در عصر تاریك پهلوى كشيده شده  
بودند، در این شميران و تمام بقعه هایى كه در این جاهاست، مركز این طور گرفتارى ها براى 

جوان هاى ما بود.
 آن كى بود كه این جوان ها را از مراكز فساد،

 به ميدان مبارزه كشاند؟ 

آن كى بود كه این تحول را در كشور ما و در افراد كشور ما ایجاد كرد كه اشخاصى 
كه از یك پاسبان ]مى ترسيدند به ميدان آمدند.[ یك بازار از یك پاسبان مى ترسيد. یك 
بازار! شماها دیده بودید اگر یك پاسبان مى آمد در بازار تهران؛ بزرگ ترین بازار ایران 
و مى گفت كه باید بيرق بزنيد، كسى به خودش اصالً همچه اجازه اى نمى داد كه ]بگوید:[ 

نخير، نباید؛ ابداً همچه چيزى در كار نبود. 
آن كى بود كه این جمعيتى كه این طور بودند، متحول كرد به یك جمعيتى كه آمدند 
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در ميدان ها و فریاد زدند:
                              مرگ بر رژیم پهلوى؟

آنهایى كه نمى توانستند یك كلمه اى راجع به این رژیم صحبت بكنند،
  نه راجع به رژیم، 
راجع به یك نخست وزیرى، 
راجع به یك پاسبانى، 
آن كى بود كه این تحول را یكدفعه ایجاد كرد؟ 

مدارسى ما داشتيم كه در مدارس بيایند تزریقاتى بكنند و از آن حال به حال دیگر  
]بگردانند؟![ با مدارس، در یك قرن هم نمى شود این كار را كرد. تبليغات این طور بود؟ 
     تبليغات، یك قرن تبليغات هم این كار از آن نمى آید كه به این معجزه آسایى، 
                                                          با وقت كم، یك همچو كار بزرگى بكند!

                                                              این، آن بود كه »مقلّب القلوب« است. 
این دعایى كه در تحویل وارد شده است، تحقق پيدا كرد در ملت ما:

َب الُْقُلوِب َو االْبصاِر،  یا ُمَقلِّ
یا ُمـَدبِّـَر اللَّْیـِل َو النَّهـار، 
َل الَْحْوِل َو االْحواِل،  یا ُمَحوِّ
ْل حالَنا الی  احَسِن الْحاِل. َحوِّ

 این تحقق پيدا كرد؛ یعنى، متحول شد حال ما از آن خوف به یك قدرت، از آن 
ضعف به یك قدرت بزرگ، از آن خوف ها به یك شجاعت. تمام گرفتارى ها را همه از 
یادشان رفت. تمام خودبينى ها، همه از بين رفت. یك دفعه یك ملت سى و چند ميليونى 
از یك حالى كه در طول مدت شاهنشاهى اینها داشتند و در این آخر تقویت شده بود، 
روح یأس و روح بدبينى و روح ترس و اینها كه جرأت نمى كرد یك آدم در داخل منزل 
خودش راجع به ساواك - فرضاً - راجع به اعليحضرت همایونى! باشد، تو داخل منزلش، 
پيش اوالدش جرأت نمى كرد یك كلمه بگوید؛ پسر از پدر مى ترسيد؛ پدر از پسر، برادر 

از برادر. این چى بود؟ 
                         این كى بود كه ما را این طور شجاع كرد؟ 
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ما بعد از آن همه ترس و خوفى كه همه مان داشتيم، چه شد كه یك دفعه متحول 
شدیم به یك روح هاى شجاع؟

آن كى بود كه بازار و بازارى ]را[، كه دنبال كسب است و دنبال منافع خودش است، 
همچو كرد كه ایثار كرد و یك ماه بازار را - گاهى در بعضى شهرستان ها - مى بستند و 

هيچ فكر این نبودند كه به ما ضرر خورده است؟
          آن كى بود كه این معجزه ها را كرد؟ 
        غير از خدا كس دیگرى قدرت دارد؟

آن كيست كه ما را - تا انقالب ها گاهى وقت ها انقالب به یك مقدار از پيروزى رسيد، 
دیگر رها مى كنند - آن كيست كه ما را باز نگه داشته است به یك حالى كه باز همه فریاد 

مى زنند و جمهورى اسالمى را مى خواهند؟
بيدارى و توجه به خدا مایة نجات و فالح ]است[ از خدا غافل نباشيد. از یك قدرت 
مافوق الطبيعه، قدرت بزرگ، غافل نباشيد. اتّكا كنيد به آن قدرت. پشتوانه شما یك همچو 
قدرتى است. پشتوانه شما یك همچو قدرتى است كه اآلن با تمام قدرتى كه آمریكا دارد 
و با تمام تجهيزاتى كه آمریكا دارد و شاید هيچ قدرت دیگرى مقابل او نباشد، حتى قدرت 
شوروى، با تمام قدرت حاال دارد مخالفت با شما مى كند؛ با شمایى كه این جا نشستيد و هيچ 
هم ندارید، وقتى هم دست به تفنگ بشوید، یك تفنگ - مثالً - معمولى سابقى را دارید، با 

تمام قدرتش دارد همه را تجهيز مى كند بر ضد شماها و باز زورش نمى رسد.
                                                                                 این چيست؟ 
    ما همچو قدرت بزرگى داریم كه آمریكا، كه دنيا را مى تواند بخورد،
                             از ما وحشت بكند؟ مایيم كه این كار را كردیم؟

همين آقاى كارتر، كه هميشه از اول نهضت تا حاال هى فریاد مى زند و هى مخالفت 
مى كند، هى ارعاب مى كند و هى ماها را مى ترساند، در آمریكا اعالم كرد كه كسى نباید از 
آمریكا بيرون برود به ایران. و در این هيأتى كه آمدند، هيأت هایى كه آمدند دخالت كنند، 
از خود آمریكا، وزیر دادگسترى سابقشان1  و اشخاص سرشناسشان، اعتنا نكردند به این كه 
ده سال حبس و 50 هزار دالر هم جریمه ]مى شوند[، لكن اعتنا به آن نكردند، پا شدند آمدند 

۱- رمزی کالرك، دادستان پیشین آمريکا
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و حاال هم در این جا مى گویند كه این بى خود دارد مى گوید، یاوه مى گوید.

كارتر یاوه می گوید
اینها حاال فهميدند كه یاوه مى گوید. ما از اول مى دانستيم كه ایشان یاوه گوست. 

ما در پاریس كه بودیم، در یكى از نطق هایى كه ایشان فرمودند! این بود كه شاه به 
ایرانى ها زیاد آزادى داده! در وقتى بود كه البته آن اختناق را مردم شكسته بودند.

این خيال مى كرد كه اعليحضرت اعطا كرده آزادى را به مردم، نمى داند كه مردم 
گرفتند از او، به غنيمت از او گرفتند، نه این كه او به ما چيزى اعطا كرد، او با همة تشبّثات، 
هر جور تشبّثى كه مى توانست بكند، كرد. قتل عام ها را كرد، دید فایده نكرده. بعد، تغيير 
وزیرى به وزیر دیگر كه او بياید یك قدرى یاوه بگوید و مردم را خيال كند غفلت ]زده [ 

مى تواند بكند، اغفال بكند، این كار را هم كرد، دید نه، مردم باز همانند. 
آمد توبه هم كرد، همان آدمى كه در یك سال، دو - سه سال قبل، چند سال قبل، در یكى 
از نطق هایش گفت این روحانيون مثل حيوان نجس مى مانند و با آنها نباید ]معاشرت [ كرد؛ و 
آمد در محضر همه و گفت اى علماى اسالم، اى مراجع عظام، من چطور و تأسف ]....[. این هم 
یك حّقه اى بود كه زد و نشد؛ براى این كه ملت 50 سال یاوه سرایى از اینها دیده است، 50 
سال فشار دیده، 50 سال حبس و تبعيد و قتل و غارت دیده. بعد از 50 سال، كه همه چيز 
را این مردم دیدند، از بچه اى كه چشم هایش را باز كرده، فّحاشى اینها را و یاوه گویى اینها را 

دیده، دیگر اینها باور نمى شود بكنند. 
ملت ما متحول شد به یك ملتى بيدار، آشناى به همة امور. 

و شما مطمئن باشيد كه:
این بيدارى ان شاء اهلل، با شرط این كه توجهتان را به خدا مستحكم كنيد، 

این بيدارى هست و شما را نجات مى دهد.

هراس دشمن از اتحاد مردم است
هراس دشمن از اتحاد حوزه و دانشگاه، پيشترها مجلس شوراى ملِى آقایان اگر یك 
كلمه اى از طرف دولت انگلستان مى شد كه باید فالن كار را انجام بدهيد، احتمال این كه 
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بتوانند مخالفت كنند، نداشتند. همچو ُعرضه اى نداشتند. 
بله، گاهى در بين آنها، یك اشخاصى پيدا مى شد كه ]ُعرضه [ داشت؛ مثل مرحوم مدّرس. 
مرحوم مدّرس یك كسى بود كه در مقابل همه مى ایستاد و مع األسف اینها مى گویند روحانيين 

نقشى نداشتند. 
یك روحانى تو یك مجلس، رضاخان  مى خواست كه جمهورى درست كند و مدّرس 
مخالفت مى كرد، مى دانست كه این مى خواهد حّقه بزند و مردم را بچاپد. فقط مدّرس 

ایستاد و جلو او را گرفت. مع ذلك، روحانيين هيچ نقشى نداشتند؟! 
در طول مدتى كه، از اولى كه رضاخان آمد و اول سالوسى خودش را كرد،

 و پایش را محكم كرد و شروع كرد با اسالم مخالفت كردن،
 این كسى كه در مقابل آنها ایستاد و مشتش را گره كرد، 

همين روحانيين بودند، 
همين علما بودند كه از مشهد و از تبریز و از اصفهان و از سایر بالد مخالفت كردند 
و این احزاب و این نهضت ها و اینها هيچ كدام با آنها مخالفت نكردند؛ آنها نشسته بودند، 

منتظر این كه كار را دیگران انجام بدهند و آنها ميوه اش را بِكشند.
حاال هم شما این را بدانيد كه هدفى كه براى اینها هدف صحيح است،

روحانيت است و قشر دانشگاه و دانشجو.
 اینها  اآلن وحشت دارند از این كه دانشجو با روحانى مى روند، با هم مى خواهند مربوط 

بشوند و با هم ائتالف كنند. این یك وحشتى است اآلن از براى اینها.

                             ائتالف این دو قشر یعنى، ائتالف همة ملت.
اینها سال هاى طوالنى زحمت كشيدند و این دو قشر را از هم جدا كردند، نقشه بود، 
نه این كه همين طور ِمن باب اتفاق در دانشگاه، به روحانى فحش مى دادند و در محيط 

روحانى، به دانشگاهى. مسأله اتفاقى نبود، مسأله اى بود كه در گوش ها خواندند. 
هى تمام رسانه ها كه به خدمت آنها بود، در مقابل روحانيين ایستاد و هى فحاشى 
كرد. ُشعرایشان آن شعرها را گفتند تا آخوند در این مملكت هست، این مملكت درست 
نمى شود، یكى از شعرهاى این مرد نانجيب. اینها در گوش همه خواندند و همه رسانه ها، 
همه مطبوعاتشان، همه چيزها. مقصد این بود كه این دو تا طایفه از هم جدا بشوند، دانشجو 
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پهلوى آخوند ننشيند. 
اینها را مقابل هم قرار دادند؛ براى این كه مى دیدند كه اگر اینها با هم باشند، كارشان 

زار است.
حاال هم از آن خيال، اینها منصرف نشدند. شما خيال نكنيد كه حاال عّمال آنها منصرفند. 
اآلن هم مثل همان اوایل زمان رضاخان، شروع شده است به حمله كردن به روحانى، 
در هر جا هست. در شمال كه این چپى ها زیادتر هستند زیادتر، و در جاهاى دیگر هم 

مالیم تر، لكن مشغولند.
اینها با عمامه دعوا ندارند،

 اینها اساس را مى بينند كه اینها درست مى كنند.
اینها دیدند كه این ملت با روحانى اش و دانشگاهى اش و بازارى اش و كارگرش و اینها 
با هم شدند و در ظرف یك سال و نيم، تمام چيزهایى كه یك حكومتى الزم دارد، اینها 
درست كردند. این چيز بى سابقه اى ]است [ در دنيا؛ یك چيزى كه دیگران در 50 سال 
هم نمى توانند درست كنند و در 50 سال هم قانون اساسى نداشته و ندارند، اینها در یك 

سال و نيم - تقریباً - همة اینها را درست كردند. 
اینها از یك همچو اجتماعى مى ترسند. اینها خودشان را شكست خورده مى بينند و 
چون مى بينند كه این شكست از ناحية روحانى و دانشگاهى ]است [ كه اینها مردم دیگر را 

بسيج كردند، هر آخوندى در محلش، در مسجدش بسيج كرد مأمؤمين خودش را،
                                                                               اینها از این مى ترسند.

مخالفت با اسالم از مخالف با روحانيت شروع شد
 از اول هم هدف، روحانى بود. قضية برداشتن عمامة روحانى - كه نمى توانست یك 
آخوند از توى خيابان بياید، براى این كه مى ریختند و عمامه اش را مى خواستند بردارند و 
یا بر مى داشتند - این یك چيزى نبود كه ِمن باب اتفاق شده باشد، یك نقشه اى بود كه 
مى دیدند كه این عمامه خيلى كار از آن مى آید؛ مردم عقيده دارند به اینها و اینها وقتى 

یك چيزى را بگویند، از آنها گوش مى كنند.
 از اول، دنبال این افتادند كه اینها را به زمين بزنند تا وقتى كه بخواهند همة نفت ما را 
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ببرند و همه چيزهاى زیرزمينى ما را ببرند و جوان هاى ما را هم به نابودى بكشند،
                                                                  یك كسى نباشد بگوید چرا؟

اینها دیدند كه »چرا« از دهان روحانى هى در مى آمد. توى مجلسش هم كه بود، 
                                                       یك روحانى بود پا مى شد مى گفت چرا؟ 

زمان رضاخان هم كه همه نََفس ها قطع شده بود، باز روحانى بود كه هى قيام مى كرد و 
چرا مى گفت. منتها چون این بسيج عمومى نشده بود و اوایل امر بود، هى با شكست مواجه 
مى شد، سركوب مى كردند اینها را. اما حاال كه دیدند یك بسيج عمومى شده است و مردم 
یك تحولى پيدا كرده اند، دانشگاهى دیگر از آخوند َرم نمى كند و آخوند هم از دانشگاهى؛ 
هر دو نشسته اند در یك محيط مدرسة فيضيه و با هم دارند نقشه مى كشند كه دانشگاه 
را درست كنند و - عرض مى كنم كه - جهات دیگر را درست كنند. اینها اآلن وحشت 

برشان داشته است؛ اینها مـى گـویند كه:
 اگر این دو تا قشر را از هم جدا بكنيم، 

بعد آخوند را از مردم جدا بكنيم، 
كار دیگر تمام است، 

دیگر یك همچو اجتماعى نمى شود پيدا بشود.
از این جهت، اآلن در هر جا كه شما بروید، همان حرف هاى زمان رضاخان دارد زمزمه 
مى شود. از حلقوم آنهایى كه ساواكى هستند و یا مثالً فدایى خلق هستند، همة زمزمه ها شروع 
شده است و هى هركه از هرجا ]رد[ مى شود به آخوند یك حرفى مى زند، نِقى به آخوند 
مى زند. اینها دیدند كه راه این است؛ راه براى این كه این ملت را زیر بار بكشند و همه ذخایر 
اینها را ببرند، جز این نيست كه این قشر را از نظر مردم بيندازند. همان طورى كه زمان 

رضاخان این كار را كردند و این كار ماسيد در آن وقت، اآلن ]هم [ مشغول شده اند.

دشمنان اسالم از مسجد صدمه دیده اند
حرمت شكنى با مقدسات، من تكليفم این است كه به ملت ایران اعالم كنم این را. 
                                  اآلن مسجدها را همين هرزه ها، مسجدها را خالى كرده اند، 

این طور كه به من اطالع مى دهند؛ همين مسجدها كه ستاد اسالم است و اسالم از توى 
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این مسجدها، در صدر اسالم از مسجدها لشكرها بيرون مى رفت؛ یعنى، نماز جمعه وقتى 
كه به پا مى شد، در نماز جمعه بسيج مى كردند طوایف را براى مقابله با دشمن هاى اسالم. 
مسجدها ستاد بود. اینها از مسجد صدمه دیدند و لهذا، مى بينى كه خوب آقاى مسجد 
مى خواهد نماز بخواند، یك عده هم نمازخوانند، یك دسته اى كه اصل نماز را نمى خواهند 
و مى خواهند بازى درست كنند، یك دسته اى جلو مى آیند و مى آیند آن طرف مى ایستند. 
یك مردِكه اى كه معلوم نيست وضو اصلش دارد، مى ایستد آن جا در مقابل این آقا كه 
مردم به او اقتدا كردند؛ مى ایستند یك ده - بيست تا از این رفقایش این جا مى ایستند، نماز 

مى خوانند. این نماز است؟ اینها مى خواهند نماز بخـواننـد؟
 اگر مى خواهند نماز بخوانند، خوب این هم نماز است؟

مى خواهند نماز را بشكنند؛ عين همان كه قرآن را سرنيزه كردند و اميرالمؤمنين را 
شكستند. هرچه حضرت فرمود كه من قرآنم، من قرآن ناطقم، به من گوش كنيد، این حيله 

است، آن احمق ها شمشيرها را كشيدند، گفتند:
- اگر نگویى برگردد، مى ُكشيمت.

 برگرداندند لشكر اسالم را و نگذاشتند كه پيروز بشوند.
اآلن همان قضيه است؛ نماز مى خوانند و این نماز براى شكستن مسجد است. مسجد را 

مى خواهند بشكنند. مسجـدها را من شنيدم خلوت شده است و این تأسف دارد. 
                                                          نماز، كارخانة انسان سازى است. 
                              شما انقالب اسالمى كردید كه اسالم را ترویج كنيد، 
كه اسالم و احكام اسالم را پياده كنيد. 
در اسالم، از نماز هيچ فریضه اى باالتر نيست. 
چطور نماز را این قدر سستى مى كنيد در آن؟

از نماز همة این مسائل پيدا مى شود. 
شما پرونده هایى كه در دادگسترى ها، در جاهاى دیگر، دادگاه ها هست، بروید ببينيد. 
از نمازخوان ها ببينيد پرونده هست آن جا؟ از بى نمازها پرونده هست، هرچه پرونده پيدا 

كنيد، پرونده بى نمـازهاست. 
نماز پشتوانه ملت است.
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سيدالشهدا)ع( در همان ظهر عاشورا كه جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود، و همه در 
معرض خطر بودند، وقتى یكى از اصحاب گفت ظهر شده است. فرمود كه یاد من آوردید، 

یاد آوردید نماز را و خدا تو را از نمازگزاران حساب كند، و ایستاد همان جا نماز خواند. 
نگفت كه ما مى خواهيم جنگ بكنيم. خير، 
                     جنگ را براى نماز كردند.

 اميرالمؤمنين)ع( وقتى كه یك مسأله اى، یك چيزى از او پرسيدند، در همان بحبوحة 
جنگ، ایستاد و جواب داد. یكى گفت: حاال ]...[ من شمشير براى این مى زنم. ]....[.

 جنگ در اسالم یك چيزى نيست كه خودش یك مطلبى باشد و یك چيزى باشد 
كه طرحى باشد. 

جنگ براى این است كه:
 آن زباله هایى كه هستند، آنهایى كه مانع از پياده شدن اسالم هستند،

 آنهایى كه مانع از ترّقى مسلمين هستند،
 آنها را از بين راه بردارند.

 مقصد این است كه اسالم را پياده كنند و با اسالم، انسان درست كنند. 
نماز یك كارخانة انسان سازى است. 
فحشا و منكر را نماز، نماز خوب، 
فحشا و منكر را از یك اّمتى بيرون مى كند.

 اینهایى كه در این مراكز فساد كشيده شده اند، اینها آن بى نمازها هستند. 
                                 نمازخوان ها در مساجدند و مهيّایند براى خدمت. 

مسجدها را خالى نكنيد. 
تكليف است امروز. 

امروز یك روزى است استثنایى. ما در یك مقطع از عصر واقع شده ایم كه استثنایى است.

 نماز باالترین فریادها 
ما با ذكر خدا، با اسم خدا پيش بردیم و نماز باالترین ذكر خداست.

اگر در نماز كوتاهى بشود؛ هركس بگوید خوب من خودم تنهایى مى روم توى خانه ام 
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مى خوانم، خير نماز را در جماعت بخوانيد.
                           اجتماع باید باشد. 

                                                     مساجد را پر كنيد.
 اینها از مساجد مى ترسند. اینها بيخ گوش شما مى گویند كه این آخوند، كه از او 
كارى نمى آید، مسجد مى روید چه كنيد؟ خودمان مى رویم فالن جا نماز مى خوانيم. نماز 
نمى خواهند بخوانند، مى خواهند نماز را بشكنند. نماز مى خوانند؛ با این نمازهایى كه در 

مسجدها مى روند و نمى گذارند كه مسلمان ها نماز درست خودشان را بخوانند؟ 
                                                  با این نمازها مى خواهند نماز را بشكنند.

اینها از مسجد مى ترسند. 
من تكليفم را باید ادا كنم، 

به شما بگویم. 
شما دانشگاهى ها، شما دانشجوها، همه تان مساجد را بروید پر كنيد. 
                                                                    سنگر است این جا. 
                                                             سنگرها را باید پر كرد. 

»محراب« به آن مى گویند؛ یعنى، آن جایى كه حرب از آن شروع مى شود؛ 
                                                                                      محل حرب. 

امروز از همة روزها براى ما - یعنى، »امروز« مقصود این وقت است، این عصر است - 
از همة وقت براى ما حّساس تر است؛ براى این كه همه چيز درست شده است و شيطان ها 
از اطراف مى خواهند حاال كه همه چيز درست شده و مأیوس شدند، نگذارند اجرا بشود 
كارها؛ باز تهيه ببينند، ولو10سال دیگر، ولو براى 10 سال دیگر تهيه ببينند؛ براى این كه، 
مسجدها را هى كم كم هى خالى كنند و آخوند ]ها[ مسجد را كنار بگذارند و یك كسى 

]را[ كه وضو ندارد و به هيچ چيـز هم معلوم نيست اعتقـاد داشته باشد، 
بياورند آن جا پهلوى آخوند،
 و نگذارند این نمازش را بخواند و خالى كنند این سنگرها را،
 و بعد از خالى كردن این سنگرها، 
حمله كنند. 
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این دژهاى محكم را محكم نگاه دارید. 
نگویيد كه ما انقالب كردیم، حاال باید هى فریاد بزنيم! 

خير، نماز بخوانيد از همه فریادها باالتر است.
اجتماع كنيد. نمازهاى جمعه را با شكوه به جا بياورید و نمازهاى غير جمعه را هم، كه:

شيطان ها از نماز مى ترسند،
 از مسجد مى ترسند. 

و این دانشجوها و دانشگاهى ها و معّممين و علما و روحانيون و همة این قشرهایى كه 
مغز متفكر هستند، با هم ائتالفشان را زیاد كنند و متوجه باشند به این كه مى خواهند این 

ائتالف را بشكنند.
اگر آمدند تو دانشگاه و گفتند ما با دانشگاهى ها كار نداریم، اما آخوند بازى اش 
درست نكنيد و رفتند توى مدرسه ها گفتند ما با علما كه كار نداریم، لكن این دانشگاهى ها 
را راه ندهيد با خودتان، بدانيد كه این حيله اى است براى این كه شما را از هم جدا كنند 

و راه را براى خودشان باز كنند. 
بيدار باشيد. متوجه باشيد.

 امروز همة چشم ها به شما دوخته شده است.
 اینهایى كه، هيأت هایى كه از خارج آمدند، بعضى شان گفتند ملت ها اطالع ندارند از 
اوضاع ایران؛ براى این كه همة رسانه هاى گروهى دست دشمن ماست و مع األسف، در داخل 
ما هم این قدر مجله است، این قدر روزنامه است، و نه این كه یك روزنامه اى كه براى خودش 
یك تيراژى دارد، نخير، هيچ تيراژى هم ندارد، اما درست مى كنند و مى روند و مى آیند؛ 

چنان چه كتاب هایى كه با كاميون از شوروى حمل مى شود، َدم دانشگاه ها مى ریزند. 

بيدار باشيد كه شما را اغفال نکنند 
اینها. از شما صدمه دیدند اینها. 

                            آسيب دیده اند از شما، مى خواهند تالفى كنند. 
              نگذارید دست اینها باز بشود. نگذارید اینها رشد بكنند. 

اسالمی نبودن دانشگاه، سبب خون ریزی های رژیم
اجتماعاتتان را حفظ بكنيد. مساجدتان را محكم نگاه دارید. دانشگاه را باید تغيير و 
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تبدیل بدهيد. متحول بشود به یك دانشگاهى كه براى خودمان باشد.
اگر ما دانشگاهمان براى خودمان بود، از اول این دانشگاه، دانشگاه براى خودمان بود.

 اسمش را »دانشگاه ملّى« گذاشتند،
 اما ابداً از ملت اسالم هيچ حرفى توى آن نيست.

 اگر ما یك دانشگاه اسالمى داشتيم، اگر یك دانشگاهى كه به درد بخورد داشتيم، ما 
دیگر این قدر خون ریزى نمى كردیم. در ایران این قدر خون جوان هاى ما ریخته نمى شد.
                                                          این براى این بود كه ما دانشگاه نداشتيم. 

از دانشگاه هر كه بيرون آمده بود، یك پُستى مى گرفت و به مردم زور مى گفت. هر 
كه بيرون مى آمد براى دیگران خدمت گزار بود. 

وقتى كه آن رأس باطل شد و غلط شد،
 تا آخر غلط مى شود. 

وقتى آن نوكر اول حسابش را با باالیى ها درست كرد، دیگر ]آن [ همه را مى چاپند. 
كدخدا را مى بينند و ده را مى چاپند. بى خود بود كه آن سلطنت عثمانى را با آن كه آنها 
هم خراب بودند، لكن مع ذلك، یك قدرت بزرگى بود، بعد از جنگ عمومى آن را تكه تكه 
كردند، هر جایش را دادند به یكى از نوكرهاى خودشان. اآلن هم عراق دست یك نوكر1 
است و مصر هم دست یك نوكر2 است و نمى دانم كجا هم هى نوكرهاى خودشان را 

گذاشته اند، و یك دیكتاتور گذاشته اند باالى سر ملت و ملت را خفه كردند. 
بترسيد از آن روزى كه باز یك دیكتاتور را بياورند و باالى سر شما بگذارند؛

 و من اميدوارم كه نشود یك همچو روزى.
باید ما غفلت نكنيم. 

هيچ این طور نباشد كه ما هى غرور پيدا بكنيم كه نه، دیگر كسى به ما كارى نمى تواند 
بكند.

 البته:
 محاصرة اقتصادى را خيلى ازش نترسيد و دخالت نظامى هم ازش،
  اینها را نترسيد. 

۱ - صدام در عراق
۲- مبارك در مصر  
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یك غلطى كرد و حاال شاید پشيمان هم باشد.
                         اما از این وسوسه ها بترسيد.

                          از این شياطينى كه توى جمعيت ها مى آیند و بيخ گوش ها،
                                                                                   وسوسه مى كنند،

                                                                                     از اینها بترسيد. 
از اینها كه مى آیند بيخ گوش شما مى گویند كه جمهورى اسالمى هم مثل زمان رژیم 

سابق، از اینها بترسيد. رژیم سابق، شما مى توانستيد این جا بنشينيد؟ 
                                        مى توانستيد این اجتماع را بكنيد؟ 
                              از اینها كه مى گویند هيچ نشده، بترسيد.

 از اینهایى كه خرمن ها را آتش مى زنند و مى گویند ما براى خلق خدمت گزاریم،
                                                                               بترسيد. از اینها بترسيد. 

اینها افتاده اند توى جمعيت و مى خواهند وسوسه كنند و شما را منحرف كنند از راه راست. 
خداوند شما را به همين صراط مستقيم راهبر باشد و هدایت كند و ما همه را هدایت 

كند به راه مستقيم و از چپ و راست منحرف كند.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته«1

افتخار خدمتگزاری برای مردم از جانب رهبر 

سومین سخنرانی حضرت امام که انتخاب کرده ایم، تاریخ 59/4/4 ایراد شده است. 
این سخنرانی که یکی از عارفه ترین و زیباترین نطق های امام است، در حالی ایراد شده که 

امام در اوج محبوبیت و مطلوبیت بودند.
امام خمینی که هرگز و در هیچ مقطعی خود را ندیدند و همة تحوالت را در اراده و عنایات 

الهی می دیدند، در همان طالیة بحث، نکتة زیبایی گفتند که زبا نزد خاص و عام شد. 
                                                                                               آن جمله این بود: 

»اگر به من خدمت گزار بگویيد، بهتر از این است كه رهبر.« 
درود بر امام خمینی و بر خضوع و تواضع امام. صائب چه خوب سروده است: 

۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳8۳ - 59/۳/۱۲ 
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تواضـعاستدليـلرسيـدگانكمـالسوارچونكهبهمقصدرسد،پيادهشود

حضرت امام بعد از آن همه تقوای راهبردی و محبوبیت چشم گیر و موفقیت بی نظیر، 
افتخار می کردند که خدمت گزار مردم باشند؛ مردمی که دلدادة خدا بودند و پاسدار ارزش های 

اسالمی.به راستی که خدمت به این مردم تا آخر افتخار است. 
این سخنرانی را می خوانیم و از محتوای آن محظوظ می شویم. 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است كه رهبر 

از آقایانى كه زحمت كشيده اند و آمده اند این جا با من مواجه باشند، چه آن آقایان     كارگران 
و چه آن آقایان ارتشيان و چه اشخاص متفرقه، تشكر مى كنم. 

اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است كه رهبر. 
من اميدوارم كه همة ما، چه     شما آقایان كارگر و سایر رفقایتان و چه آن آقایان ارتشى 
و سایر رفقایشان و چه سایر     قشرهاى این ملت، توجه به یك مسألة قابل اهميت داشته 

باشيد و آن این كه:
شما مى دانيد     و خصوصاً شما كارگرها، مى دانيد كه از اول انقالب تا حاال چه اشخاصى و 
چه قشرهایى     بوده اند كه مبارزه با انقالب كرده اند با شكل هاى مختلف و مرام هاى مختلف 

كه روى هم     رفته، همة شكل ها و مرام ها بر ضد این انقالب و ضد اسالم بوده است. 
این گروه هایى كه     بعد از انقالب هى جوشيدند و بيرون آمدند و گاهى ادعاى اسالميت 
مى كنند و از شما     مسلمان تر مى شوند و گاهى ادعاى انقالبى بودن مى كنند و از شما انقالبى تر 
مى شوند و     گاهى خودشان را مؤّسس انقالب مى دانند و انقالب را كه این تودة محروم ملت 
ما از     كارگر و كشاورز و دانشجو و شما، همة انقالب را به پایان رساندید ـ یعنى، تا این جا 
ـ و آنها     یا در خارج بودند و تماشاگر و یا در داخل بودند و تماشا مى كردند كه ببينند 
كى غالب     مى شود، اگر شاه ـ شاه مخلوع ـ و آن تيپ غالب شدند، اینها بروند آن جا و 
از آنها     طلب كارى كنند و اگر شما غالب شدید و ملت، اینها بيایند و با اسم هاى مختلف 

طلب كار     بشوند و بخواهند خودشان همه چيزها را داشته باشند، 
                                    حتى با اسم شما، با اسم كارگر. 

  كارگر را به حساب نياورند، با اسم هاى مختلف مشغول بشوند به این كه نگذارند 
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این     انقالب به ثمر برسد؛ یعنى، این ثمر آخرى كه اسالم مى خواهد و پيغمبر اسالم     مى خواسته 
است. اینها چون از اسالم لطمه دیده اند و ارباب هاى اینها از اسالم سيلى     خورده اند،
                                                         با اسالم اگر سابق كم مخالف بودند، 
                                                                  حاال دیگر صددرصد مخالفند. 

 ایجاد اغتشاش و آشوب توسط گروهک های وابسته 
این گروه هاى مختلفى كه مثل قارچ از زمين جوشيدند و آمدند و از اطراف     كشورهاى 
دیگرى كه متفرق در آن جا بودند و منتظر فرصت بودند، حاال آمدند به ایران و   مى خواهند 

نگذارند این انقالب تحقق پيدا بكند. 
این یك خطرى است از براى انقالب ما. نه به آن معنا كه اینها ُعرضة این را داشته     باشند 
كه یك كار مثبتى بكنند و این انقالب را برگردانند، لكن به آن معنا كه ایجاد زحمت     بكنند. 

شما مالحظه كردید كه در كردستان ایجاد زحمت كردند، 
نه این كه توانستند غلبه     بكنند،

لكن مدت ها ایجاد زحمت كردند. 
در تهران ایجاد زحمت كردند. 

نمى توانند كارى     بكنند، 
لكن غایله مى توانند درست بكنند. 

در هر موقعى كه یك اساسى مى خواهد روى     كار بياید، این جمعيت هاى مختلفى كه 
اآلن در ایران هستند، در همان موقع، یك غایله اى     درست مى كنند. 

از اولى كه جمهورى اسالمى را بنا بود كه شماها و ملت ما رأى به آن بدهند، آن وقت     یك 
غایله هایى در اطراف درست كردند. این قدم كه برداشته شد، در هر مرحله اى كه     شما یك 

قدم پيش رفتيد، آنها هم در همان جا باز غایله درست كردند. 
در همان وقتى كه     مجلس شوراى اسالمى تأسيس شد و مشغول به كار شدند، باز غایله 

درست كردند. غایله     درست مى كنند، خودشان غایله درست مى كنند و فریاد مى زنند. 
                         خودشان دیگران را     كتك مى زنند، باز خودشان فریاد مى كنند. 

این یك جهتى است كه در اینها هست؛ یعنى،     روى این ترتيب، اینها عمل مى كنند كه 
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نگذارند شما كار بكنيد، نگذارند خرمن هاى     كشاورزها درست جمع بشود و در عين حال، 
فریاد بزنند كه ما براى ملت داریم فداكارى    مى كنيم. 

  مخالفت گروهک های وابسته با اصالح امور فرهنگی 
اینهایى كه در كنار جمهورى اسالمى هستند و مى خواهند به اسم جمهورى اسالمى،     به 

اسم اسالم، به اسم خلق، به اسم ملت كار بكنند، اینها را ببينيد چه مى كنند. 
ممكن است     من هى بگویم »اسالم« و هى بگویم »فدایى اسالم« و »فدایى خلق« و هى 

بگویم »مجاهد     اسالم« و »مجاهد خلق«، این حرف ها را بزنم،
 لكن وقتى به اعمال من شما مالحظه كنيد،   
  ببينيد كه از اول، من مخالفت كرد ام. 
در هرجا تفنگ كشيده ام و مخالفت كرده ام؛ 
هرجا     بنا بود كه یك اصالحى بشود، 
شما دیدید كه من آمدم و مقابلش ایستادم،
و مشتم را گره     كردم و تفنگم را هم كشيدم. 

مى خواستند كه دانشگاه هایى كه در خدمت استعمار بودـ   و     جزء مهّمات این مملكت 
است كه باید دانشگاهش اصالح بشود ـ همچو كه طرح اصالح     دانشگاه شد، سنگربندى 

شد در دانشگاه كه نگذارند این كار بشود. 
حاال هم باز پشت     همان سنگرها، نه آن جا در دانشگاه، اما در خارج، دنبال اینند كه 

نگذارند این اصالح     فرهنگى بشود؛ انقالب فرهنگى بشود. 
اینها مى خواهند كه فرهنگ، همان فرهنگ باشد     كه از تویش امثال این اشخاصى كه وزیر 

و وكيل سابق بودند، از تویش اینها درآیند،
 و     همين ها این كشور ما را به باد فنا بدهند، 

چنان كه دادند همان وكالیى كه در سابق بودند،
              و     همان وزرایى كه در سابق بودند،
                       و همان سردمدارهاى سابق؛ 

                           همان تحصيلكرده ها و     روشنفكرهاى دانشگاه داخل و خارج بودند،
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       و همان مصيبت هایى كه به این ملت وارد شد،   
  به دست همين اشخاصى   ]  بود  [   كه با اسم »ملت« و با اسم »مجاهدت«،
                                       و با اسم »فدایى« و با     اسم چه وارد شدند،
                                و نگذاشتند كه این ملت به حال خودش باشد،
                                و هر چه شما داشتيد به     جيب دیگران كردند،
                و یك قدرى اش   ]  را  [   هم خوردند دار و دستة شاه مخلوع. 
 همين     جمعيت ها بودند كه اآلن برخالف این نهضت دارند فعاليت مى كنند. 

جلوگيری از ثبات نظام 
هر روزى كه بخواهد این نهضت یك قدم بردارد، مجلس شورا مى خواهد مفتوح     بشود، 
مى بينيم كه یك بساطى در امجدیه پيش مى آید؛ یك غایله درست مى شود و     مع األسف، 

جوان هاى ما مطلع نيستند كه اینها چه دارند مى كنند؛ 
                        این اشخاص چه دارند    مى كنند،

                        و بعضى از اشخاصى كه با من هم مربوط هستند، 
                  اینها هم ملتفت نيستند كه مسائل     عمقش چى هست. 

                  خيال مى كنند كه مسألة چماق دار است و تظاهر كننده، مسأله این     است؟ 
نه، مسأله این نيست. این یك ظاهرى است براى آشوب درست كردن. 
                                                مسأله     عمق دارد. مسأله آمریكاست.

مسأله این است كـه باید آمریكا بياید این جا و مقّدرات كشور     ما را به دست بگيرد.
 نه، مسأله، مسأله این است كه یكى مى خواهد تظاهر كند، یكى     مى خواهد ضد تظاهر.
 اینها مسأله نيست، اینها غایله ایجاد كردن است براى این كه     نگذارند این مملكت به 

حال خودش باشد و روى ميزانى كه دارد حركت مى كند، حركت     بكند. 

  ایجاد بحران با تحریک كارگران و كشاورزان 
از  را  این كه دست دیگران  براى  این كشور هستيد،    شما آقایان كارگر، كه عضو مؤثر 
آن     كوتاه بكنيد، دیدید كه در این یك سال و چند ماه آمدند هى در بين شماها هى یا نطق      
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كردند یا وسوسه كردند، یا یك دسته اى را وادار كردند به اعتصاب و امثال ذلك، 
                                                          به اسم     این كه ما طرفدار شما هستيم.

اگر كارگر در یك كشورى كار نكند و اعتصاب كند،
 این     كشور به هالكت مى رسد. 

اینها كه با اسم این كه ما با شما موافقيم و مثالً،   ]  مى گویند     [  شما     چه جور و آنها چه جور، 
نمى خواهند براى شما دلسوزىـ  به حسبـ  واقع داشته باشند. 

با     اسم دلسوزى مى آیند و فلج مى كنند كارخانه هاى مملكت را،
و با اسم دلسوزى مى روند و     فلج مى كنند كشاورزى را. 

همين ها هستند كه وقتى كشاورزها خرمن هایشان را جمع     مى كنند، آتش مى زنند. 
      اآلن هم باز دارند آتش مى زنند و اگر محافظت نشود، محافظت     صحيح نشود، 
                                                                              همه اش را آتش مى زنند. 

ما دشمن نهضت و انقالب را از این مى فهميم كه آنهایى كه با این انقالب راه دارند     مى روند، 
با این ملت راه دارند مى روند، با این كشاورز و كارگر دارند راه مى روند و   مى خواهند كشور را 

از قيد و بند خارجى ها آزاد كنند.
 آزاد كردن هم به كار كردن است،

 و     كشاورزى كردن است،
و كار در كارخانه ها كردن است،

 و كار در سایر جاها كردن. 
كشور ما       اگر بخواهد آزاد باشد، اگر بخواهد مستقل باشد، وابسته به خارج نباشد، 
                                                                                    باید خودش كار     كند. 

آنهایى كه مى آیند در بين شماها و مانع از كارتان مى شوند یا یك دسته اى درست     مى كنند 
مانع از كارتان مى شود، یا این كه پول ها را از خارج به ایشان مى دهند كه بيایند بدهند     به بعضى 
از این كارگرهاى غافل تا اعتصاب بكنند و آنهایى كه در كشاورزى مى روند     ایجاد زحمت 
مى كنند، یا آنهایى كه مى افتند در كشور، سر تا ته كشور و شلوغ مى كنند     كشور را به اسم 
این كه مثالً، این آدم خانه دارد، این آدم ِملك دارد، بدون یك ميزان     شرعى الهى مى ریزند و 
خانه اش را غارت مى كنند و خانه اش را از او مى گيرند، اینها ریشة     همان رژیم سابق است و 
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ما غافل هستيم از آن. 
آنها نمى توانند به این زودى دست از ما     بردارند. آنها منافعشان، منافع عظيمشان، چه 
منافع مادى شان و چه منافع   ]  غير مادى شان،     به دليل  [   این كه كشور ما در یك حالى است 
و در یك جایى هست كه همه محتاج به آن     هستند. كشور ما آن است كه پل پيروزى شد 

براى اشرار، براى اجانب. اینها به این زودى     دست از ما برنمى دارند. 

  آشوب گری عوامل وابسته با شعارهای فریبنده 
  ما نباید غافل بشویم، حاالیى كه آزاد شدیم خودمان هم كمك كنيم براى شلوغ     كردن، 

براى اعتصاب كردن، براى مخالفت كردن ها. 
ما باید متوجه باشيم به این كه یك     مملكتى كه انقالب در آن پيدا مى شود، 
                                                    دنبال انقالب خيلى آشفتگى ها هست. 

شما آقایان     متوجه هستيد كه الاقل، در این 50 سال و پنجاه و چند سال كه همه اش 
را من یادم است     و كمى از شماست كه تمامش را یادتان باشد و این كارهاى اخير شاه 
مخلوع را هم شماها     یادتان است كه با اسم تمدن بزرگ، با اسم این كه من مى خواهم این 
مملكت را در دو     سال، سه سال دیگر، مثل ژاپن، بلكه مثل آمریكا كنم، با این اسم، تمام 

حيثيت این مملكت     را از دست داد و تقدیم آنهایى كه باید بخورند، كرد. 
البته:

آن كه مى خواهد خرابكارى كند، نمى آید اعالم كند كه من خرابكارم.
 او مى آید     اعالم مى كند كه من دوست شما هستم. 
ما فدایى شما هستيم و این آخوندها ارتجاعى    هستند،

و اینها حرف هاى بى خودى مى زنند و اینها طرفدارـ  مثالـً  سرمایه دارى هستند. 
اگر     یك كسى واقع مطلب را بياید به ایشان بگوید كه كارش پيش نمى رود.

اینها باید بگویند     كه آخوندها مرتجعند و آخوندها چه اند و مایيم كه براى شما مى خواهيم 
خدمت كنيم.     

همان حالى كه دارند مى گویند مایيم كه مى خواهيم كه خدمت كنيم، كردستان را درست     مى كنند. 
یك وقت مى بينيد كه از همة اطراف، این گروه ها، همة این گروه هایى كه این     مفسده ها و این ميتينگ ها 
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را درست مى كنند، جمع مى شوند در كردستان و آن جا فساد     مى كنند. 
همچو كه كردستان یك قدرى رو به آرامش مى شود و مى بينند آن جا نمى توانند،     از 

آن جا جمع مى شوند و مى روند به بلوچستان، آن جا را خراب مى كنند.
اگر بلوچستان هم     درست بشود، مى آیند مركز. مركز، بهتر مركز فعاليت است؛ براى 

این كه یك جاى بزرگى     است.
در مركز مى آیند با اسم اسالم و با اسم قرآن و با اسم كذا و كذا غایله ایجاد مى كنند     كه 

نگذارند این مملكت یك آرامشى پيدا كند. 

  قانونی شدن امور در كوتاه ترین مدت 
این یك سالى كه، یك سال و چند ماهى كه انقالب اسالمى شما با دست تواناى شما     ملت 
اسالم به پيش رفت و تمام چيزهایى كه مربوط به دستگاه دولتى و جریان امور     مملكتى است، 
درست كردید، از جمهورى اسالمى اش تا مجلس شورایش، چندین دفعه     رفتيد به صندوق ها 
و رأى دادید و آزاد، آزاد رأى دادید، این یك تيرى است در چشم     این اشخاصى كه اسالم 
را نمى خواهند ببينند، اینها مى دانند كه اگر این نهضت اسالمى     نبود، نمى شد به این زودى 

این كارها انجام بگيرد. 
                          این كارها را قدرت اسالم است كه     پيش مى برد. 

شما مى بينيد كه بيشتر از 20 سال است كه در عراق، كه نزدیك ماستـ  به اصطالح     خودشان 
ـ انقالب كردند و حاال امسال براى تقليد از ایران، براى این كه بگویند ما هم بله،     آدمى هستيم، 
امسال شروع كردند به انتخابات. آن هم بالاشكال، بدانيد كه آن انتخابات     بدتر از انتخابات 
زمان شاه است. نه این است كه مردم مى روند آن جا رأى مى دهند؛ همان    طورى كه زمان 
شاه مخلوع یك دسته اى را راه مى انداختند یك جایى و فشار     مى آوردند یا با زور یا با تطميع 

مى بردند پاى صندوق ها براى خودشان رأى درست     مى كردند؛ آنها بدتر از اینهایند.
 اینها مى بينند كه در ایران، در ظرف یك سال و چند ماه،     تمام اصولى كه باید در 
یك كشورى براى جریان امور باشد، تحقق پيدا كرد و خودشان     بعد از بيست و چند سال 

نتوانستند یكى از این كارها را بكنند، حتى با سرنيزه و با زحمت و     با كتك زدن، 
                                                                              با حبس و با كشتار. 
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  اسالميت انقالب، هدف اصلی حمله دشمن 
اینها نمى توانند ببينند این انقالب اسالمى شما را. وقتى تحليل مى كنند كه خوب، چه     شد، 
آدِم این جا با آدِم جاهاى دیگر كه هر دو آدمند، همه جا هم یكى دعوى رهبرى     مى كند و 

مى گوید من رهبر، همه جا هم یك حزبى پيدا مى شود و مى گوید من حزب،     لكن:
ایران چه چيز بود كه به این سرعت، به این سرعت معجزه آسا پيشبرد كرد؟

وقتى     تحليل مى كنند، همه چيزها را مى بينند كه مكتب بود كه این كار را كرد.
                                                این مكتب اسالم     است كه این كار را   ]  كرد.  [   
                                                              مردم براى خدا این كار را كردند. 

وقتى خدا آمد در بين مردم؛     یعنى، مردم شدند دست خدا، وقتى براى خدا كار كردند 
و مشت ها گره شد براى خدا و اآلن     هم همين طور ان شاءاهلل، هست و تا آخر باشد. 

اسالم  به  كه  آنهایى  و  باشد  اسالم  بدهند،     باید  قرار  هدف  باید  آن   ]  را     [  كه  خوب، 
نزدیك ترند، آنهایى كه احكام اسالم را مى خواهند     براى مردم بگویند، آنها را باید هدف قرار 
بدهند تا كم كم این محتوایى كه انقالب دارد،     از آن بگيرند. وقتى محتوا از آن گرفتند و یك 

ظاهرى بى محتوا شد، ضربة آخر را بزنند.   
  ضربة آخر این كه برگردانند مطلب را به همان مسائل اول، با یك صورت دیگرى. 

البته با     برگشتـ  مثالـً  شاه و اینها نيست؛ این مطرح نيست پيش آنها. 
               مطرح این است كه اسالم     نباشد، 
هر چه مى خواهد باشد. 

از اسالم می ترسند
اآلن هم همين قشرهاى بعض از این روشنفكرها مى گویند این مجلس، ملّى باشد،     مجلس 

شوراى ملّى؛ چون اسمش توى قانون، »ملّى« بوده. از اسالم مى ترسند. 
                           مجلس    اسالمى نباشد، شوراى اسالمى نباشد. 

اینها نه این كه ملّى اش را مى خواهند، اسالمى اش را   مى خواهند نباشد، در صورتى كه 
در قانون همچو ماده اى ندارد كه »مجلس شوراى     ملّى«، همچو چيزى هيچ در قانون نيست. 
بله، گفته اند از باب این كه اسم باید ببرند یك     چيزى را، »مجلس شوراى ملّى« گفته اند. 



281 وقایع سال دوم انقالب

اما نه این كه قرار دادند كه اسم این »مجلس     شوراى ملّى«   ]  باشد.  [   
در ضمن َمثَل، این كه بگویندـ  مثالـً  در مجلس شورا بگویند كه در     »كاخ سنا« چطور 

شده، این معنایش این نيست كه اآلن قانون اسالمى ما »كاخ سنا« خواسته     درست كند. 
این اسمى بوده آن وقت گفتند، حاال باید مجلس شوراى اسالمى باشد.
 اینها     حتى از اسم »اسالم« هم مى ترسند؛ 
هى نق مى زنند كه نه، ملّى، ملّى. 

اینها نه این است كه ِمن باب اتفاق، این جور شده است،   ]  بلكه  [   هر وقت شما     خواستيد 
یك مطلبى را درست كنيد، یك اجتماعى درست كردند و به هم ریختند همه     چيز را. 

اذهان را از یك جایى برده اند به یك جاى دیگرى. اینها مى خواهند اذهان ملت     را از 
این مسيرى كه خودش دارد، برگردانند به یك مسير دیگرى، به یك راه دیگرى. هر     جا، 
هر راهى مى خواهد باشد. یك غایله اى درست مى كنند كه ولو یك ماه     مردم متوجه به آن 

غایله بشوند، لَعّل بشود در این یك ماه، یك كارى كرد. 

  شناسایی دشمنان اسالم، از طریق عملکرد آنان 
باید متوجه باشيد؛ باید شما دشمنتان را بشناسيد.

اگر نشناسيد، 
نمى توانيد دفعش     بكنيد. 

دشمن شما آنهایند كه از روز اّولى كه جمهورى اسالمى آمد توى كار یا تحریم     كردند 
رأى دادن را، یا رفتند صندوق ها را آتش زدند؛ بعضى از صندوق ها را كه توانستند     آتش زدند 

یا شكستند. 
آنهایى كه تحریم كردند جمهورى اسالمى را، حاال آمده اند     جمهورى اسالمى شده اند. 
حاال  اسالمى  براى     جمهورى  را،  مردم  آراى  صندوق هاى  مى زدند  آتش  كه  آنهایى 
آمده اند طرفدار شده اند. این طرفدارى نيست، این یك     حقه بازى است به صورت طرفدارى.
 اگر بخواهند بگویند من به اسالم كار ندارم و من      ضد اسالمم، خوب، مى دانند كه مملكت 
ایران اسالم است و نمى گذارد كه اینها یك     كارى بكنند. چاره ندارند، جز این كه بگویند كه 
ما هم اسالمى هستيم. لكن ما اعمالشان را     باید ببينيم چطورى است. غایله هایى كه به پا مى كنند 
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باید ببينيم چه جورى است. از اول تا     حاال غایله به پاكردند، این گروه هاى مخالفى كه هر كدام 
یك اسمى براى خودشان درست     كرده اند، هى غایله به پا كردند كه نگذارند شما آن مسيرى 
را كه باید، بروید، آن صراط     مستقيمى را كه باید، بروید، آن چيزى را كه خداى تبارك و تعالى 

پيش پاى شما گذاشته     است، باید، بروید؛ نگذارند این كار بشود. 
آنهایى كه وقتى محمدرضا در این جا بود در دربارش خدمت گزار بودند، 
                                                             حاال ضد     محمدرضا شده اند.

 این ضدیت نيست، این ضدیت براى این است كه شما خيال كنيد،     بازى بدهند من و 
شما را كه ما خيال كنيم اینها اسالمى هستند و یا بى طرف بشویم نسبت     به آنها، یا طرفدار 
بشویم. توانستند كه جوان هاى پاك وصاف و صحيح ما را گول بزنند با     تبليغاتى كه بلدند 

و خوب هم بلدند. 
باید توجه داشته باشد این ملت كه گول نخورد از     اینهایى كه:

 براى اسالم دارند سينه مى زنند.
 ببينند اعمالشان چيست.

ببينند اینهایى كه     مى گویند »اسالم«، آیا در عمل هم اینطورى هستند،
یا یك سنگربندهایى هستند كه با اسم     »اسالم« مى خواهند از بين ببرند اسالم را. 

و لعّل دزدهاى سرگردنه هم اسم اسالم روى     خودشان مى گذارند، 
لكن دزدى مى كنند. 

گول اسم نخوریم
باید ما با اسم گول نخوریم، ببينيم چه مى كند، ببينيم سابقة این چيست، ببينيم كتاب هایى     كه 

اینها مى نویسند، محتوایش چيست، ببينيم تبليغاتى كه اینها مى كنند، 
                                                          چه تبليغ مى كنند.     

مجّرد این كه بگوید من مسلمم، كه فایده ندارد با ادعا. اآلن همه مى گویند ما مسلميم، 
همه     مى گویند ما انقالبى ایم. كسى نيست كه بگوید من انقالبى نيستم، 

                         هر كه مى گوید من     انقالب را درست كرده ام.
این ملت بيچاره، این ملت بزرگ ما، این ملتى كه با دست خالى     رفت توى ميدان ها 
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و توى خيابان ها و مشتش را پر كرد و مخالفت كرد با رژیم سابق و با همة     ابرقدرت ها و 
مطلب را به این جا رساند، حاال من آمده ام، مى نشينم مى گویم من رهبر شما     ]  هستم  [  . 
                                                                          تو غلط مى كنى كه هستى. 

            یا آن مى گوید كه نه، ما این كار را كردیم. 
                                                                    آخر كجا    این كار را كردید؟ 

اگر یك دزدى را یك جایى كشتند، از طایفة شما بود،
                                                               آن وقت شما     مى شوید انقالبى؟! 

باید ببينيد چكاره اند این جمعيت هایى كه افتاده اند توى این مملكت و دارند خرابكارى     مى كنند 
و مع األسف، بعض اشخاص هم كه متوجه این مسائل نيستند، یك وقت آدم     مى بيند كه طرفدارى 

از اینها كردند یا یك چيزى گفتند، آنها از آن استفادة طرفدارى     كردند.
 اینها گول مى زنند، همه را گول مى زنند.

 اینها مى خواستند من را گول بزنند. 
من     نجف بودم، اینها آمده بودند كه من را گول بزنند. 

بيست و چند روزـ  بعضى ها مى گفتند   24 روز من حاال عددش را نمى دانمـ  بعضى از این 
آقایانى كه ادعاى اسالمى مى كنند،     آمدند در نجف،   ]  یكى  [  شان بيست و چند روز آمد در یك 
جایى، من فرصت دادم به او     حرف هایش را بزند. آن به خيال خودش كه حاال من را مى خواهد 
اغفال كند. مع األسف، از     ایران هم بعضى از آقایان كه تحت تأثير آنها واقع شده بودند ـ 
خداوند رحمتشان كند، آنها     هم اغفال كرده بودند آنها را ـ آنها هم به من كاغذ سفارش 
نوشته بودند. بعضى از آقایان     محترم، بعضى از علما، آنها هم به من كاغذ نوشته بودند كه اینها:

  اِنَّهم ِفْتَيٌة1 
قضية اصحاب     كهف. من گوش كردم به حرف هاى اینها كه ببينم اینها چه مى گویند. 

تمام حرف هایشان هم از     قرآن بود و از نهج البالغه، تمام حرف ها. 

یهودی زاده ادعای مسلمانی می كند
من یاد یك قصه اى افتادم كه در همدان اتفاق افتاده بود. 

ظاهراً زمان مرحوم آسيد     عبدالمجيد همدانى، یك یهودى آمده بود مسلمان شده بود 
۱- سورة کهف، آية ۱۳ 
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خدمت ایشان. ایشان دیده     بود كه بعد از چند وقت این یهودى خيلى مسلمان است و این قدر 
اظهار اسالم مى كند كه     ایشان تردید واقع شده بود برایش، كه این شاید قضيه اى باشد. 

یك وقت خواسته بودش.     گفته بود كه تو مرا مى شناسى؟
گفته بود كه بلى، شما از علماى اسالم هستيد و چطور     ]  هستيد  [  . مى دانيد پدرهاى من 

كى اند؟ بلى، پيغمبر از اجداد شماست. 
خودت را     مى شناسى؟

بلى، من پدرانم یهودى بودند و حاال خودم مسلمان شدم.
گفته بود سّر این    را به من بگو كه چرا تو مسلمان تر از من شدى؟

مردك فهميده بود كه این آن چيزى را كه     مى خواهد بازى كند، فهميده است.
                                                                                        فرار كرده بود. 

این كه آمد بيست و چند روز آن جا و تمامش از نهج البالغه و تمامش از قرآن صحبت     مى كرد، 
من در ذهنم آمد كه نه، این آقا هم همان است! و االّ خوب، تو اعتقاد به خدا و     اعتقاد به چيزهایى 

كه دارى، چرا مى آیى پيش من؟
من كه نه خدا هستم، نه پيغمبر، نه     امام، من یك طلبه ام در نجف. 

این آمده بود كه من را بازى بدهد؛ من همراهى كنم با     آنها. من هيچ راجع به اینها 
حرف نزدم، همه اش را گوش كردم. فقط یك كلمه را كه گفت:

-     ما مى خواهيم قيام مسلّحانه بكنيم.
گفتم: 

- نه، شما نمى توانيد قيام مسلّحانه بكنيد. بى خود     خودتان را به باد ندهيد. 
اینها با خود قرآن، 

با خود نهج البالغه مى خواهند ما را از بين ببرند،
و قرآن و     نهج البالغه را از بين ببرند. 

همان قضية زمان حضرت امير و قرآن را سرنيزه كردن كه این     قرآن َحَكم ما باشد. 
حضرت امير مظلوم بود واقعاً. هر چه به این بدبخت ها گفت اینها     حيله دارند مى كنند، 

بگذارید   ]  بجنگند،  [   گذشت مطلب.
  ]  گفتند:  [   اآلن آن مـركز را     مى گيرند. جمـع شدند دورش، شمشير كشيدند، گفتند 
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مى ُكشيمت اگر نگویى برگردند،     قرآن این طور نوشته ]منظور حرف خوارج است كه به 
آیات قرآن ارجاع مى دادند و خود مفسر آن مى شدند[. 

مجبور شد حضرت امير كه امر كند كه لشكرى كه اآلن فتح مى كردند،     یك ساعت دیگر 
اگر مانده بود فتح مى كردند، برگردند. برگشتند و شكست همان شد كه     خوردند و بعد از این كه 

آن مسائل واقع شد. 
همين عده اى كه آن جا شمشير كشيده بودند،     باز شمشير كشيدند برضد حضرت امير.
                                                               باید ما ببينيم كه عمل اینها چى هست؟

 آنها در     پيشانى شان هم آثار سجده بود؛ ابن ملجم در پيشانى اش آثار سجده بود، 
                                           ببينيم چه كرد؟     با این آثار سجده چه آمده بكند؟ 

  
نابود كردن اسالم با اسم »اسالم« 

  اسالم هميشه گرفتار یك همچو مردمى بوده است كه با اسم »اسالم«، مى خواستند     اسالم 
را بكوبند. مگر محمدرضا قرآن طبع نمى كرد؟ مگر سالى یك دفعه نمى رفت به    مشهد؟ 
مگر دایماً صحبت از عدالت اسالمى و عدالت چه نمى كرد؟ مگر نمى گفت     حضرت عباس 

مرا در یك قضيه اى نجات داد؟ 
مى گفت اینها را. اینها یكى از قدرت هاى     ]  آنهاست  [  . واقعاً قدرت است. قدرت هاى 
بزرگى كه دارند این است كه همچو با جّدى]جدیتى[،     بدون این كه هيچ پردة حيایى در 
كار باشد، جّداً مى گویند كه این كار را خدا كرده است این     كار را. دنبال خدا هستيم. ما هم 
دنبال چه هستيم كه شاید شماها هم اگر یك وقتى ببينيد،     باورتان بياید. خيلى ها باورشان 
آمده بود، خوب، یك شاهى است كه دارد مى گوید     »قرآن« و دارد مى گوید »اسالم« و 

دارد مى گوید چه. خوب، چه كارش دارید؟
ما مدتى     باید زحمت این را بكشيم كه آن چهرة دوم این را به مردم بفهمانيم. 

این یك چهره است،     
یك چهره با اسم قرآن و اسم خدا و اسم نهج البالغه،

 و اسم اینها بياید توى ميدان،
  ]  كه  [     خطرناك است. 
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ما اگر بتوانيم آن چهرة دوم این جمعيت ها را، آن چهرة دوم امثال     محمدرضا را به 
مردم معرفى كنيم، آن وقت ما پيروز مى شویم و این در قضية محمدرضا     شد؛
                                                   چهرة دومش را به قاعده نشان داد. 
        ما در هر قصه اى كه واقع مى شویم، مى بينيم كه روحانيت هدف است. 

       محمدرضا هم     در نطق هایى كه كرده بود و مى كرد، 
اینها را ارتجاع   ]  مى ناميد، مى گفت:  [  

 '' اینها عّمال     ارتجاعند.''
حتى اینها مى گفتند: 

'' اینها عّمال انگليس ها هستند.'' 
این را من خودم با گوشم،     در یك اتومبيلى كه در تهران یك وقت نشسته بودم، دیدم 
كه آن یكى به آن مى گوید     ـ ما سه نفر بودیم كه معّمم بودیم ـ گفت من مدت هاست 
این، این هيكل ها را ندیده ام. اینها     را انگليس ها درست كردند در نجف و قم براى این كه 

ملت ما را چه بكنند. 
                        ما در آن دورة     عّمال انگليس بودیم و ارتجاعى!
                                                  اآلن هم ما ارتجاعى هستيم! 

                                                 اآلن هم روحانيين ما     ارتجاعى اند!
                                                                                             روشنفكرها آنهایند! 
  در تمام مدتى كه رضاخان آمد و كودتا را به پا كرد، تا آخر آن كه ایستاد مقابلشان و مشتش     را 
گره كرد، همين، همين مرتجعين بودند، همين آخوندهاى مرتجع بودند، همين ها قيام     كردند بر 
ضد او، همين ها روشنگرى كردند براى مردم و مردم را خواستند بفهمانند     ]  واقعيت  [   چيه. اینها از 
این جمعيت لطمه خوردند و مى خواهند مردم را از اینها جدا    بكنند. دانشگاهى ها را بيشتر جدا 
كرده بودند و حاال مى خواهند همة مردم را از این     جمعيت جدا بكنند تا هر كارى كه مى خواهند 

بكنند؛ یك كسى نباشد كه بگوید چرا، كه     یك جمعيتى دنبالش چرا بگوید.  

  هشدار در مورد عوامل نفوذی و لزوم شناسایی آنان 
من یك مطلبى را باید بگویم به همة ملت ایران و به همة روحانيين ایران. 
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من خوف     این را دارم كه بعضى از این معّممينى كه در بين روحانيون، 
                          خودشان را جا زده اند و     خرابكارى دارند مى كنند، 
           در بعض از جاهایى كه اینها یك چيزى دستشان آمده است،   

             من خوف این را دارم كه:
                                                  اینها چهرة اسالم را برگردانند از آن كه هست. 

من به روحانيين     ایران مى گویم به این كه، این اشخاصى كه خودشان را جا زدند یا 
رفتند در كميته یا رفتند     در كجا، این اشخاص را شما به مردم معرفى كنيد كه اینها ربطى 

به ما ندارند. 
یك وقت ما     مى فهميم كه سر تا ته ایران كميتة امام درست شده.

 این امام كيست كه كميته  ]  اش  [   درست     شده است؟ 
چه اطالعى از این دارد؟ ما بى اطالع بودیم. 

هر كه خودش خواسته یك     كارى بكند با اسم فالن. 
چند روز پيش از این، در حضرت عبدالعظيمـ  غير آن كارى كه آقاى خلخالى كرد،     آن مطلب 
صحيحى بود1  ـ یك شيخ دیگرىـ  كيست؟ من نمى شناسمشـ  به اسم     نمایندة فالن، نمایندة 
امام ـ به قول خودش ـ رفته یك مقبره هایى را خراب كرده و     مقبره هایى كه مال اشخاص 
بوده، ِملك شخصى شان بوده، مقبره اى كه موقوفه بوده،     خانه اى كه موقوفه بوده، خراب كرده. 
اینها یك اشخاصى هستند كه یا نمى فهمند دارند     چه مى كنند و اگرـ  خداى نخواسته بفهمندـ  

اشخاصى هستند كه مى خواهند نهضت را به     تباهى بكشند. 
من به سرتاسر كشور ایران، به سرتاسر روحانيون ایران، این خطر را، كه براى اسالم     پيش 

آمده و براى روحانيت پيش آمده، مى گویم به شما و حّجت را بر همه تمام مى كنم. 
  این آخوندهایى كه خودشان را جا زدند و مى روند و مردم را آزار مى دهند،

 و اذیت     مى كنند، بدون یك مجّوز شرعى الهى، اینها را از خودشان برانند.
 اینها نمایندة من     نيستند. اینها با اسم نمایندة فالن، 

مى خواهند كار را شلوغ بكنند تا این كه ملت بگویند كه     خوب،
 این هم این به اصطالح این اشخاص! 

۱- اشاره به تخريب قبر رضاخان توسط آقای خلخالی است. 
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وجود پاسدارها مغتنم است
و باز باید بگویم كه:

این پاسدارهایى كه انصافاً در این كشور خدمت كردند و دارند     خدمت مى كنند،
و وجودشان مغتنم است براى این ملت 
ـ زحماتشان پيش خدا مغتنم     استـ  
گاهى وقت ها در بينشان یك كسى جا مى زند،
 و آبروى اینها را از بين مى برد. 

یك     كسى مى آید به اسم این كه من پاسبان هستم یا این كه خير، یك مقدس مآبى 
هم مى كند، او     را به عنوان پاسبان مى شناسند، مى آید بعد مى رود، یك دفعه ما دیدیم كه 

خانة كى را     غارت كردند، پاسبان ها كردند.
بابا، این پاسبان نيست. پاسبان، اسالمى است. آدم مسلمان     كه نمى رود خانة مردم را 

غارت كند. آدم مسلمان كه نمـى رود ِملـك دیگرى را مصـادره     كند. 
اینها یك دستة دیگرى اند كه آمده اند این كارها را دارند مى كنند. 

باید ما بفهميم كه ما این كارى را كه تا این جا آوردیم، 
چطور به آخرش برسانيم، 

به هرج     و مرج نكشد.
البته كه دولت اسالمى این زمين خوارهاى بى انصاف را و این مفت خورهاى     بزرگ را سر 
جایش خواهد نشاند و محاسبه از آن  ]  ها  [   باید بكند، حسابشان را مى كشد.     اما این معنایش 
این نيست كه پاسبان ها بریزند هر كارى دلشان مى خواهد بكنند؛ یك جا     به حق باشد، 10 
جا هم بى حق. صداى مردم را درآورند. اینها متوجه نيستند كه یك     اشخاصى توى اینها آمده 
است و خودش را جا زده؛ مثل این كه توى روحانيون آمده و     خودش را جازده، توى اینها 
هم آمده و خودش را جا زده و دارد خرابكارى مى كند تا به     اسم »اسالم« خرابكارى بكند 

و اسالم را بكوبد. 
باید توجه داشته باشيد، باید متوجه باشيد كه آنهایى كه خرابكارى مى كنند و آنهایى     كه 
به جان مردم مى افتند و این كارهایى كه مى گویند، دارند مى كنند. خوب، یك دسته اى     جهاد 
سازندگى است. بسيار خوب، بسيار خوب است و از اول هم همين معنا بود و خيلى     هم زحمت 
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مى كشند و خيلى هم اجر مى برند.
 اما در بين همين جهاد سازندگى، 
یك    افرادى پيدا مى شوند كه برخالف موازین قانونى اسالمى، 
برخالف مقررات دولتى و     اسالمى، 
یك كارهایى انجام مى دهند كه مردم صدایشان بلند شود كه:
این جهاد     سازندگى دارد پدر ما را درمى آورد. 

همين امروز هم یكى از علماى مشهد به من این را     مى گفت. بشناسيد صالح و فاسد را،  
                                                                   بشناسيد مفسد و مصلح را، بشناسيد. 

  لزوم هوشياری ملت در مقابل نفوذی ها و منافقين 
توجه داشته باشيد:

                            كى دارد خالف مى كند به اسم اسالم، 
                            كى دارد خرابكارى مى كند     به اسم اسالم؛

                                                         اگر عمامه سرش است بزنيدش كنار، 
                                                                     خود معّممين بزنندشان كنار؛ 

      اگر توى     پاسدارهاست، 
      پاسدارهاى مسلّح مسلمـ  اسالمىـ  كه همة زحمت را به عهده دارند،

                                                                                      بزنندشان كنار؛ 
       اگر در ارتش است، ارتشى ها بزنندشان كنار؛ 
                               ژاندارمرى است، آنها بزنند؛     

                                توى بازار است، بازارى ها بزنندشان كنار؛ 
                                 توى كارخانه هاست، آنها بزنندشان كنار. 

اینها در هر جایى مى خواهند یك نفوذى بكنند و یك افسادى بكنند به اسم اسالم 
و     این خطر است براى نهضت شما. 

با اسم »اسالم« مى خواهند این اسالم را در بين مردم     خود مملكت، مشّوه نمایش بدهند، 
بد صورتش نمایش بدهند. این یك جرم بزرگى     است كه آنها مرتكب مى شوند. 
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ما هم اگر ساكت باشيم، جرم است براى ما. باید بگویيم،     باید شماها عمل كنيد. 
یك  مثالً،  و  بكنند  خرابكارى  مى خواهند  و  مى آیند  اسالم  اسم  با  كه  كسانى 
كارهاى     زشتى بكنند و خالف اسالم بكنند، بدانيد اینها اسالمى نيستند، اینها ضد اسالم 

هستند،     ضد انقالب هستند، نفوذ كرده اند در بين جمعيت ها. همه جا هست،
                                                             ملت ما باید هوشيار     باشد. 

اآلن هوشيارى بيشتر الزم است از اول. اول آن كسى كه مخالف با اسالم بود     مى شناختندش 
مردم. سازمان امنيت را همة مردم مى گفتند اینها برخالف ملت و اسالم     هستند؛ مى شناختند 

این را. این سردم دارها هم مردم مى شناختندشان. 
چون     مى شناختندشان، با آنها مبارزه مى كردند. مبارزه با آنها آسان بود. 

منافقهاهستندكهبدترازكفارند.

آن كه مى گوید مسلمان هستم و به ضد اسالم عمل مى كند و مى خواهد به ضد    اسالم 
عمل بكند، آن است كه در قرآن بيشتر از آنها تكذیب شده تا دیگران. 

ما سورة     منافقين داریم، اما سورة كفار نداریم. 
سورة منافقين داریم كه براى منافقين از اول شروع     مى كند اوصافشان را مى گوید. 

  گرفتاری های دایمی اسالم
اسالم هميشه گرفتار یك همچو جمعيت هایى بوده است. 

در صدر اسالم زیاد   ]  بودند.  [     در زمان حكومت اميرالمؤمنين)س( زیاد اینها بودند. 
در زمان خود پيغمبراكرم  )ص(زیاد بودند و همين طور در طول تاریخ. 

اسالم گرفتار یك همچون     مصایبى بوده است و گرفتار این كه اشخاصى هم از خود 
مسلمان ها   ]  منافق بوده اند.  [   مردم     خوب، مردم اسالمى گول مى خوردند از اینها، از این 

اشخاصى كه با صورت اسالمى     مى آمدند و   ]  تظاهر به اسالم  [   مى كردند، گول مى خوردند. 
یكى از این ثروتمندها در یك زمانى آمد نجف پيش من. من كه راجع به قضية ایران     صحبت 

مى كردم، مى گفت: مى ترسيم بدتر بشود. 
  نه آقا، شما نمى ترسيد بدتر بشود. 

                                                شما     از خوبش مى ترسيد. 
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آن وقتى كه رضاخان عمامه هاى معّممين را برمى داشت، بعد هم     یك حوزة امتحانيه 
گذاشته بود ـ به اصطالح خودش ـ یكى از علماى قم ـ خداوند     رحمتش كند ـ به من 

فرمود كه خوب، مى خواهند بدها را از خوب ها جدا كنند، چه اشكال     دارد.
 من به ایشان عرض كردم كه اینها با خوب هایش بدند، نمى خواهند بدها را بشناسند،   مى خواهند 
خوب ها را بشناسند، كمر خوب ها را بشكنند. حيله هميشه بوده است، از اول     اسالم تا حاال، از اّولى 

كه بشر بوده تا حاال. 
یك اشخاص حيله باز، چهره هاى مختلف،     بوده است در این ممالك اسالمى. چهره، 

چهرة اسالمى، بسيار خوب و نماز هم مى آیند     مى خوانند و روزه هم مى گيرند در ظاهر. 
چهره، چهرة اسالمى است،   ]  ولى     [  باطنش ضد     اسالم. 
                                   شناخت اینها مشكل است. 

شناختن اینها مشكل است و لهذا، جوان هاى ما از اینها     گول مى خورند. 
شما كارگرهاـ  كه خداوند ان شاءاهلل ، شما را حفظ كند براى مملكت ماـ  و شما ارتشى ها     ـ 
كه خداوند شما را هم حفظ كند براى ماـ  توجه داشته باشيد كه امروز اسالم یك امانتى     است 

دست من و شما. در زمان محمدرضا، ما معذور بودیم اكثرمان. مى گفتند: 
- سرنيزه      است، ما چه بكنيم؟ با زور نمى توانيم، خوب، سرنيزه است، ما چه بكنيم؟ 

خيلى ها همين     عذرها را داشتند؛ واقعاً بعضى   شان. اما امروز سرنيزه در كار نيست. 
امروزاسالمبهدستماسپردهشدهاست؛

وازماامانتداريَشرامیخواهند.
اگر ما امروز به این گروه هایى كه     مخالف با اسالم هستند و با اسم اسالم پيش شما 
نفوذ دارند مى كنند، اگر امروز ما گول     بخوریم از اینها یا ـ خداى نخواسته ـ دنبال اینها 

برویم، این امانتى كه دست ما بوده است     به آن خيانت كرده ایم. 
بهاينامانتمانبايدخيانتبكنيم.

مابايدامانتدارباشيمواسالمراحفظبكنيم.
خداوند شماها را حفظ كند و موفق   ]  بدارد.  [   و شما اسالمى هستيد و با همين خط     اسالم 

پيش بروید و این نهضت را به پيش ببرید. 
  والسالم عليكم و رحمه اهلل«1

۱- صحیفة امام، ج ۱۲، ص 456 - 59/4/4 
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 دین اسالم، عبادی - سیاسی است 

در دو قرن اخیر که تحوالت سیاسی و مبارزات مردمی روشن تر و دقیق تر در تاریخ معاصر 
ثبت شده، نویسنده هیچ رهبر سیاسی را نمی شناسد که به اندازة حضرت امام نسبت به اسالم 

تعصب داشته و در این مورد تأکید کرده باشد. 
از رهبران غیر روحانی اگر بگذریم، رهبران روحانی چه از دوران آیت اهلل العظمی میرزای 
شیرازی در سال 1270 هجری شمسی و در دوران مشروطه در سال 1324 هجری قمری و چه 
در نهضت مشروطه، کمتر دیده و شنیده ایم که بر اسالم تکیة اساسی شده و برای دفاع از اسالم 

تا پای جان ایستاده باشند.
قانون  شهرت مرحوم آیت اهلل حاج شیخ فصل اهلل نوری رحمـه اهلل علیه در اسالمی شدن 
اساسی مشروطه و پایداری در این مورد معروف است. آن مرد بزرگ به همین دلیل در 13 رجب 

سال 1327 هجری به دار آویخته شد.
 به رغم این موضوع اما امام چیز دیگری بود. 

شاعر می گوید: 
خوبانبسیزياددراينشهرديدهامامـاتـونازنيـنبهخداچيزديگری

 »بسم اهلل الرحمن الرحيم 
عبادیـ  سياسی بودن دین اسالم 

ما در روزى مجتمع هستيم در این محل حقير كه انبوه مسلمين از سراسر كشورهاى     اسالمى 
در مكة معظمه مجتمع هستند، این اجتماع دینىـ  سياسى. 

اسالم یك دین     عبادىـ  سياسى است كه در امور سياسى اش،
 عبادت منضم است،
 و در امور عبادى اش،

     سياست.
این مجتمعاتى كه اسالم براى مسلمين به طور سهولت تهيه فرموده است، در     سال 
یك دفعه فریضه فرموده است بر كسانى كه استطاعت دارند كه مجتمع بشوند در     مكة 
معظمه و در مواقف شریفه. و براى همة مسلمين مستحب است كه مستطيع هم كه     نباشند 
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این عبادت الهى را به جا بياورند. و نكتة مهم این اجتماعات این است كه مسلمين     با هم 
در یك محيط دور از تشریفات ـ یك محيطى كه همة آن جهات شخصيت ها را     ریخته 
و با یك كفن و با دو ثوبة  1   مختصر ـ در این مواقف حاضر شوند و مهم این است     كه آن 
چيزهایى كه در بالد مسلمين در طول سال، گذشته است به اطالع هم برسانند و     براى رفع 
اشكاالت مسلمين فكر بكنند. و اجتماع بزرگ ميليونى اسالمى در حجاز براى     همين نكته 
است، در عين حالى كه عبادت است. و مع األسف، ما مسلمان ها كه از اسالم     دور افتاده ایم 

و از حقایق اسالمى منزوى شده ایم، در این فكر ابداً نيستيم كه،
اوالً كسانى     كه مى توانند بروند، بروند مشرف شوند در خانة خدا و كسانى كه اصحاب 
تفكر هستند،      نویسنده هستند، روشنفكر هستند و عالِم هستند، در آن محيط مجتمع بشوند 

و مشكالت     مسلمين را در تمام جهان بررسى كنند و آن چه كه مى توانند حل كنند. 
ما اآلن از تشرف     مكه و حج بيت اهلل جز این كه یك دسته اشخاص عامى مردم، عامة 
مردم در آن جا مجتمع     بشوند، و اشخاص مؤثرى كه مى توانند، از حكومت ها، از بزرگان قوم 
در آن جا مى توانند     مجتمع بشوند و مسائل اسالم را و مسائل مسلمين را و مسائل سياسى و 
اجتماعى را بررسى     كنند. مع األسف، این امر مغفوٌل عنه  2   است. و در عين حال كه باید در 

آن جا بررسى     مشكالت را بكنند بر مشكالت افزوده مى شود. 
مشكالت مسلمين زیاد است.

تفرقه مهم ترین مشکل امروز مسلمين
لكن     مشكل بزرگ مسلمين این است كه قرآن كریم را كنار گذاشته اند وتحت لواى 

دیگران     درآمده اند. 
قرآن كریم كه مى فرماید كه:

ُقوا3     َواعَتِصُموا بَِحبِل اهللِ َجميعًا َو الَتَفرَّ
ما اگر همين     یك آیه را، مسلمين اگر همين یك آیه را عمل به آن بكنند، تمام اشكاالت 

اجتماعى و     سياسى و اقتصادى و همه چيزشان بدون تشبث به غير رفع مى شود. 

۱- جامه، لباس
۲- آن چه از آن غفلت شده

۳- سورة آل عمران، آية ۱0۳- به ريسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشويد.
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اسالم براى مردم در     هر ناحيه یك امور سياسىـ  عبادى قرار داده است.
این جماعات در تمام كشورهاى     مسلمين، و در هر شهر و ده و روستا، اینها یك امور 
اجتماعى ـ سياسى است كه اهل یك     بلد در مساجد مجتمع بشوند و مشكالت خودشان 

را نسبت به آن بلد حل بكنند. 
و نماز     جمعه یك عبادت سياسى و اجتماعى است كه در هر هفته مردم اجتماعات زیاد 

بكنند و     مسائلشان را حل بكنند در آن جا. 
و اجتماع كعبه بزرگ ترین اجتماعى است كه هيچ دولتى     نمى تواند خودش این اجتماع 
را ایجاد كند و خداى تبارك و تعالى همچو كرده است كه     مسلمين بدون یك مزاحمت ها 
و زحمت هایى و بدون یك خرج هایى كه بر دولت ها باشد،     مجتمع مى شوند در آن جا و 

مع األسف، استفاده از آن نمى شود. 

  وظيفة دولت های اسالمی در مقابله با دولت عراق 
ما اآلن در یك روزى مجتمع هستيم كه دولت صدام، دولت غاصب صدام بدون    یك عذر 
موجهى در بين تمام دول عالَم، بدون اطالع و بدون سابقه با دریا و هوا و زمين     هجوم كرد بر 
ایران، و به خيال خودش مى خواست كه كشورگيرى كند و خالفت مسلمين     را یك آدمى كه 
به اسالم اعتقاد ندارد، ریاست مسلمين را به دست بگيرد. و مع األسف،     در عين حالى كه در 
قرآن كریم است كه اگر دو طایفه اى از مسلمين با هم اختالف كردند     شما مصالحه بدهيد 
بين آنها را و اگر یكى از آنها باغى باشد و طاغى باشد، با او قتال كنيد     تا این كه سر نهد به 
احكام خدا؛ كدام یك از كشورهاى اسالمى بررسى كردند در این كه     طاغى و باغى كيست 

و آن كسى كه هجوم كرده است كيست تا این كه همه به امر خدا با او     مقاتله كنند؟ 
بركداممملكتاسالمیپوشيدهاستاينمعناكه:

صدامبهمابغیكردهاست،
وطغيانكردهاستوظلمكردهاستوهجومكردهاست؟

چرا ممالك اسالمى به     آیة شریفه اى كه مى فرماید كه:
  َفقاِتُلوا الَّتى َتبغى َحّتى َتِفى َء اِلى اَْمِر اهلل1 

چرا عمل نمى كنند؟   
۱- سورة حجرات، آية 9 - پس مقاتله کنید با آن طايفه ای که ظلم کرده است، تا آن بازگردد به امر خداوند.
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  مع األسف بعض از ممالك اسالمى؛ یعنى، ممالكى كه دولت هایشان به اسم اسالم بر 
آنها     حكومت مى كند، در عين حالى كه مى بينند كه او طغيان كرده است و هجوم كرده 
است بر     یك مملكت اسالمى بدون جهت، بدون یك حجت، با او اعالم موافقت مى كنند 

یا     بعضى پشتيبانى مى كنند. 
مابايدمشكالتاسالمیرا،

دركدامنقطةعالَمطرحكنيموحلكنيم؟

مسلمين عالَم باید مشكالتشان را در چه محفلى حل بكنند؟ در محافل بين المللى     كه 
دستاورد دولت هاى بزرگ است؟ در آن محافلى كه به اسم اسالم هست، لكن اثرى 

از     اسالم در آن نيست؟ 
باید مملكت ایران شكواى خودش را به چه مقامى عرضه كند؟     ملتى كه مورد هجوم 
واقع شده است بدون جهت، بدون عذر، باید با كى طرح كند این     مطلب را؟ با كدام یك 

از دولت ها این مسأله را طرح كند؟ 
بر همة دولت هاى اسالمى به نص     قرآن واجب است كه مقاتله كنند با دولت عراق تا 

برگردد به ذكر خدا و به امر خدا. 

صدام غافل از خدا بود
بله، صدام گمان مى كرد كه با یك مملكت آشفته كه منزوى شده است و همة دولت ها     پشت 
به او كرده اند، یا او را در فشار اقتصادى گذاشته اند، طرف شده است و ما نه قواى      نظامى داریم و 

نه انتظامى داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ. 
او همچو گمان كرد و     گمان مى كرد تا چند ساعت تهران را هم فتح خواهد كرد. 

او غافل از خدا بود. او فكر     نكرده بود كه ما یك ملتى داریم كه منسجم با هم است و 
همه ایمان دارند و ایمان است     كه آنها را بر مسائل و بر مشكالت غلبه مى دهد.

آنها تفكر نكردند، تأمل نكردند كه شاه     خائن سابق كه داراى همة قوا بود و همة 
قدرت ها با او بودند و پشتيبانى مى كردند، همين     ملت غيور ایران با قدرت ایمانى او را به 

جهنم فرستادند. 
او تصور این را نكرد كه ملت     ایران همة قدرت هایى كه پشتيبان محمدرضاى مخلوع 
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بودند، كنار زد و دست همه را از     منابع خودش و سلطة همه را قطع كرد. 
او از این معانى غفلت كرد، از باب این كه اعصابش     ضعيف است. 

من از اّولى كه این شخص روى كار آمد گفتم به اشخاص، كه آدم خطرناكى     است؛ براى 
این كه این در حال جنون است، اعصاب این آدم كار نمى كند و حاال ثابت شد     این معنا. 

  منزوی نبودن ایران در بين ملت ها 
مع األسف گمان مى كنند بعضى كه ما منزوى شده ایم به واسطة مخالفت با آمریكا.   خير، 

آمریكا منزوى شد. 
ميزان ملت هاست؛ 

شما سرنيزه را از روى ملت ها بردارید و مردم را     آزاد بگذارید،
 ببينيد كى منزوى است. 

اآلن هم كه سرنيزه ها هست در داخل عراق، ملت     عراق با ما هستند و عن قریب، ان شاءاهلل، 
انفجارى در عراق پيدا خواهد شد، نظير     انفجارى كه در ایران بود. 

مامنزوینيستيم،
آنهايیكهظالمهستندوبهماظلمكردهاند،منزویهستند؛

برایاينكهميزانملتهاهستند.
ماقبلازاينانقالبمنزویبوديم؛

برایاينكه،ملتهاباماتوجهینداشتند.

بعدازانقالب،همملتمامنسجمشدويکشد،

   يدٌ     واِحدٌة َعلى َمْن ِسواُهم1 
شد و هم همة ملت هاى ضعيف حتى ملت هاى غير اسالمى كه جزء     مستضعفين شدند، 

با ما هستند. چطور ما منزوى هستيم؟
بله، دولت هایى كه هستند، دولت هایى     كه ملت هایشان هم با آنها موافق نيستند، آنها 
با ما مخالفند و ما باكى نداریم از این معنا. ما      این انزوا را با آغوش باز استقبال مى كنيم؛ 

براى این كه:

۱- بحاراالنوار، ج۲7، ص86 ، ح۳ - کنزالعمال، ج۱، ص99، ح 440 - مسلمین دست واحدند علیه بیگانگان.
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ماتامنزوینشويموتادستمانازپيشابرقدرتهاوقدرتهایديگركوتاهنشود،
خودماننمیتوانيمكارخودمانراانجامبدهيموسرپایخودمانبايستيم.

مابايدمنزویبشويمتامستقلبشويم.

بايدمنزویبشويمتاآزادبشويم. 
انزوا براى ما هيچ طرح نيست و ما از انزواى اقتصادى و سياسى و     اجتماعى ابداً باك 

نداریم؛ براى این كه ميزان ملت ها هستند و ملت ها با ما هستند. 
شما اگر     رادیوها را مالحظه كنيد در سطح جهان، تمام جهان با ما اظهار موافقت كردند و 
با ما     خواسته اند كه در جبهة جنگ حاضر بشوند و ما را از این غایلة به اصطالح خودشان     نجات 

بدهند و ما احتياج به این نداریم. 
ماهمچوسيلیخواهيمزدبهصداموحزببعثعراق،

كهديگربلندنشودازجایخودش.

ما باید این اشتباه را رفع كنيم، هم از دولت     غاصب عراق و هم از سایر دولت هاى اسالمى 
كه گمان مى كنند اگر هجومى به ایران بشود،     ایران صدمه به آن وارد مى شود. 

ایران یک موجود الهی 
ایران یك موجود الهى است كه هيچ چيز او را صدمه     نخواهد زد. ایران واحد است و 
با دست واحد، 35 ميليون جمعيت با صداى واحد در     مقابل قدرت ها ایستاده است و هيچ 
قدرتى نمى تواند یك ملت را منزوى كند. و هيچ ملتى     نمى تواند بر یك ملتى كه به پاخاسته 

است، حكومت كند. 
شما مالحظه كنيد افغانستان را.     افغانستان در عين حال كه احزاب چپى دارد كه 
قدرتمندند و حكومتش هم با ملت     مخالف است و ملت هم با حكومت و آن قواى ابرقدرت 
هم وارد در آن جا شده است،     آن چنان صدمة سياسى به شوروى وارد شد در این كار كه 
پيش همة ممالك مفتضح شد.     آن چنان سيلى زدند چریك هاى قدرتمند افغانستان به روى 
شوروى كه باید سرش را بلند     نكند. و ایران از افغانستان قوى تر است. براى این كه ایران 
دسته جات مختلف ندارد. اگر   4 تا فرض كنيد كه ساواكى یا كمونيست در این جا هست، 
اینها چيزى نيستند و در قبال     ملت ما ناچيزند. اما ملت ما با دولت، قواى انتظامى همه با هم 
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هستند. و بحمداهلل ، هم     قواى انتظامى ما اآلن قوى است و هم سازوبرگ ما قوى است و این 
سازوبرگى است كه     دشمن ما براى ما تهيه كرد. 

این سازوبرگ بسيار زیادى است كه آمریكا براى ما تهيه كرد،   
  او تهيه كرد كه در مقابل شوروى بایستد و به دست ما افتاد،

 و ما در مقابل خودش،
 و هر    دولت دیگرى ایستادگى داریم. 

قدرت ما را اینها نمى دانند؛ آن قدرت معنوى كه در     ایران هست، آن قدرت اسالمى 
كه در ایران هست باز ادراك نكرده اند. 

  توجه مسلمانان به قدرت اسالم در قبال قدرت ها 
مسلمين باید توجه به قدرت اسالم داشته باشند.

 این قدرت اسالم بود كه با دست     خالى،
 یك ملتى را بر یك دولت غاصب بزرگ و ابرقدرت هاى بزرگ عالَم غلبه داد،

 این     قدرت اسالم بود. 
چرا مسلمين از این قدرت غافلند؟ 

چرا دولت هاى اسالمى از این قدرت     اسالم غافل هستند؟ 
چرا باید در طول سال هاى متمادى دولت هاى عربى سيلى بخورند از     صهيونيسم؟ 

چرا باید در تحت سلطة قدرت هاى خارجى باشند؟ 
چرا خودشان با هم     مجتمع نمى شوند؟ 

چرا به آیات شریفة قرآن عمل نمى كنند؟
چرا با هم مجتمع نيستند؟   

  چرا به احادیث نبى اكرم)ص( اعتنا نمى كنند كه فرموده است: 
مسلمين   يٌد واِحدٌة على َمن ِسواُهم  

مع األسف بين خودشان اختالفات است. 
مشكل مسلمين همين است كه اختالف     انداخته اند بينشان. و بعد از جنگ عمومى این 
نقشه كشيده شد و قدرت اسالم را دیدند و     نقشه كشيده شد و دولت هاى اسالمى را از 
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هم جدا كردند و مسلمين را با هم مخالف كردند     و دولت هاى اسالمى با هم دشمن شدند. 
این مشكلى است كه حل باید بشود.

این مشكلى     است كه در روز عيد و در روز عرفه در پناه خانة خدا باید حل بشود. 
این مشكلى است كه     سران قوم مجتمع بشوند در مكة معظمه، امر خداى تبارك و تعالى 
را اطاعت كنند و با هم     در آن جا اجتماع كنند و با هم مشكالت خودشان را در ميان بگذارند 

و غلبه كنند بر     مشكالت خودشان.
اگر یك همچو امرى واقع بشود، احدى از قدرت ها نمى تواند با شما     مقابله كند.

شمامسلمينهمهچيزداريد.
شمامسلمينقدرتاسالمداريدكهباالترينچيزهاست،

باالترينسالحهاست.

و شما مسلمين صحراها و دریاهاى وسيع و كشورهاى     بسيار وسيع دارید و غنى هستيد. 
در عين حالى كه شما از حيث همه چيز غنى هستيد،     مع ذلك، 

بيشتر مستمندان شما به حال فقر دارند زندگى مى كنند؛
                                                                              این براى این است كه  :
                                                                        شما به اسالم عمل نمى كنيد. 

                                       شما اموال مسلمين را، 
                                       آن چيزهایى كه باید به نفع مسلمين    باشد،

                           به غير مسلمين مى دهيد آن هم به یك ثمن بخس.1  
همان ثمن هم در زمان شاه     مخلوع، همان ثمن بخس هم دوباره بر مى گشت به جيب 
خود آمریكا و بعد هم سالح ها را     درست مى كردند براى خودشان كه مقابله كنند با شوروى 

و بحمداهلل این سالح ها را خدا     خواست كه به دست ما بيفتد. 
  

دفاع در مقابل متجاوزان به كشور 
  و امروز در مقابل همة كشورهایى كه بخواهند به ما تعدى كنند قيام خواهيم كرد. و     ملت 
ما با قدرت اسالمى با قواى نظامى و انتظامى، با مجاهدین اسالم و با همة قدرت هاى     مسلح و 

۱-  بهای اندك قیمت ناچیز
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غيرمسلح با هم هستند و كسى نمى تواند به این مملكت تعدى كند. 
و ما نمى دانيم     كه چرا مسلمينـ  یعنى، ممالك اسالمى، و االّ خود مسلمين با ما هستندـ  

چرا ممالك     اسالمى پا ميان نمى گذارند و این آدم را به پاى ميز محاكمه نمى كشانند. 
                                                                                       از چه مى ترسند؟  

  صدام باید محاكمه بشود، 
همان طورى كه كارتر باید محاكمه بشود.

او براى نفع خودش     عمل مى كرد و این ملعون براى نفع آمریكا عمل مى كند. 
او براى این كه چند كيلومتر زمين     خشك، براى این لشكركشى نمى كند و این همه 
جمعيت اسالم را چه از آن طرف و چه     از این طرف به قتال وا دارد و به كشتن بدهد 
و آن همه ميلياردها دینار عراقى و تومان ایرانى     را به این دو تا كشور ضرر بزند و آن 
سالح هایى كه باید ما در مقابل دشمن و در مقابل     صهيونيسم و امپریاليسم باید به كار 

بيندازیم، به روى هم بكشيم. و این یك جنایتى است     كه صدام كرده. 
ما مدافع هستيم از منافع خودمان، 

ما مدافع از اسالم هستيم. 
ما مى شناسيم     این آدم را. من در عراق هم مى شناختم این آدم را، كه این آدم چنان چه 

ـ خداى نخواسته ـ     دستش باز بشود از َعفلق1 بدتر است و عفلق، 
                       اسالم را مخالف همه چيز خودش     مى داند. 

ما مدافع اسالم هستيم و مدافع اسالم با جان و مال و عزیزان خودش دفاع مى كند؛
                                                                                 و    هرگز نخواهد نشست. 

ما چه پيروز بشویم در عالَم ماده،
و چه غلبه بكنيم،2 

غلبه با ماست.     
پيغمبر اسالم هم در بعضى از جنگ ها شكست خورد، لكن غلبه با او بود. 

اولياى اسالم هم     در بعضى از جنگ ها دشمنان غلبه بر آنها كردند، لكن غلبه با آنها بود.
غلبه با حق است.     باطل َزُهوق است؛

۱- میشل عفلق، پايه گذار حزب بعث عراق و سوريه 
۲- در فراز )ما چه پیروز بشويم در عالَم ماده و چه غلبه بکنیم، غلبه با ماست( احتماال منظور از "چه غلبه بکنیم" ، "شکست بخوريم" است.



301 وقایع سال دوم انقالب

   اِنَّ الباِطَل كاَن َزُهوقًا1 
ما در این روز به همة مسلمين دعا مى كنيم و دست     تضرع پيش خداى تبارك وتعالى 

بلند مى كنيم كه مسلمين بيدار بشوند، حكومت هاى     اسالمى بيدار بشوند. 
حكومت هاى اسالمى توجه كنند به این كه مشكالتشان را رفع كنند.     این وابستگى 

خودشان را به ابرقدرت ها بردارند از ميان، مستقل بشوند، خودشان باشند،   
                                          خودشان اداره كنند ممالك خودشان را. 
ما این كه مى گویيم باید انقالب ما به همه جا     صادر بشود.

این معنى غلط را از او برداشت نكنند كه:
ما مى خواهيم كشورگشایى كنيم. 

ما     همة كشورهاى مسلمين را از خودمان مى دانيم. همة كشورها باید در محل خودشان     باشند. 
ما مى خواهيم این چيزى كه در ایران واقع شد و این بيدارى كه در ایران واقع شد و     خودشان از 

ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دادند و دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه     كردند،
                                               این در همة ملت ها و در همة دولت ها بشود، 
                                                                                آرزوى ما این است. 

معنى صدور     انقالب ما این است كه:
 همة ملت ها بيدار بشوند و همة دولت ها بيدار بشوند،

 و خودشان را از     این گرفتارى كه دارند و از این تحت سلطه بودنى كه هستند،
 و از این كه همة مخازن آنها     دارد به باد مى رود،

 و خودشان به نحو فقر زندگى مى كنند، 
نجات بدهد. 

خداى تبارك و تعالى این عيد را بر همة مسلمين مبارك كند. 
و این عيد و این روز     مبارك است بر ملت ایران كه در جنگ است و مبارك است بر 

آنهایى كه شهيد شدند و     مبارك است بر آنهایى كه شهيد دادند. 
خداى تبارك و تعالى به ما هم این فرصت را     بدهد كه در راه او شهيد بشویم. 

  والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته« 2
۱- سورة اسراء، آية 8۱ - باطل خود، اليق نابودی است. 

۲- صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲74
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روحانّیت  پاسدار واقعی اسالم

یکی از بدیهیات اثبات شده، قدرت بی مثال اسالم است. اسالم در طول 14 قرن گذشته 
همیشه عامل اصلی پاسداری از حدود و ثغور کشورهای اسالمی بوده است. اما نباید روحانیت 

را از اسالم جدا دانست و اسالم منهای روحانیت را باور داشت. 
روحانیت هم در طول تاریخ پاسدار اسالم و ارزش های اسالمی بوده اند. 

در رهنمودهای حضرت امام این دو موضوع را مشاهده می کنیم.
امام انگیزة اصلی دشمنان اسالم از تسلط رضاخان بر کشور را نابود کردن اسالم با تضعیف 
روحانیت می دانستند. تمامی عملکرد زشت رضاخان محکوم است، اما تضعیف مدام روحانیت 

در رأس همة شرارت های وی بود.
اشارة حضرت امام در ادامة همین رهنمودها در مورد نقش آخوندهای فاسد نیز قابل توجه 

بسیار است. 
پر واضح است که:

                             - دفاعحضرتامامازروحانيتمطلقنيست. 
مقصوداماازروحانيت،

علمایپارساوپاسدارارزشهایدينیوانقالبیاست.

پیداست اگر در عالمی این صفات نباشد، تأثیرگذاری چنین شخصی در جامعه یا بسیار کم 
است و یا هیچ؛ چنین شخصی عدمش به ز وجود است. 

به قول حافظ: 
هرآنكسیكهدراينحلقهنيستزندهبهعشقبـراونمــردهبـهفـتـوایمـننـمـازكنيــد 

لذا بهتر دیدیم که در این موضوع از بیانات حضرت امام خمینی)ره( بهره مند  شویم:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
علت ترس دشمنان از روحانيّت 

من مسائلى را در آن مطالعه كردم كه براى خاطر آن مسائل، گاهى یك صحبتى     مى كنم. 
ما اگر در تاریخ این صد ساله؛ صد سالة اخير مطالعه كنيم، خواهيم دید كه براى چه     است 
كه گروه ها از خارج و داخل، توطئه كن ها از خارج و داخل، به ضد روحانيت قلم     دست 
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مى گيرند. و به ضد روحانيت صحبت مى كنند. و در روزنامه هایشان مى نویسند؛     این منشأش 
چى هست؟

قریب صد سال سابق دیدند كه یك پيرمردى در یكى از     دهات عراق »سامّره« وقتى 
كه دید ایران در معرض فشار خارجى ها هست و آن قرارداد     ننگين را در آن زمان بسته 
بودند، این پيرمرد كه در كنج یك ده بود یك سطر نوشت و     همة قواى خارج و داخل 

نتوانستند در مقابل این یك سطر استقامت كنند.
آن، مرحوم     ميرزاى بزرگ1بود - َرحَمـه اهلل - كه در سامّره تحریم كرد تنباكو را. 
براى این كه تقریبًا     ایران را در اسارت گرفته بودند به واسطة قرارداد تنباكو. و ایشان یك 

سطر نوشت كه:
                -     تنباكو حرام است. 

و حتى بستگان خود آن جائر2 هم و حرمسراى خود آن جائر هم       ترتيب اثر دادند به 
آن فتوا و قليان ها را شكستند. و در بعضى جاها تنباكوهایى كه قيمت     زیاد داشت، در ميدان 

آوردند و آتش زدند و شكست دادند آن قرارداد، و لغو شد     قرارداد. 
و یك همچو چيزى را اینها دیدند كه یك روحانى پيرمرد در ُكنج یك دهى از     دهات 
عراق یك كلمه مى نویسد و یك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر     و 

انگليس ها بوده است، به هم مى زند، و یك قدرت این طورى دارد روحانيت. 
باز     مالحظه كردند كه در وقتى كه انگليس ها هجوم آورده بودند به عراق و عراق را 
در معرض     استعمار قرار داده بودند، یك پيرمرد به مردم امر كرد و حكم دفاع داد و قيام 

كردند مردم     و ملت عراق را نجات دادند.
این یك قدرتى بود از یك پيرمرد، و آن ميرزاى شيرازى     دوم، مرحوم آقاميرزا محمد 
تقى 3 ـ رضوان اهلل عليه   ]  بود  [  . و در مشروطه دیدند كه یك     مالّ یا چند مالّ در نجف و چند 
م و مالّ در تهران اساس استبداد و حكومت خود     كامه اى كه در آن وقت بود، آن را به هم  معمَّ

۱- میرزای شیرازی مرجع تقلید شیعیان که در سال ۱890 میالدی در مخالفت با قرارداد منعقده بین ناصرالدين شاه و شرکت انگلیسی رژی 
مبنی بر واگذاری امتیاز 50 سالة تنباکو با صدور فتوای کوتاهی موجبات لغو قرارداد را فراهم کرد. فتوای میرزای شیرازی به اين شرح بود: 

»الیوم استعمال توتون و تنباکو بأّی نحٍو کان به هر صورتی که باشد، حرام و در حکم محاربه با امام زمان )عج( می باشد.«
۲- ناصرالدين شاه قاجار

۳- مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی، فقیه بزرگ و نامی و مرجع عالی قدر عصر که در جنگ جهانی اول که دامنة جنگ بین دولت های عثمانی 
و آلمان از يک سو و انگلیس و فرانسه از سوی ديگر به عراق کشیده شد، با صدور حکم جهاد علیه کفار انگلیسی، مسلمانان عراقی را به قیام واداشت.
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زدند، و مشروطه را مستقر كردند. و در این مسائل     آنهایى كه مخالف هم بودند از پا ننشستند. 
آنها هم فعاليت خودشان را مى كردند، كه حاال     بخواهيم همه را بگویيم طوالنى است. لكن 
راجع به همين مشروطه و این كه مرحوم شيخ     فضل اهلل1-رحمهُ اهللـ  ایستاد كه مشروطه باید 
مشروعه باشد، باید قوانين موافق اسالم     باشد. در همان وقت كه ایشان این امر را فرمود، و 
م قانون اساسى هم از كوشش ایشان     بود، مخالفين، خارجى ها كه یك همچو قدرتى را در  ُمتمِّ
روحانيت مى دیدند، كارى كردند در     ایران كه شيخ فضل اهلل مجاهد مجتهِد داراى مقامات 
عاليه را، یك دادگاه درست كردند،     و یك نفر منحرف، روحانى نما، او را محاكمه كرد و در 

ميدان توپخانه، شيخ فضل اهلل را     در حضور جمعيت به دار كشيدند.

روحانی توطئه گر، از ساواكی بدتر است
  شاید گاهى شما یا مردم خيال بكنند كه من اگر از روحانيت طرفدارى مى كنم، براى 

م هستم و این گروه گرایى است؛  این     است كه من هم یك معمَّ
ومنكراراًگفتمكه:

ماستواسمخودشراروحانیگذاشتهاست، منباهركهمعمَّ
موافقنيستم؛

ومنكراراًگفتمكه:
روحانیكهبرخالفمسلکروحانيتواسالمعملبكندوتوطئهگرباشد،

اينازساواكیبدتراست.

م، و لباس     روحانيت  براى این كه ساواكى، ساواكى است و این ساواكى به صورت معمَّ
پوشيده است. 

قضيهايننيستكهمنبگويمهركهعّمامهسرشهست،اينموردتأييداست.
خير،منازبسياريشانمتنفرم،

وبسياریشانراهماعتقادبهآنهاندارم؛

 و     كراراً هم گفتم كه این جاهایى كه دادگاه هست، آن جاهایى كه مثالً كميته ها هستند، 
باید     مواظب باشند كه اگر یك روحانى بر خالف   ]  عمل  [   كرد، خودش را شكایت كنند و 

۱- آيت اهلّل شیخ فضل اهلّل نوری که معتقد به مشروطه مشروعه بود. او در دادگاهی که به رياست يک روحانی تشکیل شد، به اعدام محکوم 
و به دار آويخته شد.
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همان     روحانى را هم بياورند محاكمه كنند. 
لكن مسأله این نيست كه با روحانِى بد، اینها بدند.   

  مسأله این است كه:
 با آن روحانى كه جلو انگلستان را در زمان ميرزاى شيرازى گرفته،
 و     جلو استبداد را در زمان مشروطه گرفته است، 
و جلو انگلستان را در زمان مرحوم     آقاميرزا محمدتقى گرفته است، 
و جلو اَبَرقدرت ها را گرفته است، 
با این مخالف اند. 

  توطئه دشمن؛ حذف روحانيت از مجاری امور 
توطئه براى این است، كه اینها در كار نباشند. 

اینها مى گویند كه روحانى ها بروند در     مسجدها و همان جا نماز جماعت بخوانند. 
           بسيار خوب، شما مى گذارید روحانى ها در     مسجد نماز جماعت بخوانند؟ 

شما توى همان مسجد هم مى روید یك عده اى را از     اشرار مى برید. یك نفر آدمى 
كه از اسالم هيچ اطالع ندارد، جلو وا مى دارید. صورت     نماز درست مى كنيد براى این كه، 

مسجد را هم از اینها بگيرید. 
قضيه این نيست كه اگر     روحانيين دست برداشتند از كارهاى ارزنده اى كه دارند 
مى كنند و رفتند تو مسجدها،     رهایشان كنند. مى خواهند مسجدها را هم از روحانى پاك 

كنند به اصطالح خودشان.   مى خواهند مسجدها را از مسلمان ها بگيرند. 
شما دیدید در زمان محمدرضا براى هر     مسجدى در مساجد تهران، 
كه ُمسلَّم جاهاى دیگر هم شاید بوده - نمى دانم -
 یك نفر      سرهنگ بازنشستة منحرف ساواكى را گذاشتند آن جا،
 براى مراقبت كردن اوضاع. 

اگر اینها     دست بردارند از این كارى كه انجام دادند و به وسيلة آنها انجام گرفته 
است، از اینها دست     بر مى دارند اینها؟ یا خير، مسجد هم نباید داشته باشند؟

 آن روز مى گفتند عّمامه هم نباید     داشته باشند. حاال هم به آن خواهد رسيد اگر شما 
مسلمان ها سست بگيرید. 
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  ضربه به اسالم، هدف نهایی دشمن 
اینها به روحانى هم كارى ندارند. اینها به اسالم كار دارند. آن كه روحانى را تقویت     مى كند 

كه یك كلمه اش را همه مى پذیرند، آن اسالم است. 
اساس اسالم است. 

آنها با آن     اساس مخالف اند. 
آنها، آنهایى هستند كه دوستشان1  قرآن كریم را دست گرفت و     گفت:

- تا این - با كلمة فحش قرآن را دستش گرفت - تا این بين مسلمين است، 
                                                             انگلستان     نمى تواند سيادت كند.

اینها مقلّدین آنها هستند. مع األسف بچه ها را، ساده دل ها را     مى روند توى مدارس 
پيدا مى كنند، یك صورتى به آن مى دهند. اینها هم بيچاره ها خيال     مى كنند كه نه، حق همين 

است. لكن ُعَقال باید فكر كنند ببينند كه اینها اساسشان چى هست؟   
                                                       چه مى خواهند بگویند؟ 

البته من هم، آن طورى كه مى گفتند، بسيار متعجب شدم كه من     قم را مى شناسم.
من كه، تو قم بزرگ شدم. من قبل از این كه همة شما تقریباً متولّد بشوید     آمدم قم، و 
همان جا هم بودم و هستم. حاال هم هر وقتى كه حالم مساعد بشود باز مى آیم     پيش شما. 

من مى دانم كه شما قمى ها به این زودى از اسالم دست برنمى دارید. 
                                            و به هيچ     وجه هم دست برنمى دارید. 

  مخالفت با اصل روحانيت و تسليم كشور به اجانب 
  من این را یك كلمه اى است كه مى گویم براى زمان هاى بعد كه شما بعد از من هم     توجه 

به این معنا داشته باشيد. 
هر روزى كه دیدید شخصى یا گروهى یا جبهه اى یا حزبى،     هر كس، بر خالف روحانيت 
چيزى گفتـ  یك وقت یك نفر است به خالف یك كسى     با یك كسى دعوا دارد، به خالف 
او مى گوید، صحبت نيست ـ به خالف روحانيت یك      چيزى گفت، یا به خالف كسى كه 
منشأ اثر است در روحانيت، از حاال تا هر وقت كه شما     بودید و بعد نسل هاى آینده هم 

۱ - گالدستون، نخست وزير انگلستان در اواخر قرن نوزدهم میالدی
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آمدند، هر وقت كسى بر خالف اصل روحانيت كه گفت     روحانيت باید برود منزوى بشود، 
این معناى این كه برود در مساجد ـ با این كه گفتم     نمى گذارند این را، لكن برود در 
مسجد همان مشغول نماز بشودـ  یا به شخصى كه در     روحانيت مؤثر است، مورد توجه 
مردم است و مؤثر است در روحانيت، اگر قلمى یا بيانى     این را خواست بشكند؛ این 
نظرش به این شخص نيست، نظرش به آن گروه هم نيست؛     این نظرش به این است 
كه این قشر كه مخالف با اساسى است كه آنها دارند، مخالف با این     است كه مملكت 

اسالمى تحت سلطة غير باشد. 
قرآن امر فرموده است كه نباید باشد. و     این كالم قرآن را منتشر مى كند. اینهایى كه 

با اصل روحانيت ولو به صورت این كه:
                                                  ''نه، ما     مى خواهيم احترام اینها محفوظ باشد،

  اگر اینها وارد در سياست بشوند احترامشان از بين     مى رود پيش مردم، 
  و ما ميل داریم احترامشان محفوظ باشد.''

 با این دوز و َكلَك ها   مى خواهند روحانيت را از صحنه بيرون كنند و كشور شما را تسليم 
كنند یا به طرف شرق،     یا به طرف غرب، اساس این است. و االّ با چهار ذرع ِچلْوارى 1كسى 
مخالفت نمى كند.     روحانى هم از خود اینهاست. پيش همين هاست. چطور وقتى رضاخان 

مى آید، َمْطَمح2     نظرش روحانيين هست؟ 
آن كه تعليم به او مى داد چطور این را، اینها را مطمح نظر قرار     دادند؟ چطور حاال 
وقتى كه آقایان مى خواهند دلسوزى كنند مى گویند روحانيين بروند     كنار؟ خوب بروند 
كنار، رفتند كنار. شما مى گذارید اینها تو مسجدها باشند؟ یا این كه تو     مسجد هم وقتى كه 
آمده است یك آقایى دارد نماز مى خواند، یك دسته اى پا مى شوند     مى آیند و مى ایستند 

نماز مى خوانند براى شكستن این نماز. براى بيرون كردن این     روحانى از مسجد. 
مى خواهند این سنگر را از شما بگيرند.

  مسجد یك سنگر اسالمى است و محراب محل جنگ است، حرب است.
 این را   مى خواهند از دست شما بگيرند. ميزان هم همين نيست كه این را بگيرند. 
                                                 اینها مقدمه      است. و االّ هى بروید نماز بخوانيد. 

۱ - کنايه از عّمامة روحانیون است. 
۲- نظرگاه، محل نظاره، محل توجه
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  نقش مساجد و اتحاد روحانی و دانشگاهی 
  اما اینها از مسجد بد دیدند، خصوصاً در این دو سه سال اخير. در این دو سه سال     اخير، 

مسجد یك محلى بود كه مردم را به نهضت و به قيام بر ضد ظلم تهييج مى كرد. 
اینها   مى خواهند این سنگر را بگيرند. خوب، این را گرفتند، رها مى كنند؟ 

دانشگاه هم از باب     این كه در دنيا مثالً دانشگاه اگر نباشد خوب نيست، یك دانشگاهى 
مى خواهند درست     كنند مثل دانشگاه زمان آریامهر، كه آنهایى كه از آن بيرون مى آیند، 
همان هایى باشند كه در     خدمت غرب باشند. اكثراً این طور است. یا در خدمت شرق 
باشند. دانشگاه هم   مى خواهند در خدمت آنها باشد. و حكومتى هم كه روى كار مى آید و 

مجلس شورایى     هم كه روى كار مى آید، آن هم در خدمت آنها باشد. 
وقتى این َمصادر در خدمت آنها     واقع شد، مردم این ملتـ  كارگر، كشاورز، بازارى، 

همهـ  چيزهایى كه اینها به دست     مى آورند، در خدمت آنهاست. 
آنها اساس را مى خواهند بگيرند. و هر چيز را   مى خواهند یك كارى كنند كه غربى بشود. 
استعمارى بشود، اینها مى خواهند این كار را     بكنند. مطلب این نيست كه اینها با آخوند بدند. 

با آخوند بدند، چون با اسالم بدند
با آخوند بدند براى این كه با اسالم بدند.     مى بينند آخوند براى اسالم دارد چه مى كند، 

چهارتا آخوند هم بد است، جهنم! اما     نمى گویند چهارتا آخوند، مى گویند روحانيون. 
وضع این طورى است. این یك نقشه اى     نيست كه حاال كشيده باشند. این نقشه اى 
است كه بعد از آن كه دیدند كه در این صد سال،     صد سال آخر، دیدند كه یك همچو 

قدرت هایى موجود است، خوب، باید این قدرت را     بشكنند تا راه آنها باز بشود. 
تا یك همچو قدرتى هست، تا وقتى كه روحانى با دانشگاهى     همراه هست، 

تا وقتى كه بازارى با روحانى، با دانشگاهى، همراه هستند، 
تا وقتى كه ملت     همة گروه هایشان با دولت، با همة ارگان هاى دولتى موافق هستند، 

خوب، نمى توانند آنها     كارى بكنند. 
نمى توانند آنها آسيب برسانند به یك كشورى كه همة قشرهایش با هم     مجتمع اند. 

دنيا اجازه نمى دهد به آنها.
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باید چه بكنند؟ باید ُخرده ُخرده جلو بيایند. یك     قدم جلو بيایند و سنگرگيرى كنند. مثل 
همين هایى كه حاال در مرز، این كار را مى كنند. یك      قدم مى آیند جلو، سنگر مى گيرند، 

بعد مى روند سراغ یكى دیگر. حاال یك روحانى، دو     روحانى را بكوبند. 
دیروز كسى به من گفتـ  پریروز یا دیروز كهـ  یك كسى مى گوید كه     این كه در رادیو 
مى بينيد كه مردم چيز جمع مى كنند، مردم جمع مى كنند مى دهند، اینها را     این آخوندها 

مى خورند، اصالً نمى فرستند به آنها.
را، فردا  ببرند. حاال فرض كنيد روحانى  اینها مى خواهند یك قدم یك قدم     پيش 
دانشگاهى، پس فردا دولت را در     تظاهراتشان. به دولت هم تعرُّض بوده، ناشى گرى كردند. 
اینها مى خواهند كه آنهایى كه     براى اسالم دارند خدمت مى كنند، اینها را یكى یكى خلع 
سالح كنند، بعد بماند یك     اشخاصى كه هيچ كارى به این كارها ندارند و دخالتى در امور 

ندارند و اگر عالَم را آب     ببرد، آنها را خواب مى برد.
اینها نقشة صحيح پيش خودشان درست كرده اند از زمان هاى     سابق براى حاال، و حاال 

بدتر دیدند. 
حاال از اسالم به حسب خارج دیدند چه جورى شد.     

دیدند كه اسالم همة قدرتمندها را از بين برد و بيرون كرد. 
وقتى دیدند اسالم یك همچو     كاره اى است، با اسالم اینها مخالفت مى خواهند بكنند. 
من این نصيحتى كه مى كنم، براى شماست و براى نسل هاى آینده كه بدانند این را كه:

     هر وقت یك قلم فاسدى خواست مطلق روحانيت را از بين ببرد، 
یا به یك صورتى     منزوى كند، 

یا روحانى كه در بين ملت مؤثر است، او را خواست كه منعزل كند، 
این روى     آن نقشه دارد عمل مى كند. روى نقشه اى كه داشتند و دارند و خواهند داشت. 

و همة ما     باید بيدار باشيم.
توجه داشته باشيم كه این طور نشود كه یك وقت ما را متشتّت كنند باز. و     ماها را رو به هم 
قرار بدهند. و یك دسته اى از آن طرف و یك دسته اى از این طرف و     یك دسته اى از آن طرف 

فریاد كنند. و یك دسته از این طرف فریاد كنند. ماها را مقابل     هم قرار بدهند،
                                                                        و نتيجه را آنها بگيرند. 



همگام با انقالب اسالمی310

  نابود كردن اسالم با نام اسالم 
من به همة ملت این سفارش را مى كنم. به همه ملت هایى كه در دنيا هستند سفارش     مى كنم. 
به همة ملت هایى كه در آتيه خواهند آمد سفارش مى كنم، كه اساس این است كه     اسالم 
مخالف با مقاصدشان است. و اسالم باید یا نباشد یا چنان چه یك صورتى باشد به      دست 
اشخاصى باشد كه از اسالم هيچ اطالعى ندارند، یك آیه از قرآن را مى گيرند،     یك جمله از نهج 
البالغه را مى گيرند و به دیگرهایش هيچ كارى ندارند. و با آن یك     جمله مى خواهند نهج البالغه 
و قرآن كریم و اسالم را از بين ببرند. این جمالتى كه از     دهان بعضى از این منحرفين در مى آید، 
در و دیوارهاى عراق این جمالت هست.ـ  همين     حزب بعث كافرـ  این جمالتى كه این اشخاص 
منحرف در این جا ذكر مى كنند، در     دیوارهاى نجف هم، در دیوارهاى سایر بالد هم، در كربال 
هم بعضى هایشان را من خودم     دیدم. این جمالت نه این است كه اینها به اسالم عقيده دارند. 

حزب بعث، اسالم را     مخالف خودش مى داند.
نه این كه اینها با اسالم آشنا هستند.

اینها مى خواهند با شمشير     اسالم، اسالم را از بين ببرند. 
همين ها هم كه در این جا هستند و سينه مى زنند براى اسالم،     بعضى شان با شمشير اسالم 
مى خواهند اسالم را از بين ببرند. و االّ مسأله اگر یك مسأله اى     بود، و مثالً فرض كنيد كه با 

روحانى ها مخالف بودند، روحانى ها هم فرض كنيد بد بودند.     كى حرف مى زد؟ 
اگر مسأله این بود. اما مسأله این نيست، مسأله این است كه قرآن را به     بازى مى گيرند! 

این كه یك كلمه از قرآن را مى گيرد و به باقى اش مى گوید من كار ندارم.     

واعظ بی اطالع
حاال یادم آمد از یك نفرى كه من در جوانى مى خواستم مشرَّف شوم حضرت     عبدالعظيم؛ 
م  یك نفر واعظ خيلى مقتدر، خيلى واعظ اما به اسالم خيلى كار نداشت. وقتى     دید من معمَّ
تا     حضرت  اتوبوس مى خواستيم  با  ما  پهلوى من.  بنشين  این جا  بيا  به من گفت  هستم، 
عبدالعظيم برویم. وقتى كه حرف هایى زد و چيزهایى گفت و من هم گوش كردم.     تا نزدیك 

شد به حضرت عبدالعظيم به شوفر گفت:
- زود برو نماز مغرب قضا مى شود.
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 با     این كه اول مغرب بود. من به او گفتم:
 - نماز مغرب كه حاال قضا نمى شود. 

گفت: 
- یك     روایتى دارد كه اگر تأخير بيندازند، چه مى شود.

 گفتم: 
- خوب، آخر روایات دیگرى هم     هست. 

گفت: 
- من به آنها كارى ندارم. 

مسأله این است، مى گوید از نهج البالغه این     كلمه اش را قبول دارم، باقى اش را قبول ندارم. 
از قرآن هم این را نمى گوید این را ندارد.     از قرآن یك كلمه اش را، یك جمله را مى گيرد، اما 
ر دارد، در     خود قرآن تفسير دارد، در روایات دارد از چيزهایى كه  نمى داند كه این جمله ُمفسِّ

در این زمان واقع شده. این هم      براى شكستن اسالم و روحانيت است.
 همين چيزهایى است كه همة این اشخاص     منحرف ادعا مى كنند كه ما اسالم را 

مى خواهيم بگویيم، اسالم غير آن اسالم ُسنَّتى. 
یكى     از مصيبت ها این است كه:

 یك آدمى كه از اسالم نمى داند اسالم با سين است یا با صاد،
 از     اسالم بى اطالع است، از مدارك اسالم بى اطالع است،

 این یك كلمه را برمى دارد و     مى رود پيش جوانان، مى خواند و داد مى زند و فریاد مى زند. 
و جوان ها را وادار به یك     كارى مى كند. 

یك نفر فقيهى كه 60 سال عمرش را صرف كرده در فقه و در مدارك     فقه، حاال هم 
وقتى كه مى رسد به یك حكمى و مى بيند كه روى مدارك نمى تواند به طور     َجْزم بشود   ]  حكم 

كرد  [  ، باز با احتياط از كنارش رد مى شود.
 لكن این آدمى كه یك روز     ننشسته در فقه نظر بكند، و نمى تواند بنشيند نظر بكند، 
یك همچو آدم هایى خيال     مى كنند كه حاالیى كه مثالً انقالب شده، باید اسالم هم انقالب 
بشود. اسالم هم باید این     جورى بشود. اینها نمى فهمند یا بسياریشان هم فهميده هستند، 
لكن مى خواهند اساس را     از بين ببرند، احكام اسالم را یكى یكى مى خواهند از بين ببرند. 
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توجه داشته باشيد شما     برادرها! 
من مى دانم كه شما قمى هاـ  كه خدا حفظتان كندـ  و همه بازارى هاى ایران، تهران،     یزد، 
همه جا، اینها عالقه مندند به اسالم. اینها زحمت كشيدند، خون دادند، جوان دادند     براى 
اسالم. اینهایى كه همه چيزشان را براى اسالم دادند و حاال هم دارند مى دهند.     اینهایى كه 
جوان هایشان را مى فرستند به سر حد و مى بينند در َمْعَرض خطر است. در     معرض كشته 
شدن است، و بعد هم اگر كشته بشود تبریك مى گویند. یك همچو ملتى كه     براى اسالم 
این طور فداكارى كرده است، نخواهد كسى توانست كه به این زودى ها     منحرفش كند. باز 
دو سال نگذشته این را منحرف كند و برگرداند از اسالم. این كه نخواهد     شد، لكن شياطين 

نقشه مى كشند براى صد سال بعد از این. آنها حوصله شان زیاد است. 
از     حاال نقشه مى كشند. خوب، وقتى كه این نقشه عمل بشود ولـو 50 سـال، 100 سـال 
دیگر،     اینها نقشه هایش را مى كشند. از حاال شروع مى كنند یكى یكى این مسجد را خالى اش     كنند. 

آن مسجد را خالى كنند. آن را عوضش یك نفر آدمى كه از اسالم اطالع ندارد،
                                                    و     نمى داند نماز هم چند ركعت است،  
                                                             مى رود نماز مى خواند برایشان. 

بعد این، یكى یكى،      وقتى اینها   ]  از بين رفت  [   بعد مى روند سراغ یكى دیگر. 
ما باید در این زمان و نسل هاى     آتيه باید در زمان هاى خودشان توجه به این داشته 

باشند كه شياطين در كمين اند. 
شياطين     دنبال این هستند كه این اسالم را بشكنند. 

شياطين آن چه كه از اسالم دیدند،
از هيچى     ندیدند. 

در عين حالى كه روحانيت مسيح مثل روحانيت اسالم نيست. آنها روحانيتى     است كه 
فقط در كليساست. اینها مع ذلك همان روحانيت آن جا را هم در آن وقت     شكستند. همان 
مقدار از روحانيت كمى كه در آن جا بود. باز آن را شكستند و گفتند باید     شما بروید تو 

كليسا و مشغول عبادت بشوید، آن هم سياست را به امپراتور واگذار كنيد.     
همين حرفى است كه پریروز در قم گفتند. این همانى است كه انگليس ها سابقاً و 

آمریكا هم     حاال دارد مى گوید و دیگران هم مى گویند. 
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حکومت اسالم، ضامن سعادت ملت ها 
ما باید و نسل هاى آتيه باید متوجه باشند كه این اسالم را حفظش كنند. در زیر 

پرچم     اسالم مجتمع بشوند، و اسالم همه چيز دارد؛ اسالم هم دنيا دارد، هم آخرت دارد. 
اسالم     همة بُْعدها را نظر به آن دارد. حكومت اسالمى مثل حكومت هاى دیگر نيست 

كه فقط به     یك بُْعد نظر داشته باشند. 
حكومت اسالمى حكومتى است كه همه اگر ان شاءاهلل پياده     بشود، ان شاءاهلل چنان چه 
موفق بشود این ملت و اسالم به آن طورى كه هست، به آن طورى     كه بر پيغمبر اكرم نازل 

شده است قرآن كریم، احادیث ائمه، احادیث اسالم، به آن طور     اگر بشود، 
           سعادت دنيا و آخرت ملت ها را ضمانت كرده است و مى كند. 

  
انقالب ایران، پُر ثمر و كم ضایعه 

البته یك انقالب وقتى كه واقع مى شود، هيچ كس نباید توقع داشته باشد كه فرداى 
آن     انقالب، همة كارها درست بشود؛ این امر غير معقولى است. 

انقالب شوروى كه شصت و     چهارمين سالش وارد شد، باز هم نتوانستند درست اداره اش 
كنند. و انقالب هاى دیگرى كه   20 سال، 10 سال از آن مى گذرد، باز نتوانستند كه مهارش 

كنند. 
این انقالب براى این كه     انقالبى نبوده است كه یك حزبى این انقالب را درست كرده 
باشد، یك گروهى این        انقالب را درست كرده باشد؛ انقالبى بوده است كه از متن خود ملت 

بوده است و براى     اسالم بوده است.
 وقتى انقالبى براى اسالم شد و از متن خود جامعه شد، این آن انقالب ها و     آن اثراتى كه 

بعد از انقالب در جاهاى دیگر هست، كمتر دارد، اما نمى شود كه هيچ نداشته     باشد. 
در یك انقالب اسالمى یك عّدة كثيرى هستند. كثير، فى الجمله اى هستند كه اینها     محروم 
مى شوند از آن دزدى ها و از آن كاله بردارى ها؛ اینها مخالف اند. خارجى ها هم كه     محروم 
شدند از آن چپاول گریشان، آنها هم دست بردار نيستند. آنها هم ُعّمال دارند در     این جا و دار 
و دسته دارند. این دارودسته ها كه وقتى جمع شدند و به هم پيوستند، خوب،     یك جمعيتى 

هستند. اما نه این است كه در مقابل این سيل خروشان ملت چيزى باشند. 



همگام با انقالب اسالمی314

انقالب بی نظير
تا امروز شما هيچ انقالبى را پيدا نخواهيد كرد كه مثل انقالب ایران پرثمر و كم 
ضایعه      ]  باشد  [   انقالب ها كه مى شده است، یك ميليون جمعيت را یك وقت مى گذاشتند 
جلو     مسلسل مى كشتند. تمام مطبوعات از بين مى رفت. تمام حزب ها را تعطيل مى كردند 

و     سرانشان را حبس مى كردند. 
در یك نوشته اى كه چند وقت پيش از این پيش من آورد،     كه حاال درست هم همه اش 
را یادم نيست، نوشته بود كه یك ميليون كشته و یك ميليون و     نيم هم حبسى؛ تمام 
روزنامه ها تعطيل؛ یك روزنامه، دو تا روزنامه دولتى َهستش. تمام     درها را در اول انقالب 

مى بندند به روى خودشان و مشغول مى شوند به جنایت. 

فضای سياسی كشور قبل از انقالب 
كه  نبود  ایران  مثل  انقالبى  هيچ  كنيد،  را كه مالحظه  انقالباتى  دنيا  تمام  در  شما 
به اتكاى     این كه مردم ُمْسلِم اند و مردم خودشان انقالب كردند، درها باز بود بر همة 
جمعيت ها.     مطبوعات تا چند ماه باز بود. هر كس هر چه مى خواست مى نوشت. حاال هم 
بعضى ها كه     منحرف اند، دارند مى نویسند. و در عرض 2 سال كه بر این مملكت گذشته 
است و     انقالب گذشته است، تمام   ]  ارگان هایى  [   كه باید بشود، مجلس و رئيس جمهورش، 

همه     چيزش درست شده و همه را هم مردم رأى داده اند.
بعد از این كه مدت ها حكومت عراق نه     قانون داشت، نه مجلس داشت، نه چيز دیگر، 
فقط یك مجلس انقالب بود و با همة     خشونت ها كارها را انجام مى دادند. بعد كه مى خواستند 
مجلس درست بكنند و رأى     بگيرند، اعالم كردند كه هر كس رأى ندهد، یا در مجلسشان 
از قرارى كه یكى از علما      گفت، این را كه آمده بود از آن جا، در مجلسشان گذراندند كه 
هر كس مخالفت، به هر     جور مخالفتى بكند، حكمش اعدام است؛ یعنى اگر به شما بگویند 
كه امروز شما بروید     آن جا، شما نروید، حكمتان اعدام است. نه مخالف دولت، مخالف با این 
مثالً سازمان     امنيت یك چيزى بگویند. بگویند شما نماز نرو، چنان چه این طور شد.ـ  یكى از 
علماى     آن جا به او گفتند نماز نرو، نماز رفت. او را با یك عده اى گرفتند، خودش را كشتندـ  
آن     عده را هم حبس كردند. اینها هم یك همچو اعالم مى كردند كه هر كس مخالفت كند 
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با     امر حاكم، حكمش اعدام است، و بعد اعالم كردند كه هر كس رأى ندهد، حكمش     اعدام 
است. رأى دادنشان این جورى بود. رأى آزاد یعنى آزادى كه یا رأى بدهى یا     كشته بشوى؟! 
ایران از سى و پنج ميليون جمعيت، بيست و دو ميليون رأى داد بر     جمهورى اسالمى. 
سابقه در دنيا ندارد. سابقه ندارد از سى و پنج ميليون جمعيت، بيست و     دو ميليون رأى 

دادند بر جمهورى اسالمى.
 این معنایش این است كه اتفاق آرا بوده     است، لكن آن عدة دیگر همچو هست و 

مریض هست و غيره، یك همچو وضعى است.     كجا ما یك همچو چيزى داریم؟
                             حفظ كنيد یك همچو وحدتى را. نگهش دارید این را.     

اینهایى كه نِْق مى زنند براى نمى دانم چه و چه، اینها متوجه نيستند كه این صف ها، اآلن 
در     شوروى به یك كسى كه این جا بود، خودش گفت نوشته، گفت پسر من آن جاست. و 
به من     نوشته، نوشته این صف ها در آن جا هست. در شوروى كه شصت و چند سال است 

انقالب     كرده است، و به خيال خود، انقالب این چيزها را دارد. 
شما اسالم را مى خواهيد. 

اسالم كه مى خواهيد زنده كنيد، البته فداكارى مى خواهد،
     بدون فداكارى كه نمى شود آدم یك اسالمى را زنده كند. 

همين فداكارى بود كه در صدر     اسالم خود پيغمبر اسالم و اولياى اسالم كردند. 
                                                                حاال نوبت شماست؛ نوبت ماست. 

ان شاءاهلل خداوند همة شما را تأیيد كند. موفق باشيد. مؤید باشيد. 
و این را هم باز     تاكيد كنم كه ان شاءاهلل فردا و پس فردا كه راه پيمایى هایى هست. عزادارى ها 
باید باشد. منتها     عزادارى یك وقت در یك جایى است و یك وقت همه تو خيابان ها عزادارى 

مى كنند.     ان شاءاهلل همه مؤید و موفق باشيد. «1

شأن و  اعتبار شهید و شهادت

یکی از سخنان کوتاه و پر نکتة حضرت امام که در 20 دی ماه 1359 ایراد کرده اند، در 
جمع مسئوالن بنیاد شهید و جمعی از خانواده های معّظم شهداست. 

۱- صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳57
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امام در این سخنرانی ضمن تأکید چند باره در مورد اهمیت دادن به شهدا، از قول پیامبر)ص( 
نقل کرده اند که:

- برای شهید هفت درجه است. اولین منزل و درجه این که هر قطره ای که از خون او بر 
زمین بریزد، تمام گناهانی که کرده است آمرزیده می شود.

و آخرین خصلتی است که اشاره می فرمایند:
- شهید نظر می کند به وجه اهلل ... 

شاید نکته این باشد که حجاب هایی که بین ما و حق تعالی هست... این که حجابی که خود 
انسان است. ما خودمان حجاب هستیم بین خودمان و وجه  اهلل...

حافظ چه خوش سروده است: 
ميـانعاشقومعشوقهيـچحايلنيستتوخودحجابخودیحافظازميانبرخيز

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 
شهيد نظر می كند به وجه اهلل

  ارزش هر خدمتى، موافق ارزش آن كسى است كه برایش خدمت مى كنيم. 
هر كس     هر خدمتى در راه خدا براى خلق خدا بكند،

 این ارزش دارد. 
لكن ارزش ها مختلف هستند     به ارزش آنهایى كه:

براى آنها خدمت مى كنيم. 
همة بنيادهایى كه براى خدا در راه اسالم     به كشور خودشان خدمت مى كنند، و همة 
اشخاصى كه براى اعتالى كلمة اسالم خدمت     مى كنند، همة آنها پيش خداى تبارك و 

تعالى ارزش دارد و مورد عنایت حق تعالىـ  ان   شاءاهللـ  خواهند شد. 
لكن ارزش بنياد شهيد، خدمت به شهيد و خدمت به بازماندگان     شهيد و خدمت به 
آنهایى كه در راه اسالم براى فداكارى حاضر شدند، لكن معلول شدند     و عضوى از اعضاى 

خودشان را از دست دادند یا جراحاتى بر آنها وارد شده است؛  
   ارزش این خدمت كه براى شهداى اسالم و براى فداكاران اسالم انجام مى گيرد، 

شاید از     سایر ارزش ها بيشتر باشد. 
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دربارة شهيد آن قدر از اسالم و از اولياى اسالم روایات وارد     شده است در فضل 
شهادت كه انسان متحير مى شود. 

من بعضى از یك روایت را براى     شما ترجمه مى كنم تا بدانيد كه شما در خدمت چه 
اشخاصى هستيد، و بنياد شما چه     ارزشى دارد. 

در روایتى از رسول اكرم)ص( نقل شده است كه     براى شهيد هفت خصلت است كه 
اّولى آن عبارت است از این كه:

- اول قطره اى كه از خون     او به زمين بریزد، تمام گناهانى كه كرده است آمرزیده مى شود.
 و مهم آن، آخرین     خصلتى است كه مى فرماید. مى فرمایندـ  به حسب این روایتـ  كه:
- شهيد نظر مى كند به      وجه اهلل1 و این نظر به وجه اهلل راحت است براى هر نبى و هر شهيد. 

ما خودمان حجاب هستيم
شاید نكته این باشد     كه حجاب هایى كه بين ما و حق تعالى هست و وجه اهلل است و 

تجليات حق تعالى هست،     تمام این حجاب ها منتهى مى شوند به حجاب خود انسان.
انسان خودش حجاب بزرگى     است كه همة حجاب هایى كه هست، چه آن حجاب هایى 
كه از ظلمت باشند و آن حجاب هایى     كه از نور باشند منتهى مى شود به این كه حجابى كه 

خود انسان است. 
ما خودمان حجاب     هستيم بين خودمان و وجه اهلل. 

و اگر كسى فى سبيل اهلل و در راه خدا این حجاب را داد، 
    این حجاب را شكست، و آن چه كه داشت كه عبارت از حيات خودش بود تقدیم كرد،  

   این مبدأ همة حجاب ها را شكسته است، خود را شكسته است، 
خودبينى و شخصيت     خودش را شكسته است و تقدیم كرده است. 

و چون براى خدا جهاد كرده است و براى     خدا دفاع كرده است از كشور خدا و از آیين الهى؛
 و هرچه داشته است در طبق اخالص     گذاشته و تقدیم كرده است، 

خود را داده است، 
این حجاب شكسته مى شود. 

۱- وسايل الشیعه، کتاب جهاد، ج۱5، ص۱6، ح۲0 - که در آن جا هفتمین خصلت شهید اين گونه بیان شده: 
»َيْنُظُر فی َوْجِه اهلّل ، وانَُّه راَحٌة لِکلِّ نَبٍی َو َشهیٍد...«
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شهدا،     شهدایى كه خداى تبارك و تعالى و در سبيل خداى تبارك و تعالى و راه خداى 
تبارك و     تعالى جان خودشان را تقدیم مى كنند، 
                 و آن چه كه در دستشان است،

                 و باالترین چيزى     است كه آنها دارند، 
                                                                       تقدیم خدا مى كنند،

                               در عوض خداى تبارك و تعالى این حجاب كه     برداشته شد،
                                                                                  جلوه مى كند براى آنها، 
                                                                                 تجلى مى كند براى آنها. 

چنان چه براى انبيا هم چون     همه چيز را در راه خدا مى خواهند، 
                و آنها خودى را نمى    بينند و خود را از خدا مى بينند، 

                و     براى خودشان شخصيتى قایل نيستند، 
                                                  حيثيتى قایل نيستند در مقابل حق تعالى. 
                                                               آنها هم     حجاب را برمى دارند.

  َفَلّما َتَجّلى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكاً 1 
تجلى مى كند خداى تبارك و تعالى در     كوه طور و یا در َجبَل انيّت خوِد موسى و موسى 
»َصْعق«  2    ]  برایش پيش مى آید  [  . آنها در     حال حيات، انبيا و اوليا نظير انبيا و تالى تِلو  3   انبيا در 
زمان حياتشان آن چيزهایى كه      حجاب بوده است بين آنها و بين حق تعالى مى شكنند و 

َصْعق براى آنها حاصل مى شود و     موت اختيارى براى آنها حاصل مى شود. 
خداى تبارك و تعالى بر آنها تجلى مى كند، و     نگاه مى كنند به حسب آن نگاه عقلى، 

باطنى و روحى و عرفانى، و ادراك مى كنند و     مشاهده مى كنند جلوة حق تعالى را، 
                                 و شهيد هم به حسب این روایتى كه وارد شده است،   

                                  نظير انبيا، 
                                وقتى كه شهيد شد چون همه چيز را در راه خدا داده است، 

خداى تبارك و     تعالى جلوه مى كند به او و آن هم »یَنُْظُر اِلى« جلوة خدا، الى َوْجِه اهلل 

۱- سورة اعراف، آية 4۳ - پس آن گاه که نور خدا بر کوه تابش کرد، کوه را مندّك و متالشی ساخت.
۲- َصْعق: بیهوش از شدت ترس يا از شنیدن صدای خوف انگیز 

۳- تالی تِلْو: نظیر، ِمثل
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این آخر چيزى است     كه براى انسان، آخر كمالى است كه براى انسان هست.
دراین روایتى كه در كافى1 نقل     شده است، در این روایت،
                                انبيا را مقارن شهدا قرار داده است،

                                كه در جلوه اى كه حق     تعالى مى كند بر انبيا، 
                                              همان جلوه را هم بر شهدا مى كند. 

شهيد هم:
   َيْنُظُر اِلى َوْجِه اهلل2  

و     حجاب را شكسته است. همان طورى كه انبيا حجاب ها را شكسته بودند. و آخر 
منزلى است     كه براى انسان ممكن است باشد. مژده داده اند كه براى شهدا،

                                            این آخر منزلى كه براى انبيا     هم هست، 
                                     شهدا هم به حسب حدود وجودى خودشان،

                                                                                به این آخر منزل مى رسند. 

  برتری ارزش خدمت به شهيد بر سایر خدمت ها 
    بنياد شهيد از همة بنيادها افضل است، براى این كه شهيد از همة افراد افضل است.     

خدمت در بنياد شهيد،
در رأس خدمت ها هست. 

همه خدمت مى كنند و همه براى خدا و     براى همه فضل است و براى همه ارزش هست 
در بارگاه الهى. 

همة خدمت گزارهایى كه     خدمت مى كنند، آنهایى كه خدمت مى كنند براى جنگ زده ها 
آنها هم خدمتشان براى     فداكاران است.

 این جنگ زده ها كه اآلن در ایران هستند و در خارج از وطنشان هستند     راجع به اینها 
هم هر كس خدمت بكند، خدمت به فداكاران است، لكن:

 خدمت به شهيد  ،
   ارزشش بيشتر از همة خدمت هاست.

۱- اين روايت را صاحب وسائل از تهذيب شیخ طوسی، ج6، ص۱۲۱، ح۳، نقل کرده و در کافی نقل نشده است. 
۲- نظر می کند به جلوة خدا
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معلولى كه جان خودش را در دست گرفته و تقدیم     كرده است، لكن موفق نشده 
است به شهادت، آن هم فداكارى خودش را كرده است. 

شما      كه خدمت به شهيد مى كنيد و بنياد شما كه بنياد شهيد است، قدر این بنياد را 
بدانيد و قدر     این خدمت را بدانيد.

 براى كم كسى این طور مطلبى كه براى شهيد گفته شده است، براى     كم كسى هست.
                                                                           آنها را قرین انبيا قرار داده اند. 
                                                    خدمت شما به آنها خدمت به نبى اكرم     است. 
                                                                                         خدمت به انبياست. 
بدانيد كه شما در راه شهيد دارید خدمت مى كنيد. و بنياد شما     بنياد شهيد است. و: 

شهيد، افضل است.
 شهادت از همة چيزها  ]  افضل است  [  .

 و باز در     روایتى است كه:
- هر خوبى باالتر از او هم خوبى هست تا برسد به قتل در راه خدا؛ شهادت     در راه خدا. 
                                                                  باالتر از او دیگر خوبى در كار نيست. 
و معلوم   ]  است  [   نكته اش براى این كه،     كسى كه همه چيزش را براى خدا تقدیم كرده 

است و حيات كه باالترین سرمایه است     براى او در این عالم، تقدیم كرده است. 
                                 دیگر از این بِرّ 1 و از این خوبى باالتر نمى شود     باشد.

شما خدمت مى كنيد به انسان هایى و به كسانى كه وابسته هستند به این شهدا و شهدا     به آنها 
عالقه دارند. و اآلن هم شهيد هستند نسبت به آنها، و خدمت شما ارزشمندترین     خدمت هاست 

كه تصور مى شود، به حسب این طور روایات. 

  توصية ملت به خدمت گزاری خانوادة شهدا 
    من اميدوارم كه همة ملت ما و همة افردى كه در سرتاسر كشور ما هستند، خدمت گزار     باشند 
به این كشور و خدمت گزار باشند به جمهورى اسالم. و خدمت گزارى آنها همان     مجاهدة در راه 

خداست. 
۱- بِّر: نیکی، نیکوکاری 
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و من اميدوارم كه همة آنها با مجاهدین در راه خدا شریك و     سهيم باشند، 
براى این كه آنها هم مجاهده مى كنند،

 ولو آن پيرزنى كه در اَقصى بالد1  دارد     یك خدمتى مى كند براى این مجاهدین. 
و یا یك پيرمردى كه در اقصى بالد دارد     خدمت مى كند براى این شهدا،

 و مجاهدین و بازماندگان شهدا. 
من اميدوارم كه خداوند     به همة آنها ثواب مجاهدین را عنایت بفرماید. 

و عمدة چيزى كه هست، این است كه:
 صادقانه خدمت كنيد، 

خدمت بكنيد، گمان      نكنيد كه شما یك كارى كه براى آنها انجام مى دهيد،
                                                                       یك منّتى بر آنها دارید. 

منّت آنها را     بكشيد، خدمت بكنيد، احترام بكنيد از آنها.
 اینها خانوادة شهدا هستند. 

و معلولين و     خانواده هاى معلولين كه ارزششان آن قدر است، 
و ما باید خدمت گزار به آنها باشيم. 

هر     عملى كه انجام مى دهيم، هر خدمتى كه به آنها انجام مى دهيم،
 عملى است كه در پيشگاه     خدا مقبول است. 

و ما باید با كمال خرسندى منّت آنها را بكشيم و خدمت به آنها بكنيم.   
مبادا یك وقتى یك كلمة درشتى گفته بشود به این بازماندگان شهدا، 

یا به این معلولين. 
و     باز كسانى كه عایلة معلولين اند، توجه داشته باشيد كه عملى را كه مى كنيد خالص 

و براى     خدا باشد.
 و براى آن كسى كه فداكار براى خدا بوده است، و جانش را در راه خدا اهدا     كرده 
است. شما خدمت به او مى كنيد و این خدمت به خداست. همان طورى كه ما منّت     خداى 
تبارك و تعالى را مى كشيم و عبادت او را مى كنيم، منّت اوست بر ما، و خداى     تبارك و 
تعالى منّت بر ما گذاشته است و ما را هدایت كرده است، و هر عملى كه بكنيم     منّت بر او 

۱- دورترين شهرها
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نداریم و او منّت بر ما دارد. این خدمت هم خدمت به خداى تبارك و تعالى و     مجاهدین 
در راه او و شهداى در راه اوست. و ما باید با سرو جان خدمت بكنيم. و ابداً در     نظرمان 
نياید كه ما یك كارى انجام دادیم. آنها جان خودشان را دادند و شما قدرتى كه     دارید، 
دارید خرج مى كنيد براى آنها. و من اميدوارم كه در راه خدا كه شد؛ ثواب     مجاهدین را 

به شما عنایت بفرماید خداى تبارك و تعالى. 
  والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته« 1

وظیفة    نیروهای مسلح در خدمت گزاری به مردم 

آخرین سخنرانی که از حضرت امام در این فصل می آوریم، نصحیت به قوای مسلّح اعم 
از سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی است.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ارتش تا اندازة زیادی دچار تشتت و تفرقه شده بود. زیرا 
گروهی از امرای ارتش از ترس محاکمه فرار کرده بودند. جمعی هم محاکمه شده و محکوم 
گردیدند. جمع قابل مالحظه ای هم بازنشسته شده و بقیة ارتش نیز پس از یک وقفة کوتاه به 

خود آمده و به پاسداری از کشور مشغول شدند.
این عده اکثریت قریب به اتفاق، قصد خدمت داشتند؛ هر چند بسیاری از آنها به طور مستمر 
زیرفشار فراریان ارتش و همکاران سابقشان که بازنشسته شده بودند، برای تمّرد قرار داشتند... 

بنابراین مسئولیت سپاه پاسداران و کمیته های انقالب بسیار زیاد بود. مع االسف گروهی 
غیرانقالبی که در بعضی از کمیته ها نفوذ کرده بودند، موجب آزردگی ارباب رجوع و مردم 

شدند؛ گرچه وظایف آنها صرفاً خدمت گزاری به مردم بود.
این سخنرانی کوتاه دارای معانی بلندی است که برای آحاد مردم و به خصوص برای آن 

دسته از مسئوالن که به مردم ظلم می کنند، عبرت انگیز است. شاعر می گوید: 
ظالمبهظلمخويشگرفتارمیشودازپيچوتابنيسترهايیكمندرا

»  بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  نيروهای نظامی و انتظامی و خدمت گزاری به مردم 

  من اوالً معذرت مى خواهم كه طوالنى نباید صحبت كنم و اطبّا از اصل صحبت بلكه     ممنوع 
۱ - صحیفة امام، ج ۱۳، ص5۱۳ - ۱۳59/۱0/۲0 
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كردند. لكن گاهى یك قدرى اش را اجازه داده اند و از شما آقایان تشكر مى كنم     كه در 
این جا آمدید تا بعضى مسائل را با هم صحبت كنيم.  

شما اكثراً وضع پليس و سایر قواى مسلّحه را، نظامى و انتظامى را در زمان سابق     مطلعيد؛ 
مطلعيد كه این قواى نظامى و انتظامى از ملت به طورى جدا بود كه هيچ كدام از     طبقات، 
چشم دیدن طبقة دیگر را نداشتند. و این نكته اش این بود كه سران پليس، سران     ارتش 
با كارهایى كه مى كردند  و سران شهربانى و سایر قواى مسلّحه، اشخاصى بودند كه 
و     كارهایى كه تحميل مى كردند به زیر دستان خودشان، وسایل نفرت ملت را از مطلق 

قواى     مسلّحه فراهم مى كردند.
شما مى دانيد كه وقتى یك پليس، یك پاسبان وارد بازار     مى شد، هم این مى خواست به 
مردم یك تحميالتى بكند، و هم مردم مى خواستند كه از     گير او فرار كنند و نفرت داشتند 
از او. در عين حالى كه پليس و همين طور ژاندارمرى و     همين طور ارتش، اینها به حسب 
وضع اّولى كه به وجود آمده است، این است كه اینها براى     كشور و براى ملت خدمت گزار 

باشند، نه حاكم.
اصل دولت هم همين است. حتى مثل     دولت حّقة حضرت امير)س( كه ولى امر بر همه 

چيز بود. مع ذلك آن     حكومتى كه در صدر اسالم بود، در خدمت مردم بود.
 این طور نبود كه حكومت بخواهد     حكومت كند و مردم همين طور بى خود اطاعت كنند.
این طور نبود كه حكومت بخواهد به      وسيلة قدرتى كه دارد، اجحاف كند به مردم و 

  ظلم كند كه مردم به واسطة آن ظلم از او     متنفر باشند. 
حکومت و خدمت گزاری به مردم 

   و اآلن هم كه وضع تغيير كرده است وـ  ان شاءاهللـ  اميدوارم كه دیگر این وضع     برنگردد 
به آن اوضاعى كه در سابق بود. 

وظيفة همة ما و همة شما و همة كسانى كه     دست اندركار امور مردم هستند، از دولت 
و از همه، این وضع را پيدا بكنند كه خودشان را     خدمت گزار بدانند. از آن نقطة اُولى كه 
آقاى بنى صدر  1   هستند تا آن مراتبى كه هستش،     حكومت ها باید خدمت گزار مردم باشند. 
مردم احساس كنند كه اینها به نفع آنها عمل     مى كنند. اگر مردم احساس این را بكنند 

۱- رئیس جمهور وقت 
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كه پليس براى حفظ مصالح آنهاست، پليس     نمى خواهد كه به آنها تحميلى بكند، مردم با 
آغوش باز پليس را در بر مى گيرند و از پليس     پشتيبانى مى كنند. 

سابق كه مالحظه كردید همچو مجلسى كه پليس و مردم دیگر و زن ها و     مردها و 
ملت، اینها در یك جا مجتمع نمى شدند، اینها همه از هم دورى مى جستند. و     لهذا اگر 
یك مشكلى پيدا مى شد براى دولت، عالوه بر این كه مردم همراهى نمى كردند،     هر چه 
مى توانستند كارشكنى مى كردند. براى این كه، پليس را در نظر آنها آن طور جلوه     داده 

بودند كه مثل گرگى است كه در گله مى خواهد بيفتد و شكار كند.
این تلخى اآلن در     ذایقة مردم هست. و لهذا به واسطة این معنا كه این تلخى هست 

شما آقایان خيلى باید     توجه بكنيد كه این تلخى را از ذایقة مردم بيرون كنيد. 
شما باید توجه بكنيد به این كه در     طول 50 سال اخير و خصوصاً این سال هاى اخير، 
مردم از این قواى نظامى، انتظامى كه     باید براى نظم باشد، براى انتظام باشد، چقدر زحمت 
دیده اند و چقدر بدى از اینها     دیده اند و سران اینها چقدر با مردم بد رفتار كرده اند. و 
سازمانى كه به اسم سازمان امنيت     است، چقدر امنيت را از بين این مردم جدا كرده بود. 
و مردم هميشه توجه به این داشتند     كه مبادا یك وقت بى خودى بيایند و ما را گرفتار 
كنند. این ذایقة تلخ اآلن هست باز هم،      تتمه اش هست. و لهذا شماها یك تكليف بزرگى 
گردنتان است كه باید این ذایقة تلخ را     برگردانيد به یك ذایقة شيرینى و آن با عمل 
شماست. با عمل ژاندارمرى است. با عمل     ارتش است، با عملتان مى توانيد كه شما كارى 
بكنيد كه مردم از یاد ببرند آن سختى ها و آن     زورگویى هاى سابق را، و این ذایقه هاى تلخ 

را شما شيرین كنيد با عمل خودتان، با رفتار     خودتان، با محبت خودتان.
همة شماها برادر هستيد. یك مملكت اسالمى همه شان با هم     برادر هستند. 

وقتى ما احساس این را بكنيم كه ما همه با هم برادر هستيم، با هم رفتارمان     خوب 
است. و اگر این احساس پيش بياید كه من آن باال هستم و دیگران باید اطاعت از     من 
بكنند، من رئيس شهربانى هستم و دیگران باید از من اطاعت بكنند و یك تكليفى     است، و 
بخواهيد با تكليف و تكلّف به مردم حكومت كنيد، این باز برمى گردد به آن     حاالت سابقه، 
و مردم از شما جدا مى شوند. و مردم وحشت از شما مى كنند. ترس در     دلشان پيدا مى شود 

وقتى شماها را مى بينند. 
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در زمان سابق من خيلى قصه ها یادم هست كه     آن قصه ها اگر یك كسى مى توانست 
مين،  بنویسد، طوالنى بود. شما نمى دانيد كه وقتى یك     پاسبان را از دور مى دیدند، خصوصاً معمَّ
یك پاسبان را از دور مى دیدند، چه حالى     به آنها دست مى داد. مى توانستند یك جا فرار كنند 
فرار مى كردند. این نبود جز این كه     باالیى ها این طور دستور مى دادند. خود پایينى ها هم 
این طور تربيت شده بودند. تربيت     اسالمى اصلش در كار نبود. یك تربيت هاى غربى، یك 

تربيت هایى كه از آن جا گرفته شده     بود بدهایش را این جا آورده بودند پياده كرده بودند. 

تالش غرب برای عقب نگه داشتن ممالک اسالمی 
  شما گمان نكنيد كه از غرب براى ما یك تحفه اى مى آورند. شما گمان نكنيد كه 
از     غرب براى ما چيزى مى آورند كه ما را مترقى كنند، ترقى به ما بدهند. غرب تا ما را 
در     سطح پایين نگه ندارد، نمى تواند از ما استفاده كند. كوشش آنها این است كه ماها، 
این     ممالك اسالمى، این ممالك مستضعف در یك سطح پایينى از همة امور باشيم. هر 
امرى     را كه آنها براى ما بياورند؛ یك امر استعمارى است؛ یعنى اگر طب را براى ما بياورند 
طب    استعمارى است. اگر دارو براى ما صادر كنند آن هم استعمارى است. اگر دانشگاه 

براى ما     بخواهند درست كنند آن هم دانشگاه استعمارى است. 
همه چيز را آنها مى خواهند به     طورى درست كنند كه براى خودشان نافع باشد. 
                                                    و ما چشم و گوش بسته تسليم آنها باشيم.  

  باید از روزگار رژیم سابق عبرت گرفت 
و اآلن كه به خواست خداى تبارك و تعالى، و به بركت اسالم ما از این قيد و بندها     خارج 
شدیم، باید خيلى متوجه باشيم به این كه مبادا ما را دوباره در این قيد و بندها قرار     بدهند. 
باید ما عبرت بگيریم از آن پليِس زمان محمدرضا و از آن ارتِش زمان محمدرضا     و از آن 
ژاندارمرِى زمان او، و ببينيم كه مردم با آنها چه جور بودند و آنها با مردم چه جور     بودند، 
و نتيجه اش چه شد. مردم با آنها مخالف بودند، آنها هم با مردم مخالف. مثل دو تا     دشمن 
با هم برخورد مى كردند. شما نمى دانيد، شماها كه اكثراً یادتان نيست آن زمان     سابق را 
كه وضع كالنترى ها چه جور بود. یك كسى كه مى خواست توى كالنترى برود     براى یك 

احتياجى، چقدر قلبش مى تپيد كه حاال مى رود در این جا چه خواهد شد. 
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این     وضع در زمان رضاخان خيلى شدید بود، در زمان دومى هم شدید بود كه انسان 
وقتى     كارى داشت، وقتى احتياجى داشت كه باید برود آن جا، عزا مى گرفت كه حاال چه 
بكنم     من. در این جا با من چه خواهند كرد. در حالى كه كالنترى ها باید مركز احتياجات 

مردم و     برآوردن احتياج مردم باشد. آن طور كردند و آن طور شدند، و:
     ما باید از این مسائل     تاریخى عبرت بگيریم و ما آن طور نباشيم، 
                                                                     تا آن طور نشویم. 

  نصيحت به نيروهای نظامی و انتظامی 
  برادرها! همة مردم با شما، با باالترى ها یك جورند. اگر با مردم خوب رفتار بكنيد،     براى 

خودتان هست. و اگر با مردم خداى نخواسته بد رفتار كنيد، به ضرر خود شماست.     
آن قدر كه ظالم ضرر مى برد از ظلمش، 
مظلوم از ظلم ظالم آن قدر ضرر نمى برد. 

ما و     شما یك روزى در بارگاه الهى، پيشگاه الهى خواهيم رفت و آن روز از ما سؤال 
خواهد     شد. و از شمایى كه پليس هستيد، از شغل شما و از عمل شما و از رفتار شما سؤال 

خواهد     شد. 
غفلت نكنيد از خدا، غفلت نكنيد از آن روزى كه همه محتاج هستيد. 

با برادرانتان     خوب رفتار كنيد، 
با ملتتان خوب رفتار كنيد.

 و خداى تبارك و تعالى به شما رحمت     خواهد كرد. 
ان شاءاهلل همه موفق باشيد و مؤید و پيروز باشيد. و از این كه شماها با این كه     باید 
در شهرها باشيد، لكن در موقعى كه كشورتان مبتال هست به جنگ، رفتيد آن جا و     وظيفة 
خودتان مى دانيد و وظيفة همه است كه در آن جا بروند و همكارى كنند با سایر     برادرها، و 

ـ ان شاءاهللـ  به زودى این اشرار را از مملكتتان بيرون كنيد.
من دعا مى كنم به شما     و خداوند توفيق به همه شما عنایت كند. 

  والسالم عليكم و رحمه اهلل1

۱- صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳69 - 59/8/۲8  



فصل هفتم
رویدادهای روزانة سال 1359





 59/01/01
امام خمينی:

حلول سال جدید را که ره آورد آن تمامیت ارکان جمهوری اسالمی است،
 به همة مستضعفین و ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم. 

ارادة خداوند متعال و له الشکر تعلق گرفت که این ملت مظلوم را از زیر بار 
ستم گری ها و جنایات حکومت طاغوتی و از زیر سلطة قدرت های ستم پیشه، 

خصوصاً دولت آمریکای جهان خوار نجات دهد. 
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲0۲(

59/01/06
1-  گزارش های لحظه به لحظه از فرار شاه به مصر

2-  در راه پیمایی های دیروز میلیون ها ایرانی توطئة آمریکا را محکوم کردند.
3-  راه پیمایی دیروز محکوم کردن توطئة آمریکا در پناه دادن به شاه سابق بود. 

4- حایزین اکثریت مطلق آرای کاندیداهای مجلس در تهران مشخص شدند:
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 14 نفر اول به ترتیب آرا عبارتند از:
 1- فخـرالدین حجـازی 2- دکتـر حسن حبیبی 3- مهنـدس بازرگان 
4- علـی اکبـر معیـن فر  5- سید علی خامنه ای 6- محمدجواد حجتی 

7- محمدجواد باهنر 8- حسن آیت 9-  علی گلزاده غفوری
10- هادی غفاری 11- سید محمد موسوی خوئینی ها 12- محمدعلی رجایی

 13- علی اکبر ناطق نوری 14- اکبر هاشمی رفسنجانی

59/01/07
1- انتخابات مرحلة دوم مجلس یک ماه به تعویق افتاد.

2-  تغییرات وسیع در شهربانی کل کشور.
3- آمریکا حمایت مجدد خود را از شاه مخلوع اعالم کرد. 

4- لشکر 64 ارومیه پس از انقالب 38 شهید داده است. 

59/01/09
1- تمام خانوادة شاه مخلوع در مصر به او پیوستند.

2- جزییات 3 روز درگیری در غرب کشور.
3- جاسوس های فراری آمریکا درخواست 100 میلیون دالر خسارت از ایران کردند.

4- 15 نفر در انفجار بازار خرمشهر مجروح شدند.

59/01/10
1- بختیار )برای توطئه( به بغداد و اردشیر زاهدی به قاهره رفت.

2- شایعة سفر ارتشبد اویسی به غرب کشور با پیوستن اردشیر زاهدی به شاه قوت گرفت.
امام خمينی: 

من آن روزی که سفیر شوروی آمد پیش من و گفت که:
دولت افغانستان خواسته است که شوروی، نظامی به آن جا بفرستد،

به او گفتم که:
این اشتباهی است که شوروی می کند. البته دولت شوروی می تواند افغانستان را قبضه کند، 
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ولی نمی تواند در آن جا مستقر شود. اگر شما خیال کردید بتوانید افغانستان را 
بگیرید و آن را آرام کنید این خیالی باطل است. 

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۱5(

59/01/11
1- احمد خمینی: امام به پیام کارتر پاسخ نمی دهد.

2- سیل در 5 استان جاری شد.
3- باز هم آمریکا و سوئیس تسلیم پیام کارتر به رئیس جمهور ایران را تأیید نکردند. 

)شرح این موضوع را در متن کتاب آورده ایم(
امام خمينی در پاسخ به تلگراف آیت اهلل نجفی مرعشی مرقوم فرمودند:
تلگراف شریف در مورد تبریک قطع رابطه با آمریکای جهانخوار واصل، 

و موجب تشکر گردید. 
از خدای تعالی موفقیت همة مسلمانان جهان را در راه مبارزه و پیروزی کامل 

بر دشمنان اسالم مسألت دارم.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۱8(

59/01/12
امام خمينی طی پيامی در سالگرد رفراندم تاریخی تعيين حکومت جمهوری اسالمی 

با رأی اكثریت قریب به اتفاق مردم، مرقوم فرمودند:
روز دوازدهم فروردین، 

سالروز رسمیت یافتن حکومت مستضعفین بر مستکبرین در ایران است. 
سالروز تحقق وعدة حق تعالی است و منت خدای را که ملت مستضعف ایران 

را  بر مستکبرین جهان چه شرقی چه غربی چیره و پیروز کرد.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۱9(

59/01/15
1- دانشجویان پیرو خط امام: اگر رئیس جمهور بخواهد، گروگان ها را تحویل می دهیم.
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2- معتادان کشور به جزیره ای در جنوب منتقل می شوند.
3- 11 نفر در 3 استان قربانی سیل شدند.

4- حضرت امام خمینی طی حکمی حجت االسالم عباس واعظی طبسی را به تولیت آستان 
مقدس رضوی منصوب فرمودند. 

59/01/17
1- هیأت ُحسن نیت جدید به کردستان می رود.

2- مخزن نفت خام کرمانشاه و لولة گازرسانی پاالیشگاه آبادان منفجر شد.
3- بازجویی از جاسوس آمریکایی آغاز شد.

 اخطار شدیداللحن حضرت امام به اعضای دفتر و بيت خودشان:
من اخطار می کنم به تمام کسانی که در دفتر هستند و یا در دفتر و منزل این جانب می آیند،

 که باید با کمال بی طرفی و بی نظری عمل کنند،
و هیچ  گفتار و یا کرداری که از آن انتزاع طرفداری از اشخاص و یا گروه ها،

یا مخالفت با اشخاص یا گروه ها گردد، به جا نیاورند و تخلف از این امر، مخالف شرع و 
)مخالف( مصلحت انقالب اسالمی است.  کسانی که بخواهند تخلف کنند، نباید در 

دفتر یا منزل این جانب بمانند،و نیز به پاسداران اطراف اخطار می کنم که:
حق ندارند تعرض و خالف آداب اسالمی با اشخاص از هرگروهی که هستند: 

روحانیون معظم و شخصیت های دولتی و انقالبی، رفتار کنند.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۲8(

59/01/18
1- ارتش برای مقابله با عراق به حال آماده باش درآمد.

2- آیت اهلل سید محمدباقر صدر و خانواده اش در عراق دستگیر شدند.
3- عراق به دستور امپریالیسم خواستار خروج ایران از جزایر سه گانة خلیج فارس شد.

امام خمينی در پاسخ تلگراف تبریک ضياء الرحمن رئيس جمهور بنگالدش مرقوم فرمودند:
تلگراف تبریک آن حضرت به مناسبت نخستین سالگرد جمهوری اسالمی ایران 

واصل و موجب تشکر گردید.
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 از خدای تعالی موفقیت ملت هم کیش بنگالدش را در راه رسیدن به رفاه، 
سعادت و استقالل کامل خواستارم. 

امید است همة ملل مسلمان جهان با اتحاد و همبستگی و رفع اختالف و تفّرق، 
عظمت از دست رفتة خود را بازیافته،

از تحت سلطة دشمنان اسالم و به خصوص آمریکای جنایتکار نجات یابند. 
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۳۲(

59/01/19
1- آمریکا به دلیل تحقق پیروزی انقالب اسالمی و اشغال النة جاسوسی با ایران قطع رابطه کرد. 

2- احزاب و گروه ها از قطع رابطه با آمریکا استقبال کردند.
3- حملة مأموران امنیتی عراق به خانه های ایرانیان ساکن عراق.

4- آقای قدوسی اعالم کرد: خرابکاراِن لوله های نفت، تیرباران می شوند.
حضرت امام به مناسبت قطع رابطة سياسی آمریکا با كشورمان طی پيامی فرمودند:

شما ای ملت عزیز که برای رضای خداوند متعال با بانگ اهلل اکبر
بر دشمنان خود پیروز شدید و آزادی و استقالل را به دست آوردید،

با اتکال به خداوند تعالی و حفظ وحدت کلمه مهیا باشید برای رودرویی دشمنان اسالم 
و دشمنان مستضعفان. 

شما به خواست خدای تعالی پیروز هستید و بر مشکالت غلبه خواهید کرد.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۳۲(

59/01/20
1- قوای  مصر برای حمله به ایران به عراق رفت.
2-  آمریکا تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کرد.

3-  تجاوز جت عراقی به حریم ایران.
4-  آمریکا برای حمله به ایران روی رژیم عراق از ماه ها قبل کار می کند.

امام خمينی: 
صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هالک می بیند،
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 می خواهد با صحنه سازی ها اذهان برادران اسالمی ما را از خود رژیم منحط خود منحرف کند
 تا چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد.

 آن که دستش تا مرفق به خون جوانان عراق آلوده است، 
می خواهد خود را طرفدار ملت عراق جا بزند.

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۳5(

 59/01/21
1-گزارش های اختصاصی کیهان از صحنه های نبرد ایران و عراق.

2- جنگنده های ایران مواضع دشمن را درهم کوبیدند.
3-  دانشجویان خط امام: گروگان ها را در صورت حمله آمریکا به خاکستر تبدیل می کنیم.

4- آمریکا یک دانشجوی ایرانی را زیر شوک الکتریکی ُکشت.

 59/01/23
1- رئیس جمهور حالت فوق العاده در کشور اعالم کرد.

2- ارتش عراق با تلفات سنگین عقب نشینی کرد.
3- 10 جاسوس عراقی دستگیر شدند.

4- الجزایر حافظ منافع ایران در آمریکا شد.
5- آیت اهلل صدر به سیاه چالی در بغداد منتقل شد.

 59/01/24
1- هزاران مرزنشین مسلّح آمادة جنگ با عراق شدند.

2- گران فروشان روزهای جمعه جلو مردم مجازات می شوند.
3- گروهی از علمای حوزة علمیه نجف از عراق اخراج شدند.

4- ورود سالح و مهمات شکاری و کمری ممنوع شد. 
5- یک هیأت ایرانی برای رسیدگی به مفقودشدن امام موسی صدر به لیبی می رود.

 59/01/25
1- طرح خطرناک آمریکا و اسرائیل و آلمان برای فرار گروگان ها فاش شد.
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2- اخراج ایرانی ها از عراق ادامه دارد.
3- چرا عراق به ایران تجاوز می کند.

4- پاپ به نیابت دولت آمریکا در ایران دخالت می کند.
امام خمينی در پاسخ پيام پاپ ژان پل دوم نوشتند: 
من از جنابعالی با نفوذ معنوی که بین ملت مسیح دارید،

می خواهم که دولت امریکا را از عواقب ستم گري ها و زورگویي ها و چپاولگري ها بترسانید.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۳7(

 59/01/26
1- 11 تانک و 3 پایگاه عراق منهدم شد.

2- گزارش های ضد و نقیض درباره شهادت آیت اهلل سید محمدباقر صدر.
3- هشدار خلخالی به دولت: فئودال ها به گنبد بازگشتند.

4- پارلمان اروپا در مورد تحریم ایران به توافق نرسید.

59/01/27
1- واکنش تند ایران در مقابل ادعاهای صدام. 
صدام گفت: ایران باید 3 جزیره را تخلیه کند.  

 ایران اعالم کرد: سقوط رژیم صدام شرط ایران برای مذاکره است.
2- ایران از عراق به سازمان ملل شکایت کرد.

امام خمينی با توجه به فراهم شدن شرایط برای حملة صدام به كشورمان فرمودند:
ما اآلن که با قدرت های بزرگ دنیا مواجه هستیم حالت دفاعی داریم. 

یعنی ما مدافع از آن چیزهایی که نهضت ما، قیام ما برای ما هدیه آورده است، و 
از اهداف اسالمی و از کشور اسالمی خودمان و از تمام چیزهایی که

 مربوط به اسالم و مربوط به کشور است، در حال دفاع هستیم،
و در حال دفاع، بسیج باید عمومی باشد. 

یعنی قضیة جهاد یک قضیه است و قضیة دفاع یک قضیة دیگر. 
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲۳9(
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 59/01/28
1- تیرباران عامالن انفجار در تأسیسات نفتی.

2- حملة مهاجمان به ستون ارتشی در غرب کشور.
3- بعثی های عراقی مسئولیت انفجار در لوله های نفت خوزستان را برعهده گرفتند.

4- 72 تن از طرفداران آیت اهلل صدر در عراق اعدام شدند.
5- تهدید آمریکا به تحریم دریایی و اقتصادی ایران جدی تر شد.

 59/01/30
1- کارتر مجازات های تازه ای علیه ایران وضع کرد.

2- صدام، آیت اهلل سید محمدباقر صدر  را به شهادت رساند.
3- 105 مخالف دیگر رژیم بعث اعدام شدند.

4- امام، ارتش عراق را به قیام دعوت کرد.

59/01/31
1- حوادث دانشگاه ها و نظر رئیس جمهور و احزاب. 

2- صدها نفر در برخوردهای دانشگاهی مجروح شدند.
3- عکس ها و گزارش های اختصاصی کیهان از وقایع کردستان.

4- امام به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری پیام فرستادند.
5- گزارش های خبرنگاران کیهان از درگیری های خونین سقز.

59/02/01
1- بنی صدر: حمله به سازمان های سیاسی، توطئه علیه دولت انقالب است.

2- زد و خورد خونین در اطراف سنندج.
3- خلخالی خواستار معرفی فوری ساواکی ها شد.

4- شرایط ثبت نام زایران در کیهان امروز.
امام خمينی: 

دانشگاه ها باید تغییر بنیانی کنند. 
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باید از نو ساخته شود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت های اسالمی. 
اگر تحصیل علم می کنند در کنار آن تربیت اسالمی باشد،

نه آن که اینها را تربیت کنند به تربیت های غربی...
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲50(

59/02/02
1- درگیری های سنندج 22 کشته و 29 مجروح به جا گذاشت.

2- اخراج ایرانی ها از آمریکا شدت گرفت.
3- بیشتر شهرهای دانشگاهی دیروز صحنة درگیری های شدید بود.

4- انفجار بمب در آبادان یک کشته و 30 مجروح داد.
پيام امام به مناسبت شهادت آیت اهلل سيد محمدباقر صدر:

این جانب برای بزرگداشت این شخصیت علمی و مجاهد که از مفاخر حوزه های علمیه
 و از مراجع دینی و متفکران اسالمی بود،

 از روز چهارشنبه سوم اردیبهشت به مدت سه روز عزای عمومی اعالم می کنم. 
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲54(

 59/02/03
1- همکاری اقتصادی ایران و شوروی افزایش می یابد.

2- ارتش، شرایط آتش بس در سنندج را اعالم کرد.
3- زد و خوردهای دانشگاه اهواز 5 کشته و ده ها مجروح داد.

59/02/04
1- شکست فضاحت بار آمریکا در حملة نظامی به ایران در صحرای طبس.

)آمریکا ظاهراً به منظور نجات جاسوسان خود در ایران، ولی به منظور ویران گری و تغییر سیستم نظام 
جمهوری دست به کار حملة نظامی شد تا پس از انتقال نظامیان خود به پایتخت و آوردن نظامیان بیشتر و 
گرفتن کمک از نظامیان جاسوس خودی و ضدانقالب داخلی و استفاده از همة نیروهای مخالف، ضرب 
شست محکمی به ایران بدهد. اما تمامی نقشه، هنر، رایزنی ها، تکنیک ها و تکنولوژی هایش در صحرای 
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طبس توسط نیروهای امداد غیبی دفن شد. امام خمینی پیام بسیار مهمی در این مورد فرستادند.
                                         تجزیه و تحلیل این رویداد را در متن کتاب مالحظه فرمایید.(

59/02/07
1- جاسوسان آمریکایی احتیاطاً به شهرستان ها فرستاده می شوند.

2- افسران فراری ایران در حملة نظامی آمریکا شرکت داشتند.
3- اولین دسته گروگان ها به قم فرستاده می شوند.

3- حضرت امام به منظور کنترل بیشتر کشور طی پیامی دستوراتی را به آقای بنی صدر به 
صورت مکتوب فرستادند.

 59/02/09
1- شایعة کودتا در عراق و کشته شدن صدام حسین.

2- هلی کوپتر عراقی در خاک ایران سرنگون شد.
3- جزییات حوادث سنندج از زبان مجروحان.

4- امام خمینی به دلیل این که شکست تهاجم نظامی آمریکا در صحرای طبس به یزد هم 
بسیار نزدیک بود و فرماندة شجاع سپاه پاسداران یزد شهید شده بود، پیام بسیار مهمی برای 

آیت اهلل صدوقی امام جمعة یزد فرستادند.

59/02/10
1- آمریکا در تدارک تهاجم تازه علیه ایران.
2- امام به حوزه های علمیه آماده باش دادند.

3- 4 آلمانی در رابطه با انفجارهای تهران دستگیر شدند.
4- کارتر: برای پایان بحران ایران به جان گروگان ها اهمیت نمی دهم.
امام خمينی به مناسبت روز كارگر پيامی فرستادند:

کار آقای کارتر که از رزمندگی به راهزنی و از دخالت نظامی به پنهان کاری و انفجار کشیده است،
 او را به صورت یک موجود مفلوک در آورده که همکاران هوشمند خودش،

 به او پشت کرده اند و در قدرت او تردید نموده اند.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲65(
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59/02/12
1- انتخابات دور دوم مجلس، جمعه 59/02/18 برگزار می شود.

2- صدها هزار کارگر خواستار اعالم حالت جنگ با امپریالیسم آمریکا شدند.
3- فرمان تشکیل گروه های مقاومت چریکی در شهر و روستا.

امام خمينی خطاب به فرماندهان و افراد سپاه پاسداران فرمودند:
من وقتی شما جوان ها را می بینم که با صداقت، با سالمت روح، فعالیت برای اسالم می کنید،

 و خودتان را در معرض خطر مرگ قرار می دهید مباهات می کنم. 
افتخار می کنم که در بین مسلمان ها یک همچو جوان های رشید متعهد هست.

از این جهت ما نباید از قدرت هایی که اتکال به خداوند ندارند، اتکال به مسلسل دارند، بترسیم. 
ترس مال آن است که برای شهادت حاضر نباشند.

 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲67(

59/02/14
1- 4 ایرانی و 3 خارجی در رابطه با بمب گذاری های تهران دستگیر شدند.

2- اجساد 9 آمریکایی تحویل سفارت سوئیس شد.
3- جمع آوری اجساد از خیابان های سنندج.

4- حضرت امام خمینی طی تهیه تلگرافی از خبر تأسف بار ترور سید حسن شیرازی در 
بیروت اظهار تأثر کردند.

59/02/15
1- افشاگری بنی صدر دربارة اهداف گروه های سیاسی غرب کشور.

2- تیتو  بنیان گذار جنبش غیرمتعهدها درگذشت.
3- 19 نفر در وقایع دیروز کردستان و آذربایجان کشته شدند.

حضرت امام خمينی به مناسبت ميالد حضرت زهرا)س( فرمودند:
اگر روزی باید روز زن باشد،

چه روزی واالتر و افتخارآمیزتر از روز والدت با سعادت فاطمه زهرا سالم اهلل علیهاست؟
 زنی که افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارک اسالم عزیز می درخشد.
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زنی که فضایل او هم طراز فضایل بی نهایت پیامبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بود.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲74(

59/02/16
1- یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی دستگیر شد.

2- در انفجار سفارت ایران در لندن یک گروگان شهید و 19 نفر آزاد شدند.
3- فرماندة عملیات تجاوز نظامی آمریکا به ایران احتمال تکرار عملیات را تأیید کرد.

4- حضرت امام در آستانة دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی طی پیامی 4 ماده ای 
نظر خودشان را صریحاً در این مورد مطرح کردند.

الف: کسانی انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسالم باشند.
ب: از قبل نسبت به آنها شناخت باشد.
ج: احتمال انحراف در آنها داده نشود.

د: تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲77(

59/02/17
1- میانجی گری عرفات بین ایران و عراق پذیرفته نشد.

2- گزارش اختصاصی خبرنگاران اعزامی کیهان از شهر سنندج.
3- 6 عامل انفجارهای خوزستان در دزفول دستگیر شدند.

4- 2 لشکر عراق در مرز ایالم مستقر شد.
امام خمينی:

ان شاءاهلل مبارک آن روزی است که ایران از سلطة اجانب مستخلص بشود،
 و مجلس شورای اسالمی به وظایف خود عمل کند،

و ایران استقالل پیدا کند،
و همة دشمنان ایران ذلیل و نابود شوند و مسلمین با هم پیوند کنند.

)این مطلب را امام هنگام دادن رأی به داوطلبان نمایندگی مجلس بیان داشتند.(
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲80(
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59/02/20
1- نتایج انتخابات 68 شهر اعالم شد.

2- موفقیت بزرگ ایران در کنفرانس اوپک.
3- گوشه هایی از جریان محاکمة رهبر گروه فرقان فاش شد.

4- 2 آمریکایی در کویر دستگیر شدند.
حضرت امام خمينی طی حکمی حجت االسالم سيد علی خامنه ای را 

به  عنوان نمایندة خود در شورای  عالی دفاع تعيين فرمودند:
جناب حجت االسالم آقای حاج سید علی خامنه ای دامت افاضاته

برای تشکیل شورای عالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران جناب عالی به عنوان مشاور از قِبَِل این جانب منصوب می شوید.

چون ما در وضع استثنایی در این موقع هستیم، الزم است با کمال دقت و بررسی کامل،
گزارش جامع و دقیق در هر هفته از رویدادهای داخلی در ادارات مختلف ارتش 

برای این جانب ارسال دارید.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲8۱(

 59/02/21
1- قاچاقچیان از انتخاب خلخالی به وحشت افتادند.

2- اسکناس هزار تومانی در کویت 45 تومان فروخته می شود.
3- تعداد رانده شدگان از عراق به 33 هزار نفر رسید.

3- استعفای »ونس« پس از عملیات خودسرانة کارتر در طبس.
4- مشهور است که وزیر خارجة آمریکا با عملیات نظامی موافق نبوده است. 

5- نشریة آمریکایی نیویورک تایمز نوشت:
»سايروسونس«، وزیر خارجة آمریکا به معنای شکست منطق در سیاست  - استعفای 

خارجی آمریکاست.

59/02/22
1- تجارت خارجی ایران دگرگون می شود.
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2- گزارش هایی از درگیری های سنندج، سقز، بانه، مریوان و بیجار.
3- مکری، سفیر ایران در مسکو گفت: به هیچ عنوان از هیچ کشوری تقاضای کمک نظامی 

نخواهیم کرد.
امام خمينی در دیدار جمعی از روحانيون كردستان فرمودند: 

کردستان مال خود شماست. مردم دیدند گروه های سیاسی با مردم چه کردند. به 
مردم سفارش کنید آنها را از منطقه بیرون کنند. .

هم آنها و هم خود شما کمک کنید. ان شاءاهلل وضع درست می شود. موفق باشید.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲84(

59/02/23
1- مصر پایگاه تجاوز آمریکا علیه خاورمیانه شد.

2- سفارتخانه های لیبی در سراسر اروپا اشغال شد.
3- شاه مخلوع شخصاً دستور سرکوب مردم کازرون را صادر کرد.

امام خمينی: 
از جمله شغل های بسیار مقدس، شغل پزشکی است. 

شغلی است که اگر پزشک ها به تکلیف خودشان، تکالیف انسانی خودشان،
عمل بکنند این شغل بسیار شریف یک عبادت است. 

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲85(

59/02/24
1- از طرف گروهی ناشناس به سفارت ایران در پاریس حمله شد.

2- نتیجة نهایی مرحلة دوم انتخابات تهران اعالم شد. 
در مرحله دوم افرادی مانند دکتر لواسانی، دکتر سحابی، حبیب اهلل عسکراوالدی، مهدی شاه آبادی، 

کاظم بجنوردی، مجتهد شبستری، گوهرالشریعه دستغیب و... به مجلس راه یافتند.
امام خمينی در دیدار مسئوالن فرمودند:

 باید توجه داشته باشید در این سازمان]صدا و سیما[، مسلمانان متعهد حتی یک نفرشان نباید بیرون بروند.
اما یک وقتی گفته نشود اینها مثاًلیک قدری ارتجاعی هستند. 
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از این حرف هایی که شاه هم به مسلمانان مبارز و متعهد در آن دوره می زد.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲9۱(

 59/02/25
1- 20 میلیارد ریال صرف عمران کردستان می شود.

2- کسانی که به خاطر عقیده از رادیو و تلویزیون کنار گذاشته شده اند، دعوت به کار می شوند. 
3- مجازات خرمن سوزی اعدام است.

4- در سالگرد فوت دکتر علی شریعتی از آن مرحوم تجلیل شد]یادنامه[.

59/02/27
1- استادان و کارمندان دانشگاه ها به روستاها اعزام می شوند.

2- پاک سازی و سازندگی در کردستان آغاز شد.
3- حجت االسالم خامنه ای گفت: در کردستان جنگ میان اسالم و کفر است.

امام خمينی در دیدار با پرسنل لشکر 28 كردستان گفتند: 
من به همة شما سربازانی که در کردستان برای اسالم سربازی کرده اند،

و همه پاسدارانی که برای اسالم پاسداری و فداکاری کرده اند دعا می کنم،
و از همة شما و از همة آنها متشکرم.

من خود را منفعل می دانم که چرا نمی توانم بروم به همراه آنان جنگ کنم.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۲97(

59/02/28
1- رئوس بودجة 2230 میلیارد ریالی سال 1359.

2- 3 سارق مسلّح بانک ها تیرباران شدند.
3- خلع سالح شدگان »نوسود« تسلیم دادگاه ارتش می شوند.

4- کلیة کارمندان معتاد دولت از کار برکنار می شوند.
امام خمينی: 

چنان چه گفته می شود که دولت آمریکا می خواهد نظامی بیاورد،
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و این مملکت را به خاک و خون بکشد اوالً باور نکنید. 
ثانیاً اگر بیاید خواهد سزای خودش را ببیند. 

ما از محاصرات اقتصادی و محاصرات نظامی و دخالت های نظامی ابرقدرت ها نمی ترسیم. 
فرضاً که آنها وارد بشوند، ما با قدرت در مقابلشان ایستادگی می کنیم.

 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳05(

59/02/29
1- مجلس شورای اسالمی، 7 خرداد در ساختمان سابق افتتاح می شود.

2- بازار مشترک اروپا برای تحریم ایران زیربار آمریکا نرفت.
3- برای مقابله با شورش وسیع سیاهان در 8 شهر آمریکا حکومت نظامی اعالم شد.

4- در 5 ماه گذشته 12 هزار زن و شوهر از هم جدا شدند.
5- 50 بمب در تهران کشف شد.

امام خمينی در دیدار با مردم جماران: 
من این چهره های نورانی مصمم را هر وقت می بینم،

 این چهره های نورانی مسلمانان متعهد را هر وقت مشاهده می کنم، 
غرق سرور و مباهات می شوم. شما برادران جوان و خواهران، امید ملت هستید. 

نهضت را شما جوانان، خواهران و برادران با نثار خون خودتان به پیش بردید.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳۱۳(

59/02/30
1- صدها اسکناس هزار تومانی از شکم ماهی های جنوب کشف شد. 

2- ضدانقالب برای ایجاد بحران اقتصادی، اسکناس ها را که قصد خارج کردن آنها را از 
کشور داشتند و تحت تعقیب یگان انتظامی قرار گرفتند، آنها را به دریا ریختند.

3- ژاپن حاضر به تکمیل مجتمع پتروشیمی شد.
4- دادگاه عالی آمریکا به تبعیض علیه دانشجویان ایرانی رأی داد. 

امام خمينی در دیدار با شيخ مهدی شمس الدین نایب رئيس مجلس اعالی شيعيان لبنان 
و اعضای كادر مركزی جنبش امل فرمودند:
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من از سال های طوالنی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او همیشه در خطبه ها، در نوشته ها،
گوشزد کرده ام به مسلمین که )اسرائیل( غّده سرطانی است در یک گوشة ممالک اسالمی،

و این طور نیست که اکتفا بکند به همان قدس. 
اینها بنایشان بر این است که پیش بروند. یعنی )اسرائیل( تابع سیاست آمریکاست...

 امیدوارم که یک روزی با جناب عالی و آقای سیدموسی صدر در قدس با هم نماز بخوانیم.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳۱8(

59/02/31
1- خلخالی 20 قاچاقچی بزرگ را تیرباران کرد.

2- جستجوی وسیع برای دستگیری زندانیان فراری.
3- 14 زمین خوار بزرگ باز داشت شدند.

4- مشروبات تقلّبی 6 نفر را ُکشت.
امام خمينی: 

من همیشه از این رادیو تلویزیون نگرانی داشته ام؛ برای این که:
این رادیو تلویزیون یک بنگاهی است که از تمام این رسانه های گروهی مهم تر است. 

برای این که:
اآلن در تمام دهات، در تمام شهرستان ها، تقریباً عمومی شده است. 

رادیو تلویزیون هم تقریباً و آناً هر مطلبی واقع می شود همه جای ایران و خارج متوجه می شوند.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳۲4(

 59/03/01
1- یک شهر کره جنوبی به دست مردم افتاد.

2- 3 کامیون پرونده ساواک در یک غار کشف شد.
3- بنی صدر: امیدواریم امسال مردم ما نان گندم خودشان را بخورند.

4- سارقین مسلح، اموال مسافران 38 اتومبیل را سرقت کردند. 

59/03/1
1- 40 هزار نظامی آمریکا در کره به حال آماده باش درآمدند.
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2- حبیب شّطی، دبیرکل کنفرانس اسالمی: انقالب اسالمی ایران یکی از حوادث بزرگ 
این قرن است.

امام خمينی:
 چند روز پیش از این در یک نوشته دیدم که می گوید:

که چرا شما از ملی می ترسید؟ چرا نمی گویید مجلس شورای ملی؟ 
من به آن آقا می گویم شما چرا از اسالمی می ترسید؟ 

ما این ملی که مجلس شورای ملی باشد، حاال بیش از 50 سال از آن می گذرد،
و ما یک اثر صحیحی از آن ندیدیم. 

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳۳۱(

59/03/04
1- مردم کره آمادة مقابلة با حمله نظامی آمریکا شدند.

2- اسرائیل می خواست هواپیمای حامل قطب زاده را بدزدد.
3- دیروز روز افتتاح اولین دورة مجلس شورای اسالمی بود. 

در آغاز، آقای فخرالدین حجازی که بیشترین آرا را در انتخابات کسب کرده بود، سخنرانی 
کرد و سخنان بلیغ و فصیحی در شأن امام گفت... ) حضرت امام نیز در جواب بیاناتی فرمودند.( 

 امام در آغاز سخنان تاریخی خود با نمایندگان مجلس فرمودند: 
من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجازی فرمودند درباره من، باورم بیاید. 

من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و امثال ایشان،
برای من یک غرور و انحطاطی پیش بیاید. 

من به خدای تبارک و تعالی پناه می برم از غرور...
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳4۳(

 59/03/05
1- 9 فرماندار، بخشدار و شهردار شهرهای کردستان در تهران بازداشت شدند.

2- یک میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری می شود.
3- سودان حاضر است تمام نیازهای غذایی ایران را تأمین کند.



347 وقایع سال دوم انقالب

59/03/06
1- تمرین نظامی تفنگداران آمریکا برای تجاوز به ایران آغاز شد.

2- بازخوانی پرونده های کشف شده از کوه های امامزاده هاشم.
3- ارتش کره، از زمین و هوا مردم را زیر آتش گرفت.

امام خمينی در دیدار جمعی از سپاه پاسداران فرمودند:
... از خدا بخواهید. از خدا اجر بخواهید. 

این چیزهایی که در دنیاست، اجر این نیست که شما جانتان را فدا کردید،
و در طبق اخالص گذاشتید. 

حاال عوض این که جانتان را فدا کردید، یک خانه می خواهید؟! 
یک پُست می خواهید؟! 

اصاًل می شود این عوض او باشد؟!
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳57(

59/03/08
1- رسیدگی به اعتبارنامة نمایندگان مجلس آغاز شد.
2- آمریکا تحریم اقتصادی ایران را به تعویق انداخت.

3- پادگان و قسمت مهم شهر بانه از محاصرة یک ماهه درآمد.
امام خمينی: 

برادران! 
باید متوجه باشند که:

 هر صفت کمالی که در دنیا بخواهد باشد،
هر شخص باید از خودش شروع کند. 

شما اگر بخواهید انقالب اسالمی، انقالب فرهنگی در ایران پیاده کنید،
باید این انقالب از باطن خودتان باشد،

روح شما منقلب بشود.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳66(
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 59/03/10
1- ده ها شیعة لبنانی توسط بعثی های عراقی قتل عام شدند.

2- جزییات نبرد زمینی و هوایی ایران و عراق.
3- گفتگو با امیرانتظام و اعضای گروه فرقان در زندان اوین.

4- چند جاسوس و مأمور امنیتی عراق شناسایی شدند.

59/03/11
1- در گروه های سیاسی کردستان شکاف افتاد.

2- بررسی 27 سال گروگانگیری آمریکا در ایران.
3- کمیتة بررسی مسائل افغانستان در ایران تشکیل می شود.

امام خمينی: 
اکنون که نمایندگان بعضی از ملت ها و احزاب سیاسی برای رسیدگی به جرایم 

دولت آمریکا و وابستگان آن از جمله شاه مخلوع،
به ایران، این کشور غارت زده مظلوم آمده اند،
با تشکر از زحمات آنان باید تذکر دهم که:

ملت و دولت ایران قادر نیستند که جمیع اسناد جرایم 50 ساله رژیم سابق،
و جرایم بیش از 30  سال دولت آمریکا را به شما نمایندگان محترم عرضه دارند؟

 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳69(

 59/03/12
1- 120 نظامی عراق در نبرد با قوای ایران کشته شدند.

2- هشدار بنی صدر دربارة گرایش جامعه به استبداد دست راستی.
3- کارتر بار دیگر ایران را به عملیات انتقامی تهدید کرد.

4- عراق 3 نقطة قصرشیرین را بمباران کرد.

59/03/13
1- پایگاه های مرزی عراق با خاک یکسان شد.
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2- هلی کوپتر نظامی عراق سقوط کرد.
3- کشف 1000 قبضه اسلحه در غرب تهران.

4- 70 تانک عراق مجبور به عقب نشینی از مرز شدند.

59/03/14
1- عراق با 250 تانک حمالت فرسایشی علیه ایران را آغاز کرد.

2- آماده باش کمیته ها برای مقابله با توطئه های احتمالی.
3- 13 قاچاقچی تیرباران شدند.

امام خمينی: 
در پاسخ به تهدیدات کارتر فرمودند:

حاال همه کشتی هایتان را هم بیاورید این جا. همة طیاره هایتان را بفرستید این جا. 
مسألة حاال غیر سابق است. ما اتکال به خدا داریم. 
ما برای این جهان یک مّدبر را می دانیم هست. 

آنهایی که تاکنون توجه نداشتند، خوب توجه پیدا بکنند که یک ملتی که هیچ نداشت جز اهلل اکبر،
و او همه چیز است. چطور همة قوا را کنار زد. 

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳79(

59/03/14 

امام خمينی: 
)ایشان در دیدار استادان و دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه تهران در یک سخنرانی بسیار طوالنی 

موضوعات بسیار مهمی را تذکر دادند:(
هر قدر که این انقالب اسالمی جلو می رود، هر قدمی که بر می دارد به جلو، 
دشمن ها که در هر قدمی یک شکست می خورند، بیشتر مجهز می شوند. 

در قدم های اول، شاید امید داشتند به این که این نهضت، 
این انقالب به طور نارس در همان اول از بین برود...

 این را کراراً من عرض کردم که آن چیزی را که دستگاه های جّبار، قدرت های بزرگ از آن می ترسند،
 آن عبارت از اسالم است.
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 از اسالم اینها می ترسند، خصوصاً حاال که آسیب دیده اند از اسالم....
از خدا غافل نباشید. از یک قدرت ما فوق الطبیعه، قدرت بزرگ، غافل نباشید. 

اتّکا کنید به آن قدرت. پشتوانة شما یک همچو قدرتی است...
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص ۳8۳(

 59/03/17
1- اطالعیة نهایی کنفرانس بررسی مداخالت آمریکا در ایران.

2- 37 سال جنایت آمریکا در ایران محکوم شد.
3- نبرد 3 روزة تانک های ایران و عراق.

4- راه پیمایی با شکوه سالگرد قیام خونین 15 خرداد.

59/03/18
1- عشایر مسلح جادة فیروزآباد - شیراز را بستند. 

2- 1 تیپ زرهی عراق دست به شورش زد.
3- امام خمینی طی حکمی حجت االسالم شیخ حسین نوری همدانی را مأمور رسیدگی به 

مشکالت اعتقادی و مذهبی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا نمودند.
امام خمينی: 

تنها راه غارت ملت، کوبیدن روحانیت است.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص 4۱0(

 59/03/19
1- نخستین سند شرکت اسرائیل در کشتار 17 شهریور منتشر شد.

2- پروندة 28 نماینده به کمیسیون تحقیق فرستاده شد.
3- 5 جاسوس عراق دستگیر شدند.

4- در طول 1 هفتة گذشته 141 نفر بر اثر اصابت گلوله جان سپردند.

59/03/20
1- خسرو شقاقی چرا و چگونه دستگیر شد؟
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2- پاسداران، تانک و نفربر عراقی را منفجر کردند.
3- آب تهران از هفتة آینده جیره بندی می شود.

4- هزارمین سال تولد! نهج البالغه جشن گرفته می شود.
امام خمينی:

 همة شما هر کس به کشورش اعتقاد دارد، هرکس به دیانتش اعتقاد دارد، 
به خدا اعتقاد دارد، امروز باید این را حفظش بکند و اختالفات جزیی که بین افراد هست،
 اینها را کنار بگذارد و آن طور نباشد که تمام َهمِّ ما صرف این بشود که او را عقب بزنیم.

 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص 4۱7(

59/03/22
1- اعضای شبکة خرابکاری در ارتش دستگیر شدند. اعضای شبکه با سران حزب دموکرات 

نظیر قاسملو، سرگرد عباسی، سرهنگ ایرج قادری، سرهنگ اسماعیل مهیاری ارتباط داشتند. 
2- بنی صدر گفت: اختالف عقیده با زور حل نمی شود.

3- مجلس آمادة قانون گذاری شد.
امام خمينی به مناسبت مبعث پيامبر رحمت فرمودند:
زمان ها خودشان هیچ مزیتی ندارند. بعضی بر بعض. 

زمان یک موجود ساری متحرک است و متعین. هیچ فرق، بین قطعه  ای با قطعه ای دیگر نیست. 
به شرافت زمان ها یا نحوست زمان ها به واسطه قضایایی است که در آنها واقع می شود... 

باید عرض کنم که:
روز بعثت رسول اکرم در سرتاسر دهر »ِمَن االّول اِلَی االَبَْد« روزی شریف تر از روز مبعث نیست.

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص 4۱9(

59/03/24
1- در درگیری میتینگ مجاهدین خلق صدها زخمی و 1 کشته به جا گذاشت.

2- عرفات: سرنوشت فلسطین را فقط نیروهای آزادی بخش تعیین می کنند.
3- برنامة تجدید سازمان ارتش اعالم شد.

4- بنی صدر: زیر بار کسانی که می خواهند با چماق از اسالم دفاع کنند، نروید.
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امام خمينی در دیدار با كاركنان جهاد سازندگی شهرستان ها فرمودند:
 من از زحمت های طاقت فرسای شما آقایان مطلع شدم،
و همین طور زحمت های خواهرهایی که آن باال هستند. 

آن چه از دست من بر می آید، دعاست که به همة شما خواهران و برادران دعا می کنم.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص 4۳۳(

59/03/25
1- آمریکا برای حمله به چاه های نفت خاورمیانه آماده می شود.

2- خلخالی: اگر امام دستور دهند، به مسأله احتکار سر و سامان خواهم داد.
3- 13 محکوم دادگاه انقالب تیرباران شدند.

امام خمينی در دیدار مدیران رادیو فرمودند:
 این نوع سرودهایی که مهّیج است و سرودهایی که مفید است، اشکال ندارد. 

سرود آقای مطهری اشکالی ندارد.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص 440(

59/03/26
1- محاکمة 7 نظامی توطئه گر در دادگاه انقالب آغاز شد. 

2- سّقز، بانه و دیواندره پاک سازی شد.
3- انفجار مین عراقی در جوانرود 16 مسافر را ُکشت.

امام خمينی در دیدار مردمی به مناسبت ميالد امام حسين)ع( فرمودند: 
روز مبارک سوم شعبان المعظم روز پاسدار است،

و روز تحقق پاسداری از اسالم، از حقیقت، از مکتب الهی، 
روز تولد بزرگ پاسداری که با خون خود و فرزندان و اصحابش مکتب را زنده کرد. 

مکتبی که می رفت با کج روی های تفالة جاهلیت،
و برنامه های حساب شدة احیای ملی گرایی و عروبت،

 با شعار »ال َخبٌَر جاَء َو الَ َوْحٌی نََزْل« محو و نابود شود. 
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص 44۱(
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59/03/27
1- شوروی در مورد افغانستان به ایران هشدار داد.

2- ایران با تولید 6 میلیون گندم از خرید گندم خارجی بی نیاز شد.
3- یزدی: فرماندة سپاه پاسداران نباید از باال انتخاب شود.

امام خمينی در دیدار با كاركنان جهاد سازندگی سراسر كشور فرمودند: 
نهادهایی که در ایران از خود ملت پیدا شد، 

اولش با یک قصد خالص الهی پیدا شد و ظاهر شد. 
اگر این قصد در پیش شما کوچک شود، دست خدا هم برداشته می شود.

 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص 448(

59/03/28
1- حال شاه مخلوع وخیم است.

2- 14 آشوب گر قاچاقچی و سارق اعدام شدند.
3- در درگیری نیروهای روسی در افغانستان 2 هلی کوپتر و هواپیمای روسی سقوط کردند. 
4- امام خمینی طی حکمی حجت االسالم و المسلمین شیخ فضل اهلل محالتی را به عنوان 

نمایندة خود در سپاه پاسداران تعیین کردند.
امام خمينی: 

ضمن جهاد سازندگی، 
جهاد نفس هم داشته باشید.

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص 450(

 59/03/29
1- بحرانی در کشور به مناسبت انتشار اسنادی توسط دکتر سید حسن آیت نمایندة تهران 

در مجلس ایجاد شد، منشأ همه این بحران دفتر آقای بنی صدر بود.
2- سیاه پوستان آفریقای جنوبی از زمین و هوا زیر رگبار قرار گرفتند.

3- عراق پایگاه در اختیار شاه مخلوع و بختیار قرار داد.
4- گروهی از افسران فراری رژیم شاه در میان پیشمرگان حزب دموکرات هستند.
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 59/03/31
1- دربارة تعطیل دراز مدت دانشگاه ها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
2- عملیات نظامی و انتظامی بدون تصویب کمیسیون امنیت ممنوع شد.

3- حجت االسالم خامنه  ای: بارگران انقالب بر دوش همین توده های مردم است.
4- دّره خان در قطور به تصرف نیروهای ژاندارمری درآمد.

59/04/01
1- کنفرانس ژنو خواستار حل مسالمت آمیز افغانستان شد.
2- کشاورزانی که به روستا بروند، صاحب زمین می شوند.

3- 24 نفر به اتهام شرکت در حوادث فیروزآباد دستگیر شدند.
امام خمينی در دیدار با مسئوالن اطالعات و تحقيقات سپاه پاسداران فرمودند:

متوجه باشید که امروز آن چیزی که اهمیتش بیشتر از چیزهای دیگر است،
این است که ما حفظ اسالمیت این نهضت را بکنیم. 

این نهضت از اولش اسالمی بوده و تا این جا اسالمی هست، و ان شاءاهلل تا آخر هم اسالمی باشد.
)صحیفة امام، ج ۱۲، ص 445(

 59/04/02
1- اعضای 6 گروه تازه در شبکة براندازی ارتش دستگیر شدند.

2- محاکمة 15 نفر از دستگیر شدگان کردستان آغاز شد.
2- واکنش شخصیت ها و سازمان ها دربارة نوار سخنان آیت.

3- فرماندار و فرمانده عملیات پاسداران خوی توسط عوامل مسلح غیرقانونی شهید شدند.

 59/04/03
1- 19 نفر به جرم قیام علیه جمهوری اسالمی و فساد تیرباران شدند.

2- رد پای عامالن ترور استاندار آذربایجان غربی پیدا شد.
3- توطئة وسیع مهاجمین عراقی، با کشف 2 گونی تی.ان.تی و سه هزار متر فتیله انفجاری.

4- یک چهارم مردم جهان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
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59/04/04
1- قوای ژاندامری، دره قطور )در آذربازیجان غربی( را تصرف کردند.

2- انفجار بمب در اهواز 9 کشته و 50 مجروح به جا گذاشت.
3- جلسة علنی مجلس به دلیل عدم حضور اکثریت تشکیل نشد.

امام خمينی:
 اگر به من خدمت گزار بگویید، بهتر از این است که رهبر.

)صحیفة امام، ج ۱۲، ص 456(

 59/04/05
1- بینان گذاران شبکة براندازی در ارتش اعدام شدند.

2- شوروی با عبور کشتی های ایران از راه های آبی این کشور موافقت کرد.
3- عراق دست به نقل و انتقاالت جدیدی در نوار مرزی ایران زد.

4- دولت قیمت خرید گندم از کشاورزان را افزایش داد.

59/04/08
1- 29 محکوم دادگاه انقالب تیرباران شدند.
2- شاه مخلوع در آستانة مرگ قرار گرفت.

3- سیل در میانه 5 نفر را کشت.
امام خمينی در دیدار با اقشار مختلف مردم راجع به ميالد امام عصر)عج( فرمودند: 

قضیة غیبت حضرت صاحب قضیه مهمی است که به ما مسائلی را می فهماند 
من جمله این که برای یک کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود،
در تمام )عمر( بشر نبوده کسی االّ مهدی موعود سالم اهلل علیه که خدای تبارک و تعالی،

 او را ذخیره کرده است برای بشر. 
هر یک از انبیا که آمدند برای اجرای عدالت آمدند،

و مقصدشان هم این بود که:
اجرای عدالت در همة عالم بکنند؛ لکن موفق نشدند. 

)صحیفة امام ج ۱۲، ص 480(
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59/04/09
1- مشاور امنیتی کارتر مسئول برنامه های رادیویی ضد ایران شد.

2- راه پیمایی گروه های سیاسی ممنوع شد.
3- محاکمة امیرانتظام، تقی شهرام و سعادتی به زودی آغاز خواهد شد.

امام خمينی:
 انضباط در ارتش یک واجب است. در صدر اسالم هم همین طور بوده است.

منتها فرمانده باید کاماًل رفتار انسانی و اسالمی داشته باشد، و پرسنل هم از چنین فرماندهی اطاعت کند.
 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص 489(

59/04/10
1- 35 نفر از رادیو تلویزیون اخراج شدند.

2- دبیر اول سفارت شوروی از ایران اخراج شد.
3- هالل احمر جای آرم شیر و خورشید سرخ را گرفت.

4- 22 نفر در تصادف جادة قم -اصفهان کشته شدند.
امام خمينی: 

دانشگاه که می خواهد از آن دانشمند بیرون بیاید،
باید اول داخل دانشگاه اصالح بشود، نه این که سنگربندی بشود توی دانشگاه.

 )صحیفة امام، ج ۱۲، ص 499(

 59/04/11
1- 27 پاسدار در درگیری با ضد انقالب شهید شدند.

2- 5 محکوم به اعدام، هنگام فرار، کشته شدند.
3- اسرائیل به قطعنامة شورای امنیت اعتنایی نمی کند.

4- توطئه عوامل دربار در بنیاد مستضعفان.

 59/04/12
1- دستور طاغوت زدایی در ارتش جمهوری اسالمی صادر شد.
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2- سیا با همکاری عراق لشکر مزدور در غرب کشور ایجاد کرد.
3- دانشگاه اسالمی در تهران تأسیس می شود.

4- کارمند تصفیه شده در تبریز، در تهران ارتقا مقام یافت.
5- افسران عراقی با لباس های محلی در بعضی مناطق غربی کشور رفت و آمد می کنند.

 59/04/14
1- سفارت ایران در فرانسه از اشغال در آمد.

2- میلیون ها نفر خواستار تغییر نظام اداری شدند.
3- ُعّمال عراق 2 دانشجوی ایرانی را شهید کردند.

4- قبر شاه مخلوع در کنار قبر پدرش در مصر حفر شد.

5- شاه مخلوع تا چند روز دیگر بیشتر زنده نخواهد بود.

 59/04/15
1- 100 عضو مافیا در ایران اعدام شدند.

2- مزدوران عراق قصرشیرین را زیر آتش گرفتند.
3- 40 اثر تاریخی ایران با بمب و بولدوزر منهدم شدند.

4- اخطار شدید خلخالی به توزیع و مصرف کنندگان مواد مخدر.

59/04/16
1- اخطار شدید کمیتة مرکزی به هواداران طاغوت و بختیار.

2- نمایندة میانه در مجلس خلع لباس شد.
3- ورود زنان بدون پوشش اسالمی به ادارات ممنوع شد.

امام خمينی در دیدار با مسئوالن خبرگزاری فرمودند:
می خواهم کسی در رأس این مؤسسه باشد که:

 درست آن چه هست، بگوید و بنویسد.  
خبرگزاری پارس باید مورد تصفیه قرار گیرد.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱(
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 59/04/17
1- ارتش ایران پایگاه تعرضی عراق را درهم کوبید.

2- اعظم طالقانی: سالگرد )ارتحال( پدر را با شکوه برگزار می کنیم.
3- 17 محکوم دادگاه انقالب تیرباران شدید.

4- محصوالت کشاورزی دشت مغان به 3 برابر افزایش یافت.
5- دکتر مدنی به مجلس احضار شد.

 59/04/18
1- عوامل عراق در غرب کشور از راه هوا تقویت می شوند.

2- پرداخت هرگونه وجهی از وجوه عمومی به کارکنان دولت ممنوع شد.
3- با عامالن گرانی، مثل قاچاقچیان رفتار کنیم.

4- 131 کارمند زن از ارتش و شهربانی اخراج شدند.
5- اسرائیل 7000 عرب را بیرون کرد.

 59/04/19
1- آتش بارهای ایران، جنگدة عراقی را سرنگون کردند.

2- جاسوسان عراق به حبس ابد و 5 سال زندان محکوم شدند.
3- سادات بار دیگر خواستار ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در مصر شد.

4- شورای خلیفه گری، زنان ارمنی را به رعایت پوشش مناسب دعوت کرد.

 59/04/21
1- علی محمد بشارتی نمایندة مجلس در مصاحبه با کیهان: 

- اگر ما مردم را در جریان مسائل روز قرار بدهیم، بهتر توانسته ایم اعتماد آنها را جلب کنیم 
و وقتی اعتماد آنها جلب شد، بد ون شک با حمایت آنها بر مشکالت فایق خواهیم آمد. 

59/04/21
1- 20 عامل کودتا در همدان، اهواز و تهران دستگیر شدند.

2- سپهبد مهدیون و سپهبد محققی عامالن اصلی کودتا دستگیر شدند.
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امام خمينی در مورد كودتا و مسائل مهم كشور خطابة مهم و مفصلی فرمودند:
آن چیزی را که با آقایان روحانیون در میان می گذاریم این است که:
شما می  دانید که توطئه ها از همة اطراف هست و رو به افزایش است؛
لکن این توطئه هایی که منتهی به سالح و قوای مسلّح و اینها می شود، 

هیچ باکی نیست؛ آنها را خدای تبارک و تعالی همراهی می کند، چنان چه کرد و می بینید. 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 8(

 59/04/22
1- تعقیب و بازداشت وسیع عوامل کودتا در سراسر کشور.

2- 30 نظامی دیگر در لشکر اهواز دستگیر شدند.
3- انفجار 4 بمب در مهاباد 8 کشته و 29 مجروح به جا گذاشت.

 59/04/24
1- در درگیری های مرزی، 5 پایگاه و پاسگاه و 2 تانک عراق منهدم شدند.

2- 10 هزار مدرسه در روستا ها ساخته می شود.
3- استاندار فارس گفت: عشایر، انقالب اسالمی را قبول دارند.

4- 8 پاسدار در شاهین دژ شهید و مجروح شدند.

 59/04/25
1- مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور، پس فردا باز می شود.

2- ایران از ترکیه خواستار استرداد 2 توطئه گر فراری شد.
3- نیروهای ایران حمالت شدید میگ های عراق را دفع کردند.

4- مرکز بزرگ جاسوسی اسرائیل در تهران کشف شد.

 59/04/26
1- ظهیرنژاد گفت: ارتش هر مانعی را از سر راه انقالب برمی دارد.

2- عراق برای فراری دادن کودتاچیان، حمله به مرزهای ایران را قطع کرد.
3- 2 واحد از ارتش پاکستان برای حفاظت از خاندان سلطنتی به عربستان می روند.
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4- 5 عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.

 59/04/27
1- حملة پاسداران اسالم به خانة شاپور بختیار در پاریس.

2- فرماندهان ارتش در رده های مختلف تغییر می کنند.
3- جزییات شهادت 10 پاسدار انقالب در بلوچستان.

4- حضرت امام خمینی طی حکمی حجت االسالم آقای حاج سید محمدرضا توسلی محالتی 
را به  عنوان نمایندة خود در مراسم حج امسال تعیین کردند.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳7(

59/04/29
1- اولین گروه کودتاچیان تیرباران شدند.

2- دادگاه محاکمة کودتاچیان غیر علنی است.
3- گزارش لحظه  به لحظه از درگیری و شهادت 14 پاسدار در ارومیه.

4- 13 سرباز بعث عراق در نوار مرزی کشته شدند.
امام خمينی در دیدار با شورای عالی قضایی فرمودند:

 من هر روزی که از این انقالب می گذرد، توجه به این معنا پیدا می کنم که:
 ملت  ما انقالبی عمل کردند و ما نکردیم. 

ما یا قاصریم و یا مقصر؛ 
و در هر دو جهت آن، در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 46(

59/04/30
امام خمينی:

باید اشتباهات گذشته را با کمال قدرت و به  طور انقالبی جبران کنیم.
امام خمينی: 

وزیران جمهوری اسالمی باید کارآمد، اسالمی، انقالبی و قاطع باشند.
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امام خمينی: 
از اول باید دولتی که قاطع و جوان باشد انتخاب می کردیم. 

منتهی آن وقت فردی نداشتیم و آشنا نبودیم که انتخاب کنیم.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 46(

 59/04/31
1- محاکمة 6 کودتاچی دیگر آغاز شد.

2- هاشمی رفسنجانی برای مدت 1 سال رئیس مجلس شد.
3- روزی 100 نفر در ارتش پاک سازی می شوند.

4- 12 عامل خرابکاری، قاچاق و فساد تیرباران شدند.
5- اسرائیل اجالس فوق العادة سازمان ملل را غیر قانونی خواند.

59/05/01
1- خصوصیات نخست وزیر از دیدگاه احمد خمینی

2- نمایندگان مجلس، نام مجلس را »مجلس شورای اسالمی« انتخاب کردند.
3- 20 پاسدار در بانه شهید و مجروح شدند.

حضرت امام در مورد پيشنهاد نخست وزیری حاج سيد احمد خمينی مرقوم فرمودند:
بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود.

احمد خدمت گزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند.
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 56(

 59/05/02
1- 20 عامل کودتا و 4 بمب گذار تیرباران شدند.

2- تقی شهرام تیرباران شد.
3- محاکمة غیابی بختیار در دادگاه انقالب.

59/05/04
1- توپخانة ایران پیشروی تانک های عراق را متوقف کرد. 
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2- یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی دستگیر شد.
امام خمينی:

باید همة این قوا دستشان را به هم بدهند، این یک واجب شرعی است برای همه؛ 
یک واجب شرعی است برای وکالی مجلس که با دولت، و با رئیس جمهور همراهی کنند، 

یک تکلیف شرعی است برای رئیس جمهور و دولت، که باید با مجلس هم زبان باشند و هماهنگ باشند...
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 6۱(

 59/05/05 

1- دادستان کل کشور دستور تخلیة فوری اماکن اشغال شده را داد.
2- بنی صدر شرایط دولت مورد قبول خود را اعالم کرد.

3- شاه سابق پس از یک عمر ظلم و جنایت و فساد، در 61 سالگی مُرد.
امام خمينی:

باید مجلس رسیدگی کند و افرادی که بنایشان بر این است که به اسم اسالم یک کارهایی انجام بدهند،
و  بر خالف اسالم است و ... باید مجلس جلو اینها را بگیرد.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 65(

 59/05/06
1- واکنش دولت و نمایندگان در مورد مرگ شاه مخلوع.

2- مردم دیروز با شنیدن خبر مرگ شاه به خیابان ها ریختند و به شادمانی پرداختند.
- نمایندگان مجلس: مرگ شاه تأثیری در سرنوشت گروگان ها ندارد.

3- راکفلر )معاون رئیس جمهور آمریکا( و کیسینجر ) وزیر امور خارجة اسبق آمریکا( گفتند: 
- به یاد داشته باشید که شاه )مخلوع( در 37 سال سلطنتش چه خدماتی برای ما )آمریکا( 

انجام داده است.

 59/05/07
1- اسناد ارتباط دکتر سید مهدی روحانی )روحانی نمای ساکن اروپا( با ساواک و دربار پهلوی.

2-کماندوی نیروی دریایی عراق در آبادان تیرباران شد.
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3- بختیار از انور سادات و رژیم عراق ستایش کرد.

 59/05/08
1- نامة کنگرة آمریکا در مورد گروگان ها تسلیم مجلس شد.

2- درگیری شدید در نوار مرزی ایران و عراق از سرگرفته شد.
3- انفجار دراهواز چندین کشته و مجروح به جا گذاشت. 

 59/05/09
1- حملة مهاجمان مسلح به مقر پاسداران و ساختمان مخابرات پادگان خلیج.

2- تلفات انفجار بمب در اهواز به 8 نفر رسید.
3- 32 محکوم دادگاه های انقالب تیرباران شدند.

59/05/12
1- 6 تانک و 1 پاسگاه عراق توسط قوای ایران منهدم شد.

2- سرنوشت 196 دانشجوی زندانی در آمریکا نامعلوم است.
3- 25 مفسد، تیرباران شدند.

امام خمينی:
 من می دانم که مذهب مسیح این نیست. 

هرکس که دنبالة مسیح باشد، باید حامی مظلومان باشد؛ باید با ابرقدرت ها مقابله کند.
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 69(

 59/05/14 
1- 150 دانشجوی مسلمان ایرانی توسط پلیس انگلیس دستگیر شدند.

2- نیروهای ایرانی در مرز عراق حالت تهاجمی قرار گرفتند.
3- کمیسیون تحقیق، اعتبارنامة سید احمد مدنی را رد کرد.

59/05/15
1- بختیار، نزیه، نهاوندی و 2 ژنرال اسرائیلی، توطئة جدیدی را تدارک دیده اند.
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2- مسیر راه پیمایی روز قدس.
3- ایران به عراق اولتیماتوم می دهد.

امام خمينی: 
روز قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. 

من کراراً راجع به طمع های اسرائیل تنّبه داده ام که:
اسرائیل این طور نیست که اکتفا کند به آن سرزمین هایی که غصب کرده است. 

برای خدا قیام کنند. برای خدا آرام باشند. برای خدا به هم نپرند. 
برای خدا این نگوید که توطئة خارجی علیه من است. آن یکی بگوید توطئه علیه من است. 

نه، توطئة خارجی علیه افراد نیست؛ افراد قابل توطئه نیستند. علیه اسالم است.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 8۱(

 59/05/16
1- ایران بزرگ ترین انبار مهمات عراق را منفجر کرد.

2- راه پیمایی مسلمانان جهان برای آزادی قدس.
3- امشب بانگ »اهلل اکبر« پیکر دشمنان را می لرزاند.

59/05/18
1- مزدوران عراق آب های نوار مرزی ایران را مسموم کردند.

2- ناوهای ایران در بنادر انگلیس و فرانسه توقیف شده اند.
3- تیمسار فالحی: امام از نیروهای مسلح اظهار رضایت کردند.

امام خمينی: 
مشکل مسلمین حکومت های مسلمین است. ملت ها با آن فطرت ذاتی که دارند،

 می توانند مسائل را حل کنند. لکن مشکل دولت ها هستند.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 8۳(

 59/05/19
1- زد و خورد مسلحانة افراد حزب دموکرات و کومله در مهاباد وسردشت.
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2- بنی صدر: من کسی نیستم که در مقابل  خطر جا خالی کنم.
3- آمریکا مانع از بارگیری کشتی های حامل کاال به مقصد ایران می شود.

4- کنترل شدید نوار مرزی ایران و عراق برای جلوگیری از ورود مواد غذایی مسموم.

 59/05/20
1- 300 تانک عراق در مرز ایران مستقر شد.

2- جزییات تازه ای از ناپدید شدن امام موسی صدر فاش شد.
3- نمایندة الجزایر: اگر دیر بجنبیم، کعبه را نیز از دست خواهیم داد.

59/05/22
1- کمک  مالی عربستان به عراق برای جنگ با ایران.

2- محمد علی رجایی از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه شد.
3- 155 مهاجم به پادگان بانه کشته شدند.

امام خمينی: 
چرا باید اینها در حجاز، در کویت، در بعضی جاهای دیگر تأویل کنند حرف ها را 

بر ضد یک مملکت اسالمی که کوشش دارد همة برادر ها را با هم مجتمع کند،
و کوشش دارد دست ابرقدرت ها را از سر این ممالک کوتاه کند.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 97(

59/05/23
1- آرایش جدید قوای ایران در مرز عراق.

2- آقای بهشتی به آیندة کار آقای رجایی خیلی امیدوارم.
3- باید استراتژی نظامی علیه اسرائیل طرح شود.

امام خمينی: 
سالم بر شهدای پاسداران انقالب اسالمی و تمامی نیروهای مسلح متعهد اسالمی. 

سالم بر خانواده های عزیز و قهرمان پرور آنان.
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱08(
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59/05/25
1- هلی کوپتر رئیس جمهور، چگونه سقوط کرد؟ بنی صدر در این سانحه جراحات سطحی 

برداشت.
2- 110 مهاجم در سردشت کشته و مجروح شدند.

3- 33 کودتاچی و مفسد تیرباران شدند.
امام خمينی:

 از مهماتی که باید عرض کنم دقت در امر قضاست. 
وقتی که نوامیس مردم، جان های مردم، مال های مردم، تحت نظر شماست. 
نباید که مسامحه شود. خدا نخواسته، یک غیر مجرمی، مجرم شناخته بشود، 
یا یک مجرمی که باید حدالهی برایش جاری بشود، ، این غیر مجرم شناخته بشود.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱۱5(

59/05/26
1- عملیات»جهشمثبت80« آمریکا علیه ایران.

2- رفسنجانی: آمریکا بداند با این شیطنت ها این مسائل حل نمی شود.
3- به رانندگان بیکار، کامیون و تریلی واگذار می شود.

امام خمينی: 
ملت ما دید که اسالم دارد به دست طوایف مختلفی که طمع دارند برای کشور، 

و طمع دارند بر ذخایر این کشور،
دارد اسالم از بین می رود. 

آنها با اهدای خون جوانان خودشان و با زیان های زیادی که دیدند، قیام کردند برای اسالم ... 
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱۲6(

59/05/27
1- مدنی شبکة سراسری خوانین در منطقة جنوب را متشکل کرده است.

2- آیت اهلل دستغیب گفت: تیمسار مدنی در آخرین لحظات ترک کشور با خوانین فارس 
تماس گرفته است.
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3- به عنوان اعتراض به ادامة سیاست اختناق و سرکوب، ایران روابط خود را با شیلی قطع کرد.
امام خمينی: 

مسلمین باید بیدار باشند. مسلمین باید هوشیار باشند که امروز مثل دیروز نیست.
 این عصر ما مثل عصرهای سابق نیست که هر طایفه ای در محل خودشان،

منافع خودشان را به دست بیاورند. 
امروز منافع همة کشورهای اسالمی به هم پیوند )خورده( است. 

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱۳۳(

59/05/28
1- 105 نفر در انفجار انبار راه سازی گچساران کشته شدند.

2- حجت االسالم هاشمی رفسنجانی: دول غربی به جای اتحاد در برابر کمونیسم، علیه دول 
اسالمی متحد شده اند.

امام خمينی:
شما مالحظه کردید که از اول نهضت تا کنون چه عالیم غیبی پیدا شده است، و 

چه تأییدات الهی در این نهضت پیدا شده است،
و این دلیل بر این است که نهضت شما هلِل بوده است.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 56(

 59/05/29
1- 1800 تفنگدار آمریکایی در نزدیکی سواحل ایران مستقر شدند.

2- امام خمینی خواستار رسیدگی فوری به فاجعة گچساران شد.
3- استاندار فارس: عشایر نمی گذارند جنگی به جنوب تحمیل شود.

4- 281 نفر در سقوط یک هواپیمای سعودی کشته شدند.

 59/05/30
1- امارات متحدة عربی ادعای مالکیت 3 جزیرة ایرانی کرد.

2- خسارات فاجعة انفجار گچساران جبران می شود.
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3- ایران خواستار تعطیل کنسولگری شوروی در رشت شد.
4- حجت االسالم سید علی خامنه ای: انبیا به دنبال اهداف استراتژیک حرکت می کردند.

 59/06/01
1- فعالیت مجاهدین، فداییان، پیکاری ها و حزب توده در آبادان و خرمشهر ممنوع شد.

2- 18 قاچاقچی و مفسد تیرباران شدند.
3- پاکستان در مقابل دریافت 1 میلیارد دالر کمک، 1 واحد ارتشی به عربستان سعودی 
فرستاد. این نیروها جانشین نیروهای عربستان می شوند که برای کمک به رژیم بعث عراق برای 

جنگ با ایران به بغداد رفته اند.

59/06/02
1- غرب کشور آمادة مقابله با حملة هوایی عراق شد.

2- توطئة دامنه دار آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسالمی فاش شد.
3- بیمارستان ویژة* زنان با کادر درمانی زن تأسیس می شود.

امام خمينی در پاسخ به تلگراف تسليت برژنف رهبر شوروی: 
تلگراف هم دردی شما در مورد حادثة جان گداز منطقة گچساران واصل گردید. 

از این ابراز هم دردی بدین وسیله تشکر می کنم،
و توفیق مستضعفان جهان را در احقاق حقوق َحّقه خود از خدای تعالی مسألت دارم.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱46(

 59/06/03
1- مناطق درگیری با عراق زیر پوشش کامل هوایی و زمینی ایران قرار گرفت.

2- جاسوس عراق در لباس روحانیت دستگیر و اعدام شد.
3- اولین جلسة دادگاه سینما رکس آبادان امروز تشکیل شد.

4- ارتش تجدید سازمان می شود.

59/06/04
1- اعتراف تکان دهندة تنها بازماندة عامالن آتش سوزی: چگونه صدها تماشاچی سینما 
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رکس را آتش زدیم. متهمان اصلی کسانی بودند که نگذاشتند تماشاچیان از آتش  نجات یابند.
2- بزرگداشت شهید عراقی و پسرش در حسینة ارشاد.

امام خمينی:
 باید بیدار باشید شما برادرها، روحانیون محترم کردستان!

باید متوجه باشند، در مساجد خودشان، در جمعة خودشان، در جماعات خودشان، 
مردم محل خودشان را بیدار کنند که گول نخورند از این اجانب پرست ها،
 از اینهایی که می خواهند تفرقه بیندازند و بعد از این که تفرقه انداختند،

باز ما را برگردانند به آن حال اول و سلطه اجانب مستقر بشود. 
باید این توجه را همه بکنید. 

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱54(

59/06/05
1- قوای ایران مرکز پخش مهمات مرزی عراق را منفجر کردند.

2- سند همکاری سفیر انگلیس با جاسوسان کلیسای اسقفی.
امام خمينی:

 ما یکی از گرفتاری های بزرگ مان در زمان طاغوت گرفتاری از دست مطبوعات بود. 
طاغوت مهره هایی که در خدمت او بودند و در خدمت اجانب،

انتخاب می کرد و برای ادارة مطبوعات و برای تبلیغات ضد اسالم و ضد کشور.
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱56(

59/06/06
1- درگیری های شدید مرزی ایران و عراق از سرگرفته شد.

2- دومین سال غیبت امام موسی صدر.
امام خمينی:

 شما متوقع نباشید که قدرت های بزرگ جهانی که منافع خودشان را در ایران از دست داده  اند،
و در سایر کشورها هم خوف این را دارندکه از دست بدهند. 

آنها آرام بنشینند و تماشاگر باشند. 
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آنها در کمین هستند و به همة قوا که دارند، کوشش می کنندکه این نهضت ایران 
را در خارج از کشور وارونه جلوه بدهند و این برای آنها حیاتی است.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱6۲(

 59/06/07
1- متهم انفجار سینما رکس آبادان: اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند 

و آزادم کردند.
2- نزدیک ترین پایگاه عراق به مرز ایران منهدم شد.

3- 30 تُن تریاک، 6 تُن حشیش و 500 کیلو هرویین کشف شد.

59/06/08
1- اظهار نظر 12 نمایندة مجلس دربارة توطئة کودتا و نامة نمایندگان کنگرة آمریکا.

2- نزدیک ترین پایگاه عراق به مرز ایران منهدم شد.
امام خمينی در پاسخ استعفای آقای مهدوی كنی از شورای نگهبان

 برای پذیرش سمت وزارت كشور، مرقوم داشتند: 
من بهتر می دانم در شورای نگهبان باشید،

مگر این که برای وزارت کشور کسی که شرایط را دارا باشد، پیدا نکنید.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱70(

59/06/09
1- مهاجمین مسلّح از چند نقطه به پاوه حمله کردند.

2- ارتش موظف به آموزش نظامی پاسداران، کمیته ها و ارتش 20 میلیونی شد.
امام خمينی: 

تمام زحمتی که انبیا کشیده  اند و تمام رنج هایی که اولیای خدا از بدو خلقت تا کنون کشیده اند،
و بعدها هم تا آخر خواهند کشید، مقدمه این بوده است که:

این موجودی که در خارج به او می گویند: »انسان «؛ انسان بشود.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱7۲(
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 59/06/10
1- عراق، قصر شیرین را به توپ بست.

2- دولت و مجلس باید در مورد رابطه با انگلیس تصمیمی قاطع بگیرند.
3-15 مهاجم مسلّح در اطراف کامیاران کشته شدند.

4- چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد.

59/06/11
1- 33 مهاجم در حمله به پادگان مهاباد کشته و مجروح شدند.

2- دادستان کل کشور: باید کارها را به دست افرادی سپرد که در زندان ها و شکنجه گاه ها بوده اند.
امام خمينی:

 رضاخان هجوم کرد به تهران و با دستیاری انگلستان، حکومت ایران را به دست گرفت،
و بعد از چندی احمدشاه را از صحنه بیرون کرد و خودش به جای احمدشاه نشست،

و به تدریج مأموریت خودش را شروع کرد مخالفت با روحانیون به اسم این که می خواهم تصفیه بکنم،
و این سنگر بزرگ اسالم را از بین برد.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱76(

 59/06/12
1- 24 روستای آذربایجان غربی از افراد مسلّح پاک سازی شد.

2- بلیط فروش سینما رکس قباًل از توطئة آتش سوزی آگاه بود.
3- لیبی و سوریه متحد شدند.

4- ستاد عملیات جنگی عراق در خانقین تشکیل شد.

 59/06/13
1- بنی صدر: اگر در انتخاب آزاد بودم، یک لحظه در این مقام نمی ماندم.

2-  مشکل بنی صدر کلید خورد.
3- عامالن فاجعة سینما رکس تیرباران شدند.

4- دکتر بهشتی: کابینة رجایی را در مجموع متناسب با آرمان انقالب می بینم.
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 59/06/15
1- 30 نقطة قصر شیرین گلوله باران شد.

2- سادات: این من هستم که به دنبال آمریکا می روم.
3- رجایی: به غیر اسالمی ها اجازه نمی دهیم اذان گوی مدارس باشند.

امام خمينی در سالگرد ارتحال آیت اهلل طالقانی مرقوم فرمودند: 
یک سال از رجعت شخصیت ارجمند و عزیزی ارجمند گذشت. 

یک سال از فقدان مردی گذشت که می توانست به انقالب اسالمی و پیشرفت اهداف مقدس اسالم، 
خدمت های ارزنده ای کند.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱84(

59/06/16
1- بعثی ها مخالفان جنگ با ایران را قتل عام کردند.

2- بنی صدر: کسانی که در سنگرها می  رزمند، فریب تبلیغات را نمی خورند.
3- حضرت امام در پیامی 5 ماده ای مسائل مهمی را راجع به دادگاه ها تذکر دادند. 

در بند 4 مرقوم فرمودند: 
برای خدشه دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات ُجرم، اقدام دادگاه باید به صورت غیر علنی باشد

و پخش آن از طرف دادگاه و غیره، ممنوع اعالم گردد.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱86(

59/06/17
1- جنگنده های هوایی ایران و عراق وارد نبرد شدند.

2- یادبود باشکوه شهدای خونین کفن 17 شهریور.
 امام خمينی:

 ملتی که تازه عروس و تازه دامادش برای شهادت داوطلبانه و خود را برای هر پیشامدی در راه خدا،
مهیا کرده اند از چه می ترسند؟ 

ملتی که شهادت بر او سعادت است، پیروز است.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۱87(
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59/06/20
1- پاسخ رجایی، بهشتی و رفسنجانی به سخنان رئیس جمهور.

2- حجت االسالم رفسنجانی: دلم می خواست که بنی صدر به طور صریح نام اقلیت مورد 
نظرش را می برد.

3- حجت االسالم خامنه ای: پاسخ به اظهارات رئیس جمهور را به صالح انقالب نمی دانم. 
امام خمينی: 

شما خودتان را حاکم مردم ندانید. شما خودتان را خدمت گزار مردم بدانید. 
این پیش خدا ثوابش بیشتر از این است که خودتان را رئیس حکومت بدانید. 

ارتش هم باید خدمت گزار مردم باشد. 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲0۳(

59/06/22
1- نظامیان ترکیه قبل از کودتا با کارتر تماس گرفتند.

2- جلسة نظامی رئیس جمهور، نخست وزیر و فرماندهان نیروها در غرب کشور.
حضرت امام خمينی در پاسخ به تلگراف آیت اهلل العظمی گلپایگانی 

كه از اختالفات مسئولين اظهار نگرانی كرده بودند،
مرقوم داشتند: 

معلوم است اختالفات ریشه داری در کار نیست و همه بحمداهلل تعالی،
وفادار به جمهوری اسالمی و پیرو احکام آن هستند.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۱5(

 59/06/23
1- قراین و شواهد حکایت از آن دارد که صدام برای یک حملة گسترده به کشورمان 

آماده می شود.
2- عملیات گستردة قوای ایران برای بازپس  گرفتن منطقه )خان لیلی(.

3- آمریکا برای پیش   گیری از وقوع از »انقالب اسالمی« در ترکیه کودتا کرد.
4- بنی صدر: گناه من این است که بر اساس آگاهی مردم عمل می کنم.



همگام با انقالب اسالمی374

 59/06/24
1- عراق زیر آتش جنگنده های ایران عقب نشست.

2- 3 دانشجوی دیگر ایرانی از انگلیس اخراج شدند.
3- سرنوشت گروگان ها از فردا در مجلس بررسی می شود.

59/06/25
1- 9 مهاجم به ستون نظامی در جادة مهاباد کشته شدند.

2- ارتش عراق در 3 جبهه از ایران به سختی شکست خورد.
3- 2 مزدور حزب دموکرات در درگیری های تکاب کشته شدند.

امام خمينی در پاسخ به سؤال آقای موالیی توليت حرم حضرت معصومه )س( 
مرقوم فرمودند: 

آستان مقدس قم و موقوفات مربوط به آن از اوقاف جداست،
و مستقال تحت نظر فقیه باید اداره شود.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۱9(

59/06/26
1- کودتاگران ترکیه 5 هزار نفر را دستگیر کردند.

2- ایران رسماً از اتحادیة سوریه ولیبی پشتیبانی کرد.
3- اختالف شدید ایران و عربستان سعودی در کنفرانس اوپک.

حضرت امام طی حکمی آقای محمدعلی رجایی را سرپرست بنياد مستضعفان نمودند:
جناب آقای رجایی نخست وزیر ایّده اهلل تعالی  

چون وضع بنیاد مستضعفین موجب نگرانی این جانب است و مسائل آن پیچیده است،
الزم است جناب عالی امور بنیاد را در دست گرفته،

و تحت نظر اشخاص مقدس، متعهد، کاردان، 
آن را به نفع مستضعفین اداره نمایید. 

اطالعات الزم را می توانید از هیأتی که این جانب معین نمودم،
به دست آورید.
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ان شاءاهلل تعالی موفق در خدمت به اسالم و مسلمین و به خصوص مستضعفین باشید.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۲0(

 59/06/27
1- صدام حسین قرارداد تعیین حدود مرزی ایران و عراق را ملغی کرد؛ این یعنی اعالم 

جنگ به ایران.
2- عظیم ترین بودجة نظامی آمریکا تصویب شد.

3- ایران در جبهة جنوب مواضع عراق را درهم کوبید.
4- هفتمین گروه دانشجویان اخراجی از انگلیس وارد ایران شدند.

 59/06/29
1- شوروی از کودتای ترکیه اظهار رضایت کرد.

2- دکتر یزدی چگونگی مالقات با برژنیسکی را فاش کرد.
3- توطئة حمله به ایران برای نجات کارتر.

4- توپخانة ایران چاه نفت صدام را به آتش کشید.

59/06/31
1- نیروی دریایی ایران تأسیسات نظامی و ناوگان عراق را به توپ بست.

2- حجت االسالم خامنه ای: 140 هواپیمای جنگی ایران مواضع عراق را در دومین روز 
جنگ درهم کوبیدند.

ایران و عراق موجب آزادی  امیدوارم جنگ  3- کارتر رئیس جمهور آمریکا گفت: 
گروگان ها شود.

امام خمينی: 
برای ملت ایران این صحبت را دارم که:

گمان نکند ملت ایران را که ارتش ایران نمی تواند جلوی اینها )عراق( را بگیرد. 
خیر، ارتش و قوای مسلّح  ما و پاسدارهای عزیز ما قادر بر این معنا هستند؛

لکن تا مسأله جّدی نشود، آنها جداً عمل نمی کنند، 
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آن روزی که مسأله جدی شد،
به تمام اینها به طور جّد امر می کنم که عمل بکنند و عراق را سر جای خودشان بنشانند.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۲۱(

59/07/01
1- آغاز حمالت گستردة نیروی هوایی علیه مناطق مختلف عراق.

2- جنگ همه جانبه با حملة نیروی هوایی عراق به 16 فرودگاه رسماً وارد مسألة جدی شد.
امام خمينی با شروع رسمی جنگ عراق عليه ایران مرقوم فرمودند:

عزیزانم!
بکوشید برای خدا که پیروزی با شماست. 

من از همه قوای مسلّح امیدوارم که برای کشور اسالمی هماهنگ شده،
و دشمنان را سرکوب نمایند.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۲7(

)حضرت امام آن شخصیت بزرگ و آن عارف سالک، هم او که به هیچ چیز جز به قدرت 
خداوند متعال نمی اندیشید و هیچ َهّم و غّمی جز جلب رضایت حق تعالی نداشت، همان گونه 
که در روزهای سخت انقالب که رژیم شاه با بی رحمی تمام مردم را در کوچه ها و خیابان 

شهید و مجروح و مصدوم می کرد،  فرمودند: 
- ما پیروزیم و در این مسأله تردیدی نیست. 

و در اوج قدرت شاه نیز فرمودند: 
- شاه رفتنی است از تهدیدات او نترسید... 

با شروع جنگ هم از همان روز 59/06/31 روز اول جنگ وعدة پیروزی بر صدام را دادند. 
این نیز از عجایب شخصیت امام خمینی محسوب می شود.(

59/07/02 

1- 4 خلبان عراقی در تبریز، دزفول و کرمانشاه اسیر شدند.
2- 45 میگ عراق در خاک ایران سرنگون شد.

3- مزدوران عراق به فرودگاه آبادان و جزیرة مینو حمله کردند.
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امام خمينی با آغاز تهاجم نظامی صدام به كشورمان،
 پيامی به مردم عراق دادند. 

در قسمتی از این پيام آمده است:
ملّت شریف و مبارز و مسلمان عراق! 

ارتشیان رزمنده، افسران و درجه داران و سربازان مسلمان عراق!
کارگران و کارمندان مسلمان عراق! 

شما همه از نزدیک خیانت ها و جنایت های حزب کافر بعث را دیده و می بینید. 
شما تلخی حکومت کافر بعثی را چشیده  اید...

شما می دانید که این جنگ بین ایران و بعثی های عراق،
جنگ بین اسالم و کفر و قرآن و الحاد است.

 از این جهت بر همه شما و ما مسلمانان جهان،
الزم است از اسالم عزیز و قرآن کریم دفاع کنیم،

و این خیانتکاران را به جهنم بفرستیم. 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۳0(

59/07/03
1- 80 تانک عراق در 120 کیلومتری اهواز نابود شد.
2- ایران، ارتش عراق را در چند جبهه محاصره کرد.

3- 40 آمریکایی همراه عده ای سرباز عراقی در مرز دستگیر شدند.
4- روزنامة پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی اعالم کرد: صدام حسین ضدامپریالیست 

است.
امام خمينی با آغاز تهاجم نظامی صدام به كشورمان،

 پيامی رادیو- تلویزیونی به ملت ایران  دادند. 
در قسمتی از این پيام آمده است:

... من از ملت بزرگ ایران خواهانم که:
در هر مسأله ای که پیش می آید، قوی باشند، قدرتمند باشند، 
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متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند. 
ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم،

 این که قدرتی ندارد، 
عراق که چیزی نیست. 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲۳۲(

59/07/05
1- نخست وزیر: هرگز حاضربه مذاکره با عراق نیستیم.

2- ارتش اسالم تمام مواضع مهم نظامی و تأسیسات نفتی عراق را منهدم کرد.
3- نیروهای رزمندة ایران 21 میگ عراق را سرنگون کرد.

امام خمينی: 
در زمانی که امثال صدام تبه کار به پیروی از شیطان بزرگ،

به کشور اسالمی ما هجوم آورده است،
و قوای مسلح ایران با فداکاری بی نظیر از کشور قرآن دفاع می نماید، 

بر همة ملت خصوصاً علمای اعالم الزم است از بازماندگان شهیدان اسالم دیدن نموده، 
و با عواطف اسالمی خود در خدمت آنان کوشا باشند،
و از کمک های معنوی و عواطف روحی دریغ ننمایند.

این جانب مراتب احترام خود را تقدیم بازماندگان محترم شهیدانی که در راه هدف الهْی
 خود را فدا و َدین خود را در پیشگاه ربوبیت ادا نموده اند، تقدیم می نمایم؛ 

و از خداوند متعال رحمت واسعه برای شهدا و عزت و سالمت برای بازماندگان 
عزیز مسألت می نمایم، و مراتب شکرگزاری خود را تقدیم می کنم. 

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲4۲(

 59/07/06
1- 86 تانک عراق در نوار مرزی منهدم شد.

2- 63 نفر از پرسنل ارتش متجاوز عراق دستگیر شدند.
3- ایران به شیخ نشین های حامی عراق شدیداً هشدار داد.
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4- شاه حسین، شاهان و شیوخ عرب را به حمایت از صدام تشویق می کند.

 59/07/07
1- 30 تانک عراقی به غنیمت گرفته شد.

2- شورای امنیت خواستار پایان جنگ ایران و عراق شد.
3- سید احمد خمینی: ما مصمم هستیم جنگ را ادامه دهیم.
4- صدام حسین گفت: برای مذاکره مستقیم با ایران آماده ام.

59/07/08
1- عراق 5 نظامی خود را تیرباران کرد.

2- فانتوم های ایرانی پاالیشگاه خانقین عراق را منهدم کردند.
3- دو خلبان اسیر عراقی گفتند: به ما گفته  بودند که ارتش ایران از هم گسیخته و از ملت 

ایران جداست.
امام خمينی:

بعضی قضایاست که انسان گمان می کند که این شّر است، 
لکن به حسب واقع، خیر است. 

در این قضایای اخیر، که دولت جابر عراق تحمیل کرد بر ایران، باید بگویم: 
»الَخیُْر فی ما َوقََع«

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲46(

امام خمينی خطاب به مردم: 
شما هیج وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید. 

شما برای حفظ اسالم دارید جنگ می کنید و او )صدام( برای نابودی اسالم. 
اآلن اسالم به تمامه در مقابل کفر واقع شده است،

و شما باید از اسالم پایداری کنید و حمایت کنید و دفاع کنید. 
دفاع یک امر واجبی است بر همه کس.

 بر هر کس که هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسالم ...
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲5۱(
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 59/07/09
1- آمریکا به عراق قول همکاری داد.

2- استحکامات عراق در مهران و دهلران منهدم شد.
3- جنگنده های ایران پایگاه های هوایی نیروگاه اتمی و پاالیشگاه نفتی عراق را بمباران 

کردند.
4- شوروی برای نجات رژیم صدام اقدام خواهد کرد.

 59/07/10
1- 31 تانک سالم به دست نیروهای ایران افتاد.

2- 2 بندر نفتی عراق بر اثر بمباران دریایی ایران آسیب دیدند.
3- دشمن در جبهة جنوب عقب نشست.

4- محمدعلی رجایی: آمریکا با تحمیل جنگ می خواهد ایران را فلج کند.

 59/07/12
1- اردن و کویت پایگاه هوایی و هلی کوپتر در اختیار عراق قرار دادند.

2- حملة هوایی عراق به مناطق مسکونی 7 شهر ایران.
3- 170 تانک دشمن در جبهة جنوب منهدم یا به غنیمت گرفته شد.

امام خمينی:
 شما شنیده  و ما هم شنیده ایم که بعضی شیخ نشین های خلیج )فارس(،

و بعضی دولت های کشورهای اسالمی،
در جنگ بین اسالم و کفر، طرف کفر را اختیار و کمک های نظامی و تبلیغاتی،

از دولت غاصب بعث و جنایتکار می کنند 
و جای تأسف و شگفت است که:

 کسانی خود را مسلمان بدانند و حکام کشورهای اسالمی باشند،
و بر ضد اسالم و قرآن کریم قیام کنند،

و آتش به روی مسلمانان بي گناه گشایند... 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲57(
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 59/07/14
1- 10 جاسوس دیگر عراق تیرباران شدند.

2- یک گردان سرباز اردنی به کمک ارتش درهم شکسته عراق شتافت.
3- ارتش عراق به نخلستان های مرزی خرمشهر گریخت.

4- عدم انتقال زایران حج به جده قطعی است.

 59/07/15
1- نیروهای ایران تهاجم سنگین عراق را برای اشغال خرمشهر درهم شکستند.

2- چمران: عراق 10 لشکر زرهی خود را وارد جنگ کرده است.
3- چند نقطة تهران در بمباران دیروز عراق آسیب دید.

4- در اهواز 14 نفر شهید شدند.
5- ایران ناسیونال و تأسیسات فرودگاه مهرآباد بمباران شد.

 59/07/16
1- ایران در تدارک حمله وسیع به نیروهای متجاوز عراق.

2- 40 هزار سرباز اردنی با تانک و موشک در اختیار صدام قرار گرفت.
3- تشکیل انجمن ها و شوراهای محلی تهران برای مقابله با شرایط جنگ.

4- 150 سرباز عراقی در منطقه سرپل ذهاب کشته شدند.
امام خمينی طی سخنان كوتاهی در جمع جوانان انقالبی عراق فرمودند: 

ان شاءاهلل خداوند تبارک و تعالی به شما قدرت بدهد و این شخص کثیف )صدام( 
را از مملکت خودتان دور کنید. 

خداوند با شماست و شما پیروز هستید و این حکومت )بعث عراق( رفتنی است.  ان شاءاهلل.
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲60(

59/07/17
1- حملة موشکی عراق به دزفول صدها نفر را شهید و ده ها خانه را ویران کرد.

2- جنگنده های ایران تأسیسات نظامی و صنعتی بغداد، کرکوک و سلیمانیه را بمباران کردند.
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3- 103 نظامی و 35 تانک عراق در جبهة ایالم نابود شدند.
امام خمينی در پاسخ به خبرنگاران خارجی در مورد جنگ فرمودند:

 اوالً ما به تبع اسالم با جنگ  همیشه مخالفیم،
و میل داریم که بین همة کشورها آرامش و صلح باشد.

لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند،
ما تمام ملتمان جنگجوست و ما با تمام قوا مقابله می کنیم،
ولو این که همة ابرقدرت ها هم دنبال او )صدام( باشند. 

برای این که ما شهادت را یک فوز عظیم می دانیم،
و ملت ما هم شهادت را به جان و دل قبول می کند و از جنگ نخواهیم هراسید،

و مرد جنگ هستیم،
 لکن مایل نیستیم به این که جنگ واقع بشود...

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲6۱(

 59/07/19 

1- ایران به تالفی حمالت هوایی، شهرهای تخلیه شدة عراق را بمباران می کند.
2- جنگنده های پایگاه تبریز، چاه های گاز عراق را بمباران کردند.

3- حملة میگ های عراق به بانه، سردشت، مریوان و پادگان ها و روستاهای اطراف.
4- انگلستان یک ناوشکن موشک انداز به خلیج فارس فرستاد.

5- زلزله، یک شهر 80 هزار نفری الجزایر را با خاک یکسان کرد.
6- حجت االسالم خامنه ای: جنگ ما با استکبار جهانی به این زودی ها به پایان نمی رسد.

7- صدام از ترکیه، یونان، هند و کشورهای عربی تقاضا کرد تا میانجی گری کنند.
8- اردن به یک کشور جنگ زده شبیه است.

59/07/20
1- حجت االسالم خامنه ای: شورای عالی دفاع دربارة ادامة جنگ یا اعالم آتش بس تصمیم 

می گیرد.
2- شاه اردن و شاه عربستان در مورد حمایت از عراق تفاهم کاملی دارند.
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3- بنی صدر: خواست ما این است که شوروی در جنگ ایران و عراق به هیچ وجه مداخله 
نکند.

4- میگ های عراقی خانه های مسکونی شاهین شهر اصفهان را بمباران کردند.
امام خمينی به مناسبت تداوم جنگ، 

پيام 8 ماده ای صادر كردند: 
کلیة امور مربوط به جنگ تحت نظر شورای عالی دفاع،

به اضافه یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید اداره شود. 
این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید،

و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. 
در غیاب آقای خامنه ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان،

که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسالمی است، 
باید در این شورا شرکت نمایند.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲6۳(

) هر دو بزرگوار به جبهه رفته بودند. اینجانب و علیرضا یارمحمدی، دو عضو کمیسیون دفاع هم هفتة دوم شروع 

جنگ، به جبهه رفتیم.(

59/07/21
1- مواضع حیاتی جبهة غرب به تصرف قوای ایران درآمد.
2- بنی صدر آغاز مرحلة تهاجمی قوای ایران را اعالم کرد.

3- 100 مهاجم مسلح به ارومیه، به هالکت رسیدند.
امام خمينی خطاب به طالب عراقی:

سرنیزه نمی تواند یک ملتی را خاضع کند، 
می تواند یک مدتی باشد، لکن نمی تواند همیشه بر یک ملتی حکومت کند. 

ملت ها وقتی که با هم شدند، هیچ حکومتی و هیچ قدرتی بر آنها نمی تواند غلبه کند،
و اآلن بحمداهلل هم ملت ایران و هم ملت عراق قیام کرده اند،و نهضت کرده اند.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲66(
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 59/07/22
1- مواضع دشمن در جبهة غرب از زمین و هوا زیر آتش شدید قرار گرفت. 

2- 5 میگ عراق در خارک سرنگون شد.
3- آقای رجایی: تا تجاوز وجود دارد، جنگ هم ادامه دارد.

4- بررسی طرح یکپارچه شدن ورزش کشور آغاز شد.
5- جدیدترین ناوچة موشک انداز فرانسه راهی خلیج فارس شد.

6- شهر خرمشهر به تصرف عراق درآمد و آبادان در محاصره قرار گرفت.

 59/07/23
1- نیروی رزهی عراق در اطراف آبادان به محاصرة قوای ایران درآمد.

2- جنگنده های ایران پاالیشگاه نفت بغداد را منهدم کردند.
3- فرماندهان ارتش عراق به دنبال شکست های پیامی در جبهة غرب تغییر کردند.

4- سفیر الجزایر در ایران: همدردی شما با ملت ما )در زلزلة اخیر( دلیل روشنی بر اصالت 
روابط دو ملت است.

59/07/24
1- نخست وزیر ایران به سازمان ملل می رود.

2- بنی صدر: ایران سنگین ترین حمله به نیروهای عراق را تدارک می بینند.
3- رزمناو انگلیس مجهز به موشک های هدایت شونده، عازم دریای عمان شد.

4- 1000 مزدور بعثی در ایالم به هالکت رسیدند.
امام خمينی :

 من به همة دولت هایی که در این جنگ تحمیلی و یورش غیرانسانی به ایران،
با دولت کافر بعث همکاری می کنند، چه همکاری تبلیغاتی و چه نظامی به هر نحو که باشد،

 جداً اخطار می کنم که عالوه  بر خذالن الهی و ننگ ابدی،
از جزای عاجل به دست ملت های خود و ارتش نیرومند کشور اسالمی ما غافل نباشید،  

و خود را به هالکت نکشید...
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲69(
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 59/07/26
1- هوا نیروز ده ها تانک و توپخانة سنگین عراق را نابود کرد.

2- 131 دانش آموز و مردم بی دفاع دربمباران کرمانشاه شهید شدند.
3- آقای رجایی، تقاضای کارتر، برژینسکی، ماسکی و کریستوفر را برای مذاکره رد کرد.

 59/07/27
1- عقب نشینی مزدوران عراقی تا 15- 10 کیلومتری آبادان.

2- رزمندگان ایران در جبهة جنوب برای مقابله با یورش سنگین به عراق بسیج شدند.
3- دبیرکل کنفرانس اسالمی امروز به تهران می آید.

4- نخست وزیر: این خود ملت ماست که باید سرنوشت نهایی جنگ را تعیین کند.

59/07/29
1- پیشروی نیروهای ایران از چند طرف به سوی قصر شیرین.

2- ارتش عراق به دادن تلفات سنگین در جنگ های عید قربان اعتراف کرد.
3- بنی صدر: تا شکست کامل دشمن، از خوزستان نمی روم.

امام خمينی طی سخنرانی به مناسبت عيد سعيد قربان فرمودند: 
آن روز مبارک است برای اسالم و ملت های اسالمی،

که دست ستم گران و خون آشامان از کشورهای اسالمی کوتاه شود. 
آن روز مبارک است برای ملت شریف ما،

که جمهوری اسالمی به تمام معنا در کشور اسالمی پیاده شود،
و احکام مترقی اسالم به جای احکام ضدانسانی برقرار گردد.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲7۱(

59/07/30
1- نخست  وزیر)رجائی(: آمریکا به دنبال منافع خود در منطقه می گردد. 

2- ضربات کوبندة نیروهای اسالمی به متجاوزین بعثی
3- پیرانشهر و ارتفاعات آن از تسلط مزدوران وابسته به عراق خارج شد.
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4- پاسداران انقالب، 14 پل ارتباطی دشمن را منهدم ساختند.
5- کلیة قطعات موشک اندازها ]در ایران[ ساخته می شود.

6- آیت اهلل حکیم: روحانیت مبارز عراق در خط امام حرکت می کند.
7- اکیپ پزشکی ایران وارد الجزایر شد.

 59/08/01
1- پادنامة سومین سالگشت شهادت مصطفی خمینی.

2- اهالی کاشان آش مرگ برای صدام پختند.
3- آمریکا 3 شرط از 4 شرط برای آزادی گروگان  ها را پذیرفت.

4- فانتوم های ایران مواضع عراق در بغداد را بمباران کردند.

 59/08/03
1- بنی صدر: پس از جنگ، خدمت دولت هایی که به دشمنان ما کمک کردند می رسیم.

2- شورای امنیت از صدور قطعنامه در مورد تجاوز عراق خودداری کرد.
3- بعثی ها ، 87 مجاهد عراق را در بصره اعدام کردند.

4- در حملة هوایی عراق به مسجد سلیمان، 12 تن شهید و 20 نفر زخمی شدند.

 59/08/04
1- موشک های عراق، صدها نفر را در دزفول به خاک و خون کشید.

2- 5 تانک، 5 سنگر، 1 جیپ گشتی و 1 نفربر عراق در جبهة غرب منهدم شد.
3- 2 نمایندة مجلس رژیم سابق، به جرم جاسوسی برای عراق تیرباران شدند.

4- کمک های مردم به مناطق جنگ زده ادامه دارد.

 59/08/05
1- 2 میگ، 21 تانک و 150 نظامی عراق در آبادان نابود شدند.

2- ارتش عراق کنترل مواضع غرب را از دست داد.
3- 48 دالور دیگر به تبار شهیدان پیوستند.

4- مسألة گروگان های جاسوس آمریکایی در جلسة غیرعلنی مجلس مطرح می شود.
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59/08/07 
1- امام بار دیگر مصالحه با هر قدرت و ابرقدرت را رد کرد.

2- ایران از کشورهای غیر متعهد خواست تجاوزات عراق را محکوم کنند.
3- 3 کشتی جنگی دیگر آمریکا راهی دریای عمان شد.

امام خمينی: 
همة زحمت های انبیا و همة کتب آسمانی و همة دعوت های اولیا و انبیا،

برای این بوده است که این موجودی )انسان( که اگر به خودش واگذاشته بشود، 
از تمام حیوانات بدتر است و از تمام شیاطین، شیطان تر است.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۲88(

 59/08/08
1- ستون پیادة عراق در غرب نابود شد.

2- 42 تانک و خودرو و 185 مزدور عراقی در کوه های غرب نابود شدند.

3- مجلس، امروز برای تعیین شرایط آزادی گروگان ها اکثریت پیدا نکرد.

 59/08/10
1- لشکر مکانیزة عراق در راه تصرف دزفول نابود شد.

2- عراق با تلفات سنگینی در محاصرة آبادان ناکام ماند.
3- در انتخابات آمریکا مبارزه بین کارتر و ریگان است که دوش به دوش پیش می روند.

4- آمریکا قسمتی از سالح های ایران را فروخته است.

 59/08/11
1- کارتر هر 4 شرط ایران را برای آزادی گروگان ها پذیرفت.

2- 3000 مصری به دستور سادات در ارتش عراق با ایران می جنگند.
3- فرانسه 60 جت میراژ به عراق می دهد.

59/08/12
1- توپخانة عراق به سوی 300 سرباز خود که قصد تسلیم شدن داشتند، آتش گشود.
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2- دشمن با به جا گذاشتن 20 تانک از بهمنشیر عقب نشست.
امام خمينی: 

آن چیزی که برای ما ارزش دارد، اواًل، اسالم است که در آن همه چیز هست. ما 
برای شکممان قیام نکردیم که اگر شکممان را یک وقت جلویش را بگیرند،

ما بنشینیم سر جایمان. 
ما برای اسالم قیام کردیم؛ همان طوری که در صدر اسالم،

پیغمبر اکرم برای اسالم قیام کرد،
و آن قدری که او در زحمت و رنج واقع شد، ما نشدیم.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳07(

 59/08/13
1- عملیات تازة عراق برای ورود به آبادان خنثی شد.

2- عراق 8 سرباز، 2 درجه دار و 1 افسر خود را در قصرشیرین اعدام کرد.
3- دولت الجزایر رابط بین ایران و آمریکا شد.

59/08/14
1- ریگان با شکست کارتر رئیس جمهور شد. 

2- جنگنده های ایران مواضع عراقی ها در شمال و جنوب شرقی آبادان درهم کوبیدند.
امام خمينی:

شعرهای شاعرشان را که البد بعضی شنیده اند که:
»تا آخوند و قجر در این مملکت است، این ننگ را کشور دارا به کجا ببرد«!

این را آن خبیث خدانشناس]عارف قزوینی[ در شعرش گفت.
شعرا، شعر گفتند، مجالس درست کردند، محافل درست کردند، تبلیغات کردند؛ 

هر طور توانستند با هر شیوه ای، این روحانیون را و این متدیّنین را کوبیدند،
و مقصود اصلی این بود که اسالم را از بین ببرند. 

آنها می فهمیدند که تا اسالم قدرت دارد در یک کشوری، 
نمی توانند آنها آن طور که می خواهند سلطه پیدا کنند. 



389 وقایع سال دوم انقالب

باید اسالم را و مظاهر اسالم را و احکام اسالم را،
اینها از بین ببرند تا موفق بشوند به آن مقاصدی که دارند. 

لهذا، مطالعه می کردند چه چیز برای اسالم بیشتر می تواند خدمت بکند، 
قدرت اسالم را بهتر می تواند حفظ بکند، آن را بیشتر می کوبیدند،

و کدام احکام اسالم بیشتر پیش مردم- مثاًل- رایج است و بیشتر عالقه به آن دارند،
آن را بیشتر می خواستند از بین ببرند. 

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳۲۱(

 59/08/15
1- نیروی زرهی عراق در اطراف آبادان بمباران شد.

2- خرید و فروش ارز از این پس در سراسر کشور ممنوع شد.
3- امام به قوای نظامی امر کردند عراقی ها را از خرمشهر بیرون کنند و حالت تهاجمی بگیرند.

59/08/17
1- نیروی دریایی ایران، اژدرافکن عراق را غرق کرد.

2- مزدوران بعث، وزیر نفت ایران را که در خوزستان اسیر شده، تا سرحد مرگ شکنجه 
کردند.

3- قطب زاده کودتاگر، به زندان اوین منتقل شد.
امام خمينی: 

صدام کسی است که تابع »عفلق« است و آنها و حزبشان، 
اسالم را منافی می دانند با وضع خودشان، 

دشمن اسالم هستند. 
این که می گویند حسین بن علی سالم اهلل علیه چه؟

 این همان آدمی است که:
زوار حسین بن علی)ع( را دسته  جمعی اعدام کرده است،

و به حبس کشانده است...
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳4۱(
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 59/08/18
1- پادشاه عربستان - شاه خالد- از صدام پشتیبانی کرد.

2- بنی صدر: ما نه از آمریکا، نه روسیه و نه جایی دیگر اسلحه نمی گیریم.
3- بنزین معمولی لیتری 30 ریال و سوپر 40 ریال خواهد شد.

 59/08/19
1- جنگنده های ایران مقر مزدوران عراقی را در آبادان و غرب دزفول درهم کوبیدند.

2- ارتش صدام افراد باالی 65 سال را به جنگ فراخواند.
3- صادق قطب زاده ممنوع  المالقات است.

4- افرادی که از خیانت های قطب زاده ناآگاهند، به بازداشت وی اعتراض دارند.

 59/08/20
1- بارندگی در غرب، بخشی از نیروهای عراق را فلج کرد.

2- دشمن در جادة اهواز - خونین شهر وادار به عقب نشینی شد.
3- نمایندة صدام برای دریافت اسلحة بیشتر به شوروی می  رود.

4- 12 جاسوس عراق دستگیر شدند.

 59/08/21
1- تأسیسات بندر فاو و 3 فروند کشتی عراق نابود شد.

2- شعرای سوریه و الجزایر بمباران مناطق مسکونی کرمانشاه و دزفول را دردآور توصیف 
کردند.

3- پیکرهای پاک 19 شهید جنگ تشییع شد.
4- طوالنی شدن جنگ خطرات بیشتری برای صدام دارد.

 59/08/22
1- تجهیزات عراق در حفظ محاصرة آبادان نابود شد.

2- عراق قدرت دفاعی خود را در جبهة غرب از دست داد.
3- سند توطئة آمریکا علیه انقالب افشا شد.
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4- نخست وزیر دالیل گرانی و جیره بندی مواد سوختی و غذایی را اعالم کرد.

 59/08/24
1- عراق با شکست در آبادان، جنگ را به سوسنگرد کشاند.

2- بمباران 14 پادگان و منطقة نظامی عراق.
3- فرح پهلوی 28 میلیون دالر جواهراِت به تاراج برده از مردم ایران را فروخت.

59/08/25
1- نبرد خونین سوسنگرد، با تلفات سنگین طرفین به اوج رسید.

2- بر اثر انفجار مخازن نفت و بنزین 24 نفر جان باختند.
3- سعادتی به 10 سال زندان محکوم شد.

4- مخزن سوخت 900 هزار بشکه ای موصل منهدم شد.
امام خمينی:

متوجه هستید که مطبوعات باید همیشه در خدمت اسالم عزیز و مردم و کشور باشند؛ 
و آزادي ها در حدود قوانین مقدس اسالم و قانون اساسی،

به بهترین وجه تأمین شود و بي طرفی حفظ گردد.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳56(

59/08/26
1- امام: از اتحاد صحبت می کنند، لکن در عمل این را انجام نمی دهند.

2- عراق دست به قتل عام مجروحان و مردم بی دفاع سوسنگرد زد.
3- پاسگاه فرماندهی و چند مرکز نظامی دشمن در عماره بمباران شد.

امام خمينی: 
شما اسالم را می خواهید. اسالم که می خواهید زنده کنید، البته فداکاری می خواهد، 

بدون فداکاری که نمی شود آدم یک اسالمی را زنده کند. 
همین فداکاری بود که در صدر اسالم خود پیغمبر اسالم و اولیای اسالم کردند. 

حاال نوبت شماست، نوبت ماست.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳68(
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59/08/29
1- سوسنگرد چگونه از اشغال دشمن درآمد.

2- فرماندة تیپ عراقی در سوسنگرد کشته شد.
3- خلبانانی که 50 پرواز جنگی انجام داده اند، جایزه گرفتند.

 59/09/01
1- مواضع مستحکم دشت ذهاب و سومار از تصرف عراق خارج شد.
2- بنی صدر: روزنامه ها باید دست از انتشار اخبار تحریک آمیز بردارند.

3- دالوران نیروی دریایی 2 ناو مدرن عراق را غرق کردند.
4- دولت سعودی رسماً حمل محموالت نظامی به عراق را از طریق خاک سعودی آزاد کرد.

 59/09/02
1- برتری جنگی در جبهه های غرب به دست ارتش افتاد.

2- چمران خواستار تجهیز بیشتر نیروهای مردمی در جنگ شد.
3- سوریه کنفرانس سران عرب را تحریم کرد.

 59/09/03
1- تهاجم وسیع عراق برای تصرف مجدد سوسنگرد درهم شکست.

2- راه فرار دشمن در غرب بسته شد.
3- اظهارات رئیس دادگاه های انقالب دربارة کودتاگران، شکنجه، تعدد زندان و پاک سازی ها.

 59/09/04
1- ایران تا قلب مواضع دشمن پیش رفت.

2- حجت االسالم خامنه ای: نیروهای ما در منطقة اهواز، آبادان و سوسنگرد موفقیت قابل 
توجهی داشته اند.

3- مبارزه با قاچاقچیان با شدت دنبال می شود.

59/09/05
1- بنی صدر تنها با وزارت باهنر موافقت کرد.
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2- 135 نمایندة مجلس خواستار سکوت در مورد مسائل تفرقه انگیز شدند.
3- در زندان اوین چه می گذرد؟

دستخط امام خمينی در پاسخ به نامة مورخ 5/ 9/ 59 كميتة امداد امام
)با اعضای آقایان: مهدی كروبی، حبيب اهلل عسکراوالدی و حبيب اهلل شفيق( 

صادر شده است. 
]در این نامه سؤال شده بود:

» از محل کمک های نقدی مردم به زلزله زدگان طبس تا کنون مبالغ زیادی صرف شده و مبالغی هم 
در حال مصرف شدن است ... آیا اجازه می فرمایید مبالغ باقي مانده در جهت جبران خسارات و ترمیم 

خرابي های ناشی از جنگ تحمیلی به مصرف برسد؟«[
بسمه تعالی 

مبالغ باقی را به دولت بدهید برای مصرف زلزله زدگان، 
و در مقابل آن از دولت برای جنگ زدگان اخذ نمایید. 

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳75(

] امام خمینی در پاسخ 3 سؤال حجت االسالم امام جمارانی و محمدعلی نظام زاده که در جهت مصرف 
بخشی از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگی و ترمیم خرابي ها سؤال نموده بودند، در 2 مورد 

اجازه دادند و مورد سوم را منتفی دانستند.[
»بسمه تعالی 

محضر مقدس حضرت آيت اهلل العظمی امام خمینی- مد ظله العالی- 
محترماً به عرض مبارك می رساند، پول هايی در سازمان اوقاف به شرح زير موجود است؛

 در صورتی که اجازه می فرمايید از اين مبالغ به منظور کمک به جبهه های جنگ و آوارگان جنگی،
 ترمیم خرابي ها و جبران خسارات ناشی از جنگ استفاده شود:

۱- پول های معلوم المصرفی که در سال های گذشته به مصرف رسیده و وقت آن گذشته است.
۲- پول هايی که موضوع وقف و مورد آن منتفی شده است.

۳- از محل فروش اراضی موقوفه مبالغی موجود است. آيا در صورتی که اوقاف اين معامالت را نافذ نداند و فسخ نمايد، 
می توان اجرت المثل اين چند سال را از مبالغ مذکور، که در وقت خودش به مصرف نرسیده و مدتش منقضی شده است،
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برداشت و در مورد مزبور مصرف کرد؟
مهدی جمارانی- محمد علی نظام زاده- 5/ 9/ 59«.

بسمه تعالی 
در بند اول و دوم با فرض مذکور مجازید.

در بند سوم، معامالت باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معامالت،
از آنان مطالبة مال االجاره شود. 

اگر ندادند، مجازید به مقدار آن برداشت نمایید برای مصارف مذکوره؛ 
و اگر مجهولند، مجازید تمام پول یا بعض آن را در موارد مذکور صرف نمایید.

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳77(

 59/09/06
1- بمباران خرم آباد و ایالم ده ها غیرنظامی را به خاک و خون کشید.

2- وضع زندان ها و زندانیان کشور چگونه است.
3- کنفرانس سران عرب با شکست کامل روبه رو شد.

 59/09/08
1- 8 ناوچه و اژدرافکن عراق در خلیج فارس غرق شد.

2- دکتر خاتمی: سکوت اروپا )در برابر جنایات عراق( تأیید آشکار متجاوز است.
3- ایران در سنگین ترین جنگ دریایی پیروز شد.

 59/09/09
1- عراق در سراسر جبهه های جنگ عقب نشست.

2- فروشندگان کوپن بنزین تاکسی ها تحت پیگیرد قرار می گیرند. 
3- نیروهای فلسطین به حال آماده باش درآمدند.

 59/09/10
1- تهاجم ایران در جبهه های غرب گسترش یافت.
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2- بازار تهران، قم و مشهد به حمایت از روحانیت مبارز تعطیل شد.
3- ناو نفربر هزار تنی عراقی در خلیج فارس غرق شد.

 59/09/11
1- دشت ذهاب و بزمیرآباد به تصرف ایران درآمد.
2- پاسخ آمریکا به شرایط ایران تسلیم الجزایر شد.

3- فخرالدین حجازی: اوضاع جبهه ها فوق العاده امیدوارکننده است.

 59/09/12
1- شبیخون بزرگ 32 پاسدار انقالب به 1200 نظامی دشمن.

2- رفسنجانی: اگر شوروی بفهمد که صدام خود را به آمریکا فروخته، موضعش را عوض 
می کند.

3- 14 مسافر اتوبوس در تصادف جادة بندرعباس سیرجان کشته شدند.

 59/09/13
1- کابینة ریگان با 8 سرمایه دار و ژنرال شکل گرفت.

2- آغاز مرحلة تهاجمی نیروهای ایران اعالم شد.
3- ادغام بسیج در سپاه پاسداران در شور اول در مجلس تصویب شد.

59/09/15
1- اقای رجایی: تا زمانی که تجاوزگر قلع و قمع نشود، خواهیم جنگید.

2- 8 میدان مین دشمن در غرب خنثی شد.
3- اخراج احمد سالمتیان از مجلس خواسته شد.

امام خمينی در جمع استانداران فرمودند:
 این قلب های صاِف پاِک مردم را نگه دارید.

این کشاورزها و- نمی دانم- کارگرها و اینها بودندکه شما را به استانداری رساندند، 
و ااّل شما را استاندار نمی کردند. 

زمان رضا شاه هیچ کدام شما استاندار بوده اید؟! راه نمی دادند شما را توی ادارات. 
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این مردم بودند که این دولت را به وجود آوردند،
و این رئیس جمهور را رئیس جمهور کردند. 

و- عرض می کنم- این مملکت را برگرداندند از آن حال که یک حاکمی
که وارد یک جایی می شد، هزار جور فساد می کرد، حاال آن جور نباشد. 

ما باید درست توّجه داشته باشیم به این مسائل، 
و خدا را حاضر ببینیم همه جا. 

در قلوب ما حاضر است، در هر مجلس حاضر است، ما در محضر خدا هستیم. 
وقتی ما در محضر خدا هستیم، بندگان خدا که عزیز خدا هستند، 

در محضر خدا ما به آنها اذیّت بکنیم؛
این جرم بخشودنی نیست 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳85(

امام خمينی در جمع پاسداران پادگان امام حسين)ع( و ولی عصر)عج(:
تاریخ اسالم جز یک برهه از صدر اسالم، 
جوانانی مثل جوان های ایران ما سراغ ندارد.

و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. 
شما در کجای تاریخ،

- جز یک برهه در صدر اسالم آن هم نه به طور وسیع، بلکه به طور محدود- 
سراغ دارید که جوانان یک کشور این طور عاشق جنگ باشند؟ 

این طور عاشق دفاع از کشور خودشان باشند؟ 
و این طور ملت، همه با هم یک صدا دنبال پیروزی ارتش و سپاه پاسداران،

و سایر قوای ُمسلَّحه باشند؟ 
و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟

...
بیدار باشید! ملت ما بیدار باشد!

توجه داشته باشد که هر گوینده ای که بخواهد ایجاد اختالف بکند، 
هر گوینده ای که بخواهد روحانیون را تضعیف بکند، 
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نظر به روحانیون تنها نیست. آنها را تضعیف می کند، دنبالش شما هستید. 
آنها می خواهند که هجوم به این مملکت بکنند و همه چیز این مملکت را ببرند، 

و کسی نباشد یک تعرضی بکند، یک مقابله ای بکند.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳9۱(

امام خمينی:
 من دعاگوی شما هستم و باز تأکید می کنم که:

در جبهه ها ان شاءاهلل با سالمت بروید و با سالمت برگردید و پیروز باشید،
با پیروزی برگردید. 

پیروزی شما در گرو وحدت شماست و در گرو ایمان شماست. 
ایمان داشته باشید. قوی کنید ایمان خودتان را و با همه قوای مسلَّحه همراه باشید. 

مقصد یک مقصد است و آن شکست ابَرقدرت هاست.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳94(

59/09/16
1- خلخالی از سرپرستی مبارزه با مواد مخدر استعفا کرد.

2- اتوبان تهران - قم پنج شنبه افتتاح می شود.
3- عراق هنگام فرار، مناطق مسکونی خوزستان را به توپ بست.

59/09/17
1- جزییات حملة آمریکا و ماجرای طبس در مجلس فاش شد.

2- جنگ شدید در دو سوی پل خونین شهر.
3- عراق به جبران غافل گیری نجات 2 خلبان ایرانی، شهر سرپل ذهاب را به توپ بست.

امام خمينی در جمع 3 تن از مخترعين: 
مهم این است که ایراني ها بفهمند که خودشان می توانند کار بکنند. 

در این طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزی نیستند،
و باید همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند،

 از اروپا بیاورند، از امریکا بیاورند.
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این شد که اسباب این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد،
و نگذاشتند به کار بیفتد. 

ایران افرادش، مردمش از سایر افراد، کمتر نیستند،
بلکه از بسیاری از نژادها باالترند. لکن نگذاشتند که این استعدادها به کار بیفتد. 

باید استعدادها را به کار بیندازند، 
و دولت و ملت تأیید کنند از این کسانی که اختراع و ابداع می کنند،
- ایران خودش همه چیز را بسازد و مستقل بشود... تا- ان شاء اهللَّ

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳96(

59/09/18
1- نیروهای چریکی ایران تانک های دشمن را در خاک عراق به آتش کشید.

2- 47 بازرگان و عمده فروش متخلف زمان جنگ محکوم شدند.
3- 200 عراقی درشبیخون بزرگ رزمندگان مسلمان به مواضع بهمنشیر کشته شدند.

 59/09/19
1- 2 میگ متجاوز به تهران و همدان سرنگون شد.

2- رجایی: مرحلة اول برنامة ما قطع کامل وابستگی به امپریالیست است.
3- عملیات 2/5 ساعتة نجات تیم هوانیروز از محاصرة آتش در خاک عراق.

 59/09/20
1- دشمن زیر آتش شدید جبهة آبادان به تلفات سنگین تن داد.

2- فداییان امام یک تیم پاسدار را از محاصرة 300 مزدور دشمن نجات دادند.
3- هند، پاکستان و بنگالدش تجاوز عراق را محکوم کردند.

59/09/22
1- 11 عامل توطئة عراق در اهواز تیرباران شدند.

2- صدام: هرکس با عمامه در ایران بجنگد، دست به دست او خواهیم داد.
3- جنگنده های ایران، میگ عراقی را در آسمان ماهشهر ساقط کرد.
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امام خمينی:
دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعه ما الزم است. 

و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، هم فکر نباشند، هم عقیده نباشند، 
و با هم آن راهی که صراط مستقیم است اتخاذ نکنند، 
با هم آن راه را ]طّی نکنند[ به مقصد نخواهند رسید...
و شما دیدید که با آن وحدتی که ملت ما پیدا کرد،
و همه از یک راه می رفتند و یک مقصد داشتند، 

همة قدرت هایی را که دنبال این قدرت شیطانی شاه بود، شکستند...
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص ۳99(

59/09/23
1- عراق عابران پیاده را در خیابان های دزفول به توپ بست.

2- امام مسئوالن را به وحدت در »عمل« دعوت کرد.
3- ایران به حضور ناوگان خارجی د ر خلیج فارس اعتراض کرد.

امام خمينی به مناسبت فوت خواهر آیت اهلل العظمی گلپایگانی 
تسليت زیر را برای ایشان فرستادند: 

مصیبت وارده را به جناب عالی و فامیل محترم تسلیت گفته،
سالمت وجود محترم را از خداوند تعالی خواستار است.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 405(

 59/09/24
1- چریک های ایران 2 پل و 1 ستون در خاک عراق را منفجر کردند.

2- تفنگداران دریایی مواضع دشمن را در خونین شهر منهدم کردند.
3- بررسی وضع پاک سازی شدگان از امروز آغاز شد.

 59/09/25
1- اسناد تکان دهندة جنایات رژیم عراق در جنگ.

2- شبیخون کماندوهای عراقی در جبهة کورموش دفع شد.
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3- ایران 12 لشکر عراقی را در حال پیشروی متوقف کرد.

59/09/26
1- ژاندارم های ایران از 4 منطقه وارد خاک عراق شد.

2- کاله سبزها در ارتفاعات ایالم 100 مزدور عراقی را به هالکت رساندند.
امام خمينی: 

با توجه به حساسیت زمان در مقطع فعلی که ما گرفتار جنگ با دشمنان اسالم هستیم، 
و با توجه به این که بارها اعالم کرده ایم به خاطر حفظ وحدت،

 اگر به من و یا به عکس من اهانتی شد، مردم عکس العملی نشان ندهند،
بدین وسیله از عموم آنان تقاضا می شود:

از تعطیل و یا راه پیمایي هایی که قرار است به این عنوان انجام شود،
صرف نظر نمایند و به رفع مشکالت و کارهای دیگری که دارند بپردازند، 

و حتی االمکان مردم را به آرامش و نظم دعوت کنند.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 406(

59/09/27
1- ضربات مرگبار ایران زندگی 3 میلیون جمعیت بغداد را فلج کرد.

2- توپخانة دریایی ایران در آبادان وارد نبرد شد.
امام خمينی: 

ما هر روز مواجهیم با صحنه هایی که در عین حال که دلخراش است، غرورآفرین است. 
دیروز جمع کثیری از معلولین آمدند، 

و امروز هم معلولین از اصفهان آمده اند با عکس های زیادی که از شهدا آورده اند. 
من این تحول عظیمی که در ایران پیدا شده است که در عین حالی که

 پدرها با عکس جوان خودشان آمده اند، و مادرها چند نفر از فرزندانشان را از دست داده اند، 
لکن روحیة آنها روحیه بسیار بلندی است، 
و این تحول مبارک است بر ملت ایران. 

من در این مجمعی که این جوانان را و این عکس جوانان را می بینم،
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 باید تأثرات خودم را به بازماندگان اینها، و تسلیت خودم را به پدرها و مادرهای اینها
تقدیم کنم و برای آنها هم طلب مغفرت. 

خداوند به شماها اجر عنایت کند و صبر عنایت کند، و آن جوان های غرورآفرین 
ما را به رحمت واسعة خود غریق کند.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 4۱0(

امام خمينی:
سابق رضا خان از مدّرس می ترسید برای این که انسان بود. 

آن وقت هم مدّرس از قراری که از او نقل کرده اند گفته بود که: 
- در مجلس ما یک مسلمان هست، آن هم »ارباب کیخسرو«.1

 رضا خان رقیب خودش را مدّرس می دانست، به دیگران اعتنایی نداشت. 
رقیب خودش را مدّرس می دانست که وقتی که می ایستاد و صحبت می کرد، متزلزل می کرد همه را. 

یک انسان بود، وضع زندگی اش آن بود که شما شنیدید و من دیدم. 
وقتی که وکیل شد یعنی؛ از اول به عنوان فقیهی که باید در مجلس باشد تعیین شد. 

آن طور که نقل کرده اند، یک گاری با یک اسبی ]در[ اصفهان خریده بود و سوار شده بود
و خودش آورده بود تا تهران. 

آن جا آن را هم فروخته بود و منزلش یک منزل ُمحقَّر از حیث ساختمان. 
یک قدری بزرگ بود ولی محقَّر از حیث ساختمان. و زندگی یک زندگی  مادون2 عادی،

که در آن وقت لباس کرباس ایشان زبان زد بود. 
کرباسی که باید از خود ایران باشد، می پوشید. این وطن خواه ها کدام لباسشان مال ایران است؟

باید همة اشخاصی که عالقه دارند به این کشور، عالقه دارند به اسالم، عالقه دارند به این ملت، 
توانشان را روی هم بگذارند برای اصالح دانشگاه. 
خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای باالتر است. 

چنان چه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه باالتر است.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 4۱7 و 4۱8(

۱- ارباب کیخسرو، نمايندة ارتشی ها در مجلس شورای ملی بود، مدرس در يکی از نطق هايش در مجلس گفت:» در مجلس يک مسلمان 
هست و آن ارباب کیخسرو است«، و اين بدان معنا بود که هیچ يک از نمايندگان آن مجلس مسلمان واقعی نیستند.

۲-کمتر از، پايین تر از.
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 59/09/29
1- اسناد توطئة مشترک آمریکا، انگلیس و عراق برای حمله به ایران. 

2- ارتش عراق در راه تصرف شوش به محاصره درآمد.
3- 100 ضد انقالبی در حمله به ستون نظامی در جادة میاندوآب- مهاباد کشته شدند.

 59/09/30
1- مردان قورباغه ای عراق در آب های اروندرود به رگبار بسته شدند.

2- ایران سراسر آبراه اروندرود را مین گذاری کرد.
3- کشورهای همراه انقالب در خرید نفت اولویت دارند.

 59/10/01
1- آمریکا با شرایط مالی ایران برای آزادی گروگان ها مخالفت کرد.

2- زمینه سازی حملة آمریکا به 3 جزیرة ایرانی.
3- چتربازان ایران پشت جبهة دشمن فرود آمدند.

 59/10/02
1- سند توطئة آمریکا برای ایجاد جنگ داخلی در ایران.

2- زلزله، 2 روستای قم را به کلی ویران کرد.
3- روزنامه لوموند: پس دادن سرمایه های غارت شدة ایران قوة قضاییة آمریکا را متزلزل می کند.

59/10/03
1- اسامی 343 سرمایه دار که میلیون ها دالر ارز به آمریکا برده اند. 

2- عملیات قهرمانانة گروه های چریکی ایران در خاک عراق.
3- بمباران 10 نقطة آبادان 40 شهید به جا گذاشت.
 امام خمينی: 

شما مهمان های عزیزی هستید که از محل تجلّی نور، از محل توّجه مالئکة اهلل، 
از آستان قدس رضوی آمدید و خوش آمدید. 



403 وقایع سال دوم انقالب

خداوند شماها را حفظ کند، و اسالم را به جدیت های شما و همة ملت به پیش ببرد. 
و من امیدوارم که با دعای شما در آستان قدس رضوی موفق بشوم به پایبوس آن حضرت.

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 4۲6(

59/10/05
1- عراق با صدها کشته در 4 جبهه عقب نشست.

2- ریگان شدیداً به ایران حمله کرد.
3- سنگرهای دشمن در جبهة ایالم در محاصره سیل قرار گرفت.

امام خمينی: 
من کراراً این را گفته ام که: 

ما چه کشته بشویم و چه بکشیم، پیروزیم.
 شما که در میدان جنگ رفتید و معلول شدید و اآلن در منظر من هستید و من متأثرم برای شما، 

شما پیروزید. شما در نظر اسالم پیروز هستید.
 شما در نظر خدای تبارک و تعالی لشکرهای پیروزمندی هستید.
خداوند- ان شاء اهلل- شماها را از لشکریان امام زمان)س( قرار دهد.
 و اجر آن سپاهیاِن در رکاب رسول اهللَّ را به شما عنایت بفرماید.

آنها هم هر کمالی داشتند، برای خدمت به اسالم و رسول خدا بود. 
و شما هم همین خدمت را دارید انجام می دهید. 

شما با آنها فرقی ندارید. 
و شما مثل اشخاصی هستید که در غزوات رسول اهللَّ جنگیدند و شهید شدند یا معلول. 
شما هم در راه خدا و در راه رسول خدا و در راه اسالم فداکاری کردید، معلول شدید...

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 44۱ و 44۲(

59/10/06
1- رادارهای پرندة آمریکا علیه ایران وارد عمل شدند.

2- عراق به تالفی شکست های پی درپی، آبادان را به موشک بست.
3- کارتر قبول کرد که با گروگان ها بدرفتاری نشده است.
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امام خمينی:
شما کوشش کنید که با بیان و قلم مسلسل ها را کنار بگذارید،

و میدان را به قلم ها و به علم ها و به دانش ها واگذار کنید.
بشر تا در سایة مسلسل و توپ و تانک می خواهد ادامه حیات بدهد، 

نمی تواند انسان باشد، 
نمی تواند به مقاصد انسانی برسد. 

آن وقتی مردم به مقاصد اسالمی و انسانی می رسند و به کمال دانش و علم می رسند
 که قلم ها بر مسلسل ها غلبه کند، 

و دانش ها در بین بشر به آن جا برسد که مسلسل ها را کنار بگذارد، 
و میدان، میدان قلم باشد، میدان علم باشد.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 448(

59/10/7
امام خمينی:

چه بسا از این رؤسای جمهوری که در دنیا هستند، مّدعی احترام به حقوق بشر هستند. 
قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهور مّدعی آزادي خواهی، مّدعی دوستی با بشر، 

مّدعی خواستاری رفاه بشر هستند. 
لکن وقتی که می رسند به مسند و امتحان می کند خدای تبارک و تعالی آنها را، 

نمی توانند از امتحان بیرون بیایند. 
به جای طرفداری از حقوق بشر، بشر را به تباهی می کشند. 
به جای طرفداری از ضعفا، ضعفا را به هالکت می رسانند. 

ِر الّصابِرین است به رحمت و مغفرت و حیات ابدی،  همان طوری که در آن طرف بَشِّ
برای اینها هم بشارت به عذاب الیم است: بشارت به ننگ است ...

................
آن وقتی که می خواهید تکلم کنید بدانید که:

زبان شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر خداست. 
عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت خدا نکنید. 
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در محضر خدا با هم دعوا نکنید سِر امور باطل و فانی. 
برای خدا کار بکنید و برای خدا به پیش بروید.

 اگر ملت ما برای خدا و برای رضای پیغمبر اکرم به پیش برود، 
تمام مقاصدش حاصل خواهد شد

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 456 و 46۱(

59/10/8
1- امام خمینی: خدا نکند دولتمردان بخواهند با خون شهدا مقامشان باالتر برود.

2- چریک های ایران 30 کیلومتر در خاک عراق پیشروی کردند.
امام خمينی:

ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند،
 اسالم را که مبدأ همة شرافت هاست، بخواهد حفظ کند، 

این ملت باید عالوه بر جهاد، استقامت در جهاد داشته باشد.
استقامت معنایش این است که اگر گرفتاري هایی پیدا شد در جهاد،

اگر در جنگ هایی که پیش می آید برای یک ملتی که می خواهد شرافتمند باشد، 
می خواهد اسالم را و نهضت اسالمی را به ثمر برساند، 

از مشکالت هراس نداشته باشد. در مشکالت سستی نکند. این امر خداست.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 46۳(

امام خمينی:
همان که امر فرموده است که دفاع کنید، به همة ملت ها امر فرموده است که:

پایدار باشید، استقامت کنید...
 استقامت در امر از خود امر مشکل تر است. 

چه بسا پیروزي هایی که برای یک ملتی پیش می آید،
 برای این که استقامت در آن امر که موجود شده است، ندارند، سستی می کنند، 

آن پیروزی از دست شان می رود.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 464 (
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59/10/09
1- مالقات عزالدین حسینی و قاسملو با وزیر دفاع عراق.

2-وزیر مشاور: آمریکا در صدد حملة مستقیم به خلیج فارس است.

59/10/10
1- ایران مخفیگاه تانک های دشمن را در دشت مهران منفجر کرد.
2- طرح آمریکا برای تصرف و انفجار بندر نفتی خارک فاش شد.

3- توپخانة عراق 140 عابر خیابان های اهواز را شهید و مجروح کرد.

59/10/11
1- ایران عملیات ویژة جنگ زمستانی را آغاز کرد.

2- عمل توقیف ناوهای جنگی ایران در انگلیس. 
3- سنگرهای زیرزمینی تانک ها و توپخانة  عراق زیر آب رفت.

امام خمينی: 
آن قدر مشکل که برای رسول خدا)ص( پیش آمد، در زمان تشریف فرمایی شان در مکه،

و بعد هم در مدینه،
آن قدر که برای ایشان از همه طرف مشکالت بود، محاصرة اقتصادی بود و حملة نظامی،

 برای ما آن طور پیش نیامده است. 
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 468(

59/10/13
1- چریک های ایران پل ارتباطی دشمن را در قلب عراق منفجر کردند.

2- هر حرکتی که ملت ما را از مبارزه با ابرقدرت ها بازدارد، خائنانه است.
3- پیکر پاک شهید جنگ به تهران انتقال یافت.

امام خمينی: 
شما می بینید که اآلن اینهایی که انحراف دارند، مشغول فعالیت هستند که هر چه در هر جا پیدا بشود،

 اینها هم داخلش بشوند به یک صورتی. 
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ممکن است یکی از آنها تسبیحی دستش بگیرد و ریش هم بگذارد،
و در حضور شماها نماز هم بخواند و این طور چیزها. 

شما باید فکر بکنید که این سابقه اش چی بوده، چه کاره است. و وقتی هم که وارد می شود در
- فرض کنید- مجلة شما چه می خواهد بکند، 

چه کاری می خواهد بکند.
انتخاب افراد خیلی امر مهمی است برای مطبوعات؛ خصوصاً برای رادیو و تلویزیون،

که اشخاص زیادی در خصوص رادیو و تلویزیون و در عموم مطبوعات هستند، 
اینها می خواهند که راه را به طوری که کسی متوجه نشود؛ 

یعنی آن اشخاصی که درست فکر می کنند، 
توجه پیدا نکنند وارد بشوند و راه را منحرف کنند. 

 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 47۳(

59/10/14
1- کشف اسناد مهم جاسوسی از خانة یک سرمایه دار فراری.

2- گروه کماندویی عراق در محاصرة سربازان ایرانی شکست خورد.
3- عراق مناطق مسکونی اهواز را بار دیگر به توپ بست. 

امام خمينی: 
عظمت انسان به لباس و کاله و اتومبیل و- نمی دانم- پارک و امثال ذلک نیست. انسان یک 

حقیقتی است که آن حقیقت اگر بروز کند شرافتمند است، عظمت دارد. 
شما می بینید که بزرگ ترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. 

در عین حالی که بزرگ تر از همه بودند و همه آنها را به بزرگی می شناختند، 
در عین حال ساده ترین افراد بودند در وضع زندگی شان. 

تمام انبیا این طور بودند و تاریخ، همه آنها را نشان می دهد که با وضع بسیار ساده ای عمل می کردند... 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 487(

59/10/16
1- بیش از 200 نظامی عراقی اسیر شدند.
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2- 400 تانک و خودرو دشمن سالم به غنیمت گرفته شد.
3- یک لشکر عراق متالشی و یک لشکر به محاصرة ارتش اسالم درآمد.

امام خمينی:
 ما مسلمان هستیم. ما مسئولیم پیش خدا. 

ما امروز که کشور دستمان افتاد و شما آقایان دارید اداره اش می کنید. مسئولید پیش خدا.
این طور خیال نکنید که ما حاال هرکاری بکنیم شده است؛ نه، 

همة کارهای شما در محضر خدا ]است [ و مسئولید و از شما سؤال می شود.
از الفاظتان سؤال می شود، از آن چیزهایی که عمل می کنید سؤال می شود، 

همه اش سؤال شدنی است.
 )صحیفة امام، ج ۱۳، ص 50۱(

 59/10/17
1- ایران برای پس گرفتن قصرشیرین از زمین و هوا وارد نبرد شد.

2- طرح حملة آمریکا به خلیج فارس در »ناتو« مطرح شد.
3- تاریخ توزیع سهمیة قند و شکر نوبت دوم اعالم شد.

 59/10/18
1- ایران در 4 محور جبهة غرب همچنان پیش می رود.

2- 20 کیلوگرم هرویین در مرز تایباد کشف شد.
3- چگونگی ارسال ارز 2 ماهه برای دانشجویان ایرانی در آمریکا.

امام خمينی:
هر کس که برای تربیت معلم قیام کرده است باید بداند که:

اواًل شغل، شغلی الهی است. 
خدای تبارک و تعالی مربّی معلّمین است که انبیا باشند.

اواًل شغل، شغلی الهی است،
و ثانیاً تربیت و تزکیه، مقّدم بر تعلیم است.

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 506(
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59/10/20
1- امام: تربیت و تزکیه باالتر از تعلیم است.

2- قوای ایران با تصرف چند منطقه اشغالی غرب به مرز رسید.
3- کی سینجر مخفیانه وارد عراق شد.

امام خمينی: 
 به حسب این روایت که شهید نظر می کند به  وجه اهلل،

و این نظر به وجه اهلل راحت است برای هر نبی و هر شهید؛
شاید نکته این باشد که حجاب هایی که بین ما و حق تعالی هست،

و وجه اهلل است و تجلیات حق تعالی هست، 
تمام این حجاب ها منتهی می شوند به حجاب خود انسان. 

انسان خودش حجاب بزرگی است که همة حجاب هایی که هست، 
چه آن حجاب هایی که از ظلمت باشند و آن حجاب هایی که از نور باشند،

منتهی می شود به این که حجابی که خود انسان است. 
ما خودمان حجاب هستیم بین خودمان و وجه اهلل .

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 5۱4(

 59/10/21
1- ارتش عراق در جبهة قصرشیرین به محاصرة قوای ایران درآمد.

2- امام: ما باید خدمت گزار خانواده های شهداء و معلولین باشیم.
3- 120 کیلومتر از منطقة گیالن غرب پاک سازی شد.

59/10/22
1- پرچم ایران در مرز قراردادی 1975 به اهتزاز درآمد.

2- عراق بیمارستان اندیمشک و مناطق مسکونی آبادان را به توپ بست.
3- به مناسبت شهادت 60 پاسدار در اهواز عزای عمومی اعالم شد.

امام خمينی: 
در وقتی که انقالب شد، شما دیدید که آن سران ارتش که فاسد بودند یا فرار کردند یا گرفتار شدند،
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لکن اصل ارتش که به حسب طبیعتش وفادار به کشور و اسالم است، بود،
از آن وقت شروع کردند به این که ارتش طاغوتی است، نباید باشد، 

دنبال این مطلب تا حاال هم صحبت هست.
این ارتشی که نشان داد در همین جنگ هایی که شده است؛ 

مرتبة وفاداری خودش را،
و قدرت خودش را. 

)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 5۲0(

 59/10/23
1- امام: ملت ما جریان تاریخ را عوض کرد.

2- حملة گازانبری نیروهای ایران به شهر اشغالی مهران.
3- مهلت تحویل کوپن بنزین 28 دی پایان می گیرد.

 59/10/24
1- عراق با 1000 کشته و مجروح و اسیر از 8 منطقة اشغالی غرب عقب نشست.

2- تعهد آمریکا به الجزایر برای استرداد اموال ایران.
3- تظاهرات عظیم مردم توطئة درگیری دیروز دانشگاه را خنثی کرد.

59/10/25
1- دشمن در جبهة آبادان از زمین و هوا زیر آتش قرار گرفت.

2- آقای رجایی در پاسخ به بنی صدر: مگر اعضای دولت قبل دورة خاص وزارت دیده بودند؟
3- بهای نفت ایران افزایش یافت.

امام خمينی:
بازار باید مظهر تام اسالم و عدالت باشد. 

بازار باید احتراز کند از چیزهایی که مخالف دستورات اسالم است. 
و اقبال کند به آن چیزهایی که موافق دستورات اسالم است. 

از ربا بازار باید ُمطّهر باشد. 
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 5۲7 (
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 59/10/27
1- عراق مردم بی دفاع گیالن غرب و دزفول را به موشک و توپ بست.

2- دشمن خسارات زیادی به مردم و خانه های مردم وارد آورد.
3- سند اعتراف فرمانده  عراقی دربارة تلفات دشمن در تنگ حاجیان.

 59/10/28
1- شبیخون عراق برای تصرف مجدد تنگ حاجیان درهم شکست.

2- کنترل شهر مرزی نوسود به دست نیروهای مدافع انقالب افتاد.
3- کشیش آمریکایی پس از بازدید از اهواز گفت: رسانه های آمریکایی و دولت آمریکا 

به مردم دروغ می گویند.

 59/10/29
1- شکست تاریخی شیطان بزرگ در برابر قاطعیت انقالب.

2- خبرگزاری ها: ریگان عماًل حاضر شد برای آزادی گروگان ها چک سفید امضا کند.
3- 3 پایگاه موشکی عراق در جبهة غرب منهدم شد.

امام خمينی: 
شما متوقع نباشید که همین امروز بتوانید طیاره درست کنید. میگ درست کنید. 

البته اآلن نمی شود، اما مأیوس نباشید از این که می توانیم درست کنیم. 
بیدار بشوید. بروید دنبال این که آن صنایع پیشرفته را خودتان درست بکنید.

وقتی این فکر در یک ملتی پیدا شد و این اراده در یک ملتی پیدا شد، 
کوشش می کند و دنبال کوشش این مطلب حاصل می شود. 

یأس از جنود ابلیس است، یعنی شیطان ها انسان را به یأس وامی دارند.
)صحیفة امام، ج ۱۳، ص 5۳6(

 59/10/30
1- امام: من طرفدار قشرهایی هستم که به این کشور خدمت می کنند.

2- حملة موفقیت آمیز نیروی زمینی به قلب مواضع دشمن در جبهة اهواز.
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3- کارتر دروغ گو رفت و ریگان هنرپیشه و سبک مغز آمد.
4- متقلبین کوپن کاالها طبق مقررات زمان جنگ مجازات می شوند.

 59/11/01
1- تالش عراقی ها برای گشودن جبهة جدید در سومار شکست خورد.

2- دالیل عدم شرکت ایران در کنفرانس اسالمی اعالم شد.
3- گروگان ها از الجزایر وارد پایگاه نظامی آمریکا در آلمان شدند.

4-  100 مهاجم مسلح در درگیری اطراف پیرانشهر کشته شدند.

59/11/02
1- عملیات متهورانة خلبانان هوانیروز در میان آتش موشک های عراق.

2- 1 گردان نیروی مخصوص عراق در نوسود تارومار شدند.
3- ژنرال هیگ فرماندة سابق ناتو، وزیر خارجة ریگان شد.

امام خمينی:
عزیزان من! 

منحرفین و کسانی که می خواهند این مکتب به آخر نرسد،
و آنهایی که از مکتب اسالم سیلی خورده اند، 

و آنهایی که مکتب اسالم را بر خالف مصالح خودشان می دانند و بر خالف مصالح اربابانشان می دانند، 
اول نظرشان به این است که از مدرسه هایی که کودکان ما، جوانان ما، جوانان نورس ما،

در آن جا برای تحصیل کمال رفته اند، 
از آن جا انحرافات را شروع کنند.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲(

59/11/05
1- نیروهای ایران کنترل کامل مواضع تصرف شدة غر ب را به دست گرفتند.

2- مبارزه با آمریکای جهان خوار با حل مسألة گروگان ها پایان نمی پذیرد.
3- ریگان از هنرپیشگی تا ریاست جمهوری.
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 59/11/06
1- اولین گزارش رسمی تلفات و خسارات 3 ماهة دشمن در جبهه های غرب.

2- عراق با موشک و گلولة سمی به اهواز و سوسنگرد حمله کرد.
3- آمریکا پس از شکست طبس آمادة حملة مجدد بود.

 59/11/07
1- شبیخون 7 ساعتة کماندوهای عراقی به نوسود درهم شکست.

2- جزییات حل مسألة گروگان ها در مجلس تشریح شد.
3- دولت سیاست درهای باز را در تجارت خارجی اعمال نخواهد کرد.

 59/11/08
1- کاله سبزهای ایران آخرین مواضع دشمن را در نوسود ویران کردند.

2- بهزاد نبوی: بعید می دانم آمریکا به تعهدات خود در قبال گروگان ها عمل نکند!
3- اسقف کاپوچی: 5 هزار زندانی فلسطینی در زندان های اسرائیل شکنجه می شوند.

59/11/09
1- آمریکا، مصر، عربستان، اردن و عراق برای ایجاد اغتشاش در ایران به توافق رسیدند.

2- مقر فرماندهی عراق در کنجان چم کشف و نابود شد.
3- 125 هزار قطعه زمین در سراسر کشور به مردم واگذار شد.

امام خمينی: 
ما امروز دشمن های زیاد داریم و بعدها هم این دشمن ها هستند. 

شما آن سیلی که به ابَرقدرت ها زدید، در طول تاریخ کسی نزده است. 
متوقع نباشید که آنها بنشینند و تماشاچی باشند. آنها مشغول فعالیت هستند...

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳۱(

59/11/11
1- ریگان خواستار تغییر دولت ایران شد.

2- هاشمی رفسنجانی: عمر منابع نفت ایران از 20 سال به 100 افزایش یافت.



همگام با انقالب اسالمی414

3- ایران در کنفرانس غیرمتعهدها در دهلی نو شرکت خواهد کرد.
4- ریگان حقوق بشر را به نفع آمریکا نمی داند.

امام خمينی: 
انسان اگر عبودیت خدا را فقط، بندگی خدا را فقط بپذیرد،
و از عبودیت سایر چیزها یا سایر اشخاص احتراز کند، 

از کانال عبودیت خدا در دنیا وارد بشود، در طبیعت وارد بشود، 
از کانال عبودیت خدا مدرسه برود، در وزارتخانه وارد بشود، 

در جامعه وارد بشود؛ 
هر کاری که انجام بدهد عبادت است، برای این که مبدأ، عبودیت خداست 

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۳7(

59/11/12
1- علل قطع رابطة ایران با اردن و مراکش اعالم شد.

2- ایران 2 پادگان بزرگ عراق را به آتش کشید.
3- کی سینجر: انقالب ایران موازنة میانه روها و تندروها را در منطقه برهم زده است.

امام خمينی در پاسخ سرهنگ فکوری وزیر دفاع 
كه پيشنهادهایی برای بازماندگان معدومين كودتا داشتند، مرقوم فرمودند:

]بسمه تعالی 

پیشگاه امام خمینی رهبر و بنیان گذار جمهوری اسالمی ايران 
پیرو اوامر آن رهبر در مورد بررسی وضع بازماندگان معدومین کودتای نافرجام، به ۳ نفر از پرسنل 
نیروی هوايی، تیپ نوهد و نیروی زمینی جمهوری اسالمی مأموريت داده شد که به پي گیری اين امر 

بپردازند. اينک خالصة اقدامات انجام شده و پیشنهادها را به عرض می رساند: ...
پیشنهادها: ۱- چون سکونت اين عده در خانه های سازمانی مغاير با اصول حفاظتی بوده، برای 

سهولت بیشتر آنان قرار شد منازل سازمانی آنها تخلیه گردد.
۲- با توجه به هزينة زندگی و مسکن، به هر خانواده با يک فرزند مبلغ سی هزار ريال و در ازای 

هر فرزند اضافی مبلغ پنج هزار ريال به خانواده ها پرداخت شود.
۳- وامی جهت خريد خانه به خانواده ها پرداخت و در ازای بازپرداخت اين وام مقدار کمی از 
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مستمری آنها کم شود.
ضمناً گزارش هیأت بررسی مشکالت خانواده های معدومین به پیوست جهت مقتضیات اوامر 

عالی تقديم می گردد.
                                  وزير دفاع جمهوری اسالمی ايران- سرهنگ خلبان جواد فکوری[

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
مراتب فوق مورد موافقت است.

امید است خانوادة این اشخاص در دامان اسالم و ملت اسالمی با رفاه زندگی کنند،
و سعادت خویش را در دنیا و آخرت تأمین نمایند.

از خداوند تعالی سعادت و سالمت ملت مسلمان را خواهانم. مراتب فوق مورد موافقت است. 
امید است خانواده این اشخاص در دامان اسالم و ملت اسالمی با رفاه زندگی کنند.

 )صحیفة امام، ج ۱4، ص 4۳(

 59/11/13
1- فرانسه 150 تانک و 60 هلی کوپتر به عراق می دهد.

2- آیت اهلل مشکینی: مردم نباید به خاطر اختالف مسئولین به جان هم بیفتند.
3- 350 شرکت آمریکایی از ایران ادعای غرامت کردند.

 59/11/14
1- ایران کنترل کامل نوار مرزی کردستان را به دست گرفت.

2- عراق هنگام عقب نشینی از نوار مرزی مریوان 100 کشته داد.
3- وزیر خارجة پاکستان اشغال اراضی ایران را توسط عراق غیرقانونی خواند.

 59/11/15
1- جزییات سرکوب سومین حملة سنگین عراق برای تصرف مجدد میمک.

2- پیمان »ورشو« 108 تانک تحویل عراق داد.
3- بنیاد امور جنگ زدگان تأسیس شد.

4- امام خمینی در پاسخ سؤال محمد حسین لواسانی دربارة شخصی به نام مهدی خراسانی که به 
نام نمایندگی امام در آمریکا اعانه جمع می کرد، مرقوم فرمودند: این شخص وکیل این جانب نیست. 
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59/11/16
1- عراق در چهارمین حمله به ارتفاعات ایالم، با 400 کشته، شکست خورد.

2- شورای ممالک خلیج فارس علیه انقالب ایران تشکیل شد.
3- رئیس جمهور عدم تحویل سالح های آمریکایی به نفع مستضعفین جهان است. 

امام خمينی در 59/11/16 
در دیدار با اعضای شورای عالی تبليغات اسالمی فرمودند:

شما می دانید که این انقالب بهترین انقالب ها و بزرگ ترین انقالب ها بوده است از حیث محتوا؛ 
محتوای این انقالب، اسالم و اخالق اسالمی و اخالق انسانی و تربیت انسانها،

بر موازین انسانیت بوده است...
... ما مع األسف نتوانستیم که متاع خوبی که داریم، متاعی که در هیچ کشوری نیست،
با تمام کمبودهایی که این کشور دارد و تمام آشفتگي هایی که در اطراف این کشور

 به دست ضد انقالبیین و منحرفین انجام می گیرد، 
و با تمام اموری که بر خالف مقررات اسالمی به دست بعضی منحرفین انجام می گیرد،

و به گردن جمهوری اسالمی می گذارند، ما نتوانستیم که این متاع را به دنیا معرفی کنیم که:
ما چرا انقالب کردیم؛ ملت ما چرا انقالب کرد و چرا رژیم سابق را کنار گذاشت؛ 
و چه می خواهد، مقصد ملت ما چه هست، در راه چه هست، می خواهد چه بکند ملت.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 54 و 55(

59/11/18
1- نیروهای ایران، نبرد سنگین جبهة مریوان را به خاک عراق کشاندند.

2- امام جمعة زنجان از یک سوء قصد جان سالم به دربرد.
3- شب عید 2 کوپن بنزین به مصرف کنندگان هدیه می شود.

امام خمينی:
باید همان طور که شما تصمیم گرفتید، جازم باشید ]و[ امیدوار باشید که این عمل را می توانید انجام بدهید؛

اگر بخواهید، می توانید انجام بدهید. 
شما دیدید که کارهای بزرگی که در ظرف این دو سال در این کشور انجام گرفته است

 و تحول بزرگی که پیدا شده است بعد از قرن ها ستم کاری،
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این کار در عین حالی که بسیار بزرگ بود، و شاید بسیاری از این متفکرین و روشنفکرها،
احتمال این که بشود این کار انجام بگیرد نمی دادند، 

مع ذلک، چون ملت تصمیم گرفت و در تصمیمش جازم بود، متزلزل نبود، این کار انجام گرفت 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 60(

59/11/19
1- نیروی مخصوص عراق در تصرف مجدد روستاهای نوسود شکست خورد.
2- نیروهای واکنش سریع آمریکا مانور نظامی خلج فارس را تدارک می بینند.

3- تجدید حیات اسالم تهدیدی برای حیات ابرقدرت ها.
امام خمينی:

نه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات گروه های سیاسی،
که می خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که آن راه راه اسالم نیست.

چشم و گوش خودتان را باز کنید.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص 66(

 59/11/20
1- 6 کشور خلیج فارس برای مقابله با انقالب ایران از آمریکا و اسرائیل کمک خواستند.

2- آمریکا به عراق جت مسافربری و موشک می فروشد.
3- علی محمد بشارتی: راه اصولی مبارزه با تفرقه طلبان چشم پوشی از اختالفات جزیی است.

59/11/21
1- ایران و عراق وارد سنگین ترین نبرد در کوه  های میمک شدند.

2- ایران و سوریه خواستار خروج عراق و مصر از جنبش غیرمتعهد ها شدند.
3- شرکت 800 هواپیما و 100هزار نظامی در مانور آمادگی هسته ای آمریکا.

59/11/22
امام خمينی: 

تذکر متواضعانه ای است به حضرات گویندگان و نویسندگان اعم از روحانیون معّظم



همگام با انقالب اسالمی418

 و سایر آقایان مطبوعات و تمامی رسانه های گروهی. 
عزیزان من! 

شما می دانیدآن چه که به دست آوردید از نفی طاغوت و جایگزین کردن جمهوری اسالمی به جای آن، 
ارزان نبوده است، بلکه با خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و مجروح

که ما باید تا آخر عمر خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده است. 
این نعمت بزرگ الهی را ارزان از دست ندهید...

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 7۲ و 7۳(

پيام امام خمينی به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب:
مبارزات کشور ما عقیدتی است و جهاد در راه عقیده، شکست ناپذیر است. 

جهاد در راه عقیده است که سرتاسر کشور را در یک راه تجهیز می کند،
و تمام سختي ها و مشکالت را از سر راه برمی دارد. 

پیروز است ملتی که راه خود را که صراط مستقیم انسانیت است یافته،
و در راه آن به جهاد مقدس برخاسته است.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص 80(

59/11/23
1- سد دفاعی ایران 12 هزار سرباز عراقی را از میمک عقب زد.

2- بدون اسالم قادر به حفظ استقالل نخواهید شد.
3- تفنگداران دریایی عراق در حمله به اروندکنار ناکام ماندند.

59/11/25
1- عراق جهت تالفی شکست میمک 42 نظامی خود را در مرز تیرباران کرد.

2- طی 2 سال 4500 روستا صاحب برق شدند.
3- کارگران، امسال دو ماه پاداش و عیدی می گیرند.

4- امام خمینی در 59/11/25 پیام های تبریک رهبران لیبی، الجزایر، یمن، اندونزی، شوروی، 
سازمان آزدای بخش فلسطین، ژان پل دوم، آلمان شرقی، هندوستان، مغولستان، کره جنوبی، چک 

اسلواکی، مجارستان، بلغارستان و ویتنام جداگانه پاسخ دادند. )صحیفة امام، ج ۱4، از ص 95 تا ۱0۱(
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59/11/26
1- آقای علی الریجانی اولین مدیرعامل رادیو و تلویزیون شد.

2- پاپ اعالم کرد: من هر روز برای مردم ایران و افغانستان دعا می کنم.
3- مصر 200 تانک روسی به عراق داد.

امام خمينی در پاسخ به نامة شهردار تهران راجع به زمين موات مرقوم فرمودند:
]رهبر عظیم الشأن و مرجع عالي قدر، حضرت آيت اهلل امام خمینی 

پس از سالم و تحیات، متمنی است نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات که از شورای 
انقالب اسالمی گذشته و مورد تصويب واقع شده، نظر خودتان را اعالم فرمايید.   با احترام و تشکر.
                                                                                         محمد کاظم سیفیان[

بسمه تعالی 
اراضی موات باالصاله ]زمین های موات و غیر دایری که هیچ گاه سابقة احیا، 

بهره برداری و آبادانی نداشته اند، مانند بیابان ها[ را کسی مالک نمی شود مگر به احیا. 
و اگر ثبت داده باشد و خرید و فروش نموده باشد، هم باطل است؛ 

و امر اراضی مذکور با دولت اسالمی است. 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱۱۲(

59/11/27
1- عراق بار دیگر مناطق مسکونی آبادان را به موشک بست. 

2- مذاکرات محرمانة عراق با پنتاگون و مقامات اروپا فاش شد.
3- جنگ از دو سوی کارون شدت گرفت.

امام خمينی:
شما می دانید که از طرق مختلفه از اول پیروی انقالب به این انقالب هجوم نظامی

 و بدتر از او هجوم قلم و زبان شده است. 
حاال هم ادامه دارد و بعدها هم ممکن است ادامه داشته باشد...

این قلم هایشان قلم های بازیگری است.
اینها با هر حیله ای که هست می خواهند این ملت را دلسرد کنند، 

و به این ملت بگویند که تغییری نکرده، همان بوده است که هست؛ حاال هم همة این ارگان ها همان است؛ 
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و شما که جمع شده اید و رأی داده اید به رئیس جمهور و رأی داده اید به جمهوریت اسالمی،
و رأی داده اید به وکالی خودتان، همان ها را شما آورده اید و سرکار گذاشته اید! 

همان بساط سابق است! اینها هم همان کارها را دارند انجام می دهند.
این را همه می دانید دروغش را، لکن من خوف این را دارم که بعضي ها توجه نداشته باشند،

 بعضی مسائل را باور کنند... 
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱۱9 و ۱۳۲(

59/11/28
1- ایران جبهة تازه ای را در مرز کرمانشاه تصرف کرد.

2- منابع و شبکه های جاسوسی آمریکا در ایران.
3- سرقت مسلحانة 2/5 میلیون تومان از بانک های کرمانشاه.

59/11/29
1- حملة سنگین ایران برای بیرون راندن عراقی ها از آخرین تپة استراتژیک سومار. 

2- تفنگداران دریایی ایران، عراقی ها را در گمرک و بندر خونین شهر به خمپاره بستند.
3- برپایی بزرگ ترین نمایشگاه عکس جهان در تهران.

امام خمينی: 
توجه به حقوق بشر هم یک ادعایی است. و این رایج بین تمام سران کشورهای دنیاست. 

لکن در مقام عمل چه؟ کارتر هم ادعا می کرد که ما حقوق بشر را احترام می گذاریم؛
 لکن به حقوق بشر احترام گذاشت؟ 

آیا شاه مخلوع در ایران به حقوق بشر احترام می گذاشت که آنها پشتیبانی از او کردند؟ 
آیا کشورهایی که دودمان پهلوی را بر ما مسلط کردند، 

این حقوق بشری ها و احترام به حقوق بشر، نمی دیدند که اینها چه کردند با اسالم و مسلمین؟ 
و آیا نمی دانستند که صهیونیسم با لبنان و با فلسطین چه کرد؟ 

یا خودشان شریک بودند؟ 
همه ادعا می کنند. 

کسانی که مسلمان باشند و اهتمام به امور مسلمین داشته باشند،کم اند. 



421 وقایع سال دوم انقالب

ملت ها خودشان باید در فکر اسالم باشند. 
مأیوسیم ما از سران اکثر به اتفاق مسلمین. لکن ملت ها خودشان باید به فکر باشند

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱۳7و ۱۳8(

 59/11/30
1- عملیات تهاجمی عراق به آبادان در حاشیة اروندرود متمرکز شد.

2- 5 عضو و هوادار مجاهدین خلق به اتهام ترور شهید مسعودی دستگیر شدند.

59/12/02
1- تهاجم تازة عراق به نوار مرزی ایالم شکست خورد.

2- سرنوشت افغانستان را باید مردم این کشور تعیین کنند.
3- در راه جام جهانی فوتبال تیم بلژیک، قبرس را شکست داد.

امام خمينی:
از اموری که من برای همة قوای مسلّح الزم می دانم؛ عدم دخالت در امور سیاسی است.

شماها یک مردم صحیح، یک مردم صادق و صاف دل هستید؛ 
و بعضی از سیاسّیونی که نفوذ پیدا کردند از طرف اجانب در بعضی از جاها، یک 

مردم شیطانی هستند و می خواهند با همان مسائل،
شما را وارد کنند و در سیاست های شیطانی، و افتراق بین شما بیندازند. 

شما خودتان را از این امور کنار بکشید، و ابداً گروه گرایی نکنید. 
شما همه لشکر امام زمان هستید و همه گروه واحد، و این گروه واحد ُجنْد خدا ]است و[ لشکر امام زمان.

 ابداً اعتنا به مسائلی که طرح می شود در آن جا نکنید...
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱4۳(

 59/12/03
1- جنگ شدید توپخانة ایران و عراق در دوسوی اروند رود.

2- پالمه: در ایران به هرکس مراجعه کنیم، می گوید مذاکره نمی کنیم.
3- 7 پاسدار در جادة خاش - ایرانشهر به دست قاچاقچیان شهید شدند.
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 59/12/04
1- ایران راه نظامی دشمن را از بصره تا خونین شهر درهم کوبید.

2- ده ها نفر در جنوب لبنان قتل عام شدند.
3- امام خمینی گفت: اقرار به اشتباه ما را بزرگ می کند.

 59/12/05
1- شبیخون پیاده نظام عراق در کوه های نوسود و پاوه با تلفات سنگین شکست خورد.

2- رهبر شوروی خواستار مذاکره با آمریکا بر سرمسألة افغانستان شد.
3- هاشمی رفسنجانی: تنها راه نجات صدام این است که به اشتباهش اعتراف کند. 

 59/12/06
1- اعتصاب غذای نمایندة آبادان به خاطر عدم تکمیل کابینه.

2- میگ عراق در دزفول سرنگون شد.
3- 27 گران فروش، محتکر و متقلب مجازات شدند.

59/12/08
1- نقش تیمسار باقری در حملة نظامی آمریکا به طبس فاش شد.
2- عراق با بمب ناپالم، خانه های مردم مریوان را به آتش کشید.

 59/12/09
1- گردان 500 نفری عراق با 200 کشته در خونین شهر تارو مار شدند.

2- عراق در جبهه های غرب شکست خورده است.
3- مقاومت ارتش ایران در 100سال گذشته بی سابقه بوده است.

59/12/10  
1- شرایط ایران برای پایان جنگ به سران 8 کشور اعالم شد.

2- سران 8 کشور اسالمی به سرپرستی احمد سکوتوره برای پایان جنگ به ایران آمده اند.
3- آمریکا، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس نیروی واکنش سریع تشکیل می دهند.
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امام خمينی به هيأت بررسی جنگ تحميلی: 
شما در کشوری آمدید که 2500 سال تحت فشار و اختناق بوده است، 

و زیر چکمة سالطین جور، به اسم عدالت، به اسم تمدن، به اسم انسان خواهی، واقع بوده است. 
 )صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱6۱(

 59/12/11
1- چریک های ایران برای اولین بار به پادگان  بغداد حمله کردند.

2- امام خمینی از سکوت سران 8 کشور در برابر اراجیف صدام به شدت انتقاد کرد.
3- مذاکرات سران 8 کشور با صدام در بغداد آغاز شد.

امام خمينی:
فردا اگر شما، همة ما وارد شدیم در محضر خدای تبارک و تعالی، 

به شما که نویسنده و اداره کنندة »میزان« هستید، می گویند شما این کلمه را انتخاب کردید، 
و خدای نخواسته اگر عمل موافق با میزان نباشد و میزانش نکردید، شما ریا کار هستید. 

عالوه بر این که به خالفتان مجرم هستید؛ به ریاکاري تان هم مجرم هستید؛ 
برای این که گفتید یک »ترازو« درست کردید و گفتید که ما می خواهیم با عدالت عمل بکنیم؛ 

ما می خواهیم زبان عدل باشیم، لسان عدل الهی باشیم و هستیم.
 این روزنامه معنایش این است که ما به میزان عدل می خواهیم عمل بکنیم. 

اگر خدای نخواسته یک وقتی بر خالف این شد، در همان جا می گویند:
یَا ِشرٌک باهللِ العزیز. شما عالوه بر این که مجرم هستید، مجرم از حیث ریا هم هستید. الرِّ

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱76(

59/12/12
1- فالحی: برای خروج فوری نیروهای متجاوز، آتش بس کوتاه مدت الزم است.

2- وزیر دفاع  و 10 ژنرال مصر در یک سانحة مرموز هوایی کشته شدند.

59/12/13
1- حملة مشترک پاسداران و تفنگداران دریایی ایران به بخش اشغالی خونین شهر.

2- ده ها نفر در سقوط بهمن، جان خود را از دست دادند.
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3- اجالس فوق العادة شورای عالی دفاع برای بررسی گزارش جدید عرفات.
امام خمينی: 

ما در این جنگی که ناگهان بر ما تحمیل شد و آنها گمان می کردند که با یک ارتش مقابل هستند،
آن به خیال خودشان یک ارتش ضعیف و آشفته؛ دیدند که اشتباه کرده بودند و حساب های آنها صحیح نبود.

)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱79(

59/12/14
1- دکتر بهشتی: هر نوع آتش بس را تا وقتی یک سرباز عراقی در خاک ما هست خیانت می دانیم.

2- آقای رجایی: جنگ تا اطمینان کامل از قطع تجاوز ادامه خواهد یافت.
3- اخطار شدید ایران به آمریکا و کشورهای اروپای غربی.

امام خمينی:
درود و رحمت خداوند تعالی بر شهیدان راه اسالم که در میدان مبارزه با لشکر کفر،

جان خود را شجاعانه در راه هدف بزرگ اسالم فدا نمودند.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱8۲(

59/12/16
1- حملة هوایی و موشکی عراق به 5 شهر جنوب و غرب کشور.

2- شورای عالی دفاع، پیشنهاد هیأت بررسی جنگ را نپذیرفت.
3- طرح سران 8 کشور اسالمی فریبی بیش نیست.

امام خمينی در پيامی به آیت اهلل شيخ بهاءالدین محالتی:
 از قراری که شنیده شد جنا ب عالی در اثر نقاهت در بیمارستان تشریف دارید. 

این خبر موجب تأثر گردید. این جانب برای صحت و سالمتی آن جناب دعا می کنم.
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۱95(

 59/12/17
1- عراق برای مقابله با انقالب ایران 30 میلیارد دالر کمک گرفت.

2- جزییات بمباران وحشیانة ایالم توسط عراق.
3- تهاجم وسیع عراق برای تسخیر ارتفاعات دزفول شکست خورد.
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 59/12/18
1- عراق خانه های مردم اهواز و آبادان و سوسنگرد را به موشک و توپ بست. 

2- کارخانة  مشروب سازی با ظرفیت 50 هزار لیتر در خانة تیمسار معدوم شد.
3- کمک های نظامی آمریکا به عربستان، مصر، اسرائیل، اردن و ترکیه افزایش می یابد.

 59/12/19
1- پاسخ رسمی ایران به پیشنهاد آتش بس 8 کشور تهیه شد.

2- عراق 7 موشک به اهواز پرتاب کرد.
3- ایران در 5 جبهة غرب به پیروزی های تازه ای دست یافت.

 59/12/20
1- وزیر دفاع سابق آمریکا روابط پشت پرده با عراق را فاش کرد.

2- دشمن می خواهد افکار ملت از جنگ منحرف شود.
3- طرح صلح سران 8 کشور برای نجات صدام است.

 59/12/21
1- گزارش های تکان دهنده از جزییات حملة شبانة عراق به اهواز و دزفول.

2- تاریخ محاکمة امیر انتظام.
3- ناطق نوری: ترک پارلمان توسط اقلیت زمنیه ساز انحالل مجلس است.

 59/12/23
1- بمب افکن های عراق مواد منفجره و سمی در غرب ایران فرو ریختند.

2- قطار باری با 16 واگن در مرند از خط خارج شد.
3- 25 محتکر، گران فروش و متقلب محاکمه و مجازات شدند.

 59/12/24 
1- نبرد ملت، رنجبر و 8 نشریة دیگر تعطیل شدند.

2- دارایی هایی که از طریق نامشروع و استثمار به دست آمده باشد، باید به بیت المال بازگردد.
3- 20 تن روغن نباتی فاسد در شمیران کشف شد.



همگام با انقالب اسالمی426

 59/12/25
1- 200 زندانی کرمانشاه عفو شدند.

2- موشک های عراق بار دیگر مردم اهواز و دزفول را هدف گرفت.
3- آیت اهلل مدنی: این مردم زیر بار زر و زور برو نیستند، تزویر نگران کننده است.

4- حضرت امام طی بیانة  10 ماده ای در رابطه با مصالح کشور، جنگ، حل و اختالف سران 
مطالب بسیار مهمی مطرح فرمودند.

 59/12/26
1- پایگاه موشکی عراق با 100 سرباز بعثی در غرب کشور منهدم شد.

2- کمک 2 میلیارد دالری آمریکا به مصر.
3- امام خمینی: معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است.

 59/12/27
1- مهم ترین ارتفاعات جبهة قصرشیرین و بخش هایی از سوسنگرد آزاد شد.

2- گردان های پیاده و زرهی عراق در غرب سوسنگرد متالشی شد.
3- 2 جاسوس صهیونیست ها در شیراز تیرباران شدند.

 59/12/28
1- 26 نفر محکوم ارتشی آزاد شدند.

2- شهید بهشتی: هر جریانی مانع پرداختن به جنگ و مشکالت داخلی شود، انحرافی است. 
3- رژیم آمریکایی السالوادور، مناطق پرجمعیت کشورش را بمباران کرد.

امام خمينی در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند:
البته در این سالی که به ما گذشت ماجراهای زیاد، گرفتاري های زیاد برای ملت ما رخ داد. 

ولی من به نظرم می رسد تا گرفتاري ها نباشد، سختي ها نباشد، جنگ ها نباشد و کشتار دادن ها و سایر اثرات آن نباشد،
 انسان از آن خمودی و از آن راحت طلبی- که در ذاتش هست- بیرون نمی آید. 

البته جنگ و لواحق آن بسیار ناگوار بود برای ملت ما، لکن...
)صحیفة امام، ج ۱4، ص ۲0۳(



منابع 

1- قرآن كریم
2- نهج البالغه

3- صحيفة امام مجلدات 14-13-8-7-3
4- بيداری اسالمی؛ مقام معظم رهبری
5- جهاد اقتصادی؛ مقام معظم رهبری

6- توهم سلطه؛ مقام معظم رهبری
7- مطلع عشق؛ مقام معظم رهبری

8- مدح خورشيد؛ مقام معظم رهبری
9- عبور از بحران؛ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

10- مجموعه آثار آیت اهلل شهيد مرتضی مطهری
11- منافقين و جنگ تحميلی؛ انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

12- چهارده  سال رقابت ایدئولوژیک؛ روح اهلل حسينيان
13- نهضت امام خمينی؛ 2 جلد؛ حميد روحانی

14- 15 خرداد به روایت اسناد؛  2 جلد؛ دكتر جواد منصوری
15- علما و رژیم شاه: حميد بصيرت منش

16- تاریخ سياسی 25 سالة ایران؛ 2 جلد؛ سرهنگ غالمرضا نجاتی
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17- نقش آمریکا در ایران: سایروس ونس، وزیر امور خارجة اسبق آمریکا
18- غرور و سقوط: آنتونی پارسونز، آخرین سفير انگليس در ایران

19- روند جنگ ایران و عراق؛ 2 جلد: دكتر حسين عالیی، فرماندة اسبق نيروی دریایی سپاه پاسداران
20- پدیدة انقالب اسالمی و موج بيداری جدید: حبيب اهلل فتاحی اردكانی

21- از مجاهدین تا منافقين: مهدی حق بين
22- پاسخ به تاریخ: محمد رضا پهلوی

23- دختر یتيم؛ 2جلد: فرح پهلوی
24- دخترم فرح: فریده دیبا

25- خاطرات تاج الملوک همسر رضاخان
26- گفتگوی من با شاه: 5 جلد: اسداهلل علم

27- خاطرات تيمسار ارتشبد سابق حسن طوفانيان
28- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 2 جلد: تيمسار ارتشبد سابق حسين فردوست

29- خاطرات علی امينی نخست وزیر اسبق
30- تاریخ سياسی 25 سالة ایران: سرهنگ محمدرضا نجاتی

31- مأموریت در ایران: ویليام سوليوان آخرین سفير آمریکا در تهران
32- همه چيز فرو می ریزد: گری سيک وزیر دفاع اسبق آمریکا

33- مأموریت در تهران: ژنرال روبرت هویزر
34- همه چيز فرو می ریزد: گری سيک وزیر دفاع اسبق آمریکا

35- تقویم انقالب اسالمی؛ انتشارات سروش
36- روند جنگ ایران و عراق: دكتر حسين عالیی

37- روزشمار جنگ ایران و عراق؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، جلد 4
38- روزشمار كيهان

39- یکرنگی: شاپور بختيار
40- چگونه ایران را از دست دادیم: برژینسکی مشاور امنيتی كاخ سفيد

41- مصاحبة كارتر پس از واقعة طبس
42- عبور از شط شب: علی محمد بشارتی

43- از انقالب مشروطه تا كودتای رضاخان: علی محمد بشارتی
44- 57 سال اسارت: علی محمد بشارتی

45- اسالم مجّسم: علی محمد بشارتی



1-دروادیعشق/مجموعةاشعارتاسال1371/ دفتر اول / حوزه هنری

2-دروادیعشق/مجموعةاشعارتاسال1372/  دفتر دوم / حوزه هنری

3-لبخندشعر/مجموعةاشعارتاسال1375/  حوزه هنری

4-هزارسالنظمونثرفارسی/تاريختحليلیايرانبعدازاسالم/ 1376 / حوزه هنری

5-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد / چاپ اول / 1379/ حوزه هنری

6-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد/ چاپ دوم / با ملحقات / 1379/ حوزه هنری

7-ازانقالبمشروطهتاكودتایرضاخان / جلد اول / 1380/ حوزه هنری

8-ازانقالبمشروطهتاكودتایرضاخان/ جلد دوم / 1381/ حوزه هنری

9-واليتسرخ)نگاهیبهتاريخخونباركربال( / 1381/ حوزه هنری

10-ميهمانآسمانی/تجزيهوتحليلزندگیسياسیحضرترضا)ع(/ 1381/ حوزه هنری

11-57سالاسارت/بررسیميدانیرويدادهایسياسیدورانستمشاهی / 10 جلد

جلداول/تجزيهوتحليلرخدادهایدورانرضاخان / 1382/ سورة مهر

12-دروادیعشق/مجموعةاشعارتاسال1383/ دفتر سوم / حوزه هنری

13-عبورازشطشب)خاطراتدورانزندانستمشاهی(/ 1383/ مرکز اسناد انقالب اسالمی/ جلد اول

14-57سالاسارت/جلددوم/بررسیرخدادهایكشورپسازتبعيدرضاتاتروررزمآرا /  1383/ سوره مهر

15-ازعرشتاعرش/تجزيهوتحليلزندگیسياسیحضرتزهرا)س(/ چاپ اول / 1383/ حوزه هنری

كتاب های منتشرة مؤلف:
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16-57سالاسارت/جلدسوم/ازنخستوزيریدكترمصدقتاكودتایآمريكايی28مردادورويدادهایبعدازآن

17-57سالاسارت/جلدچهارم/ازشروعمبارزاتامامخمينیتاتبعيدامام / 1385/ سوره مهر

18-57سالاسارت/جلدپنجم/ازتبعيدحضرتامامتاجشنهای2500ساله/1386/ سوره مهر

19-57سالاسارت/جلدششم/بررسیرويدادهایكشورتاسقوطهويدا/ 1387/ عروج، وابسته به دفتر نشر حضرت 

امام خميني)ره(

20-57سالاسارت/جلدهفتم/ازارتحالحاجآقامصطفیخمينیتاانفجارنوردرقم/ 1389/ عروج، وابسته به دفتر 

نشر حضرت امام خميني)ره(

21-57سالاسارت/جلدهشتم/ازپايداریدرتبريزتافاجعة17شهريور/ 1390/ عروج، وابسته به دفتر نشر 

حضرت امام خميني)ره(

22-57سالاسارت/جلدنهم/ازتبعيـدامامبهپاريستابیاثرشدنتهديداتشاه/ 1390/ عروج، وابسته به دفتر نشر 

حضرت امام خميني)ره(

23-پايان57سالاسارت/جلددهم/ازفرارشاهتاپيروزیانقالباسالمی/1390/ سوره مهر

24-شاهدشهيدان/تجزيهوتحليلحادثةعاشورا/قبلازكربال / 1384/ حوزه هنری

25-شاهدشهيدان/تجزيهوتحليلحادثةعاشورا/رخدادهایعاشورا / 1384/ سوره مهر  

26-شاهدشهيدان/تجزيهوتحليلحادثةعاشورا/پسازعاشورا / 1384/ سوره مهر 

27-غديرشورانگيزترينحادثةتاريخ/ همراه با ترجمة خطبة غدیریه/ 1380/ سوره مهر 

28-غدير،شورانگيزترينحادثةتاريخ / 1385/ سوره مهر

29-اسالممجّسم/بررسیمختصرزندگیسياسیاميرالمؤمنينعلیبنابیطالب)ع(/ 1391/ مجتمع فرهنگی عاشورا

30-ازعرشتاعرش/تجزيهوتحليلزندگیسياسیحضرتزهرا)س(/ چاپ چهارم / 1392/ مجتمع فرهنگی عاشورا

31-انديشههاوريشهها/صلحامامحسن)ع(/تجزيهوتحليلزندگیسياسیاماممجتبی)ع(/ 1392/  مجتمع فرهنگی عاشورا

32-حضرتخديجه)س(/شايستهترينهمسرپيامبر)ع(/ 1392/ مجتمع فرهنگی عاشورا

33-رضوانمعارف/شرحزيارتجامعةكبيره/ 1393/ مجتمع فرهنگی عاشورا

34-عصرعدالت/بررسیحكومتتوحيدمدارامامعصر)عج(/ 1394/ مجتمع فرهنگی عاشورا

35-شهدشعر/كلياتاشعار/ 1394/ مجتمع فرهنگی عاشورا

36-پيامبررحمت/تجزيهوتحليلزندگیسياسیپيامبراسالم)ص(/ 1395/ مجتمع فرهنگی عاشورا

37-ميهمانآسمانی/تجزيهوتحليلزندگیسياسیامامرضا)ع(/ 1395/ مجتمع فرهنگی عاشورا

38-اربعينحسينی/تجزيهوتحليلعملكردچهلروزةاسرایكربال/ 1396/ مجتمع فرهنگی عاشورا

39-همگامباانقالباسالمی/ج1/نگاهیبهوقوعانقالباسالمیوحوادثسالاولآن/ 1397 / مجتمع فرهنگی عاشورا

40-همگامباانقالباسالمی/ج2/نگاهیبهحوادثسالدومانقالباسالمیآن/ 1398 / مجتمع فرهنگی عاشورا



از سري انتشارات مجتمع فرهنگي عاشورا
1-نينامةخورشيد

مجموعة نوحه و مراثي عاشورايي/ ادبیات عاشورایي1
محمدقاسم فروغي جهرمي

2-قصةعشق
نوحه و مراثي عاشورايي/ ادبیات عاشورایي2

محمدجواد غفورزاده )شفق(
3-شرحمنظومةظهر

نقد وبررسي شعر عاشورا از آغاز تا امروز/ ادبیات عاشورایي3
 دكتر غالمرضا كافي

4-حسينبنعلي)ع(،امامشهدا/ ادبیات عاشورایي4
دكتر مرضيه محمدزاده 

5-شعرآيينيوتأثيرانقالباسالميبرآن/ ادبیات عاشورایي5
زهرا محدثي

6-»هدايت«و»جنگنرموسخت«درزيارتعاشورا/ادبیات عاشورایي6 
 دكتر علي اكبر احمديان

7-عاشورادرشعرمعاصروفرهنگعامه/ ادبیات عاشورایي7 
دكتر مرضيه محمدزاده

8-نقدوتحليلشعرعاشوراييفارسيوعربي/ ادبیات عاشورایي8
دكتر نرگس انصاري
9-جززيبايینديدم

شرحی بر کالم حضرت زينب)س(»ما رأيُت ااّل جمیال« / ادبیات عاشورایي 9
دكترعلی اكبر رنجبران تهرانی 

10-اسالممجسم
بررسی مختصر زندگی سیاسی علی بن ابی طالب)ع( / ادبیات عاشورایي10

دكترعلی محمد بشارتی 
11-ازعرشتاعرش

بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت فاطمه)س( / ادبیات عاشورایي11
دكترعلی محمد بشارتی

12-خانوادهدرنهضتحسينی
تحلیل روان شناسی روابط خانوادگی / ادبیات عاشورایي12

عبدالرحيم پورشجاعی
13-شايستهترينهمسر

بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت خديجه)س(/ ادبیات عاشورایي 13
دكترعلی محمد بشارتی

14-انديشههاوريشهها/صلحامامحسن)ع(
تجزيه و تحلیل زندگی سیاسی امام حسن مجتبی)ع( / ادبیات عاشورایي14

دكترعلی محمد بشارتی
15-حسين)ع(زبانیديگر

ترجمه و تحلیل شعرهای حسینی در ادبیات معاصر عرب / ادبیات عاشورایي15
دكتر نرگس انصاری

16-چهلمنزلباحسين)ع(
مقتل / ادبیات عاشورایي16

دكترعلی اكبر رنجبران تهرانی



17-مديريتعاشورايی/ادبیات عاشورایي17
دكترحسين عليان عطا آبادی
18-طاها،ستارةشمالی

مروري بر زندگي شهیده سیده طاهره هاشمي / ادبیات عاشورایي18
مهدي خاني

19-تجربياتیازحماسةآمل / ادبیات عاشورایي19
وقايع ششم بهمن سال ۱۳60 آمل 

مهدي خاني
20-شهدایجنگل / ادبیات عاشورایي20
شهیدان درگیری های جنگل آمل )۱۳6۱- ۱۳60(

مهدي خاني
21و22-شهيدانهمبستگی)مناديانوحدت،امنيت،خدمت( / ادبیات عاشورایي21 و 22
سرگذشتی از شهید نورعلی شوشتری و ديگر شهیدان حادثة تروريستی مهرماه سال ۱۳88سیستان و بلوچستان

 جلد اول/ پيشوایان پيشين- جلد دوم/ ساالر شهيدان وحدت
مصطفی محمدی

23-پرسشتشنگي/دفتراول
پاسخ به چند سؤال عاشورايي /  ادبیات عاشورایي23

مؤسسة فرهنگي هنري فرهنگ عاشورا
24-پژوهشنامةادبياتانقالباسالميودفاعمقدس/2جلد

با مقدمة زنده یاد دكتر صادق آیينه وند
نقد و بررسي قالب ها و گونه هاي مختلف /  ادبیات عاشورایي24

غالمرضا كافي
25-شهدشعر

کلیات اشعار /  ادبیات عاشورایي25
دكترعلی محمد بشارتی 

26-رضوانمعارف
شرح زيارت جامعة کبیره /  ادبیات عاشورایي26

دكترعلی محمد بشارتی 
27-عصرعدالت

حکومت توحیدمدار حضرت مهدی)عج(/ ادبیات عاشورایي27
دكترعلی محمد بشارتی
28-پيامبررحمت

تجزيه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اکرم)ص(/ ادبیات عاشورایي28
دكترعلی محمد بشارتی 
29-ميهمانآسمانی

تجزيه و تحلیل زندگی سیاسی امام رضا)ع(/ ادبیات عاشورایي29
دكترعلی محمد بشارتی
30-اربعينحسينی

تجزيه و تحلیل عملکرد چهل روزة اسرای کربال / ادبیات عاشورایي30
دكترعلی محمد بشارتی

31-همگامباانقالباسالمی
نگاهی به وقوع انقالب اسالمی و حوادث سال اول آن / جلد اول / / ادبیات عاشورایي31

دكترعلی محمد بشارتی


