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   مقدمه 
  و بركنـدن   پيروزي  براي  خميني  امام  با رهبري  اسالمي  الباز كشور انق  با فرار شاه 
  وزيرهـا از اوائـل   نخسـت   در پي  پي  . تعويض گرفت  شتاب  و شاهنشاهي  استبدادي  نظام
  سـيل   نيز نتوانسـت   در نهايت  بود كه  رژيم  در تشكيالت  بحران  گر اوج نشان ١٣٥٧  سال

  سـرانجام   مـردم   و هدايت  ايران  به  خميني  . با ورود امامرا مهار كند  ايران  ملت  خروشان
  رسيد.  پيروزي  به ١٣٥٧  بهمن ٢٢در   اسالمي  انقالب

طـور    بـه   كه  اسالمي  انقالب  تا پيروزي  ايران  به  خميني  ورود امام  بين  زماني  فاصله 
بـود.    پيـروزي   ي و طليعه  بانقال  ، سرآغاز طلوع است  شده  فجر ناميده  ي دهه  اي شايسته
  حكومـت   دسـتگاه   پهلـوي   در برابـر رژيـم    دهه  در اين  امام  قاطع  و تصميمات  اقدامات

  كرد.  بختيار را سردر گم
  ي نحـوه   ساز را با توضيح سرنوشت  ي دهه  وقايع  آغازين  در چند فصل  پژوهش  اين 

  به  و در نهايت  كرده  ها شروع راهپيمايي در  گر آن هدايت  و نقش  انقالب  شوراي  تشكيل
  . است  پرداخته  مهار انقالب  براي  شاه  تكاپوها و اقدامات

  بـه   امـام   دارد، بازگشت  آنها اختصاص  به  كتاب  مباحث  ترين عمده  كه  بعدي  فصول 
تا   نهضت  به  مردمي  مختلف  هاي گروه  و پيوستن  مردم  حركت  هدايت  آن  و در پي  ميهن

  دولـت   تشـكيل   چگـونگي   نويسـنده   كنـد. در پايـان   مي  را دنبال  اسالمي  انقالب  پيروزي
  و اعـالم   نظـامي   ، تشـديد حكومـت   در برابـر آن   گونـاگون   هـاي  العمـل  و عكس  موقت

  قـرار داده   ساز هستند، مورد بررسـي  سرنوشت  ي دهه  مهم  از وقايع  را كه  ارتش  طرفي بي
  . است



  معـاون   دكتر منصور طبيعـي   ، از آقايان محترم  محقق  تشكر از تالش  ضمن  در پايان 
  قدرداني  انتشارات  معاونت  پرتالش  و همكاران  تحقيق  مدير بخش  كردي  ، علي پژوهشي

  شود. مي
   اسالمي  مركز اسناد انقالب 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  گفتار  پيش 
  اسـالمي   انقـالب   ، پيـروزي  معاصـر ايـران    تاريخ  مهم  از فرازهاي  ترديد، يكي  بدون 
  تمـام   و با شركت  روحاني  فردي  و با رهبري  ديني  هاي آموزه  ي بر پايه  كه  ، انقالبي است

  شـد. ايـن    رهنمـون   پيـروزي   سـاحل   بـه   اي و طبقه  و مذهبي  از هر قوم  جامعه  قشرهاي
  تحقيقات  موضوع  عنوان به  ، هنوز هم آن  از تحقق  قرن  ربع  يك  ، با وجود گذشت انقالب

  زوايـاي   و بازكاوي  كرده  خود را حفظ  ، تازگي معتبر جهان  هاي ها در دانشگاه و پژوهش
  طلبد.  را مي  زيادي  هاي پژوهش  آن  پنهان
  اسحسـ   ديگر از مقاطع  تاريخي  ها و رخدادهاي انقالب  تمام  سان نيز به  انقالب  اين 

  بسـزايي   نقـش   آن  در پيروزي  گوناگون  در مقاطع  رهبر انقالب  و تصميم  برخوردار بوده
  گرفتـه   در پـيش   انقالب  آن  داد از رهبر يا رهبران  رخ  چه غير از آن  و اگر رفتاري  داشت
  .  يافت نمي  تحقق  آن  بسا پيروزي  شد، چه مي

  انقـالب   تـاريخ   مقطـع   تـرين  ترديـد حسـاس    نبدو ١٣٥٧  و بهمن  آذر، دي  هاي ماه 
  ـ در آن   خمينـي   ـ امـام    اسـالمي   رهبر انقالب  و بجاي  درست  . تصميمات است  اسالمي
  حركـت   بـه   ملـت   دوره  . در ايـن  داشـت   زيـادي   نقش  اسالمي  انقالب  ، در پيروزي برهه

  آن  و در رأس  خـارجي   هـاي  قـدرت  بـود،   شده  متزلزل  پهلوي  رژيم  هاي و بنيان  درآمده
بودنـد    تكـاپو افتـاده    بـه   بـود، سـخت   پهلـوي   رژيـم   در گرو حفظ  شان منافع  آمريكا، كه
  انقـالب   پيـروزي   مـانع   الحيلي  لطايف  به  سازند و با توسل  را متوقف  انقالب  تاپيشرفت



  درجهـت   و ناخواسـته   دلسـوزانه   با نگـاهي   نيز البته  و انقالبيون  از مبارزان  شوند. برخي
  موافـق   مسـئولين   از تصميمات  قرار داشتند و با برخي  پهلوي  رژيم  حاميان  اهداف  همان

  انقالبـي   مبارزان  طرف  ، از يك اسالمي  رهبر انقالب  راسخ  ي و اراده  تصميم  نبودند، ولي
  رژيـم   ديگـر حاميـان    و از طـرف كـرد    رهبر با خود همـراه   با تصميم  مخالفت  رغم را به

  بـه   نتوانسـتند بـا توسـل     كـه   آن  و حاميـان   شاه  كشاند. رژيم  جدي  چالشي  را به  پهلوي
بـر    خـود شـاه    را مهار كننـد، در صـدد حـذف     ، انقالب و سطحي  فريبانه عوام  شعارهاي

  حكـومتي   تشـكيل   يد و آنانديش ها مي فراتر از اين  به  رهبر انقالب  از اينكه  آمدند، غافل
  هاي نقشه  بر تمام  بطالني  ، خط بر بازگشت  امام  بود. تصميم  اسالمي  هاي آموزه  ي بر پايه
  گـرداب   بـه   ملت  خروشان  امواج  را در ميان  و حاميانش  شاه  كشيد و كشتي  شاه  حاميان
  مقـاطع   در ايـن   امـام   د. تصميماتنها  را در كشور بنيان  بر دين  مبتني  سپرد و نظام  تاريخ

بـا    و البتـه   تصـميمات   اين  به  پژوهش  و در اين  داشت  بسزايي  نقش  انقالب  در پيروزي
  خواهد شد.    پرداخته  تاريخي  رخدادهاي  به  عطف
  شـوراي   تشكيل  به  اول  . در فصل است  شده  مجزا تدوين  درچند فصل  پژوهش  اين 

و   شاه  تكاپوهاي  به  دوم  خواهد شد. فصل  پرداخته  انقالب  در هدايت  آن  و نقش  انقالب
كشـور    بـه   امام  بازگشت  به  سوم  و در فصل  يافته  اختصاص  مهار انقالب  براي  حاميانش
  پيوسـتن   در كشـور از جملـه    حضـور امـام    تبعات  به  بعدي  خواهد شد. فصول  پرداخته
  هـا، تشـكيل   قشرها و گـروه   به  امام  هاي ، پيام انقالب  صفوف  به  دممر  مختلف  هاي گروه
  بـه   منتهي  آخر نيز رخدادهاي  شود ودر فصل مي  پرداخته  آن  ها به و واكنش  موقت  دولت

  خواهد شد.    بررسي  انقالب  پيروزي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اول  فصل 
  
  
     انقالب  شوراي  از تشكيل 
   ريازها  تا سقوط 



  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
   انقالب  شوراي  ـ تشكيل ١ 
  بــراي  ، وجــود مركزيتــي شــاه  رژيــم  عليــه  مــردم  مبــارزات  گــرفتن  شــتاب  در پــي 

از   و جلـوگيري   اسـالمي   نهضـت   در راسـتاي   آن  ، سـوِ دادن  مبـارزات   ايـن   سازماندهي
، تـا   مبـارزات   ايـن   گيري جاو  در پي  كه  شاه  نمود. رژيم مي  ضروري  انحرافي  هاي حركت
و سـوِ    ، درصدد مهار بحران جويانه ظاهر آشتي  به  بود، با اقداماتي  شده  مستأصل  حدودي

و   ائـتالف   ، مستلزم با آن  مقابله  بود كه  انحرافي  هاي حركت  برخي  به  افكار عمومي  دادن
  ايشـان   بـه   و مـرتبط   منتسب  زيمرك  و توسط  امام  مبارز با رهبري  نيروهاي  ي اتحاد همه
  نهضـت   پيـروزي   ، نويـدبخش  رژيم  عليه  مردم  مبارزات  گرفتن  ، شتاب بر آن  بود. عالوه
  شـاه   بـر رژيـم    بعـد از پيـروزي    جامعـه   ي اداره  براي  تدابيري  بايست مي  بود كه  اسالمي
  اسـالمي   رهبـر نهضـت    عنـوان  بـه   امـام   حضـرت   بود كه  داليل  اين  شد. به مي  انديشيده
  را در ميـان   خـود آن   كرد و با يـاران  مي  احساس  از هر كسي  مركز را بيش  اين  ضرورت

  ، در ايـن  رفـت   پاريس  به  ديدار با امام  براي ١٣٥٧در پاييز   كه  . شهيد بهشتي گذاشت مي
  گويد: مي  زمينه

  بـود. دوسـتان    آمـده   فـراهم   فرانسـه در   با امام  مالقات  ، امكان١٣٥٧در پاييز « 
  با دوستان  ايشان  كه  از مسائلي  رفتند. يكي مي  پاريس  به  ديدار ايشان  به  مختلف
  بـه   تواننـد در سـاماندهي   مي  هستند كه  كساني  چه  بود كه  كردند اين مي  مطرح



  باشـند و چـه    تهداش  و نقشي  بوده  سهيم  ايران  مردم  ي شده بسيج  عظيم  نيروهاي
  بر عهده  مسؤوليتي  جامعه  ي در اداره  از موفقيت  توانند پس مي  هستند كه  كساني

  بتوانند در ايران  كه  . كساني١بود:   مطرح  دو مطلب  ايشان  براي  بگيرند. بنابراين
بدهنـد.    شـتاب   اجتماعي  حركت  تر شدن تر و گسترده همگاني  به  با حضورشان

  ». بگيرند  عهده به  نقشي  جامعه  ي بتوانند در اداره  از پيروزي  پس  كه  ني. كسا٢

را در   كرد و آنـان  مي  مشورت  و مذهبي  سياسي  با مبارزان  زمينه  در اين  امام  حضرت 
و   ، مبـارزان  پـاريس   بـه   امام  حضرت  داد. بعد از هجرت خود قرار مي  تصميمات  جريان
رفتنـد و در   مـي   ديدار ايشـان   به  جهان  مختلف  كشور و نيز نقاط  ز داخلا  سياسي  فعاالن
  ي آينـده   براي  كشور و كادرسازي  داخل  سياسي  مبارزات  ي اداره  امام  ديدارها بود كه  اين

  نهـاد. تشـكيل    در ميـان   بود، با آنـان   روشن  آن  پيروزي  دورنماي  را، كه  اسالمي  نهضت
شـد.    ديـدارها مطـرح    شـد، در ايـن    موسوم  اسالمي انقالب  شوراي  بعدها به  كه  شورايي

  گويد: مي  زمينه  در اين  يزدي  دكتر ابراهيم
  مهـدي   آقـاي   ، ولـي  شناسـم  را نمـي   سياسيون  ي همه  كردند كه تأكيد مي  امام« 

  عنـوان   را بـه   كسـاني   . بنابراين شناسم را مي  [  سحابي  ] يداهللاو دكتر    بازرگان
  نفـر را اسـم    كنند. سه  معرفي  من  ) به خودشان  قول  را (به  ، سياسيون مشاور من

ها افراد مـورد   اين  ] و گفتند [  كه   رفسنجاني و هاشمي  ، مطهري بردند: بهشتي
  ».  نمايم  منصوب  انقالب  شوراي  عضويت  آنها را به  كنند و من  اعتماد را معرفي

در   رفسـنجاني   هاشـمي   و آقـاي   ، شهيد مطهـري  را با شهيد بهشتي  موضوع  ينا  امام 
  منظور به  همين  كنند. به  و افراد معتمد را معرفي  تا مشاوران  خواست  نهاد و از آنان  ميان

  صـحبت   طـور حضـوري    به  زمينه  بيايند تا در اين  پاريس  دستور دادند به  شهيد مطهري
  امـام   حضـرت   بود، چرا كه  شده  با تأخير مواجه  پاريس  به  شهيد مطهري كنند. گويا سفر

بود.   كرده  اظهار نگراني  از تأخير شهيد مطهري  شهيد بهشتي  به ١٣٥٧  در آبان  اي در نامه
  بود:  قيد كرده  نامه  در اين  ايشان

ـ   با عـدم   كه  دارم  آن  خوف  شود و من مي  دارد سپري  وقت«  ،  اشـخاص   يمعرف



  زياد مرتضي  احتمال  .)  ] به .ط (م  ايشان  مجرد آمدن  آيد. بنا بود به  پيش  مفسده
را   كنيـد و نتيجـه    مالقـات   و جمعي  يكي مورد نظر يكي  [  با اشخاص  مطهري
  و امضـاي   باشد بـا خـط    معرف  كه  كنيد و نيز مرقومي  اعالم  جانب اين  فوراً به

بشود و نيـز استفسـار از     و بايد عجله  در انتظار هستم  ستيد. منبفر  عدد معلوم
  بـه   كـه   موضـوعات   ي همه  . در هر صورت خارج  به  مسافرت  آنها براي  بعضي

  گيـرد و اگـر اشـخاص     انجـام   با عجله  است  الزم  شده  تذكر داده  شما و ايشان
  ». شود  نيز پيدا شد ملحق  ديگري

ديـدار    و بـا امـام    رفت  پاريس  به ١٣٥٧  در آبان  ، شهيد مطهري تصميم  اين  دنبال  به 
از   كردنـد و فهرسـتي    مـذاكره   با امام  انقالب  شوراي  تركيب  ي ديدار درباره  كرد. در اين

  شـد. آقـاي    ارائـه   امـام   بـه   انقـالب   در شـوراي   عضويت  براي  سياسي  و مبارزان  فعاالن
گويـد   مي  پاريس  به  و سفر شهيد مطهري  موضوع  اين  به  اشاره  منض  رفسنجاني  هاشمي

  بررسي  رسيد، ما در حال  شهيد بهشتي  به  خطاب ١٣٥٧  آبان ١٤در   امام  ي نامه  وقتي  كه
در   شهيد مطهري  كه  فهرستي  بنابراين  .  بوديم  امام  پيشنهاد به  موردنظر براي  هاي ديدگاه
بـود.    شـده   تهيـه   رفسنجاني و هاشمي  شهيد بهشتي  كرد، با هماهنگي  ارائه  ماما  به  پاريس
  ، ولـي  نيسـت   در دست  اطالعي  امام  به  شهيد مطهري  توسط  شده  ارائه  فهرست  ي درباره

باشد. شـهيد    داشته  چنداني  تفاوت  توانست نمي  انقالب  شوراي  ي اوليه  مطمئناً با تركيب
  كامـل   ،در جريـان   دسـتور از ايشـان    و نيز كسـب   امام  به  فهرست  ي از ارائهبعد   مطهري

، از ديگـر   بر شهيد مطهـري   عالوه  . امام كشور بازگشت  و به  قرار گرفت  امام  تصميمات
  افراد، مهنـدس   آن  . از جمله گرفت مي  و مشورت  نيز كمك  مذهبيـ سياسي  مبارزان
را در اواخـر    آزادي  نهضـت   جمعيـت   بـود كـه    مذهبي  سياسي  االناز فع  بازرگان  مهدي
  تشـكل   در آن  كرده  تأسيس  سحابي  و دكتر يداهللا  طالقاني  اهللا آيت  همراه  ش ١٣٣٠  ي دهه
  بـه   دستور امـام   ي در زمينه  يزدي  بخشيد. دكتر ابراهيم مي  خود تداوم  سياسي  مبارزات  به

  گويد: مي  پاريس  به  عزيمت  ايبر  بازرگان  مهندس
برگشـتند.    ايـران   بـه   از پـاريس   معين  ي و برنامه  با دستورات  مطهري  مرحوم« 



و بـا    زدم  زنگ  ايران  به  ، من [  خميني  ] امام   و درخواست  پيرو صحبت  سپس
  ».  بيايند پاريس  كه  كردم  و دعوت  صحبت  بازرگان  مهندس  مرحوم

  . رفت  پاريس  به  ديدار با امام  نيز براي  بازرگان  دستور، مهندس  اين  متعاقب 
نيـرو    و نيـز معرفـي    نهضـت   هدايت  براي  مركزي  تشكيل  را نيز در جريان  وي  امام 
  گويد: مي  زمينه  در اين  بازرگان  ، قرار داد. مهندس از پيروزي  كشور پس  ي اداره  براي

را   و بعـد دولـت    ، نماينـدگان  ، مردم آمدم  ايران  و به  رفت  كه  گفتند: شاه  امام« 
  افـرادي   خواهم از شما مي  شناسم را نمي  كسي  خواهند كرد. منتها چون  انتخاب
،  و دكتـر يـزدي    بـر خودتـان    و مورد اعتماد باشند، عـالوه   مسلمان مطلع  را كه
تـا    اسـت   خوب  كسي  چه  يند كهباشند و آنها بگو  من  مشاوران  كنيد كه  معرفي

افـراد، تنهـا از     تأكيد كردند كه  . ايشان پيشنهاد نمايم  مردم  نامزد به  عنوان  به  من
  ».  هستم  خاصي  ي طرفدار دسته  بگويند من  خواهم نباشند، نمي  خودتان

و   بـر سـي    ، بالغ يزدي  ابراهيم  قول  كرد، به  ارائه  امام  به  بازرگان  مهندس  كه  فهرستي 
  گويد: مي  فهرست  اين  ي درباره  بازرگان  نفر بودند و مهدي  هشت

از افـراد را    و فهرسـتي   نشسـتيم   يـزدي   با ابراهيم  امام  از دستور حضرت  پس« 
  بودند از:  عبارت  كه  داديم  ايشان  و خدمت  كرده  تهيه

،  بهشـتي   ، سـيدمحمد حسـيني   زنجاني  ، سيدابوالفضل مطهري  ـ علما: مرتضي١ 
و   منتظـري   (حسـينعلي   كنـي   ، محمدرضـا مهـدوي   رفسنجاني  اكبر هاشمي علي

  نشدند)  گنجانده  فهرست  بودند در اين  در زندان  چون  سيدمحمود طالقاني
  كتيرايي  ، مصطفي سامي  ، علي سحابي  : دكتر يداهللا مبارز و مسلمان  ـ از ملّيون٢ 

   و ناصر ميناچي
، دكتـر   سـيدجوادي  ، احمد صدرحاج سحابي  اهللا عزت  ها: مهندس ـ از نهضتي٣ 

   و خودم  يزدي  ابراهيم
   نسب و عالي  طرخاني  كاظم  : حاجي ـ از بازاريان٤ 
  ».  قرني  اهللا ولي  و سرتيپ  مسعودي  : سرتيپ ـ از افسران٥ 

  نهـاد. از جملـه    خود در ميـان   رانرا با ديگر يا  ، آن فهرست  اين  بعد از دريافت  امام 



  گويد: مي  زمينه  در اين  بود. ايشان  ، شهيد بهشتي امر قرار گرفت  در جريان  كه  كساني
و دكتـر    بازرگـان   مهـدي   ، آقايـان  از مـن   . قبل رفتم  پاريس  به  ماه  در آبان  من« 

  بودنـد. در اولـين    ردهك  مالقات  بودند و با ايشان  رفته  ديگري  ي و عده  سنجابي
از   يكـي   كردنـد كـه    را مطـرح   مطلـب   ايـن   كلـي   ، بعد از مسائلي ، امام مالقات
  را نگـاه   اسامي  آوردند و من  . امام است  افراد را داده  از اسامي  ، صورتي دوستان
  از تحصـيل   اي بود، عـده   مبارز داده  روحانيت  هاي از چهره  اي آقا عده  . آن كردم
  نـوعي   ي داشـتند و سـابقه    و مبـارزاتي   سياسـي   فعاليـت   ي سابقه  كه  هايي كرده

از   وجـود آورد. مـن    بـه   اي مجموعـه   يك  توان ها مي اين  از تركيب  كه  مديريت
  ، ولـي  است  دوم  ي دسته  بيشتر روي  تأكيد ايشان  كه  كردم  استنباط  امام  صحبت

  گفـتم   ايشـان   به  مبارز بود. من  در روحانيت  اول  ي ستهد  روي  ام بيشتر تكيه  من
  ي ، نقطـه  اوج  ي نقطـه   شود و اين مي  ، نزديك اوج  به  مردم  و نهضت  انقالب  كه

  رژيم  از طرف  كوبنده  ي شكننده  ي مقابله  و خطر يك  نيست  هم  فوري  پيروزي
باشـد    اي از هر چيز بايد هسته  قبل  وجود دارد. بنابراين  رژيم  مدافع  و آمريكاي

  ي آمـاده   اي و تـوده   عظـيم   حركت  اين  به  دهي و سامان  بخشيدن  تداوم  تا براي
  كـه   اي ايجاد هسته  كنم فكر مي  و من  يابيم تر مي نياز را فوري  باشد و اين  كمك

  او سخن  دعوت  را بدهيد كه  اين  امكان  هسته  آن  بگيرد و شما به  بتواند تصميم
  . بنـابراين  تـر اسـت   كند قـوي   را حفظ  خودش  ، برد و تأثير فراوان و در جامعه

نفـر    پـنج   كردند و گفتند ايـن   را معين  از روحانيت  نفري  پنج  گروه  يك  ايشان
  بدهند تا مـن   يا مسافر اطالع  تلفن  ي وسيله بگيرند و به  تصميم  مسائل  ي درباره

  ، آقـاي  اسـتاد مطهـري    بودنـد از: مرحـوم    نفر عبارت  پنج  . اين باشم  در جريان
  ».  باهنر و بنده  ، آقاي اردبيلي موسوي  ، آقاي رفسنجاني  هاشمي

شد.   فوِ، تشكيل  نفر روحاني  پنج  با عضويت  انقالب  شوراي  ي اوليه  ي هسته  بنابراين 
بيشتر   شدند و تعداد آن  دعوت  انقالب  ورايدر ش  عضويت  به  هم  مرور، افراد ديگري  به

افراد،   اين  شدند. از جمله مي  شورا دعوت  به  شهيد مطهري  افراد از طرف  شد. بيشتر اين
شـد.    دعـوت   انقالب  شوراي  به  شهيد مطهري  از طرف  بود كه  سحابي  اهللا عزت  مهندس



  گويد: خود مي  عضويت  ي او در زمينه
و   ، بهشـتي  مطهـري   . آقايـان  آزاد شـدم   از زنـدان  ١٣٥٧  ماه آبان  تمدر روز هف« 

تا   بودند. روز بيست  رفته  پاريس  به  ديدار با امام  نبودند. براي  در ايران  بازرگان
  آمد. ايشان  من  ديدن  به  كشور بازگشتند و شهيد مطهري  به  آبان  و پنجم  بيست
  شـوراي   نام  شورا به  يك  كه  شده  ، صحبت د امامنز  در پاريس  كردند كه  مطرح
شـورا عضـو باشـد      در اين  قرار است  كه  كساني  شود. از جمله  تشكيل  انقالب

  ». شما هستيد

گرفتند و  امر قرار مي  در جريان  سربسته  صورت  به  شهيد مطهري  افراد از طرف  اين 
  انقـالب   در شـوراي   عضـويت   بـراي   كه  اديديگر از افر  شد. يكي را جويا مي  نظراتشان

  خمينـي   با امـام   در پاريس  بود كه  ملي  ي جبهه  از رهبران  سنجابي  مدنظر بود، دكتر كريم
  گويد: مي  زمينه  خود در اين  در خاطرات  بود. وي  ديدار كرده

  آقايان  ردند كهك مي  مالقات  ) با من (ره امام  متناوباً از طرف  از روحانيون  برخي« 
  بـود كـه    بـر سـر ايـن     بـا مـن    آنان  بودند. مذاكرات  و منتظري  ، مطهري بهشتي

ايجـاد    بـا اصـل    كه  دادم  جواب  من  . ولي را بپذيرم  انقالب  در شوراي  عضويت
  ».  كنم  قبول  توانم را نمي  در آن  و عضويت  هستم  مخالف  انقالب  شوراي

  عضـويت    بـراي    از اشخاص  دعوت  چگونگي  ي درباره  فسنجانير  اكبر هاشمي علي 
  گويد: مي  انقالب  در شوراي

  ، بـاهنر و آقـاي   ، مطهـري  بهشـتي   نفـر (شـهيدان    مـا پـنج    بـه   امـام   حضرت« 
نفـر    پنج  اتفا نظر اين  افراد ديگر به  بودند كه  داده  ) اجازه و بنده  اردبيلي موسوي
  تركيـب   االمكـان  حتي  شد كه  بر اين  تصميم  ابتدايي  جلسات شوند و در  اضافه

  هـم   بـه   و نزديـك   مسـاوي   نسـبت   به  و غير روحاني  روحاني  شورا از اعضاي
بودنـد، طبعـاً     زده  شهيد مطهـري   ها را براي حرف  امام  چون  ميان  باشد. در اين

  ».  شنيديم مي  بايست مي  از ايشانرا   امام  بودند و بيشتر نص  ما ايشان  براي  مرجع

  شـوراي   عضـويت   قـرار بـود بـه     كـه   افرادي  تك ابتدا با تك  شهيد مطهري  بنابراين 



  ارائـه   امـام   را بـه   آنـان   ، اسـم  آنـان   از آمادگي  از آگاهي  پس  كرده درآيند، مذاكره  انقالب
  ميـان   در ايـن   كـه   اي كرد. نكته مي  دعوت  انقالب  شوراي  به  از تأييد شدن  كرد و پس مي

  شـوراي   اعضـاي   اسـامي   مانـدن  در مخفـي   شهيد مطهري  ، حساسيت است  حائز اهميت
  داد، از بـردن  از افـراد مـي    يكي  در شورا را به  پيشنهاد عضويت  وقتي  بود. ايشان  انقالب
  ماندند. از جمله مي  پنهان  ياسام  اين  وسيله  اين  كرد و به مي  ساير اعضا خودداري  اسامي
  در محظوريـت   با وجود آنكه  شهيد مطهري  بود كه  از سنجابي  ، در دعوت حساسيت  اين

بدهـد و تنهـا     شورا اطالعي  اين  اعضاي  بود از هويت  حاضر نشده  بود، ولي  قرار گرفته
شـورا    از اعضـاي   يكـي  ، بازرگان  مهدي  مهندس  بود كه  فهمانده  وي  به  طور تلويحي  به

در   در رد عضـويت   سـنجابي   كـريم   اصلي  ، دليل بازرگان  مهدي  قول  به  كه  ، چيزي است
  بود.    انقالب  شوراي

و در   شده  تعيين  انقالب  شوراي  ، اعضاي تأييد امام  آن  ها و در پي دعوت  از اين  پس 
و   اوليـه   تركيـب   ي كـرد. دربـاره   گزار ميبر  طور رسمي  خود را به  جلسات  آذرماه  اوايل
  بـه   و بـا توجـه    اسـت   ابراز شـده   گوناگوني  ، نظرهاي از انقالب  شورا در قبل  اين  نهايي
. شـهيد محمـدجواد    بيشتر است  آن  ي ها درباره زني ، گمانه آن  اعضاي  اسامي  بودن  مخفي

كـار    پايـان   مناسـبت   بـه   كـه   و گـويي   شورا، در گفـت   ي اوليه  ي هسته  باهنر، از اعضاي
  تركيب  ي ، درباره داشت  عمومي  هاي با جرايد و رسانه ١٣٥٩در شهريور   انقالب  شوراي
  گويد: مي  از انقالب  قبل  آن  نهايي

تـر   آنها پيش  اسامي  بودند  ] كه  نفر از روحانيون  شورا پنج  اين  اصلي  ي هسته« 
  اهللا و آيـت   اي خامنـه   سـيدعلي   اهللا ، آيـت  طالقاني  اهللا يتبعد آ  ذكر شد [  چندي
افـراد، افـراد     از اين  پيوستند. پس  نفره  پنج  گروه  اين  به  كني  محمدرضا مهدوي

  ». درآمدند  انقالب  شوراي  عضويت  نفر به  تا حدود هفت  هم  غيرروحاني

  كـه   شده  تصريح  ، ولي است  نشده  اشاره  افراد غيرروحاني  هويت  به  فهرست  در اين 
  پيوستند.  موقت  دولت  به  مجموعه  نفر از اين  شش



  شـوراي   اعضاي  ي ، درباره انقالب  شوراي  ي اوليه  ي ، ديگر عضو هسته شهيد بهشتي 
  گويد: مي  از انقالب  قبل

  اهللا آيـت   و سـپس   كني  مهدوي  اهللا آيت  شدن  با اضافه  انقالب  شوراي  تركيب« 
  عضو روحاني  هشت  شد و شورا داراي  كامل  آن  به  اي خامنه  اهللا و آيت  طالقاني

در   شدند كـه   شورا افزوده  به  هم  ، چند نفر عضو غيرروحاني نوسان  شد. با يك
و   كتيرايي  ، مهندس سحابي  ، يداهللا بازرگان  بودند از: مهدي  عبارت  اول  ي مرحله

  ».  سيدجوادي اجاحمد صدر ح

  اعضـاي   هويت  ي ، در زمينه انقالب  ، ديگر عضو شوراي رفسنجاني  اكبر هاشمي علي 
  دهد: مي  تري كامل  شورا اطالعات  ي اوليه

  ، ديگر اعضا عبارت نفره  پنج  ي اوليه  ي بر هسته  عالوه  انقالب  از پيروزي  پيش« 
ــان ،  كنــي  ، مهــدوي اي خامنــه  دعلي، ســي ســيدمحمود طالقــاني  بودنــد از: آقاي
،  كتيرايـي   ، مهنـدس  ، دكتر سـحابي  بازرگان  ، مهندس سيدجوادي احمدصدرحاج
  ».  مسعودي  و سرتيپ  سرلشكر قرني

  اعضـاي   هويـت   ي ، در زمينـه  انقـالب   ، ديگر عضو شـوراي  بازرگان  مهدي  مهندس 
  دكتـر ابـراهيم    كه  توضيح  دهد. با اين مي  ارائه  متفاوت  تا حدودي  ، آماري انقالب  شوراي
  ي اوليـه   را نيـز جـزو اعضـاي     شـيباني   و دكتر عبـاس   سحابي  اهللا عزت  ، مهندس   يزدي
  داند.   مي  انقالب  شوراي

  انقـالب   شوراي  گويد كه مي  انقالب  شوراي  در ذكر اسامي  سحابي  اهللا عزت  مهندس 
  ي شـاخه   كنـد كـه   مـي   و بيان  خارجي  ي . شاخه٢  ليداخ  ي شاخه.١:  داشت  دو شاخه
  ايـن   .  و حبيبـي   زاده صدر، قطب ، بني دكتر يزدي  بود از آقايان  شورا عبارت  اين  خارجي
  از شـوراي   بنـدي  تقسـيم   چنـين   انقـالب   شـوراي   از اعضـاي   يك هيچ  كه  است  در حالي
در اسـفند    ايـران   بعـد از ورود بـه    صدر كـه  بني  ابوالحسن  اند و حتي نكرده  ارائه  انقالب
كنـد و   نمـي   بنـدي  تقسيم  از اين  شد، صحبتي  انتخاب  انقالب  شوراي  عضويت  به ١٣٥٧
  شـوراي   اعضـاي   دانسـتم  ، نمـي  شـدم   انقالب  عضو شوراي  كه  تا زماني  من  گويد كه مي



  هستند.    كساني  چه  انقالب

  گونـه  را ايـن   انقالب  شوراي  ي اوليه  اعضاي  توان مي  كلي  نديب جمع  در يك  بنابراين 
  اهللا ، آيـت  بهشـتي   دكتـر سـيدمحمد حسـيني     اهللا ، آيـت  مطهري  مرتضي  اهللا ذكر كرد: آيت

،  رفسـنجاني   هاشـمي   والمسلمين  االسالم ، دكتر محمدجواد باهنر، حجت اردبيلي  موسوي
  ، دكتـر يـداهللا   بازرگـان   ، مهنـدس  طالقاني  اهللا ، آيت اي خامنه  اهللا ، آيت كني  مهدوي  اهللا آيت

  ، سـرتيپ  سـيدجوادي   ، احمـد صـدرحاج     سـحابي   ، مهنـدس  كتيرايي  ، مهندس سحابي
  . و سرلشكر قرني  مسعودي

  عنـوان  بـه   و نيـز سياسـيون    از روحـانيون   تعداد ديگـري   افراد، اسامي  بر اين  عالوه 
  شورا نبودنـد يـا اينكـه     يا آنها از اعضاي  شود كه ذكر مي  انقالب  شوراي  ي اوليه  اعضاي
  اعضـاي   ي نظرهـا دربـاره   اخـتالف   اين  درآمدند. علت  انقالب  شوراي  عضويت  بعدها به
شـد، غيـر از     تـر گفتـه   پـيش   شـورا بـود و چنانچـه     كاري خاطر پنهان  به  انقالب  شوراي
  رمـز پنهـان    نبود. شهيد بهشتي  مطلع  آن  از هويت  كس هيچ شورا  و اعضاي  امام  حضرت

  كند: مي  بيان  گونه اعضا را اين  اسامي  داشتن  نگه
  آنهـا پنهـان    نشـود و اسـامي    افراد برده  از اين  اسمي  هيچ  بود كه  قرار بر اين« 

  سـاني آ  و بـه   گرفـت  قرار مـي   تهديد دشمن  قطعاً در معرض  اينكه  بماند. براي
،  محرم  در اوايل  ببرد. حتي  بيرون  مبارزات  ي آنها را از صحنه  توانست مي  دشمن
چنـد نفـر از     بـود كـه    كـرده  مبـارز حـس    روحانيـت   نقـش   از طريق  شاه  رژيم

و   چنـد نفـر را دسـتگير كردنـد. بنـده       دارند، لذا اين  تري بيش  نقش  روحانيون
  ها بردنـد. دليـل   كميته  و بعد به  اوين  فتند و بهرا گر  نفر از دوستان  حدود شش
  به  شان خاطر تخصص  از افراد به  برخي  بود كه  اين  اسامي  كاري پنهان  ديگر اين

  . در ايـن  با انقـالب   آنان  فكري  خاطر هماهنگي  به  بودند. نه  شده  شورا دعوت
كـار  ]   درسـت   هـاي  تكنـوكرات  [   اعتبار  ] اينكه  از افراد واقعاً به  شورا برخي

باشـند    توانسـته   كه  اعتبار عناصر انقالبي  به  بود نه  شده  بودند [  از آنها دعوت
  عنـوان   هـا بـه   اين  اعالن  باشند، بنابراين  هماهنگ  را بيابند و با آن  انقالب  روح



  ».  آنهاست  به  غيرواقعي  اجتماعي  بهاي  يك  رسيد دادن نظر مي  به  انقالب  شوراي

  و اعضـاي   شـد و تقريبـاً غيـر از امـام     برگزار مي  كامل  شورا با احتياط  اين  جلسات 
  دي ٢٢در   اي در اعالميه  امام  حضرت  ، تا اينكه نداشت  اطالعي  از وجود آن  شورا، كسي

  بود: هشد  بيان  اعالميه  كرد. در اين  را اعالم  انقالب  شوراي  رسماً موجوديت ١٣٥٧
  و حقيقـت   از حق  دفاع  براي  كه  گناهي بي  عزيزان  پاك  هاي خون  كه  اكنون«...  
  مراتب  دانم مي  گردد، الزم ، بارور مي ريخته  بر زمين  آشام خون  جالدان  دست  به

  : برسانم  و جهان  ايران  ملت  اطالع  زير را به
  كـه   ايـران   مردم  قاطع  عتماد اكثريتا  رأي  و براساس  شرعي  حق  موجب  ـ به١ 
  نـام   بـه   ، شورايي اسالمي  اهداف  تحقق  ، در جهت است  ابراز شده  جانب اين  به

و متعهـد و مـورد     ، مسـلمان  از افراد باصالحيت  مركب  اسالمي  انقالب  شوراي
شـورا    ايـن   كار خواهند كرد. اعضاي  به  و شروع  شده  تعيين  طور موقت  وثوِ به

امـور    انجـام   به  شورا موظف  خواهند شد. اين  معرفي  مناسب  فرصت  در اولين
  دولت  تأسيس  دارد شرايط  مأموريت  جمله  و از آن  است  شده  و مشخص  معين
  را فـراهم   آن  ي اوليـه   قـرار دهـد و مقـدمات     و بررسي  را مورد مطالعه  انتقالي
  ». سازد

  هـاي  و رسـانه   پهلـوي   ، رژيـم  امام  از سوي  انقالب  شوراي  يتموجود  رسمي  اعالم 
  كـاري  پنهـان   پيـدا كننـد، ولـي     اطالع  آن  اعضاي  تا از هويت  تكاپو انداخت  را به  جمعي
  هـاي  رسـانه   شوند و نـه   آن  شناسايي  به  موفق  رژيم  عوامل  شد تا نه  شورا باعث  اعضاي
  اطالعـات   ي دفتـر ويـژه    ، رئيس فردوست  بياورند. حسين  دست  به  از آن  اطالعي  جمعي

  تهيـه   آن  جلسات  و نيز محل  آن  از اعضاي  گزارشي  ساواك  سوم  كل  ي اداره  گويد كه مي
  نوشـت   در زير گزارش  شاه  شد، ولي  ارسال  محمدرضا شاه  به  گزارش  اين  بود كه  كرده
  دهـد كـه   مـي   نشـان   موضوع  اين  باشد.   نداشته  با آنان  ريدستور دهيد كا  ساواك  به  كه

  برضـد شـورايي    از اقدام  شاه  كه  نداشت  دليلي  وگرنه  بوده  ناقص  زمينه  در اين  اطالعات
ورزد. از   خـودداري   داشت  را بر عهده  و اعتراضات  ، اعتصابات تظاهرات  سازماندهي  كه



  نيسـت   مطلبي  رژيم  ـ سياسي    نظامي  باالي  از افراد رده  يك هيچ  ، در خاطرات گذشته  آن
  ي از انتشـار اعالميـه    باشـد. پـس    شـورا داشـته    اين  از هويت  آنان  از آگاهي  حكايت  كه

  دسـت   شـورا بـه    از ايـن   تكاپو افتادند تا اطالعاتي  ، جرايد نيز به انقالب  شوراي  تشكيل
  اي گسـترده   تـالش   خبرنگـاران »  با عنوان  در مطلبي  اطالعات  ي روزنامه  آورند. از جمله

شـورا    اعضـاي   ي در زمينـه » انـد  شورا آغاز كـرده   آن  اعضاي  از هويت  يافتن  اطالع  براي
  گويد: مي

شـورا    را از اعضاي  مشابهي  هاي نام  وبيش كم  پاريس  هاي امروز روزنامه  صبح« 
  جملـه   از آن  و مـدني   صـدر، بازرگـان   ، بنـي  ، يزدي دهزا قطب  اند كه انتشار داده
  ».  است  شايعه  ها بيشتر در حد يك نام  اين  هستند، ولي

شـورا    از اعضـاي   شـناختي   نيز هيچ  جمعي  هاي رسانه  دهد كه مي  نشان  موضوع  اين 
كشـور    در داخـل   كردنـد كـه   عضو شورا ذكـر مـي    عنوان را به  اي اسامي  نداشتند و حتي

  امـام   اعـالم   بـه   با توجـه   كه  است  اين  است  حائز اهميت  ميان  در اين  كه  اي نبودند. نكته
  از كشـور تشـكيل    شـورا در خـارج    اين  كردند كه فكر مي  شورا، همگان  بر تشكيل  مبني

  اماتاقـد   به  بخشيدن  آورد تا با سرعت مي  شورا پيش  را براي  فرصتي  خواهد شد و اين
  بخشد.  را تسريع  انقالب  سير پيروزي  هايش فعاليت  هاي حوزه  خود و گسترش

  تصـميمات   شـد و ايـن   مـي   گرفتـه   زيـاد و حساسـي    تصميمات  انقالب  در شوراي 
اجـرا    ي مرحلـه   بـه   تكليـف   از كسـب   شـد و پـس   مي  گذاشته  در ميان  با امام  بالفاصله
،  نظـامي   بـا مقامـات    و گوهـايي   ، گفـت  انقالب  شوراي  مهم  اقدامات  آمد. از جمله درمي

  ديدارها، قـرار ديـدار اعضـاي     اين  بود. از جمله  ديپلماتيك  و ديدارهاي  مسلح  نيروهاي
  بـاره  در ايـن   بود. شهيد بهشتي  وقت  ستاد ارتش  ، رئيس باغي قره  با ژنرال  انقالب  شوراي

  گويد: مي
  با اعضاي  خواهيم مي  گفتند كه  ارتش  و چند نفر از كارگردانان  باغي قره  روزي« 

  شـد و اعضـا ضـمن     در شورا بحـث   موضوع  . اين كنيم  مذاكره  انقالب  شوراي



  مطـرح   را با امام  مأمور كردند. موضوع  كننده  مذاكره  طرف  عنوان مرا به،   توافق
روز   يـك   باشد، ولي  من  دار در منزلنيز تأييد كردند. قرار بود دي  ، ايشان كرديم
شـما    مـا در منـزل    كه  بهانه  را لغو كردند، با اين  آن  ارتش  قرار، امراي  به  مانده
  آمـد. مهنـدس    مـن   منـزل   بـه   مقدم  روز بعد، ژنرال  دو سه  ، ولي نداريم  امنيت

  ».  گرفت  صورت  و انقالب  ارتش  و حوش  حول  بود و مذاكره  هم  بازرگان

  سـازماندهي   تـوان  را مـي   انقـالب   شـوراي   تصـميمات   عطـف   ي نقطـه   ميان  در اين 
  را به  مردم  ي و اراده  ، خواست رفراندومي  ي مثابه  به  تاسوعا و عاشورا ناميد كه  تظاهرات

  داد.  نشان  رژيم
  
  تاسوعا و عاشورا  ـ تظاهرات ٢ 
  بـه   لوشـاتو ايـراد كـرد، بـا اشـاره      در نوفل  محرم  ولا  كه  اي در سخنراني  خميني امام 
  فرمودند:  مقطع  در اين  ايران  مردم  ) و مسئوليت (ع حسين  امام  قيام  ي فلسفه

بكنـد،    عمـل   خواسـت  مـي   الهي  شرعي  تكليف  سيدالشهدا به  كه  طوري همان« 
  شـد، تكليـف   يمـ   هـم   ، مغلـوب  كرده  را عمل  اش شرعي  كرد، تكليف مي  غلبه

  نفري  يك  مقابل  كه  است  اين  . قضيه است  تكليف  . قضيه كرده  را عمل  شرعيش
بـر    اسـت   پيدا كرده  برد و سلطه را مي  و مسلمين  اسالم  حيثيات  ي دارد همه  كه

  را بـه   ايـران   ، ارتـش  دهد كفار را بر بالد مسلمين مي  و سلطه  مسلمين  مقدرات
  و آن  ايـن   جيـب   را بـه   ايـران   سپارد، مخـازن  مي  آمريكايي  هايمستشار  دست
.  اسـت   درآمده  نمونه  شكل  يك  را به  ايران  كرده  را ضايع  ايران  كند، فرهنگ مي
بـر    دارد؛ يعنـي   استنكار الزم  ، اين است  نشسته  بر مسندي  كه  همچو آدمي  يك
  مسـند، همـه    از ايـن   بيا پايين  او بگويد كه  هرا ب  اين  كه  است  الزم  مردم  ي همه

  ». هستند  مكلف

تـر   باشـكوه   هرچـه   برگزاري  براي  انقالب  شوراي  و تمهيدات  سخنراني  اين  دنبال  به 
كردنـد.   مـي   بينـي  را پـيش   پرتنشي  ، روزهاي رژيم  ، مقامات محرم  ماه  عزاداري  تظاهرات



  شـاه   رژيم  تير تركش  آخرين  ي مثابه  بود، به  كار آمده  روي  هتاز  كه  ازهاري  نظامي  دولت
  كنـد، ولـي    را آرام  ، اوضـاع  دولت  از اين  هراس  ي اميدوار بود بتواند در سايه  بود و شاه
را   در محـرم   وجود آمده  به  فرصت  اهميت  انقالب  شوراي  آن  و در رأس  مذهبي  مبارزان
در   آرامـي   ، تظـاهرات  محرم  بودند. روز اول  فرصت  از اين  برداري بهره  ي و آماده  دريافته

بيـدار ماندنـد و در     محـرم   اول  تـا صـبح    شـب   تهران  كشور برگزار شد. مردم  اكثر نقاط
  تهـران   هاي در خيابان  كثيري  جمعيت  شب  تكبير سردادند. در همان  خود صداي  هاي بام

  را بـه   سررسيدند و آنـان   سربازان  ناگاه به  دادند كه شعار مي  شاه  بودند و عليه  شده  جمع
  خـود را تعطيـل    كارهـاي   بـود. مـردم    تعطيل  روز، سراسر تهران  آن  بستند. فرداي  گلوله
  مسلح  سربازان  در مقابل  تهران  دانشگاه  ، جلوي پوشيده  كفن  از مردم  اي بودند. عده  كرده

رسـاندند و    شـهادت   را به  ، تعدادي تهران  ي در سرچشمه  نظامي  مأموران دادند. شعار مي
در   حـوادث   همـين   بردنـد. مشـابه    از  محل  و با كاميون  كرده  را جمع  اجساد آنان  سپس

ـ    كشــور اتفــا افتــاد. ازهــاري  و ديگــر شــهرهاي  ، اصــفهان شــيراز، همــدان  شــهرهاي
هـا هسـتند و    ناآرامي  اين  طراح  خارجي  دشمنان  بود كه  ـ هشدار داده   وزير وقت نخست

  را نخواهـد داد، ولـي    تظـاهراتي   گونـه  هيچ  برگزاري  ي اجازه  نظامي  تأكيد كرد حكومت
خـود را    هـاي  و عـزاداري   خواسـتند تظـاهرات    تقليد از مردم  مراجع  و بعضي  روحانيون

  حكومـت   ي اجـازه   بـه   سـوگواري   مراسم  انجام  براي  مردم  دهند و تأكيد كردند كه  ادامه
خود   تظاهرات  آمدند و به  صحنه  به  از پيش  بيش  ، مردم مراجع  از پيام  ندارند. پس  نيازي
رسـيدند.    شـهادت   ، حدود هفتصد نفر به محرم  روز نخست  سه  دادند. در تظاهرات  ادامه

را زير   تظاهرات  ممنوعيت  كه  مشهد مردميها ماندند و در  نفر زير تانك ١٣٥  در قزوين
  شدند.   بسته  گلوله  بودند، به  پا گذاشته

  اكبـر اعـالم   اهللا  و فريادهـاي   روزي شبانه  تظاهرات  اين  به  در واكنش  ارتشبد ازهاري 
قصـد    آن  با پخش  و مخالفان  شده  نوار ضبط  تير بر روي  اكبر و شليك اهللا  صداي  كرد كه

و در ديـدار بـا     را بـاور كـرده    نيـز آن   شاه  كه  بيندازند، موضوعي  راه  رواني  رند جنگدا



ديـدار    در ايـن   نراقـي   بود. احسـان   كرده  را مطرح  خود ـ آن   ـ از مشاوران   نراقي  احسان
  فـزوده ا  تظاهرات  ي روز بر دامنه روزبه  بود كه  در حالي  اين  .  برداشت  شاه  از اوهام  پرده
پا   ، نوار كه بگو نواره  ، باز هم چاره بي  ازهاري: « چون  شعارهايي  با سر دادن  شد. مردم مي

  خـود را بـه    ها، اعتـراض  در راهپيمايي  گسترده  دادند و با شركت را مي  وي  پاسخ»  نداره
  انقـالب   مانـدهي مركـز فر   ي مثابـه   به  كه  انقالب  دادند. شوراي مي  نشان  وي  و رژيم  شاه
  زمينـه   در ايـن   طريـق   ي ارائـه   به  و محرمانه  خصوصي  جلسات  كرد با برگزاري مي  عمل
ها بـر   و اعتراض  تظاهرات  اين  گيري و شكل  را در سازماندهي  اصلي  و نقش  پرداخت مي

  دهتاسـوعا و عاشـورا آمـا     روزهـاي   ي گسـترده   تظـاهرات   را بـراي   و مردم  داشت  عهده
  كرد.   مي

  برگزاري  براي  ريزي برنامه  نيز در پي  طالقاني  اهللا ، دفتر آيت انقالب  بر شوراي  عالوه 
بود،   آزاد شده  از زندان  تازه  كه  طالقاني  اهللا تاسوعا و عاشورا بود. آيت  روزهاي  تظاهرات

از مراكـز    يكي  به  ايشان  بيتبود و   مردم  ، ملجأ و مرجع انقالبي  ي مبارز برجسته  عنوان به
  هـاي  نيـز برنامـه    مبارز تهـران   ، روحانيت بر آن  بود. عالوه  شده  تبديل  انقالب  فرماندهي
  نفـوذ شـاياني    طور عمده  به  كه  . آنان روزها داشت  در اين  تظاهرات  برپايي  براي  خاصي

را داشـتند    تظاهرات  در اين  شركت  براي  مردم  در بسيج  در مساجد و بازار داشتند، سعي
  كردنـد. لـزوم   مـي   دعـوت   در تظـاهرات   شـركت   براي  از مردم  هايي و با صدور اعالميه

  مركز، پـس   سه  شد تا اين  باعث  تظاهرات  منظم  برگزاري  جهت  نظر و فرماندهي وحدت
  كنند كـه   انتخاب  تظاهرات  دهي سازمان  را براي  اي اجراييه ، هيأت جلساتي  دادن  از ترتيب

  بودند. ابتدا قرار بود تظـاهرات   آنان  از جمله  سحابي  اهللا و عزت  اردبيلي  موسوي  اهللا آيت
  بـه   مقرر شد تا تظـاهرات   جلسات  در اين  برگزار شود، ولي  ـ جنوبي   شمالي  صورت  به

) [  شـهياد (آزادي   ميـدان   طرف  ) به حسين (امام  فوزيه  ] از ميدان   ـ غربي   شرقي  صورت
  را بسـيج   خود مردم  هاي در محل  مأمور شدند تا هر كدام  مساجد هم  ي شود. ائمه  انجام
  بپيوندند.  تظاهركنندگان  جمع  به  منظم  صورت  به  كرده



شدند   بر آن  آنان  تكاپو انداخت  را به  شاه  رژيم  ، مسئوالن راهپيمايي  اين  خبر تدارك 
در   وقـت   نظـامي   بـاالي  رده  ، از مقامات باغي قره  كنند. ژنرال  جلوگيري  آن  تا از برگزاري

  گويد: مي  باره اين
منظـور    را بـه   ملي  امنيت  وزير، شوراي ، نخست آذرماه  شانزدهم  شنبه روز پنج« 

  موضـوع   شـدن   كرد. بعد از مطـرح   دعوت  وزيري نخست  به  مسئله  اين  بررسي
  در آن  راهپيمايي  ي اجازه  كه  نيست  صحيح  اظهار داشتم  ، من مخالفان  راهپيمايي
چند نفر ديگر   بودند، ولي  موافق  شود و چند نفر از اعضا نيز با من  روزها داده

  تاسـوعا و عاشـورا معمـول     در روزهـاي   تظاهرات  برگزاري  كه  استدالل  با اين
  رژيـم   مخالفـت   عنوان به  مقطع  در اين  تظاهرات  با اين  مخالفت  ، گفتند كه بوده

  خصـوص  نشـد و بـه    گرفتـه   نتيجـه   جلسـه   تعبير خواهد شد. در اين  با مذهب
  دست  قهري  صورت  به  ، مردم ممنوعيت  اعالم  در صورت  بود كه  از اين  هراس

ناپـذير   اجتنـاب   ژيـم و ر  مـردم   بين  درگيري  صورت  در آن  كار بزنند كه  اين  به
  بگيرد، تصميم  تصميمي  نتوانست  وزير ـ بعد از اينكه ـ نخست  نمود. ازهاري مي

  ي وزير در جلسه كرد.... نخست  موكول  با شاه  مشورت  را به  زمينه  در اين  نهايي
  بـر آزادي   مبنـي   بود، دستور شـاه   شده  تشكيل  نظامي  از فرماندهان  كه  ديگري
  روز، رسـماً اعـالن    همـان   غروب  كرد و سپس  ما ابالغ  را به  مخالفان  اتتظاهر
تاسوعا   در روزهاي  جات دسته  حركت  از خونريزي  منظور جلوگيري  به  كرد كه

  ». و عاشورا آزاد خواهد بود

  اقـداماتي   بـه   دست  زمينه  نيز در اين  كرد. ساواك  نشيني  آشكارا عقب  رژيم  بنابراين 
  بـه  ١٨/١٩/١٣٥٧  سـاواك   كه  اي ها بكاهد. در اطالعيه در راهپيمايي  زد تا از حضور مردم

  نماينـد. در آن   توزيـع   گسـترده   صـورت   را به  كرد دستور داد تا آن  مراكز مخابره  ي كليه
  : بود كه  قيد شده  اطالعيه

شـورا در  تاسـوعا و عا   عـزاداري   هـا در مراسـم   كمونيست  كه  است  شايع« 
  دولت  گردن  را به  آن  را ترور و گناه  و مخالفين  مذهبي  هاي نظردارند شخصيت



در   اي نقشـه   چنـين   شود كه  تذكر داده  آقايان  ي كليه  بيندازند. دستور فرماييد به
غيـر    مـن   نمايند و شـايعه   كامل  مراقبت  خودشان  جان  و در حفاظت  كار است
  ». شود  كندهدر شهر پرا  مستقيم

  را بـه   ها، مـردم  سازي  شايعه  اين  به  توجه ، بي مراجع  ويژه و علماء، به  روحانيون  ولي 
  فراخواندند.  شايعه  به  اعتنايي و بي  در تظاهرات  حضور گسترده

  اخـتالف   كننـدگان  دهـي  سـازمان   ، بـين  تظـاهرات   اين  شعارهاي  محتواي  ي در زمينه 
  تنـد خـودداري    شـعارهاي   كردنـد تـا از دادن   مي  ها، سعي از گروه  رخيو ب  وجود داشت

  تظـاهرات   ايـن   كننـدگان  دهي مبارز از سازمان  روحانيت  از طرف  كه  كنند. شهيد محالتي
  گويد: مي  زمينه  بود، در اين

ها  اروپايي  كه  ترتيبي  همان  به  بهتر است  بود كه  گفته  دكتر سحابي  هست  يادم« 
را   هايمـان  و خواسـته   بگوييم  خواهيم مي  و هرچه  كنيم  دارند، سكوت  اعتراض
.  در دنيـا بيشـتر اسـت     اثـرش   و اين  كنيم  حركت  و برداريم  بنويسيم  پرده  روي

امر را   نشود و اين  داده  بر شاه  شعار مرگ  بود كه  داده  اعالميه  هم  آزادي  نهضت
  هست  يادم  و شب  شدم  عصباني  خيلي  كردند. من مي  طالقاني  اهللا آيت  به  منتسب

  كـه   ، برادراني مراسم  ستاد برگزاري  همان  به  كردم  تلفن  . من گذاشتيم  جلسه  كه
ــد در نزديكــي ــاال بودن ــرادر حــاج  ي حســينيه  ب و   عراقــي  مهــدي  ارشــاد و ب

  بر شاه  و فردا بايد شعار مرگ شود نمي  اين  كه  جا بودند، گفتيم آن  عسگراوالدي
از   ، حتـي  مختلـف   هـاي  در بخـش   و فرسـتاديم   كرديم  شود. افراد را جمع  داده

  آن  شعارهاي  كه  اي منطقه  يك  به  شديم مي  تقسيم  مبارز، هر كداممان  روحانيت
  ».  كنيم  و هدايت  را كنترل  منطقه

از   هـايي  روز اخبار و گزارش روزبه  بود كه  يها در صورت ريزي و برنامه  تداركات  اين 
  . روز ششـم  هـا داشـت   اعتراض  از گسترش  رسيد و حكايت كشور مي  مختلف  شهرهاي
شـد و    كشـيده   خشـونت   ، خوانسار و چند شـهر ديگـر بـه    زنجان  مردم  تظاهرات  محرم

بـا روز    مصـادف  روز  آن  كـه   گشـودند. در تهـران    آتـش   مـردم   روي  بـه   رژيـم   مأموران



نيـا   و بزرگ  ، قندچي رضوي  ، شريعت دانشجويان  شدن  روز كشته و سال  آذرماه  شانزدهم
  آن  و در پـي   خـود گرفـت    بـه   گسـترده   حالت  تهران  دانشگاه  در جلوي  ؛ تظاهرات بود 

ـ   روز شـهرهاي   آن  شدند. فرداي  ايجاد شد و چند نفر شهيد و نيز زخمي  درگيري ز، تبري
ها  خيابان  به  دسته دسته  بود و مردم  و تظاهرات  اعتراض  پارچه يك  و كرمان  ، اصفهان آمل
  انقالب  ، آتش گذشت مي  محرم  از ماه  دادند. هرچه  شعار سر مي  رژيم  ريختند و عليه مي

  : كه اين  با بيان  امام  شد و حضرت ورتر مي شعله
را خـدا    آتـش   ، ايـن  كـرده   كـاري   چنين  خدا يك ، است  امر الهي  يك  اين«...  

،  ماند و تا آخـر نتيجـه   خورشيد مي  و مثل  هست  اش روشني  و اين  كرده  روشن
  ».  شاءاهللا ان  هست  مسئله  اين

  كرد. مي  را تأييد و رهبري  مردم  هاي حركت 
  
  روز تاسوعا  تظاهرات 
ـ  تظـاهرات   هماهنگي  شوراي  ريزي برنامه  در روز   گسـترده   تظـاهرات   ر برگـزاري ، ب

  از نقـاط   عـزاداري   هـاي  ، دسـته  صـبح   هفـت   تاسوعا و عاشورا بود. روز تاسوعا، ساعت
  راه  ، بـه  آزادي  ميـدان ــ  حسـين  امـام   ، ميـدان  پيمايي مسير راه  طرف  شهر به  مختلف

در   پيـاده   ، با پاي عزاداري  هاي از دسته  يكي  در رأس  سيدمحمود طالقاني  اهللا افتادند. آيت
  در رأس  سياسـي   هـاي  هـا و نيـز شخصـيت    و ديگر گـروه   داشت  شركت  تظاهرات  اين

  از نقـاط   مـردم   ي فشـرده   هـم   و بـه   متـراكم   كردند و صـفوف  مي  حركت  تظاهركنندگان
  هـاي  ته، در دسـ  تعـداد عظـيم    سرازير بودند. اين  مسير تظاهرات  طرف  به  تهران  مختلف
  بـوس  ميني  ، يك بزرگ  گروه  اين  افتادند و پيشاپيش  راه  به  فردوسي  ميدان  طرف  به  منظم

  مـردم   بـود بـراي    شـده   آمـاده   از قبل  را كه  كرد و شعارهايي مي  بلندگو حركت  مجهز به
بـود،    شده  لتشكي  از قبل  تظاهرات  دهي و سازمان  انتظام  جهت  كه  كرد. هيأتي مي  قرائت
  نظـم   رعايت  چيز را براي  و همه  داشت  را بر عهده  تظاهركنندگان  و انضباط  نظم  رعايت



  ايـن   نظـم   بـود. گزارشـگر سـاواك     كـرده   بيني پيش  احتمالي  ي از هر واقعه  و جلوگيري
  كند: مي  توصيف  گونه  را اين  تظاهرات

  آرم  كه  خود افراد انتظامات  از سوي  دهش  كنترل  خاص  نظم  از يك  راهپيمايي« 
مسـير    بودند برخوردار بود.... در طـول   كرده  خود نصب  را بر بازوي  انتظامات

شاهرضا   خيابان  از ساكنان  شد و تعدادي مي  پخش  مردم  و پنير و خرما بين  نان
برخـورد يـا     گونه  دادند. هيچ مي  آب  راهپيمايان  به  آب  شلنگ  انداختن  با بيرون
  اطـراف   كـه   خورد. جوانـان  نمي  چشم  به  ناشايست  هاي حرف  كردن  رد و بدل

  » كردند خواهر رفتار مي  ي كلمه  و با گفتن  بودند، با احترام  زده  حلقه  زنان

  بـه   نهرهـايي   چـون   اطـراف   هـاي  از خيابان  از مردم  بيشتري  هاي دسته  لحظه به لحظه 
  بـه   جمعيـت   شد. گستردگي مي  افزوده  پيوستند و بر تعداد آنان مي  ملت  وشانخر  درياي
هنـوز    تظاهركنندگان  رسيدند، عقبه  آزادي  ميدان  به  گروه  داران طاليه  وقتي  بود كه  حدي

  تـدريج   به  تند نبود، ولي  ابتدا چندان  تظاهركنندگان  شعارهاي  بودند.   فردوسي  در ميدان
را   پيمايـان  از راه  اي دسته  كه  سر دادند. شهيد محالتي  و شاه  پهلوي  رژيم  عليه  هاييشعار

  گويد: مي  باره كرد، در اين مي  دهي سازمان
  كند با آن مي  حركت  ري  خيابان  از طرف  كه  جمعيتي  بودم  مسؤول  خودم  من« 

  همـراهش   كرد، خودم مي  با بلندگو شعارها را هدايت  كه  و كسي  بيايم  جمعيت
  شميران  دروازه  به  كه  از خياباني  رسيديم  كه  انقالب  خيابان  نزديك  . آمديم بودم
و تـا    را سـر داديـم    بر شـاه   و آنجا شعار مرگ  شديم  سايرين  به  رود ملحق مي

  ». شد  بر شاه  مرگ  شعارشان  تهران  روز ملت  آن  غروب

، »را بكشـيد   آمريكايي  هاي سگ«و »  رهبر ماست  خميني«روز   نآ  از ديگر شعارهاي 
  بـراين   مـرگ «و »  ، پيـروزي  اتحاد، مبـارزه «، » قرآن  به  است  ، خيانت هر مسلمان  سكوت«

  عاشـوراي   روز ـ يعنـي    آن  فـرداي   كار نبود، چرا كه  پايان  اين  بود، ولي»  پهلوي  سلطنت
با   ها و افراد سياسي شد و گروه  تعيين  رژيم  عليه  بزرگ  هراتروز تظا  عنوان ـ به   حسيني

  كنند.  روز شركت  آن  خواستند تا در تظاهرات  از مردم  صدور اعالميه



،  تهـران   ي در چنـد نقطـه    نشـد، ولـي    خوانـده   آزادي  در ميدان  روز، قطعنامه  در آن 
  كننـدگان  تظـاهرات   شـود بـراي    خوانـده قرار بود روز عاشورا   كه  اي ماده ١٧  ي نامه قطع

در مسجد   شهيد بهشتي  توسط  نامه  قطع  آن  قرائت  به  توان مي  جمله  از آن  شد كه  قرائت
  كرد.    اسفند اشاره ٢٤  در ميدان  آيزنهاور و شهيد مفتح  در خيابان  زمان  امام

  

  روز عاشورا   تظاهرات 
روز عاشورا بـود. در    و باشكوه  گسترده  تظاهرات بر  اي روز تاسوعا مقدمه  تظاهرات 
  مختلـف   هـاي  و خيابـان   از محالت  عزاداري  هاي در دسته  روز قبل  سان به  روز، مردم  آن

  خروشان  افتادند و سيل  راه  به  آزادي  ميدانـ حسين  امام  مسير ميدان  طرف  به  تهران
  رژيـم   سردمداران  شد براي  ، پاسخي آنان  كوبنده  مسير و شعارهاي  اين  در طول  جمعيت

ها نفر با تكبير خود بر  ، ميليون مراسم  پاياني  ي در قطعنامه  كه  ، موضوعي»بايد بروند»  كه
روز «،  بـاغي  قره  قول  بود و اگر به  روز تندتر از روز قبل  آن  گذاشتند. شعارهاي  صحه  آن

،  » بدهنـد   حضرت اعلي  خواستند شعار تند عليه مي  نقطهدر چند   هايي گروه  تاسوعا فقط
ـ    نـوري  اكبر ناطق را سر دادند. علي  بر شاه  صدا شعار مرگ يك  مردم  ي روز همه  آن  ولي

  گويد: مي  باره ـ در اين  داشت  شركت  عظيم  تظاهرات  در اين  كه  از كساني
.  دادم شعار مـي   بود و مرتب  در آن بلندگوها  كه  بودم  بوسي ميني  روي  هم  من« 

و   گـرفتم  و بلنـدگو را مـي    رفـتم  شد مـي  مي  شل  شعارها خيلي  جاها كه  بعضي
  زد، ولـي  مي  موج  ، جمعيت رسيديم  كه  آزادي  ميدان  . به كردم شعارها را تند مي

اد د شـعار مـي    كه  فردي  شد. بلندگو را از دست مي  سر داده  روحي بي  شعارهاي
و   ميدان  تمام  بر شاه  بگو مرگ  ، موج بر شاه  : بگو مرگ گفتم  مرتبه  و يك  گرفتم
  بـود، بـه   شـده   تحريك  حسابي  مردم  و احساسات  را گرفت  اطراف  هاي خيابان
  خـم   طـرف   و آن  طـرف   ايـن   قـرار داشـتم    آن  روي  كـه   بوسي ميني  كه  طوري

  ». شد مي

  بر آن  كه  داشتند و پالكاردهايي  نفر شركت  دو تا چهار ميليون  ينب  تظاهرات  در اين 



بر   مرگ«و » كنيد  را مسلح  مردم«، »بايد گردد  اعدام  آمريكايي  شاه  اين: « چون  شعارهايي
، حضـور   تظـاهرات   ايـن   ي برجسـته   از نكات  كردند. يكي مي  بود حمل  شده  نوشته»  شاه
،  نيـز وجـود داشـت     فرزند در بغل  و نيز بانوان  مسن  زنان  آنان  در بين بود.  و بانوان  زنان

  تظاهرات  اين  داشتند.   فعال  حضوري  بودند، در تظاهرات سر كرده  چادر به  كه  در حالي
  را قرائـت   اي قطعنامـه   ، تظاهركننـدگان  پيمـايي  راه  كشيد و در پايـان   طول  ساعت  هشت

را   پهلـوي   و رژيـم   شـاه   و سرنگوني  شده  گذاشته  صحه  امام  رهبري  هب  در آن  كردند كه
  خواستار شدند.  

  گويد: مي  باره ، در اين داشت  را بر عهده  قطعنامه  قرائت  كه  نوري اكبر ناطق علي 
  بوس ميني  باالي  را بخواند، بنابراين  قطعنامه  اردبيلي  موسوي  اهللا قرار بود آيت« 

آقـا،  : « گفـت   شـيباني   بخوانـد. آقـاي    آمد، نتوانسـت   لندگو آمد. باال كهب  حامل
  وقـت   كـه   ديدم  من» شود  چپ  است  ممكن  بوس ميني  ، چون را بخوان  قطعنامه

و   باشـم   كـرده   قـبالً مطالعـه    اينكه  و بدون  را گرفتم  شود قطعنامه مي  دارد تلف
  را كـه   اي . هر مـاده  رسا خواندم  و با صداي  كردم  ، شروع است  چند ماده  بدانم
  ».  است  گفتند صحيح بار مي  سه  مردم  خواندم مي

  بود از:  عبارت  بود كه  ماده  هفده  شامل  قطعنامه  اين 
  ايشـان   هـاي  و خواسـته   رهبر امـت   خميني  امام  اهللا العظمي  آيت  ـ حضرت١« 

و   از دل  كـه   اسـت   اعتمـادي   رأي  روي  پيـاده   و اين  است  ملت  عموم  خواست
  كـه   اسـت   اي صميمانه  شود و قدرداني مي  داده  ايشان  بار به  چندمين  براي  جان
  نمايد . قدر مي عالي  ارزشمند مراجع  از رهبري  و مبارز ايران  مسلمان  ملت

  همه  يافتن  استبداد و پايان  سلطنتي  ، رژيم شاه  بساط  شدن  و برچيده  ـ سقوط٢ 
  دارد و اسـتقالل   پيونـد بنيـادي    با استبداد داخلي  كه  آثار استعمار خارجي  گونه
  . و مبارز ايران  مسلمان  مردم  به  قدرت  واقعي

  و پاسـداري   و حفـظ   مردم  آراي  بر اساس  اسالمي  عدل  حكومت  ـ برقراري٣ 
بـا    و اجتمـاعي   فـردي   هـاي  آزادي  كشـور و تـأمين    ارضي  و تماميت  استقالل



  . اسالمي  معيارها و ضوابط
و   دانسته  حقوِ بشر غنيمت  جهاني  ي را با روز اعالميه  مذهبي  ايام  اين  ـ تقارن٤  

  تـرين  بشـر از اساسـي    و طبيعـي   حقـوِ فطـري    تنها تأمين  نه  كه  داريم مي  اعالم
  .  حقوِ بشر است  حقيقي خود مبتكر  اسالم  ، بلكه ما است  جنبش  هاي هدف

  هاي و قدرت  شرِ و غرب  امپراليسم  به  و وابستگي  ـ استثمار و استعمار بيگانه٥ 
  متقابل  ي حسنه  روابط  شود و به  كن  باشد ريشه  كه  هر شكل  به  گر اجنبي سلطه

  و تجاوز به  خيانت  در موضع  كه  با كشورهايي  طرفين  حقوِ و مصالح  با رعايت
  گردد.  نيستند مبدل  ايران  ملت  و منافع  سرزمين

  و اتبـاع   مـذهبي   هـاي  و اقليت  افراد جامعه  ي كليه  و سياسي  ـ حقوِ اجتماعي٦ 
  ي همه  دارند، با رعايت  اقامت  در ايران  ملي  مصالح  با مراعات  ديگر كشورها كه

  باشد.   محترم و  محفوظ  طور كامل به  و اسالمي  انساني  هاي جنبه
هـا   آن  بـه   اسـالم   كه  زنان  انساني  و كرامت  و شرف  و حيثيت  واقعي  ـ آزادي٧ 

  بـانوان   اسـتعدادهاي   ي همـه   رشـد و شـكوفايي    و امكان  و حقوِ اجتماعي  داده
  شود .  تأمين  كامل  صورت به
  بهـره   امكـان  و  و دهقانـان   حقوِ كـارگران   و تأمين  اجتماعي  عدالت  ـ اجراي٨ 

  گردد.  فراهم  خويش  كار و دسترنج  از محصول  آنان  كامل  وري
و   انسـان   ي وسـيله  به  و استثمار انسان  و اجتماعي  حقوقي  تبعيض  ـ هر گونه٩ 

از   كـالن   هاي ثروت  جمع  منجر به  كه  اقتصادي  گري و سلطه  ظالمانه  سودجويي
  شود.   كن  ديگر باشد ريشه  رفو فقر از ط  و محروميت  طرف  يك

  صـنعتي   و پيشـرفت   كشاورزي  و احياي  اقتصادي  ي شرافتمندانه  ـ استقالل  ١٠ 
  آيد.   دست  به  بيگانه  و وابستگي  از اسارت  و نجات  تا حد خودكفايي  مستقل

  كـه   خصوصـي   و بخـش   دولتي  مؤسسات  شكوهمند كاركنان  ـ اعتصابات  ١١ 
  امكـان   حـال   و در عـين   وارد آورده  رژيـم   ي بر پيكـر پوسـيده    كيمهل  ي ضربه

، مـورد تأييـد و    است  را دچار تنگنا نكرده  مردم  ي توده  زندگي  ي اوليه  نيازهاي
  .  ماست  تجليل



  مختصـر كمبـودي    با تحمل  كه  كنيم  فداكار توصيه  مردم  به  دانيم مي  ـ الزم  ١٢ 
  را در تـأمين   الزم  ي برادرانـه   هـاي  آيد، همكـاري  وجود مي رهگذر به  از اين  كه

  كاالهـاي   كـردن   و از احتكـار و گـران    آورده  عمل  به  ديگران  ضروري  نيازهاي
  احتراز نمايند.   شدت به  مصرفي

  ملـت   را رو در روي  آن  هـا و قـرار دادن   خيابـان   را به  ارتش  ـ ما كشاندن  ١٣ 
و   اسالمي  ي وظيفه  بايد بداند كه  ايران  و ارتش  دانيم مي  وملت  ارتش  به  خيانتي
بـا    نـه   اسـت   مـردم   خارجي  با دشمنان  و دشمني  گيري او موضع  و ملي  انساني

  .  خود مردم
  در جنبش  الملل بين  نفوذ كمونيسم  در خصوص  رژيم  اساس  بي  ـ تبليغات  ١٤ 

منظـور    به  سوزي  و آتش  تخريب  به  حاكمه  ظامن  و توسل  ايران  و ملي  اسالمي
  مـا را كـه    آگـاه   ملت  نخواهد توانست  مسلمانان  مبارزات  كردن  و بد نام  آلوده
خـود    امـان   بي  ي در مبارزه  هاست آن  تالش  محرك  وطن  و حب  و اسالم  قرآن

و   ايـران   اسالمي  جنبش  و پر افتخار شهداي  پاك  روان  ـ ما به  ١٥نمايد.   سست
در پيشـبرد    شـاياني   سـهم   اخير كـه   ي ساله  پانزده  مبارزات  شهداي  خصوص به

خود   خون  دريغ ) بي (ع  علي  بن  حسين  از مكتب  دارند و با الهام  مبارزه  اهداف
  .  داريم مي  گرامي  ها را همواره و ياد آن  فرستيم اند درود مي را نثار كرده

  واسالم  حق  از حريم  دفاع  جرم  به  ها كه وتبعيدي  سياسي  زندانيان  ي هـ كلي  ١٦ 
  خود باز گردند .  هاي خانه  اند بايد به شده  محروم  از آزادي  و وطن

ما تا سر حـد    ملت  ي آگاهانه  ي فوِ، مبارزه  هاي هدف  به  منظور رسيدن ـ به  ١٧ 
و   دسيسـه   و هـر گونـه    خواهـد يافـت    ادامـه   گوناگون  هاي صورت  به  پيروزي

  رهـايي   ما را از جنبش  ، ملت حكومت  و شورش  و اخالل  و اتهام  پردازي دروغ
  ».  باز نخواهدداشت  بخش

  مشـرف   كـارش   اتا محل  ـ كه   در ايران  انگلستان  ـ سفير وقت» پارسونز  سر آنتوني« 
  دهد: مي  ارائه  از آنو گويا   زنده  بود، روايتي  مسير تظاهرات  به

و   نمونـه   پارچگي و يك  و انضباط  تاسوعا و عاشورا از نظر عظمت  راهپيمايي« 



  بـر خيابـان    مشرف  شده  واقع  در مركز تهران  كه  انگليس  بود. سفارت  سابقه بي
  شـهر بـه    از جنـوب   پيمايـان  عبور راه  اصلي  هاي از راه  يكي  كه  است  فردوسي

  ناهار من  تا وقت  صبح ٩  ) بود. هر دو روز از ساعت شهياد (آزادي  انميد  طرف
  فردوسـي   از خيابـان   را كـه   پيمايـاني  راه  اتـا خـود صـفوف     ي پنجـره   در پشت

و   خيابـان   ايـن   عـرض   تا چهار ساعت  سه  . در مدت كردم مي  گذشتند نظاره مي
در   پيمايـان  ساير راه  صفوف  به  وستنپي  براي  بود كه  روها مملو از جمعيتي پياده

زد.  مـي   كرد مـوج  كار مي  آدم  چشم  كه  جايي تا آن  جمعيت  بودند. سيل  حركت
  ونـيم  تـا يـك    يك  ارقام  بود و من  راهپيمايي  از مسيرهاي  يكي  فقط  خيابان  اين

و افـراد    اريـان و باز  از كسـبه   . بيشتر تظاهركننـدگان  دانم را اغراآميز نمي  ميليون
  و مرتـب   لبـاس  خـوش   و مـردان   ، زنان از آنان  بودند و بسياري  متوسط  ي طبقه

  جمعيت  سيل  به  كه  و هنگامي  كنم نمي  هرگز فراموش  را من  آن  ي بودند. منظره
  راهپيمايي  اين  ممنوعيت  با رفع  دولت  كه  انديشيدم خود مي  پيش  كردم مي  نظاره
  ديـده   هـم   سرباز يا پليس  يك  ها حتي . در خيابان است  كرده  اي عاقالنه كار  چه
  ». نظير بود و بي  فوِالعاده  جمعيت  نظم  شد، ولي نمي

  تاسوعا و عاشـورا شـده   از تظاهرات  گزارش  ي مأمور تهيه  كه  ، مأمور ساواك بصيري 
تاسـوعا و    تظـاهرات   ي د را دربـاره نظر خو»  نظريه»  عنوان  و ذيل  گزارش  بود، در انتهاي
  بود.  كرده  باال ارسال  مقامات  به  عاشورا چنين

  باشد. زير مي  چند واقعيت  ي دهنده ، نشان دو روزه  تظاهرات 
و   اتكـاء سـاير احـزاب     بـدون   مـذهبي   مخالفـان   و كيفي  كمي  قدرت  ) نمايش الف 
   سياسي  هاي گروه
   تظاهرات  منظور انجام  به  مردم  ) رشد آگاهي ب 
و   مسـلحانه   و قيـام   مـردم   شـدن   بر مسـلح   مبني  گوناگون  شايعات  دادن  ) خاتمه پ 
  و كشتار  كشت
  كردن  ها و منحرف در مورد نفوذ كمونيست  اخير دولت  تبليغات  به  ) پاسخگويي ت 



   نياوران  كاخ  به  و يا حمله  داخلي  و ايجاد جنگ  تظاهرات
  ي گانـه ١٧مـواد    بـه   بـا توجـه    آنان  واقعي  هاي و خواست  نيات  شدن  ) مشخص ث 

   قطعنامه
  و نـاامني   ايجاد اخالل  هستند كه  دولتيان  اين  كه  و خارجيان  مردم  به  دادن  ) نشان ج 

  كنند. مي  سوزي و آتش
  ي گانـه   و مفاد هفـده موارد باال  به  با توجه  دولت  بعد از اين  رسد چنانچه نظر مي  به 

  در خلـع   و عملـي   اجرائي  اقدامات  و همچنين  تبليغاتي  دقيق  ريزي با برنامه  آنان  قطعنامه
و   غيـر ضـروري    هـاي  از درگيـري   خـودداري   ضمن  مخالفان  هاي خواست  كردن  سالح
بـا    حيتافـراد بـا صـال     توسـط   مـذاكرات   بـاب   با گشايش  زور و فشار غير الزم  اعمال

  شايسـته   اقـدام   [  خمينـي   اهللا طرفـدار  ] آيـت    روحانيون  ويژه  و به  مخالفان  گردانندگان
  خواهد آمد.  دست  به  بهتري  دارد نتيجه  معمول

بـود او در    شـده   ـ ارسال   ساواك  وقت  ـ رئيس   مقدم  زياد به  احتمال  به  گزارش  اين 
  ي كننـده  و تهيـه   ـ مأمور سـاواك    بصيري  آقاي  از زحمات  بود كه  قيد كرده  گزارش  ذيل

  از خود، ما را دچار دلهـره   خبري با بي  كنم مي  خواهش  [  فقط  كنم ـ ] تشكر مي   گزارش
  [ .   شود  ] مقدم  برداري بهره  ايشان  جامع  نكنند، از گزارش  و دلشوره

كشـور نيـز     گزار شد، در ديگر شـهرهاي بر  در تهران  كه  گونه همان  به  تظاهرات  اين 
  مركز ساواك  در شيراز به  شد. مردم  كشيده  خشونت  از شهرها به  برگزار شد و در برخي

،  شـد و در زنجـان    زير كشيده  را به  و پدرش  محمدرضا شاه  هاي كردند و مجسمه  حمله
  ي دقيقـه   و سـي   يـك   بـود. در سـاعت    توأم  با خشونت  تظاهرات  تبريز و مشهد نيز اين

تـاالر    بـه   دار و چهـار سـرباز مسـلح    افسر، دو درجه  روز (عاشورا) يك  بعدازظهر همان
  هوانيروز را به  داران ارشد و درجه  كردند و افسران  حمله  تهران  لويزان  پادگان  غذاخوري

شـدند.    كشـته   داران و درجـه   بر هفتاد نفر از افسران  بالغ  آن  طي  بستند كه  رگبار مسلسل
  هـاي  رسيد و اخبـار درگيـري    قتل  خود به  محافظان  ـ توسط   ـ استاندار همدان   خداياري



  شد.   كشور منتشر مي  در اقصا نقاط  پراكنده
  

    ازهاري  دولت  ـ سقوط ٣ 
هـا و   در روزنامـه   وسـيعي   تاسـوعا و عاشـورا، انعكـاس     هاي پيمايي و راه  تظاهرات 
  آن  آمريكا، در قبـال   ويژه ، به جهان  سياسي  هاي و شخصيت  داشت  جهان  جمعي  ي رسانه
  و سـازمان   مـنظم   تظاهرات  اين  كه  نوشت  پست واشنگتن  ي دادند. روزنامه  نشان  واكنش
  و اعتبـار شـايان    جديـد، وزن   حكومـت   برقراري  ي ، درباره رژيم  مخالفان  ادعاي  به  يافته

  اعـالم   فعلي  دولت  كارايي  عدم  ي را نشانه  تايمز آن نيويورك  ي يد و روزنامهبخش  توجهي
  سـاينس   كريسـتين »  ي ديگر وجود دارد. روزنامه  دولتي  در ايران  اكنون  كه  كرد و نوشت

  بـا صـدايي    مردم  عظيم  ي توده  كرد كه  بيان  تظاهرات  خود از اين  نيز در گزارش» مانيتور
  حضـرت   بايد برود.   شاه  كردند كه  اعالم  در سراسر پايتخت  و بمبي  از هر گلولهرساتر 
  شـوراي ـ   در تهـران   خـويش   نماينـدگان   خود و از طريـق   با ارشادات  كه  خميني  امام

چنـد روز    ي فاصـله   بـه   كه  اي راني كرد، در سخن مي  را رهبري  تظاهرات  ـ اين انقالب
  آن  طـي   كه  دانست  اسالمي  نهضت  بودن  و نيز عقاليي  پختگي  را نشان  آنبعد ايراد كرد 

  سـخنراني   در ايـن   بگيرند. ايشـان   دست  خود را به  توانند سرنوشت كرد مي  دنيا اعالم  به
  داشتند:  اذعان

را   شـاه   كردند ما اين  اعالم  ـ تاسوعا و عاشورا ـ مردم    محرم  و دهم  روز نهم« 
  دسـت   اهـالي   باشـد، سرنوشـت    خواهد مستقل مي  مملكت  . اهالي خواهيم نمي

برونـد    ايشـان   خـواهيم  . مي خواهيم نمي  گزاري باشد. ما همچو خدمت  خودش
آزاد   خودمـان   خواهيم . ما مي گذاريم مي  گزار ديگر جانشين خدمت  كنار، ما يك

  ندارنـد اهـالي    . آيا حـق  كنيم  ارهرا اد  مان مملكت  . خودمان باشيم  مستقل  باشيم
  را؟ اگـر دنبـال    ايشـان   خواهيم ما نمي  را بزنند كه  حرف  اين  ، آرام مملكت  يك
و   خـواهيم  را نمـي   گفتند مـا ايـن    روز تاسوعا و عاشورا آرام  مردم  معنا كه  اين
را   ايشـان   كـه   اتفـا اسـت    بـه   قريـب   قـاطع   اكثريـت   ديدنـد كـه    عـالم   ي همه



  هاي شهرستان  ي ، همه ايران  مملكت  ي ، همه ايران  بازارهاي  ي خواهند، همه نمي
  ». شما را  خواهيم ما نمي  فرياد زدند كه  ايران  دهات  ي ، همه ايران

خـود را    سـلطنت   هاي ، پايه ازهاري  نظامي  دولت  به  اميدوار بود تا با توسل  اگر شاه 
خـود را    زود ناكارآمـدي   تـدبير نيـز خيلـي     اين  كه  دريافت  ظاهراتت  كند، با اين  محكم
  بر شاه  ، شعار مرگ و انتظام  نظم  ها ريختند و در نهايت خيابان  ها نفر به داد. ميليون  نشان

هستند.   شاه  گيري و كناره  خميني  امام  خواستار رهبري  كردند كه  سر دادند و رسماً اعالم
  بـه   زدن  و از دسـت   شـده   و درمانـده   ، مستأصـل  ها خود شاه آن  و در رأس  رژيم  عوامل
  گويد: مي  شاه  در مورد استيصال  فردوست  بودند. ارتشبد حسين  ناتوان  عملي  هرگونه

كـوپتر   ، با هلي با ازهاري  همراه  تاسوعا و عاشورا، محمدرضا شاه  در روزهاي« 
  هـا پـر از معترضـين    خيابان  ي همه  ديد كه  قتيشهر را بازديد كرد. و  سطح  تمام
كجا هستند؟   من  طرفداران  پرسيد: پس  ازهاري  ، رو به و مملو از جمعيت  است

  ي فايـده   داد: پس  جواب  بالفاصله  و شاه  هايشان : در خانه اظهار داشت  ازهاري
  ؟ » چيست  مملكت  در اين  من  ماندن

بـود،    شـاه   اصلي  از پشتيبانان  همواره  آمريكا ـ كه   ر وقتجمهو كارتر ـ رئيس   جيمي 
  از تظـاهرات   قبـل   چنـدي   كـه   . وي است  فايده بي  شاه  ماندن  بود كه رسيده  نتيجه  اين  به

بود، چنـد روز بعـد     كرده  اعالم  خود را از شاه  آشكار و علني  تاسوعا و عاشورا حمايت
  : اظهارداشت  مطبوعاتي  اي هعاشورا در مصاحب  از تظاهرات

.  بماند يـا نـه    در كشورش  خونين  هاي آشوب  تواند با اين مي  آيا شاه  دانم نمي« 
  بـه   كـه   اسـت   چيزي  ببرد. اين  سالمت  به  جان  توفان  او بتواند از اين  اميدوارم

  بايـد در ايـن    و آنها هستند كه  است  ايران  با مردم  دارد. اين  بستگي  ايران  مردم
  ». بگيرند  مورد تصميم

بـود و    رژيم  بقاي  شانس  ، آخرين ازهاري  ژنرال  دولت  معتقد بود كه  سوليوان  ويليام 
  وي  آن  تبـع   سر آمـد و بـه   به  ازهاري  عمر دولت  ، درواقع ها و تظاهرات پيمايي راه  با اين

كنـد.    ، اثبـات  شاه  با مخالفان  مذاكره  ي كارتر در زمينه  را خود به  ديدگاه  صحت  توانست



  آن  آمريكا بود تا حدودي  اش و تنها حامي  نداشت  مردم  ميان  پايگاهي  كه  محمدرضا شاه
  ي نحـوه   بـه   نسـبت   دو ديدگاه  واشنگتن  ديپلماسي  داد. در دستگاه  را نيز از دست  پايگاه

ـ    زبيگنـو برژينسـكي    از طـرف   كـه   گرايش  ، اولين وجود داشت  ايران  برخورد با بحران
آمريكـا ـ     نظـامي   ـ از مقامات   كارتر ـ و نيز شلزينكر و چارلز دونكن   ملي  امنيت  معاون
را   شـاه   حفـظ   بـود. آنـان  »  ممكن  هر طريق  به  از شاه  حمايت»  شد، معتقد به مي  حمايت
  آبشـخور ايـن    كردنـد.   مي  ارزيابي  جهانو   آمريكا در منطقه  منافع  تمركز و امنيت  براي

  در آمريكا بود كـه   و سفير ايران  شاه  ، داماد سابق اردشير زاهدي  از جمله  ، افرادي ديدگاه
 ١٣٣٢در مـرداد    زاهـدي   اهللا فضـل   پـدرش   كـه   پخت را مي  نقشي  خود، سوداي  در ذهن
  ـ وارن   ـ وزير امور خارجه   ونس  وسساير  چون  افرادي  از طرف  كه  دوم  . ديدگاه داشت

ـ    ـ سفير آمريكـا در ايـران     آمريكا ـ و سوليوان   سياسي  ـ از مقامات   كريستوفر و نيوسام
  دادن  و بـر رجحـان      ايـران   سياسي  فضاي  كردن  دمكراتيزه  شد، بيشتر روي مي  حمايت
  حفـظ   راه  را بهتـرين   ديدگاه  يز اينن  تأكيد داشتند. آنان  شاه  كشور آمريكا بر حفظ  منافع
كردنـد تـا كـارتر ـ      مـي   و تـالش   سـعي   دادند. هـر دو گـروه   مي  آمريكا تشخيص  منافع
تاسـوعا و    از تظاهرات  سازند و اگر كارتر تا قبل  جمهور آمريكا ـ را با خود همراه  رئيس

هـا   پيمـايي  و راه  تظـاهرات   بعـد از آن   طور قطـع   بود، به  تفاوت بي  زمينه  عاشورا در اين
  گـروه   ي ايده  قرار داد، چرا كه  مورد تأمل  مناسب  ديدگاهي  عنوان را به  دوم  گروه  ديدگاه
بـود و    انجاميـده   شكسـت   عمـالً بـه    نظـامي   حكومـت   يك  كار آمدن  بر روي  مبني  اول

  را بـه   آنـان   نظـرات   بـودن   ، سطحي آن  و ناكارآمدي  وزير نظامي نخست  عنوان به  ازهاري
  تظـاهرات   ـ بعد از ايـن    آمريكا در تهران  ـ سفير وقت   سوليوان  بود. ويليام  رسانده  اثبات

آمريكـا    ي امور خارجه  شد و وزارت  اسالمي  نهضت  با رهبران  ارتباط  خواستار برقراري
  تشـكيل   امكـان   ي زمينـه  در  ، خواسـتار بررسـي   آمريكـا در تهـران    سفارت  به  اي در نامه
  جهـت   هـايي  راه  بررسـي   ، در عمـل  گونـه  و ايـن   شـد    ايران  در قوانين  سلطنت  شوراي

  بعـد از ايـن    ديگـر مـردم    شـد. از طـرف    آمريكا شـروع   توسط  شاه  نقش  كردن  رنگ كم



  اعتراضـات   ي روز بر دامنـه  برنداشتند و روزبه  از اعتراض  ها دست پيمايي و راه  تظاهرات
،  شـهرك   از بيست  شهر و بيش  روز بعد از عاشورا، در دوازده  آذر، سه ٢٣خود افزودند. 

و در شـهر    يافت  ادامه  شديد در اصفهان  آغاز شد. آشوب  و تظاهرات  خياباني  هاي جنگ
  از هـزار نفـر مجـروح     و بيش  چندصد كشته  كردند كه  حمله  مردم  به  آباد سربازان نجف

  ي بـود. ادامـه    مـردم   ي گسترده  هاي راهپيمايي  ي كشور نيز صحنه  شدند و ديگر شهرهاي
ابعـاد    آنـان   . وقتي گذاشت  برجاي  تأثير فراواني  نظامي  پرسنل  ي بر روحيه  تظاهرات  اين

و   و سـخنرانان   مـردم   كردند و فريـاد پرحـرارت    تاسوعا و عاشورا را مشاهده  تظاهرات
بـر    جـدي   هـا را شـنيدند، لطمـات    تيراندازي  كردن  متوقف  براي  شوِانگيز از آنان  دعوت

سـرباز در تبريـز از    ٨٠٠بـر    بـالغ   آذر دو واحد ارتش ٢٧وارد آورد. روز   آنان  روحيات
پيوسـتند و    تظاهركننـدگان   صـفوف   كردنـد و بـه    خـودداري   مـردم   سـوي   به  تيراندازي
  و افسـران   سربازان  فرار انفرادي  داد كه مي  كشور نشان  ديگر نقاطاز   ارسالي  هاي گزارش

  نشـان   ارتـش   دوم  ي . آمـار اداره  اسـت   افزايش  رو به  همچنان  بزرگ  در شهرهاي  ويژه به
  هشـت   درصـد بـه    شهريور و مهر از سه  هاي ماه  به  نسبت  خدمت  ترك  ميزان  داد كه مي

  د. بو  يافته  درصد افزايش

  اينكـه   ي بهانه  به  ، بنابراين جز استعفا نداشت  اي چاره  ازهاري  وضعيت  اين  ي با ادامه 
  را نــدارد از قــدرت  وزيــري نخســت  در پســت  خــدمت  انجــام  و توانــايي  بيمــار اســت

  گويد: مي  باره در اين  سوليوان  كرد. ويليام  گيري كناره
  كـرد و گفـت    تلفن  من  شخصاً به  ازهاريآذر)  ٣٠دسامبر (  عصر روز بيستم« 

  دسـامبر بـه    و يكم  بعدازظهر بيست  سه  . ساعت كنم  شما را مالقات  خواهم مي
غيـر    كه  شدم  راهنمايي  اتاقي  به  پيشين  روزهاي  معمول  . برخالف ديدار او رفتم
با   كه  ا ديدمر  ازهاري  تعجب  با كمال  وارد شدم  وزير بود. وقتي از دفتر نخست

  صندلي  . روي است  دراز كشيده  سفري  تختخواب  يك  روي  راه راه  ي پيژامه  يك
  ي دچـار حملـه    كـه   گفت  و محزوني  خفيف  . با صداي نشستم  كنار تختخواب

  اضافه  كند. وي  استراحت  بايد چند روزي  اند كه نظر داده  و پزشكان  شده  قلبي



تأكيد كرد   . وي نيست  ساخته  از من  كاري  شرايط  و در اين  توصيف  كرد با اين
و   بـا دسـتورات    شاه  ، چرا كه شده  مسما تبديل بي  اسم  يك  به  نظامي  دولت  كه

  سـلب   را از آنان  ، توانايي عمل  از شدت  بر خودداري  مكرر خود مبني  تأكيدات
  ».  است  كرده

شـد    از او خواسـته   كرد، ولي  گيري كناره  از قدرت  ر عملد  ازهاري  بود كه  گونه اين 
  باشـد. ويليـام    را ظـاهراً داشـته    وزيـري  نخسـت   ، سمت بعدي  دولت  تا تشكيل  چنان هم

  كرد تأكيد كرد:  آمريكا ارسال  به  كه  در گزارشي  ازهاري  از استعفاي  پس  سوليوان
نظـر    بـه   اجتنـاب   غيرقابـل   شاه  و سقوط  است  خورده  شكست  نظامي  دولت« 

  وارد مـذاكره   نظامي  و فرماندهان  مخالف  هاي با گروه  دارم  تصميم  رسد. من مي
  ».  كنم  آنها فراهم  را بين  توافقي  تا مقدمات  شوم

  در ميـان   را بـا وي   ازهـاري   گيـري  كنـاره   و موضـوع   رفـت   ديدار شاه  به  سپس  وي 
  بـه   بيشـتري   امتيـازات   دادن  ي آمـاده   بـود كـه    كرده  اذعان  ، شاه القاتم  . در اين گذاشت
باشـد را    وزيـري  خطير نخست  مسئوليت  قبول  ي آماده  كه  شخصيتي  ، ولي است  مخالفان
آغـاز    مخالفـان   وزير از گروه نخست  گزينش  ، تكاپوها براي اظهارات  كند. با اين پيدا نمي
  عملي  در پي  آمريكا در تهران  و سفارت  امور خارجه  وزارت  بود كه  در حالي  شد و اين

ديگـر    كـه   را پر كنـد، شـاهي    شاه  بتواند جاي  كه  بودند؛ شورايي  سلطنت  شوراي  كردن
  . آمريكا نداشت  منافع  و تأمين  در مهار بحران  كاركردي  هيچ
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    ائتالفي  دولت  تشكيل  ها براي ـ تالش ١ 
دسـامبر    در اوايـل   آمريكا كـه   ديپلماسي  كار دستگاه كهنه  هاي ، از ديپلمات بال  جرج 

  آن  طـي  و  كـرده   تهيـه   ايـران   از اوضاع  مفصل  بود، گزارشي  شده  اعزام  ايران  ) به (آذرماه
و نيـز    ايـران   بـه   وي  اعـزام   بود. درواقع  را برشمرده  شاه  جانشيني  احتمالي  هاي وضعيت

آمريكـا در    آشكار در سياست  چرخشي  ي ، نشانه ايران  سياسي  از اوضاع  گزارشي  ي تهيه
)  و سوليوان  ونس  آمريكا (ياران  هاي ديپلمات  دوم  گروه  ديگر پيروزي  عبارت  و به  ايران

  شـاه   ، سـلطنت  شاه  جانشيني  اول  ، اولويت بال  ) بود. در گزارش (برژينسكي  اول  بر گروه
  رهبـري   بـه   ائتالفـي   دولـت   در گـرو تشـكيل    امري  چنين  و تحقق  وي  حكومت  بود نه

از   بـود تـا پـس     سـلطنت   نيابـت   شوراي  ، تشكيل دوم  رو بود. اولويت ميانه  سياستمداران
بگيـرد.    كشـور را بـر عهـده     ي عهـد، اداره  ولـي   رسـيدن   قـانوني   سن  و به  شاه  استعفاي
  تكنـوكرات   از عناصـر فعـال    گروهـي   رهبـري   بـه   جمهوري  ديگر ايجاد يك  هاي گزينه

و   نظـامي   ، ايجـاد حكومـت   گزارش  در اين  حل راه  بود و بدترين  در غرب  ديده  آموزش
شـد    ارائه  خارجه  وزارت  به  گزارش  اين  وقتي  بود.   اسالمي  جمهوري  نظام  نيز برقراري

بـود.    شـده   ها شـروع  گزينه  آن  بررسي  ها جهت بود و تالش  خورده  شكست  ازهاري  كه
  ي و نماينده  خميني  امام  با رهبري  روزانه  هاي و راهپيمايي  ، اعتصابات تظاهرات  گسترش



  طلبيد. را مي  زمينه  در اين  عاجل  اقدامي  ، لزوم انقالب  ، شوراي در ايران  ايشان  رسمي
  تـرين  ، مناسـب  از نظر غرب  كه  و دوم  اول  هاي حل راه  بررسي  تكاپوها براي  بنابراين 
  عاشـورا، وزارت   تظـاهرات   فـرداي   شـد كـه    تـر اشـاره   شد. پـيش   ها بود، شروع حل راه

  ، خواســتار بررســي خــود در تهــران  ســفارت  بــه  اي نامــه  ارســال آمريكــا بــا  ي خارجــه
آمريكـا در    بـود و سـفارت    شده  سلطنت  نيابت  شوراي  تشكيل  براي  قانوني  راهكارهاي

  كـرده   مركز مخـابره   را به  شورايي  چنين  تشكيل  قانون  به  و مواد مربوط  نيز اصول  تهران
  منصـوب   وزيـري  نخسـت   مقام  را به  از مخالفان  تا فردي  تابتدا قصد داش  شاه  بود، ولي
  سازد. اولين  را متوقف  و مسير انقالب  كرده  را كنترل  بتواند بحران  آن  ي وسيله  كند تا به

ـ دبيـر     سـنجابي   دهد، دكتر كريم  تشكيل  ائتالفي  تا دولت  خواست  از وي  شاه  كه  كسي
  ـ بود.    ملي  ي جبهه
  ي رهبـر جبهـه    عنـوان   بـه   از آن  و پس  محمد مصد بود   ي كابينه  از اعضاي  كه  وي 
  سـپس   ديـدار كـرده    خمينـي   و با امام  رفته  پاريس  به ١٣٥٧شد، در مهر  مي  شناخته  ملي

را غيـر    محمد رضا شاه  سلطنت  آن  بر اساس  بود كه  را منتشر كرده  اي ماده  سه  ي اعالميه
  ، بـا آن  است  باقي  كنوني  استبدادي  سلطنت  كه  بود تا زماني  كرده  و اعالم  دانسته  وعمشر

  و بـر طبـق    عمـومي   آراي  بـه   با مراجعـه   مملكت  ي آينده  نخواهد كرد و نظام  همكاري
  از برگـزاري   كشـور و پـيش    از ورود بـه   پـس   خواهند شد. وي  معين  دموكراسي  اصول

  تاسوعا و عاشورا در زنـدان   به  دو روز مانده  دستگير شد و تا يكي  مطبوعاتي  ي مصاحبه
  ي در زمينـه   كـرد. وي   تاسـوعا و عاشـورا شـركت     ، در تظـاهرات  از آزادي  ماند و پـس 
  گويد:   مي  با شاه  و نيز ديدارش  از وي  شاه  دعوت  چگونگي

  مذاكره  با شاه  ساعت  نيم  . مدت رفتم  نياوران  كاخ  به  سپهبد ناصر مقدم  توسط« 
  خـود در پـاريس    اي ماده  سه  ي اعالميه  تشريح  ضمن  ، من مذاكره  . در اين كردم
ايـد. در   فرموده  را درك  مردم  انقالب  كرديد كه  اعالم  : شما چند روز پيش گفتم
  .  است  قالبان  در حال  كرد. ملت  انقالبي  هايي بايد چاره  انقالبي  وضعيت  يك



  را در دسـت   ؟ شـما بياييـد و حكومـت    بايـد بكنـيم    : چه گفت  در جواب  شاه 
  ي كـار اداره   كه  بودم  متوجه  دهيد. من  انجام  است  الزم  كه  بگيريد و هر اقدامي

  با نيـروي   ارتباط  بدون  است  در جريان  در مملكت  كه  اي انقالبي  با وضع  ايران
  ايشـان   نـام   روزهـا بـه    مردم  كه  اهللا خميني  آيت  صوصاً شخصومخ  روحانيت
  و از طـرف   است  دهند، غير ممكن اكبر سر مي اهللا  ها نداي دهند و شب شعار مي

  ايشـان   بـه   ، بنـابراين  نيست  اقدامي  گونه  هيچ  امكان  ديگر با وجود حضور شاه
  كـه   اسـت   بايـد بفرماييـد ايـن     باره  يندر ا  كه  اقدامي  ، اولين نظر بنده  : به گفتم
شـما    شـويد و در غيـاب    از كشـور خـارج    نـامعلوم   مدتي  ، براي حضرت اعلي

.  بـزنيم   اساسـي   اقدامات  به  دست  شود و بعد از آن  تشكيل  دولتي  عالي  شوراي
و   كـنم  نمـي   كشـور را تـرك    و مـن   نيسـت   قبول  : پيشنهاد شما قابل گفت  شاه
بر   و عالوه  نخواهد گرفت  آرام  ارتش  ، چرا كه شوم  خارج  از مملكت  توانم نمي
باشـد    الزم  كـه   و هر فرد يا هيـأتي   با هر كس  و خودم  شور ندارم  به  نيازي  آن

  بنده  صورت  و در اين  است  حضرت : اختيار با اعلي گفتم  . بنده كنم مي  مشورت
  و مملكت  سلطنت  اساس  اينكه  بود و با گفتن  اهممعذور خو  مسئوليت  از قبول

  ».  آمدم  بيرون  شاه  از پيش  در خطر است

  گويد:   مي  زمينه  در اين  محمدرضا شاه 
از   از رفتـنم   پيش  آورد كه  ميان  به  از اين  بحثي  ديدار [  نه  در اين  سنجابي« ]  

اعتمـاد از    اخـذ رأي   ي مسـأله   شـود و نـه    تشـكيل   سلطنت  بايد شوراي  ايران
  مسـئوليت   ، پـذيرش  مـن   شخص  به  اش وفاداري  اعالم  ضمن  وي  . فقط مجلس
.  كـنم   تـرك   اسـتراحت   را بـراي   ايـران   كـرد كـه    اين  به  را منوط  دولت  تشكيل
  ».  را فرو بگذارم  طريق  اين  ناچار شدم  من  بنابراين

شـد.    مطرح  وزيري  نامزد نخست  عنوان  به  بود كه  دي، ديگر فر صديقي  حسين غالم 
،  شـاه   عصـر مظفرالـدين    نـام  خـوش   ، از رجـال  مازنـدراني   الدوله ، فرزند صديق صديقي

بـود    كشور رسيده  وزارت  مقام  محمد مصد به  ي در كابينه  بود كه  اي سياستمدار كاركشته
  ملـي   ي و نيـز جبهـه   ١٣٣٢مـرداد   ٢٨  دتايبعد از كو  ملي  مقاومت  نهضت  و در تشكيل



  از ملّيـوني   نبود، ولـي   غافل  سياسي  هاي از فعاليت  اگرچه  . وي داشت  ، نقش و سوم  دوم
  ي در جامعـه   هـم   ، بنـابراين  تـا سياسـي    داشت  ـ دانشگاهي   علمي  ي بيشتر وجهه  بود كه
را   وي  شـاه   برخـوردار بـود. بنـابراين     خاص  از محبوبيتي  علمي  ي در جامعه  هم  سياسي
  شد.  با وي  و خواستار مالقات  دانست  مناسب  فردي
  وي  به  كابينه  و پيشنهاد تشكيل  كرده  با صديقي  مالقات  به  را تشويق  شاه  كه  كساني 

  كـه   ايران اميد  ي ـ بودند. مجله   ارشد شاه  ـ از مشاوران   انتظام  و عبداهللا  اميني  دادند، علي
،  از چاپ  قبل  و احتماالً خود صديقي  منتشر كرده ١٣٥٨در   زمينه  در اين  مقاالتي  سلسله

  نويسد: مي  با شاه  صديقي  مالقات  اولين  ي ، درباره است  و تأييد كرده  را ديده  مقاالت  آن
آورد. وزير   بانرا بر ز  دكتر صديقي  اسم  در ديدار با شاه  بار دكتر اميني  اولين« 

از او   سخت  شاه  كه  بود، استادي  با پيشوا مانده  لحظه  تا آخرين  كشور مصد كه
؟ كـار   : صديقي گفت  را شنيد با عصبانيت  صديقي  اسم  شاه  . وقتي داشت  نفرت
  و اميني  بخواهم  كمك  شناس جامعه  ميرزاي  از اين  كه  است  رسيده  جايي  به  من

،  اسـت   وطـن   شما نيستيد، مسـئله   او نياز دارد. مسئله  به  مملكت  اد كهد  جواب
  اطـالع   دكتر امينـي   به  فكر كرد و عاقبت  باره در اين  شب يك  هستند. شاه  مردم

  با دكتر صـديقي   انتظام  و عبداهللا  را بپذيرد. دكتر اميني  صديقي  داد حاضر است
، بـا متـر و    ايـران   بـراي   نگران  رفتند. استاد دل  ديدارش  گرفتند و بعد به  تماس

  شاه  از مالقات  صحبت  كرد و وقتي مي  را ارزيابي  حوادث  خودش  معيار انساني
  شـرط   ، ولي را بزنم  هايم تا حرف  بينم : او را مي گفت  آرامش  با او شد، با كمال

بعد از ظهر سـرد،    در يك ـ باشيد.   و انتظام  شما ـ اميني   هر دوي  كه  است  اين
  ».  رفت  شاه  ديدن  به  انتظام  و عبداهللا  اميني  اتفا علي  به  دكتر صديقي

،  ديـدار پرداختـه    ايـن   تشـريح   ، خود بـه  تاريخ  به  پاسخ  در كتاب  كه  محمدرضا شاه 
  تشـريح   به  گونه ن. او اي است  نياورده  ميان  به  انتظام  و عبداهللا  اميني  از حضور علي  سخني
  پردازد: مي  ديدار خود با دكتر صديقي  اولين

  ملي  جبهه  ، از اعضاي دكتر صديقي  سراغ  به  [  نخست  دولت  تشكيل  براي« ]  



  شـرطي   تـرين  كوچـك   آنكـه  . او بـي  است  پرستي مرد وطن  معتقد بودم  كه  رفتم
  هفتـه   يـك   دهد، ولي  تشكيل  ائتالفي  دولت  حاضر است  بگذارد، اظهار داشت

او   ، ولـي  كـردم   تقاضـا موافقـت    فكر كند. با اين  اش تا درباره  خواست  فرصت
شـد و    وارد آمـد، تسـليم    بـر وي   حـزبش   از سـوي   كـه   فشارهايي  به  سرانجام

  ».  دهم  تشكيل  سلطنت  و شوراي  بمانم  در مملكت  كرد كه  درخواست

  آن  در گـرو قبـول    بـا شـاه    اش  همكـاري   كه  داشت  شرايطي  در واقع  دكتر صديقي 
ديـد   كشور را مـي   بود و مسير تحوالت  زبده  شناسي جامعه  وي  گذشته  بود. از آن  شرايط
. در هـر   قـدر دشـوار اسـت    چه  مقطع  كار در اين  گرفتن  بر عهده  كرد كه مي  بيني  و پيش
  داد:  ارائه  شاه  به  رتصو  اين  خود را به  شرايط  وي  حال

  ؛ م ١٩٠٦  اساسي  مفاد قانون  كامل  ) اجراي١« 
  ؛ وزيري  نخست  به  وي  با انتصاب  پارلمان  ) موافقت٢ 
  كشور باشند؛  وزارت  و تابع  دولت  بايد زير فرمان  و ژاندارمري  ) پليس٣ 
  ايران  عليه  خارجي  ايه و توطئه  با تهديدات  و مبارزه  مقابله  به  ساواك  ) نقش٤  

  »محدود شود.
كـرد و    را عنـوان   اي تـازه   شـرايط   صـديقي   ، ولـي  فوِ را پذيرفت  شرايط  ي همه  شاه 

  نيز موافقت  با آن  شاه  شد كه  مطبوعات  و آزادي  نظامي  و حكومت  لغو مقررات  خواهان
و   كابينـه   تشـكيل   ي تا دربـاره   خواست  مهلت  دو هفته  صديقي  توافقات  از اين  كرد. پس
  بـه   نسـبت   شـاه   بـود كـه    در حـالي   كند. اين  كار خود مطالعه  ي برنامه  اجراي  چگونگي
  .   ترديد داشت  صديقي  موفقيت

  وقتـي   مانـد، چـرا كـه     ناكام  ائتالفي  دولت  تشكيل  خود براي  هاي در تالش  صديقي 
  ي از صـحنه   خـارج   ـ كـه    مورد احتـرام   هاي خصيتاز ش  مركب  دولتي  تشكيل  براي  وي

  طور علني  به  مخالف  سياستمداران  تمام  آورد، از طرف  عمل  به  بودند ـ كوشش   سياست
در   او هشـدار داد كـه    بـه   اي در اعالميـه   ايـران   ملـي   ي جبهه  شد؛ وقتي  منع  و غير علني

،  باشـد    آنهـا را نداشـته    از طرف  و همراهي  انتظار كمك  مسؤوليتي  چنين  قبول  صورت



  كرد.    اعالم  كابينه  خود را از تشكيل  انصراف

  شاپور بختيار  ـ دولت ٢ 
، شـاپور بختيـار    ايـران   از حـزب   ملـي   ي ديگر عضو جبهه  به  نوبت  از صديقي  پس 

  را ضـروري   نآ  طـرف   بود، از يـك  مانده  وزير سردرگم نخست  در انتخاب  كه  رسيد. شاه
  ي ديگـر همـه    كـرد واز طـرف   مـي   تلقـي   از بحـران   خروج  حل تنها راه  عنوان  و به  ديده

  مناسـب   دولـت   تشـكيل   كشـور را بـراي    سياسي  ، فضاي مخالف  سياسي  هاي شخصيت
  اعـالم   دولـت   تشـكيل   بـراي   بـود كـه    شاپور بختيار تنها فـردي   آنان  ديدند. از ميان نمي
  گويد: مي  باره در اين  كرد. محمدرضا شاه  گيآماد

  رئيس  ي وسيله  ـ، به   ملي  ي جبهه  ديگر از اعضاي  شاپور بختيار ـ يكي   آقاي«  
رفتـار    وي  اينكـه   بـه   كـرد. بـا توجـه     مالقات  تقاضاي  ـ از من   ـ مقدم   ساواك
حضـور    را بـه   وي  ـ داشـت    بـا سـنجابي    ـ در قيـاس    آميز و خوددارانه احتياط
  ثابت  من  ابراز كرد و كوشيد به  سلطنت  به  زيادي  بختيار وفاداري  . آقاي پذيرفتم
  دولـت   گذرانـديم  از سر مـي   كه  بحراني  اوضاع  تواند در اين او مي  فقط  كند كه
  ». دهد  تشكيل

  گويد: مي  زمينه  شاپور بختيار در اين 
  كرده  سكته  ازهاري  شد. آقاي تر مي خراب و  خراب  مرتب  طور اوضاع  همين« 

دكتـر،    آقاي  كرد كه  تلفن  من  ـ به    ساواك  ـ رئيس   مقدم  روزي  يك  بود. ديدم
  خواست  اگر شاه  نيستيد؟ گفتم  حضرت حضور اعلي  به  يابي شرف  به  شما مايل

  نبـودن   وطلبانـه بـر دا   مبنـي   زمينه  محمد مصد در اين  و نصيحت  بروم  توانم مي
  حضرت : اعلي كرد و گفت  تلفن  دوباره  بعد مقدم  . چندي را گفتم  با شاه  مشاوره
  ». شما دو نفر تنها باشيد  شما را ببيند و شايد هم  است  مايل

  بـه   با محمد رضا شاه  مالقات  براي  روز سرد زمستاني  شاپور بختيار در يك  بنابراين 
كشـور    سياسـي   فضـاي   بررسـي   به  بختيار و شاه  بين  مالقات  . اولين سعد آباد رفت  كاخ

بختيار   به  ديدار، شاه  شد. بعد از پايان  گفته  شاه  به  تلخي  بختيار حقايق  قول  و به  گذشت



  از اولـين   روز پـس   داد. ده  خـواهم   شـما اطـالع    نياز بـود، بـه    وجودتان  اگر به  كه  گفت
  وگـويي  حضور طلبيد و در گفـت   دربار فرا خواند و به  بختيار را به  دوباره  ، شاه مالقات
  تشـكيل   بگوييد آيا حاضريد دولتي  من  ، به است  تنگ  : وقت گفت  وي  به  اي دقيقه  بيست

در   مطالعـه   بـراي   روز فرصـت   ، خواسـتار ده  دولت  تشكيل  قبول  دهيد. بختيار نيز ضمن
  شد.    زمينه  اين

  گويد:  مي  با شاه  ديدارش  ديگر و در توجيه  او در جايي 
،  با سنجابي  گرفت مي  ها بود با ما تماس مدت  شاه  كه  كنم  شما عرض  بايد به« 

  ديگر. پس  و شايد با اشخاص  ، با اميني ، با انتظام ، با صديقي ، با بنده با بازرگان
را بـر دارد و يـا     بار سنگين  بايد اين  االخرهاز ما ب  نبود. يكي  چيز فوِ العاده  يك
  سـنجابي   بود، آقاي  شده  تسليم  خميني  آقاي  به  ، كسي ما همه  كند. اما بين  قبول

  ». بود  شده  [  تسليم   . او  ] سنجابي از ما نبوديم  كدام  . هيچ نبوديم  بود ما كه

  گويد:   مي  وزيريش  نخست  سمت  لو قبو  ديدار باشاه  ديگر در توجيه  او در جايي 
  موفق  اينكه  مثل  صديقي  و گفت  مرا خواست  [  نشد، شاه  او  ] صديقي  وقتي« 
  هم  كنند و خودش مي  خود شما او را اذيت  شود و دوستان نمي  كابينه  تشكيل  به

  روزهـا و چـه    بشـود. حـاال چـه     دهد و كار بايد زودتر انجـام  مي  نشان  دودلي
  شـرايط   و يـك   خـواهم  مـي   روز وقـت   : پـانزده  گفـتم   . ... من است  هايي وقت

  . شرايط روز [  زياد است  ] پانزده   [  گفت  ] شاه   . ايشان دارم  من  هم  مقدماتي
  ». كرد  قبول  ... در نهايت را گفتم  مقدماتي

  شـاه   كرد كـه   را معين  يشرايط  كابينه  و تشكيل  وزيري نخست  پذيرفتن  بختيار براي 
بـا    كابينـه   وزراي  تمـام   انحصاري  ، انتخاب شرايط  اين  ي . از جمله آنها را پذيرفت  اغلب
  از سـوي   شرايط  اين  شدن  از كشور بود. بعد از پذيرفته  با خروج  شاه  و نيز موافقت  وي
از   آغاز كرد. قبـل   كابينه  شكيلت  خود را براي  هاي كار شد و رايزني  به  ، بختيار دست شاه

نهـاد،    در ميـان   را با آنان  كرد و موضوع  مشورت  ملي  ي با جبهه  وي  و گروهي  هر دسته
در   سـنجابي   شد. كريم  ملي  ي جبهه  مركزي  ي از كميته  وي  اخراج  منجر به  كه  موضوعي



  گويد: مي  باره اين
برگـزار شـد، از     شـناس  حق  در منزل  كه  يمل  ي جبهه  اول  ي بختيار در جلسه« 

خـود قصـد     شـد كـه    بعـد شـايع    ، ولي گفت  سخن  ملي  ي جبهه  دولت  تشكيل
بـا    كـرد و وقتـي    را علنـي   موضـوع   ايـن   دوم  ي دارد. در جلسه  وزيري نخست
  موضـوع   خـاطر ايـن    را بـه   اعضـا وي   ي رو شـد و همـه   روبه  تند همه  واكنش
روز   كوبيد. يـك   بلند شد و در را محكم  قهر از جمع  د، با حالتكردن  نكوهش
اتفا آرا و تنهـا بـا     به  جلسه  دادند و در آن  جلسه  تشكيل  ملي  اعضاي  بعد تمام

  ». دادند  ملي  ي شاپور بختيار از جبهه  اخراج  به  حكم  منفي  رأي  يك

  ي صـادر كـرد، بيانيـه     زمينه  در اين  اي بيانيه  ايران  ملي  ي جبهه  مركزي  شوراي  سپس 
  بود:  صورت  اين  به  ملي  ي جبهه

ـ    ايران  ملي  ي دكتر شاپور بختيار ـ عضو جبهه  ، آقاي رسيده  هاي گزارش  طبق« 
  ي انـد. جبهـه   را پذيرفته  دولت  تشكيل  مأموريت  سازماني  انضباط  رعايت  بدون
غيـر    سـلطنتي   تواند بـا وجـود نظـام    نمي  داشته  اعالم  كه  سان  آن  به  ايران  ملي

  ملـي   ي جبهـه   مركـزي   نمايد. شـوراي   موافقت  حكومتي  تركيب  با هيچ  قانوني
رسـاند   [  مـي   ] عموم   آگاهي  دكتر بختيار، به  آقاي  شديد اقدامات  تقبيح  ضمن
  آرماني  با مصوبات  روي  هيچ  به  ايشان  از طرف  دولت  تشكيل  شرايط  در اين  كه

] او [  از    دليـل   همـين   نـدارد و بـه    سـازگاري   ايـران   ملي  ي جبهه  و سازماني
  شود.  بر كنار مي  ايران  ملي  ي جبهه  عضويت

  »   ايران  ملي  ي جبهه  مركزي  شوراي  ٩/١٠/١٣٥٧ 

  تداوم  دولت  تشكيل  هتخود را ج  ، تكاپوي ملي  ي جبهه  اقدام  اين  اعتنا به بختيار بي 
  بـرخالف   شـاه   ، چـرا كـه   اسـت   مناسب  كابينه  تشكيل  براي  زمان  معتقد بود كه  داد. وي

  كشـور شـده    تـرك   بـه   و راضي  را پذيرفته  وي  شرايط  تمام  و صديقي  ديدار با سنجابي
  كـه   اعتقـاد داشـت    وجـود نـدارد. وي    دولـت   ندادن تشكيل  براي  اي بهانه  ، بنابراين است

  بيـرون   را از صـحنه   شاه  طرف  دارد تا از يك  دولتي  نياز به  حساس  ي برهه  كشور در آن



بـر    انـدازه   آن  شاه  نه  از آنكه  غافل  بكاهد، ولي  روحانيون  ديگر از قدرت  كند و از طرف
  اندازه  آن  مذهبي  بارزانم  بختيار بدهد و نه  به  كافي  فرصت  بند بود كه خود پاي  تعهدات
  در طرد و نيز محكـوم   ملي  ي جبهه  اقدام  باشند. وي  وي  كار آمدن  شاهد روي  كه  منفعل
  كـرد تـا اقـدام    مي  و تالش  كرده  تلقي  حسادت  را نوعي  دولت  در تشكيل  اقدامات  كردن

در   كه  راهي  و اعتماد به با اعتقاد  و تهور خود قلمداد كند. وي  از شجاعت  خود را نشان
را بـا خـود     كرد تـا مـردم   مي  سعي  هايي ها و مصاحبه سخنراني  بود، با انجام  گرفته  پيش
، وزيرامـور   ونـس   . سايروس خود اعتماد داشت  از حد به  بيش  راه  سازد و در اين  همراه
  ي كـرد، دربـاره   مـي   تبختيار درياف  از تكاپوهاي  هايي گزارش  آمريكا كه  وقت  ي خارجه
  نويسد: بختيار مي  ي ها درباره گزارش  از اين  يكي

، امـا   مصـمم   بختيـار را مـردي    نوشت  برايم  كه  خصوصي  اي در نامه  سوليوان« 
از   و بيش  است  وارد شده  در قمار خطرناكي  ناميد كه  كيشوتي  افكار دون  داراي
  ». كند مي  خود حساب  هاي توانايي  روي  اندازه

  اعتقاد بيش  كردند. وي مي  اشاره  آن  نيز به  صحنه  ديگر ناظران  بود كه  موضوعي  اين 
بـود    شـده   اخراج  ملي  ي از جبهه  و با وجود اينكه  خود داشت  هاي توانمندي  به  از حدي
  اي الميـه نيـز بـا اع    امـام   اعتماد بود و حضـرت  بي  وي  به  نسبت  نيز تا حدودي  و ارتش

  ، دون ونـس   قـول   بـه   بـود، ولـي    كرده  را محكوم  وي  توسط  دولت  تشكيل  شديداللحن
  بـود كـه    دي  در يازدهم  وي  سخنراني  ورزيد. اولين  اهتمام  دولت  تشكيل  وار به كيشوت

  كـه   او گفـت   ي در كابينـه   خـدمت   از دكتر محمد مصد و يادآوري  تجليل  ضمن  آن  طي
  و ايجـاد يـك    و دموكراسي  آزادي  به  نيل  براي  ايران  ملت  هاي خواست  تحقق  وي  دفه

بـرود    موجه  هاي چهره  سراغ  قصد داشت  وقتي  . ولي است  دموكراسي  سوسيال  ي جامعه
  كـه   پستي  ترين شد. مهم  مواجه  كند با شكست  ترغيب  در كابينه  عضويت  را براي  و آنان
  و نيروهـاي   را بر ارتـش   وي  تسلط  راه  بود كه  دفاع  در نظر بختيار بود، وزارت  ينهدر كاب
  ترين مطيع  بود و شاه  شاه  با شخص  وزير دفاع  انتصاب  از آن  كرد. پيش هموار مي  مسلح



  آورده  دسـت   وزرا را بـه   تمام  بختيار انتصاب  و حاال كه  گماشت مي  سمت  اين  فرد را به
  دهـد. وي   نشـان   مـردم   خود را بـه   ، قدرت طرف بي  فردي  با برگزيدن  داشت  بود، سعي
  لنـدن   بود، مقـيم   شده  بازنشسته  از ارتش  كه  . وي رفت  ارتشبد محمود جم  سراغ  ابتدا به

  انصـراف   با بختيـار و شـاه    از مذاكره  آمد و پس  تهران  بختيار به  خواست  بود و متعاقب
را   حاضر نشد اختيـاراتي   شاه  معتقد بود كه  كرد. وي  اعالم  دفاع  وزارت  د را از قبولخو
  كند.    تفويض  وي  به  خواست مي  نظامي  نيروهاي  كنترل  وزير براي  كه

اسـتوار    خود با بختيار چندان  توافقات  به  بندي در پاي  داد كه مي  نشان  شاه  اقدام  اين 
  نيروهـاي   جـذب   امكـان   بـود كـه    از كشور از ديگر داليلـي   در خروج  شاه  . تعلل نيست
  شـاه   قول  به  اعتقادي  مخالف  سياسيون  بود، چرا كه  بختيار را دشوار كرده  توسط  مخالف
از كشـور نيـز     ابتدا در خـروج   از همان  از كشور نداشتند. محمدرضا شاه  بر خروج  مبني

در   مـدام   خواهد كـرد، ولـي    بود كشور را ترك  كرده  قبول  اينكه و با وجود  ترديد داشت
  وقـت   ي ـ وزير امور خارجه   ونس  برود. سايروس  كار طفره  بود تا از اين  انتظار فرصتي
  زمينـه   كـرد، در ايـن   مـي   را دريافـت   سـوليوان   خصوصـي   تلگرافات  اغلب  آمريكا ـ كه 

  گويد: مي
  تصـميم   در اجـراي   او شـاه   ي عقيده  به  كه  ما نوشت  به  در گزارشي  سوليوان« 

امر كار بختيار را دشواتر خواهد   رود و اين مي  از كشور طفره  خروج  خود براي
  هـاي  و ژنـرال   از افسـران   اي عده  بود كه  خود تأكيد كرده  در گزارش  كرد. وي
  مشـت   كنـد و سياسـت    شبختيار را فرامو  خواهند كه مي  مصرانه  از شاه  ارتش
  جمهور مداخلـه  اگر رئيس  بود كه  اظهارنظر كرده  اجرا بگذارد. وي  را به  آهنين

  نخواهد كرد. ايـن   كند، او ديگر مقاومت  را ترك  ايران  بخواهد كه  كند و از شاه
  بـه   شد كـه   گرفته  و تصميم  خود مطرح  كارتر با مشاوران  ي در جلسه  موضوع

  كارتر به  از طرف  پيامي  درنگ نيز بي  شود. من  داده  مثبت  جواب  سوليوان  ي نامه
خـود    بـود از ترديـدهاي    شده  خواسته  از شاه  آن  طي  كه  كردم  مخابره  سوليوان
  همكـاري   خود و جلب  ي كابينه  ي توسعه  بختيار را براي  بردارد و شانس  دست



  ». دهد  افزايش  مخالفان

  كرده  خود را تكميل  ي شد كابينه  موفق  ، در نهايت گسترده  هاي از رايزني  ر پسبختيا 
  عبارت  وي  ي كابينه  كند. اعضاي  معرفي  ملي  شوراي  مجلس  اعتماد، به  رأي  كسب  براي

) ٢در مسـكو    ايـران   ، سـفير سـابق   ، وزير امور خارجـه  ) احمد ميرفندرسكي١بودند از: 
  و تلگراف  پست  وزارت  سابق  ، بازرس و تلفن  و تلگراف  ، وزير پست يصميم  علي لطف

، وزير  ) منوچهركاظمي٤وزير  نخست  و مالي  اداري  ، معاون ) محمد مشيريزدي٣  و تلفن
، وزيـر   پيراسته  ) رستم٦  و تجارت  و معادن  بختيار، وزير صنايع  قلي ) عباس٥  كشاورزي

  ) محمـدامين ٨  و جهـانگردي   آموزگار، وزير اطالعات  ) سيروس٧  اقتصاد و امور دارايي
و   ، وزير مسكن ) جواد خادم١٠  آرا، وزير بهداري )، منوچهر رزم٩  ، وزير آموزش رياحي

، وزير  ) سپهبد جعفر شفقت١٢  ) منوچهر آريانا، وزير كار و امور اجتماعي١١  شهرسازي
  .  دفاع
ـ    مـديريتي   سـوابق   بـه   . با نگاهي گرفت  يار بر عهدهكشور را خود بخت  وزارت  مقام 

  چيزي  مخالفان  همكاري  بختيار در جلب  شود كه مي  اثبات  موضوع  افراد فوِ، اين  اجرايي
فـوِ در    مـديران   ي تقريبـاً همـه    بود، چرا كه  بود، ناتوان  دولتي  چنين  تشكيل  ي فلسفه  كه

وزيـر    معاونت  چون  مديريتي  باالي  هاي در رده ١٣٣٢رداد م ٢٨  بعد از كودتاي  هاي سال
از   بـود و نـه    خبري  ملي  ي از عناصر جبهه  نه  بودند و در كابينه  كرده  خدمت  يا مديركل
  .   رژيم  مخالف  هاي ديگر گروه

  ، در مقابـل  داشـت   لوشـاتو بـر عهـده    را از نوفـل   انقـالب   هـدايت   كه  امام  حضرت 
  كردند:  اعالم  وي  رد اقدامات  داد و ضمن  نشان  بختيار واكنش  يها تالش

  شـاه   . چون است  غيرقانوني  دولت  اينكه  ، براي هستيم  مخالف  دولت  ما با اين« 
  كننـد غيرقـانوني   يا مـي   كرده  معرفي  و مجلسين  است  و غيرقانوني  كرده  معرفي

  ايـن   [  خيانت  باالتر ] ين  اينكه  براي،    يمدان مي  را خائن  دولت  هستند. ما اين
  ملـت   به  خيانت  اعتماد بگيرد. اين  رأي  را فاسد بداند و از آن  مجلس  كه  است



داد   كـه   اسـت   سال  يك  ملت  گيرد كه مي  را از كسي  كابينه  تشكيل  . امر به است
چـو   هـم   كنـد. يـك   رفتار مـي   با مردم  و دارد با قلدري  آدم  بر اين  زند مرگ مي

  بكند خـائن   دولت  با اين  موافقتي  ادني  و هر مقام  و هر كس  است  باطل  دولتي
،  كـرده   و كـار حـرام    اسـت   فاسـق   هم  الهي  حكم  ما و بر حسب  بر ملت  است

  ». خواهد باشد مي  كه  هركس

  هشدار داد كه  مردم  ، به دانست را مي  اقدام  از اين  ترفند شاه  كه  خميني  امام  حضرت 
  خـود را ادامـه    مبـارزات   نيفتنـد و شـجاعانه    و حاميانش  شاه  خطرناك  هاي توطئه  در دام

  ها هشدار دادند: خانه و وزارت  دولت  كارمندان  به  دهند. ايشان
 ايـد  داده  و آزادي  اسـالم   در راه  كـه   هـايي  خون  كنيد تمام  غفلت  اي اگر لحظه« 

را نپذيرنـد و از    فاسد غيرقانوني  ها، وزراي خانه وزارت  رود... كارمندان هدر مي
  ». نكنند  اطاعت  آنان

روز   كـرد. در آن   اعـالم   عمومي  ) را روز عزاي ماه دي  صفر (هجدهم  روز نهم  سپس 
و   خـتم   مراسـم   گذشـته   مـاه   قربانيـان   داشت گرامي  نفر در مشهد براي  ميليون  حدود نيم
كشـور    مختلـف   ها نفر در شـهرهاي  ميليون  ماه دي  و سوم  برپا كردند و بيست  سوگواري
  بختيار شدند .  ، خواستار استعفاي بر شاه  شعار مرگ  كردند و ضمن  تظاهرات

  
    گوادلوپ  ـ كنفرانس ٣ 
  جهـان   نسـرا   توسـط   اسالمي  انقالب  پيروزي  ي در آستانه  كه  هايي  از نشست  يكي 
  شـد، كنفـرانس    مطـرح   اسالمي  انقالب  چون  مختلف  موضوعات  و در آن  تشكيل  غرب

و   فرانسه  جمهور وقت  ، رئيس ژيسكاردستن  با ابتكار والري  كنفرانس  بود. اين  گوادلوپ
، صـدر   اشـميت   ، هلمـوت  انگلسـتان   وزير وقت  ، نخست و جيمز كاالهان  با حضور وي

  جمهـور و مشـاور امنيـت     ، رئـيس  كارتر و زبيگنو برژينسكي  و جيمي  آلمان  وقت  اعظم
از   هـدف   برگـزار شـد.البته    كارائيب  در درياي  گوادلوپ  ي در جزيره  متحده  اياالت  ملي

  اوضـاع   چـون   موضـوعاتي   نبود، بلكـه   ايران  انقالب  صرفاً بررسي  كنفرانس  اين  تشكيل



در   شـوروي   مهمتـر نفـوذ روز افـزون     و از همـه   جنوبي  آفريقاي  هاي ، خشونت كامبوج
چهار كشور   بود. سران  كنفرانس  نيز در دستور كار اين  افغانستان  و كودتاي  فارس  خليج
  جنـوبي   و يمـن   در افغانسـتان   شـوروي   طرفـداري   ها بـه  كمونيست  يابي از قدرت  غرب

  كـار آمـدن    روي  باعـث   ايـران   نابسـامان   اوضاع  ند كهداشت  آن  بودند و بيم  شده  هراسان
طـور جـد تهديـد      به  غرب  منافع  صورت  شود و در آن  در آن  طرفدار شوروي  حكومتي

  كار كـرد. اوضـاع    آغاز به ١٣٥٧  دي ١٤مزبور در   كنفرانس  بود كه  اساس  شد. بر اين مي
  تشـكيل   ي در آسـتانه   اينكـه   ويژه شد و به  سكنفران  اين  هاي بحث  ترين ، از محوري ايران
  )، ايـاالت  پونياتوسـكي   (ميشـل   فرانسـه   هـاي  دولـت   از سوي  ، نمايندگاني كنفرانس  اين

و   كرده  بررسي  را از نزديك  ، اوضاع رفته  ايران  به  و آلمان  ) و انگلستان (جيمز بال  متحده
  رسـمي   از شـروع   پـس   كـه   كسـي   بودنـد. اولـين    هكرد  تنظيم  زمينه  نيز در اين  گزارشي
  اوضـاع   ي دربـاره   بود. وي  كرد، جيمز كاالهان  صحبت  به  شروع  ايران  ي درباره  كنفرانس

  : در كشور گفت  شاه  و موقعيت  ايران
  بـراي   واقعـي   حل  . راه نيست  اوضاع  كنترل  و ديگر قادر به  رفته  از دست  شاه« 

  هـاي  اند توانـايي  مانده  در ميدان  كه  سياسي  وجود ندارد. مردان  او هم  جانشيني
  بـه   انـد و آلـوده   داشـته   ارتباطاتي  با رژيم  بيشتر آنان  عالوه  دارند، به  محدودي
ايفـا    نقشـي   ميان  تواند در اين مي  هستند. آيا ارتش  رژيم  اين  ومشكالت  مسائل
  شـاه   بـه   هـم   آن  و فرمانـدهان   اسـت   سياسـي   ي فاقـد تجربـه    ! ارتـش  كند؟ نه
  ». وفادارند

طـور    ـ بـود و بـه     در ايران  پارسونز ـ سفير انگليس   نظر آنتوني  در واقع  سخنان  اين 
از   پس  بود.   داده  وي  پارسونز به  بود كه  از گزارشي  اي خالصه  كاالهان  سخنان  اين  قطع
  ميشـل   و مفصـل   كامـل   گـزارش   كـه   ژيسكاردسـتن   ، والـري  كاالهان  هاي صحبت  پايان

  :   گفت  كرد. وي  صحبت  به  ، شروع را در اختيار داشت  پونياتوفسكي
  ـ آشـفتگي   ١:  سازيم  آماده  با دو خطر عمده  مواجهه  را براي  ما بايد خودمان« 

  اقدام  كه  است  تهاز ما خواس  . شاه شوروي  ي ـ مداخله٢  در ايران  سياسي  اوضاع



و   دهيم  انجام  ايران  به  از فشار آنان  منظور كاستن  ها به شوروي  در قبال  مشتركي
ما   نگراني  ي نشانه  ، به دهيم  را انجام  اقدام  مفيد خواهد بود و اگر اين  اقدام  اين

  كنـيم   انيپشـتيب   حاضر بايد از شاه  خواهد شد. ما در حال  تلقي  ايران  به  نسبت
موجـود،    او تنها نيروي  كه  است  نيز واقعيتي  اين  ، ولي است  هر چند او ضعيف

را در اختيـار دارد.    و آن  كـرده   را حفظ  ارتش  ، يعني مذهبي  از نيروهاي  گذشته
  در مواضـع   كـه   ايران  اقتصادي  ي فزاينده  در برابر مشكالت  ، وي از اين  گذشته
رو   . از ايـن  برخـوردار اسـت    تـوجهي   تأثير دارد، از نفوذ قابـل   متوسط  ي طبقه
  .»  را داراست  سياسي  ي تغيير و ابتكار تازه  امكان

  را اعـالم   تصـميمي   و در واقع  گفت  ، كارتر سخن ژيسكاردستن  سخنان  از اتمام  پس 
  بود:    سفيد اتخاذ شده  تر دركاخ پيش  كرد كه

  ايـران   بياورد. مـردم   تواند دوام ديگر نمي  . شاه است  ر آشفتهبسيا  ايران  اوضاع« 
  حاضـر بـه    كـه   نمانده  باقي  در ايران  خواهند و دولتمرد توانايي ديگر او را نمي

را   ها هسـتند، آنجـا قـدرت    . نظامي نيست  نگراني  با او باشد، اما جاي  همكاري
  مـا را خـوب    ارتـش   ؤسـاي و ر  . بيشـتر فرمانـدهان   خواهنـد گرفـت    دسـت  به
  ». كنند صدا مي  كوچك  اسم  يكديگر را به  شناسند، آنها حتي مي

را   سـخنان   ايـن   جيمز كاالهان  بود، ولي  باورنكردني  ژيسكاردستن  براي  سخنان  اين 
  ـ ديگر فـرد حاضـر در آن     اشميت  بود، اما هلموت  نكرده  و اظهار تعجبي  دانست  عادي

  در انظـار جهانيـان    آمريكا كه  بود؛ چرا كه  كرده  تعجب  اظهارات  گونه  ـ از اين  كنفرانس
  و حتـي   شـاه   از رفـتن   راحتـي   ايـن   شـد، بـه   مـي   شـناخته   شـاه   حـامي   منـدترين  قدرت

  تعجـب   و آلمـان   فرانسـه   هـاي  دولت  رؤساي  براي  زد و آن مي  حرف  وي  هاي جايگزين
بـا  »  ژيسكاردسـتن   قـول   رو شد، به  ها رو به اظهار تعجب  با اين  قتيبرانگيز بود. كارتر و

  :  گفت»  اش طبيعي  باوري  خوش
آنهـا ]    باشيد كه  باشيد مطمئن  داشته  . اطمينان گفتم  كه  طور است  ... همين بله« 

و   آمريكـا [  صـميمي    ارتـش   [  با يكديگر  ] با فرماندهان  ايران  ارتش  افسران



، آنها همديگر  ام كرده  تحقيق  هايمان مورد از ژنرال  دراين  هستند و من  دمانيخو
  ». كنند صدا مي  كوچك  اسم  را به

و ديگر   كارتر، ژيسكاردستن  هاي ها و استدالل اطمينان  و در واقع  سخنان  از اين  پس 
  موافقـت   از ايـران   شـاه   بـا خـروج    شدند و در واقـع   رأي  با كارتر هم  كنفرانس  اعضاي

و   نظـرات   شـدن   از رد و بـدل   ، پس ها داشت از شوروي  هراس  كه  كردند. ژيسكاردستن
  رسيد:    نتيجه  اين  ها به گزارش

  افـزايش   داخلـي   پيـدا كنـد، خطـر جنـگ      تـداوم   در ايـران   شـاه   اگر اقامـت « 
هـا و   مونيسـت ك  بـرداري   بهـره   بـه   اسـت   ممكـن   وضع  و اين  پيداخواهديافت

    ». شود  منتهي  شوروي  ي مداخله
  كردند:    توافق  گونه هر چهار كشور اين  سران  سپس 

  يك  بماند يا براي  يا در ايران  خود را بگيرد كه  بايد تصميم  سرانجام  ايران  شاه« 
منجـر شـود، بـرود.      سلطنتش  يافتن  پايان  به  سرانجام  است  ممكن  كه  مرخصي

توانـد از او   نمـي   ايرانيـان   ي جانبـه  و همه  فزاينده  هاي خاطر مخالفت  كا بهآمري
  ». كند  حمايت

  تصـويب   بـود بـه    شده  سفيد گرفته  در كاخ  تر از آن پيش  كه  تصميمي  ترتيب  اين  به 
  نكـه اي  كرد و آن  را اذعان  اي بايد نكته  ميان  رسيد. در اين  غربي  بزرگ  چهار دولت  سران

  داد؛ چرا كـه   از حد مؤثر جلوه  بيش  اسالمي  را در بروز انقالب  كنفرانس  اين  نبايد نقش
از كشـور    با بختيار بر خروج  و در توافقاتش  در كشور را نداشت  ماندن  ديگر ياراي  شاه

بـا حضـور صـدها هـزار       اغلب  كه  روزي شبانه  هاي تظاهرات  بود و برگزاري  متعهد شده
بايـد بـرود.     شـاه   اينكـه   بـود و آن   كـرده   را روشن  سير انقالب  شد، خط مي  فر تشكيلن

چنـد    در تظـاهرات   تهـران   مـردم   ي قطعنامـه   از بنـدهاي   شد، يكي  تر گفته پيش  چنانچه
بود و طبيعتاً   اسالمي  حكومت  كشور و تشكيل  به  خميني  امام  عاشورا، بازگشت  ميليوني
شـد.   مـي   بايـد از كشـور نيـز خـارج      ، بلكه نداشت  جايي  تنها شاه  نه  حكومتي  در چنين
از   وي  خـروج   آن  تبـع   و به  از شاه  حمايت  عدم  به  تصميم  غربي  دول  اگر سران  بنابراين



و   راضي  وقت  هيچ  آنان  بود و گرنه  در ايران  شاه  جايگاه  ي مشاهده كشور گرفتند، در پي
  كـه   تـأثيري   طـرف   از يك  نبودند، ولي  تغيير حكومت  ي درباره  كردن  صحبت  هحاضر ب

  تخـت   بـه   كـه   . محمدرضا شـاه  گشت باز مي  خود شاه  ي ، بر روحيه داشت  كنفرانس  اين
بود،   خارجي  هاي حمايت  مديون ١٣٣٢در مرداد   و چه ١٣٢٠در شهريور   را چه  نشستن
  آنها وابسته  حمايت  به  از حد معمول  و بيش  پنداشت خود مي  دائمي  اتكاي  را محل  آنان

  مانـدن   بـه   اميدي  ديد، ديگر هيچ مي  داده  ها را از دست حمايت  آن  ي همه  بود و حاال كه
  كـردن   فـراهم   بـه   گونـه  و ايـن   پنداشـت  مـي   شـده   و كار خود را تمام  در كشور نداشت

  شـاه   حـامي   تنها قدرت  كه  بايد ارتش  از آن  قبل  . ولي رداختاز كشور پ  خروج  مقدمات
  بـه   فردي  آمريكا در صدد فرستادن  خاطر بود كه  اين  شد، به مي  منظور همگام  بود با اين

  برآمد.   ايران  منظور به  اين
  
    هايزر در ايران  ـ مأموريت ٤ 
  پهلـوي   ي سلسـله   ر سـاختار قـدرت  د  اي ويـژه   از جايگـاه   مسلح  و نيروهاي  ارتش 

  سـيماي   . در اسـاس  داشـت   با نهاد سلطنت  ناگسستني  و پيوندي  برخوردار بود و ارتباط
بـا    ناگسسـتني   ي گونه  به  بود كه  آن  ساختاري  نهادي  قدرت  ، حاصل سلطنت  غيرمذهبي
  بـه   ژرفي  بستگي دو دل هر  و ارتش  پهلوي  و پادشاهي  يافت مي  ارتباط  نظامي  تشكيالت

  ديگر داشتند.   يك  تداوم

  بـه   تر شـد و ارتـش   ژرف ١٣٣٢مرداد  ٢٨  بعد از كودتاي  و پيوستگي  وابستگي  اين 
  ي شـبكه   كشف  در پي  ويژه به  موضوع  درآمد. اين  شاه  فرمانبردار و مطيع  نيرويي  صورت
  نظـامي   ي جنبـه   بـه   شد تا شـاه   موجببيشتر شد و  ١٣٣٠  ي در دهه  توده  حزب  افسران
چيز   باشند نه  بايد نظامي  من  افسران»  كه  اعتقاد داشت  خاطر آن  تأكيد ورزد و به  افسران
بـود    شده  امر باعث  كرد. اين مي  مقابله  ارتش  ي بدنه  شدن  با سياسي  شدت  و به  » ديگر

ببيند و در   شاه  چيز خود را در شخص  شد و همهبا  شاه  به  وابسته  طور كامل  به  تا ارتش



  ويـژه  ـ بـه    عصر پهلوي  پاياني  هاي ورزد. در سال  مقاومت  شاه  عليه  اقدامي  برابر هرگونه
در   هـايي  و ژنـرال   ـ افسـران    گرفـت   افزون  شتابي  روند انقالب  كه ١٣٥٧  دوم  ي در نيمه
  عليـه   اقـدامي   هرگونـه   به  و نسبت  شاه  نظر مطيعاز هر   بودند كه  نظامي  تشكيالت  رأس
  از كشـور بـا حساسـيت     شـاه   خـروج   ي زمزمـه   بود كه  خاطر اين  بودند. به  حساس  شاه
بـود تـا از     ايـن   بـراي   و تكاپويشـان   تـالش   تمام  بود و آنان  همراه  نزد ارتشيان  اي ويژه

  اغلـب   بـود كـه    و برجسـته   قـدر مهـم   آن  موضـوع   كننـد. ايـن    جلـوگيري   شـاه   خروج
  بودنـد، از واكـنش    پهلـوي   سـلطنت   خواسـتار بقـاي    كه  شاه  و نيز حاميان  نظران صاحب
تنـد از    ترسيدند تا مبادا اقـدامي  بودند و مي  نگران  شاه  خروج  در مقابل  ارتش  هاي ژنرال
ديـدارها    و در اغلـب   داشت  اناذع  موضوع  اين  خود نيز به  گيرد. شاه  صورت  آنان  سوي

در   كـرد كـه   و تأكيـد مـي    دانسـت  مـي   خود از كشور را غيرعملي  ، خروج آن  به  با اشاره
و   داخلـي   فشـارهاي   ولي  بزند.   گرانه سركوب  اقدام  به  دست  ، ارتش خروجش  صورت
  در ايران  ضور شاهح  در صورت  را در مهار بحران  موفقيتي  گونه هيچ  احتمال  كه  خارجي

  بختيـار بـه    بدهـد. انتصـاب    از كشـور رضـايت    خـروج   بـه   شد تا شاه  دادند، باعث نمي
،  شـاه   با خـروج   آنان  رضايت  در كنار جلب  از وي  ارتش  حمايت  و لزوم  وزيري نخست
  حفـظ   وم، لـز  بـر آن   آيد. عـالوه   عمل  به  ارتش  افسران  توجيه  براي  شد تا اقدامي  باعث

  ويـژه  ـ بـه    بـود. آنـان    شاه  طرفداران  مشغولي ، ديگر دل ارتش  بودن  پارچه و يك  وحدت
  ارتـش   ي از كشور، شيرازه  شاه  خروج  در صورت  كردند كه سفيد ـ فكر مي   كاخ  مقامات
  نستنها شا  خواهد افزود و نه  ومرج و هرج  امر برناامني  خواهد شد و اين  گسسته  از هم
  هرچـه   پيـروزي   باعث  دار خواهد كرد، بلكه خدشه  حاكميت  تداوم  بختيار را براي  دولت
  اقـدامي   به  زدن  و دست  ارتش  وحدت  حفظ  خواهد شد. لزوم  مذهبي  تر انقالبيون سريع
  بـود و بايـد بررسـي     مطـرح   بـود كـه    ديگري  بختيار، احتمال  شكست  در صورت  قاطع
  نشـدن   موفـق   ماند تا درصورت مي  باقي  پارچه بايد يك  ارتش  كه  صورت  اين  شد. به مي

  كنند. مجموع  بر كشور جلوگيري  انقالبيون  و از تسلط  كار شده به  دست  موقع  بختيار، به



  را بـه   امـور ايـران    آشنا به  آمريكا درصدد برآيند ژنرالي  شد تا مقامات  باعث  عوامل  اين
بختيـار و    و دولـت   شـاه   خـروج   به  ارتش  حمايت  جلب  رستند تا بتواند ضمنكشور بف
  قـاطع   اقدامي  به  دست  مقتضي  ، در موقع ارتش  پارچگي و يك  وحدت  حفظ  لزوم  سپس

  قـول   بـه   كـه   نـاتو در اروپـا ـ بـود. وي      فرماندهي  هايزر ـ معاون   فرد، رابرت  بزند. اين
  ايـران   (نـاتو) بـه    شمالي  آتالنتيك  نيروهاي  فرمانده  معاون  در مقام بارها  محمدرضا شاه

  ويـژه  در كشور به  از ساختار قدرت  نسبتاً جامع  ، شناختي بود   ديدار كرده  و با شاه  آمده
  سـفيد وي   كـاخ   مقامات  . بنابراين شناخت را مي  ارتش  و تقريباً بيشتر سران  داشت  ارتش

  فرستادند.  زده بحران  ايران  دادند و او را به  فوِ تشخيص  مأموريت  براي  گزينه  را بهترين
  گويد: مي  اعزامش  ي و نيز نحوه  تهران  خود به  اعزام  دليل  ي هايزر درباره 

دسـامبر كـامالً ناپايـدار بـود.       اوايل  و اعتراضات  بعد از اعتصابات  شاه  وضع« 
  در تهـران   حضـور شـاه    بودند كه  رسيده  نتيجه  اين  هب  آمريكا و انگليس  سفراي
بـود.    رسـيده   نتيجـه   ايـن   نيـز بـه    كشتار خواهد بود و خـود شـاه    تداوم  باعث

بـود. تـا     شـاه   بعد از خـروج   ارتش  بود، رهبري  مهم  ميان  در اين  كه  موضوعي
، رفتـار   رفت اما اگر مي كرد،  اطمينان  آنان  شد به در كشور بود مي  شاه  كه  زماني
آنهـا    را بـا وفـاداري    ارتـش   هويت  ملت  اينكه  به  شد؟ با توجه مي  چگونه  آنان

  اول  هـدف   آنـان   شاه  پوشش  رفتن  با از بين  شناختند، بنابراين مي  شاه  به  نسبت
نيـز   كردند و فرار آنهـا  از كشور فرار مي  اي گرفتند. مطمئناً عده قرار مي  مخالفان
  ديگـر ممكـن    اي كرد. عده باز مي  [  خميني  ] امام  روي  كشور را به  هاي دروازه

  جمهـور كـارتر بـراي    برپا كنند. رئـيس   نظامي  بود بايستند و بجنگند و كودتاي
بود   امور ايران  آشنا به  مأمور متخصص  وجوي رخدادها، در جست  با اين  مقابله

از   كنـد. در يكـي    را جلـب   ارتـش   ، بتواند سـران  ايران  به  آن  اعزام  تا از طريق
  نشسـته   آلمـان   ) در ستاد خود در اشـتوتگارت  آخر دسامبر (آذر ـ دي   روزهاي

در   ، بنابراين كردم مي  دريافت  ايران  با اوضاع  در رابطه  متعددي  هاي و تلفن  بودم
  ارتش  ستاد مشترك  جونز ـ رئيس   ، ژنرال ژانويه  . در سوم امر قرار داشتم  جريان



.  تو هستي  ايران  به  اعزام  فرد مورد نظر براي  كرد كه  اعالم  من  ـ به  متحده اياالت
. او با  نهادم  را در ميان  بود ـ موضوع   من  رئيس  ناتو كه  ـ فرمانده   هيگ  با ژنرال

  آمريكا با عزيمت  يسياس  فشار مقامات  و تحت  ، در نهايت اوليه  وجود مخالفت
  در ميـان   دفـاع   وزارت  خود را بـا مقامـات    كرد. موافقت  موافقت  تهران  به  من

  كارهـا بـود ـ دسـتورات      گرداننده  كه  وزير دفاع  ـ معاون   دونكن  و ژنرال  نهادم
  . متوجـه  بـروم   ايران  به  محرمانه  صورت  به  كرد كه  داد و توصيه  من  به  مفصلي

  بفرسـتد. مـن    در مورد مـأموريتم   كتبي  قصد ندارد دستورات  واشنگتن  كه  مشد
شـود. بعـد از     داده  زمينـه   در ايـن   مـن   بـه   بايد دسـتور كتبـي    كه  اصرار داشتم

داد و   مـن   را بـه   كلي  جمهور آمريكا دستورات رئيس  زياد در نهايت  جروبحث
  دولـت   وجود يـك   كه  بدهم  اطمينان  تشار  سران  او به  از طرف»  تأكيد كرد كه

  و هم  ايران  مردم  براي  آمريكا باشد، هم  بتواند دوست  كه  و پايدار در ايران  قوي
  بـدون   غيرنظـامي   و دولـت   برخـوردار اسـت    حيـاتي   آمريكا از اهميـت   دولت

  اسـت   ممه  نهايت كند و بي  تواند حكومت طورمؤثر نمي  به  ايران  ارتش  حمايت
آورد   عمل  خود به  و انسجام  تقويت  خود را براي  حداكثر تالش  ايران  ارتش  كه

مـؤثر    و او را در انجـام   شـتافته   مسؤول  غيرنظامي  دولت  يك  ياري  تا بتواند به
  هرچـه   بـود كـه    تأكيـد كـرده    دسـتوراتش   كارتر در پايان».كند  كمك  وظايفش
  ، بـا لبـاس   دسـتورات   ايـن   دريافـت   محض  به  . من بروم  تهران  تر بايد به سريع

  ».  رفتم  تهران  به  رفت مي  تهران  به  كه  با پروازي  و محرمانه  غيرنظامي

  گويد: مي  تهران  سفر هايزر به  ي كارتر درباره  جيمي 
  ارتـش   از وضـع   خواسـتيم  مي  كه  دقيقي  اطالعات  دادن  قادر به  سوليوان  چون 

  .»  فرستاديم  تهران  ، هايزر را به بروان  نبود، با موافقت  باشيم  داشته  ايران

  گويد: سفر مي  اين  ي ـ درباره  آمريكا در ايران  ـ سفير وقت  سوليوان  ويليام 
ـ    نيوسـام   ) از طـرف  مـاه  دي ١٤(  روز اول  هايزر در همان  مأموريت  موضوع« 

با   هيگ  ژنرال  مخالفت  جريان  شد. وي  ابالغ  من  به ـ   وزير امور خارجه  معاون
  سـفيد بـه   در كـاخ   موضـوع   بر سر ايـن   را كه  و تشنجي  و بحران  مأموريت  اين



  بـا ايـن    مخالفـت   در صـورت   خواسـت   نهاد و از من  درميان  وجود آمد با من
  باري  هواپيماي  در يك  شخصي  . روز بعد هايزر با لباس نگويم  چيزي  مأموريت

شـد و مسـتقيماً از     كـرد، وارد تهـران   مـي   حمل  ايران  به  نظامي  وسايل  كه ٧٤٧
  را كـه   دسـتورالعملي   سـپس   آمـد. وي   مـا در سـفارت    اقامت  محل  به  فرودگاه
  اين  داد. دستور كلي  من  بود به  شده  او داده  به  خود در تهران  مأموريت  ي درباره

آمريكـا    تداركاتي  پشتيباني  ي را از ادامه  ايران  نظامي  ر بايد فرماندهانبود: هايز
  خـود را در مراحـل    و همـاهنگي   وحـدت   ها بخواهد كه سازد و از آن  مطمئن
  ي كنـد. وظيفـه    بختيار حفـظ   و استقرار حكومت  از ايران  شاه  عزيمت  حساس

  ». بود  شاه  به  افسران  سوگند وفاداري  ، ترك ديگر وي  مهم

  ايران  از مقامات  يك تقريباً هيچ  بود كه  و مخفي  محرمانه  چنان  تهران  ورود هايزر به 
  گويد: مي  باره در اين  مملكت  فرد اول  عنوان به  نبودند. محمدرضا شاه  مطلع  از ورود وي

هـايزر در    ژنـرال   چنـد روز اسـت    كه  با خبر شدم  با تعجب  ژانويه  در اوايل« 
  فرماندهي  معاون  نبود. بارها در مقام  كوچكي  شخصيت  برد. وي سر مي به  تهران
كـرد.   مـي   يـابي  شـرف   قـبالً تقاضـاي    هـم   و هميشـه   سفر كـرده   تهران  ناتو به
سـفر او در    بود، امـا ايـن    شده  ريزي برنامه  از پيش  هميشه  قبلي  وآمدهاي رفت
  تهـران   در مـورد سـفر او بـه     هـايم  بود. از ژنـرال   فرورفته  كامل  از ابهام  اي هاله

  ». دانستند نمي  بيشتر از من  . آنها چيزي كردم  تحقيق

  بماند. اولـين   در پرده  زيادي  مدت  براي  نبود كه  هايزر، چيزي  چون  فردي  مسافرت 
كرد و   را اعالم  د ويـ خبر ورو   شوروي  كمونيست  حزب  پراوادا، ـ ارگان   ي بار روزنامه

  ي ورزيدنـد. روزنامـه    مبـادرت   آن  پيرامون  انتشار مطلبي  نيز به  تهران  هاي روزنامه  سپس
را منتشـر    ـ خبـر آن    تهـران   از ورود هايزر به  روز پس  ـ سه   ماه دي  در هفدهم  اطالعات
و   تهـران   بـه   ورود وي  يـل تحل  به  و فرانسه  يونايتدپرس  هاي از خبرگزاري  نقل  كرد و به
  هـايزر ايـن    منظـور از اعـزام    بود كـه   نوشته  يونايتدپرس  . خبرگزاري پرداخت  آن  داليل
از بختيار   از آنها در حمايت  بعضي  كه  ايران  تواند بر نظاميان بهتر مي  نظامي  يك  كه  است



  معنـي   كار بـه   اين  بود كه  آورده  هدر ادام  خبرگزاري  نفوذ كند. اين  اند، اعمال مردد مانده
  اساسـي  از قـانون   منظور حمايت  كار به  اين  ، چرا كه نيست  ايران  در امور داخلي  دخالت
  بود.    مداخله  وقت  شد، آن مي  توصيه  وي  بختيار به  دولت  و اگر سرنگوني  است

  ارتـش   هـاي  با ژنـرال   تماس  به  تهران  بعد از ورود به  هايزر بالفاصله  در هر صورت 
ابتـدا    ارتـش   هاي خود قرار داد. ژنرال  و مأموريت  مسافرت  را در جريان  و آنان  پرداخت
در   و بـيش   كـم   اينكـه   بـه   دادند و با توجه  نشان  كشور واكنش  ورود هايزر به  در مقابل
و   از شـاه   نكـردن   ايـت حم  را در راسـتاي   بودنـد، آن   قـرار گرفتـه    وي  مأموريت  جريان

از   دانسـتند. اردشـير زاهـدي    مـي   پهلـوي   رژيـم   بـه   سفيد نسبت كاخ  در ديدگاه  چرخش
  گويد: مي  باره هايزر در اين  و از مخالفان  شاه  اصلي  حاميان

  مملكت  رئيس  ي اجازه  بدون  كه  نداشت  بود و حق  خارجي  ژنرال  هايزر يك« 
و   من  [  آمدند پيش  از امرا  ] ارتش  كشور ما بيايد. بعضي  به  و ارتش  و دولت

او   خواسـت  مـي   حتي  ديگرشان  كند، يكي  او را توقيف  خواست از آنها مي  يكي
او   حـاال ديگـر ديـدن     بودند كه  امر كرده  حضرت اعلي  چون  بزند، ولي  را كتك
،  دوست  يك  عنوان  به  كردم  [  خواهش  ارتش  ] امراي   از آنان  ندارد، من  مانعي

  ». كنند  را حفظ  خودشان  خونسردي

،  ، ارتشـبد طوفانيـان   ارشد نظامي  فرمانده  تا ابتدا با پنج  داشت  هايزر مأموريت  ژنرال 
، درياسـاالر   هـوايي   نيـروي   ، فرمانده ربيعي  ، تيمسار اميرحسين نظامي  خريدهاي  مسؤول
، نـامزد   بـاغي  قـره   و ارتشـبد عبـاس    دريـايي   نيروي  ، فرمانده يالله ميرحبيب  الدين كمال
بـود،    شـده   ديگر از كشور خارج  كه  و ارتشبد ازهاري  ستاد ارتش  رياست  سمت  تصدي

را   آنـان   تـك  تـك   ديـدار كـرد و نظـرات     مجزا با آنـان   صورت  ابتدا به  وي  ديدار كند. 
  كـارتر و نظـرات    جويا شـد و پيـام    شاه  و خروج  مينظا  بختيار، كودتاي  دولت  ي درباره
هـر چهـار     نظـرات   ها ماهرانه مالقات  در اين  كرد. وي  ابالغ  آنان  تك تك  سفيد را به كاخ
هـا و   خـود جويـا شـد و بـا ذهنيـت       مأموريت  هاي سرفصل  ي را درباره  ارشد شاه  ژنرال
  ي همـه   رسـيد كـه    نتيجـه   ايـن   ارها هـايزر بـه  ديد  از اين  شد. پس  آگاه  آنان  هاي ديدگاه



  موارد اتفانظر داشتند:  در اين  ارشد شاه  هاي ژنرال
  شود.  بايد جلوگيري  شاه  ـ از رفتن١ 
  دارند با او بروند.  عالقه  برود، همه  ـ اگر شاه٢ 
  [  فشار بياورد.  خميني  ] امام   اهللا آيت  ـ آمريكا بايد روي٣ 
  عليـه   آن  هـاي  برنامه  پخش  دهد (جلوي  انجام  . كاري . سي . بي بايد با بيـ آمريكا ٤ 
  را بگيرد).  ايران
  .   هاست كمونيست  توطئه  ي نتيجه  ايران  كنوني  ـ ناآرامي٥ 

بـا خـود،     آنـان   كردن  رأي هم  و درواقع  بيشتر با آنان  و رايزني  فكري هم  هايزر براي 
  ايـن   كـردن   جمع  دهد، ولي  فوِ تشكيل  هاي از ژنرال  مركب  كاري  تا گروه  گرفت  تصميم

  خـود اصـرار زيـادي     هـاي  خواست  ، روي از آنان  ، برخي بر آن  بود و عالوه  افراد مشكل
  ، در ديـدار بـا هـايزر در نـوزدهم     هوايي  نيروي  ، فرمانده تيمسار ربيعي  داشتند. از جمله

  اقـدامات   كنترل  جهت  اقدامي  آمريكا هيچ  قرار داد كه  مورد حمله  شدت  ، او را به ماه دي
،  كند   كشور را ترك  آورد كه فشار مي  شاه  به  طور مرتب  دهد و به نمي  انجام  خميني امام
، روز  شـاه   نظـامي   هـاي  ژنـرال   مشـترك   ي جلسـه   هايزر اولين  هاي با تالش  باالخره  ولي

  شـد. هـايزر در ايـن     تشكيل  در دفتر ستاد ارتش  جلسه  زار شد. اولينبرگ  ماه دي  نوزدهم
  قرار داد:  مورد خطاب  گونه را اين  ارتش  هاي ژنرال  جلسه

كنـد و    مراجعـت   تـا اينكـه    خواهد داشت  كشور احتياج  يك  به  حضرت اعلي« 
  و باثبات  آماده  هدف  اين  جا بمانيد و كشور را براي توانيد در اين شما مي  ي همه

  هـدف   اين  به  نيل  با بختيار براي  كه  پيدا كنيم  بتوانيم  هايي راه  كنم كنيد. فكر مي
  ».  كار كنيم

محـور    پـنج   و حـوش   حـول   اغلـب   بيشتر كه  و بررسي  بعد از بحث  جلسه  در اين 
  را بـراي   اي برنامه  كردند كه  شد، درآخر قبول مي  بحث  ارتش  هاي ژنرال  قبلي  درخواستي

  بحـث   حاضـر بـه    حتـي   كه  هايي ژنرال  بود، چرا كه  پيشرفت  يك  كنند. اين  تدوين  اقدام



كردند. هـايزر هـر    مي  مباحثه  شاه  خروج  نبودند، حاال در مورد زمان  شاه  خروج  پيرامون
يـاد  »  بحـران   ي كميته»  نوانبا ع  از آن  كه    ارشد شاه  هاي ژنرال  ي چهار نفره  روز با گروه

بـا    موافقـت   خود، يعني  مأموريت  اهداف  را به  كرد آنان مي  كرد و سعي شد، ديدار مي مي
  كودتـاي   بـه   نـزدن   بختيـار و دسـت    از دولت  ، حمايت ارتش  انسجام  ، حفظ شاه  خروج
  مأموريـت   توضيح  و به  داشت  جلسه  هر روز با آنان  بختيار متقاعد كند. وي  عليه  نظامي
  جلسات  بود. در اين  با خود موفق  آنان  كردن  ورزيد و در همراه مي  مبادرت  آنان  خود به
ـ خسروداد ـ     ساواك  ـ رئيس   مقدم  ايرج  چون  هايي ، ژنرال نفره  پنج  ي كميته  برآن  عالوه
  ابـالغ   آنـان   آمريكـا را بـه    كردند و هـايزر دسـتورات   مي  هوانيروز ـ و... شركت   فرمانده

كـرد   شوند و گوشزد مـي   وارد عمل  خميني  امام  نبايد عليه  كرد كه تأكيد مي  كرد. وي مي
  آنان  به  نخواهد كرد. در عوض  حمايت  عمل  كودتا بزنند، آمريكا از اين  به  اگر دست  كه

اگـر    داد كه مي  اطمينان  آنان  هب  كنند. همچنين  بختيار حمايت  از دولت  كرد كه مي  توصيه
  نشـود، آن   امـور كشـور موفـق     به  دادن را بگيرد و در نظم  انقالبيون  بختيار نتواند جلوي

  تأثير خود را بـر جـاي    جلسات  خواهد كرد. اين  حمايت  نظامي  آمريكا از كودتاي  وقت
  ژنـرال   بودنـد. از جملـه    همگـام   بـا وي   بيشـتر از قبـل    ارتـش   هاي بود و ژنرال  گذاشته

  يـك   مثـل «با هايزر   هايش كودتا بود و بعد از مالقات  سرسخت  از مدافعان  خسروداد كه
  بـود و توانسـته    خود رسيده  هدف  هايزر به  بود. بنابراين  شده  »  زير عادي  سرباز سر به
  نشدن  و پاشيده  تندروانه  اقدامي  به  نزدن  بختيار، دست  از دولت  حمايت  را به  بود ارتش
  سازد.  از كشور فراهم  شاه  خروج  را براي  وادارد و زمينه  ارتش  انسجام

  
   سلطنت  نيابت  شوراي  ـ تشكيل ٥ 
  شد، جايگاه  اصالح ١٣٤٥شهريور  ٩در   كه  اساسي  قانون  متمم  قانون ٣٨  ي در ماده 

  بود:  شده  بيان  گونه اين  سلطنت  شوراي
  سـالگي  بيسـت   سـن   شخصاً بـه   ، وليعهد وقتي و تخت  تاج  انتقال  در صورت« 



را ايفـا كنـد. اگـر      شـاه   شود) وظـايف  مي  محاسبه  شمسي  سال  برسد (بر طبق
  دسـت   را بـه   باشد، شهبانو ـ مادر وليعهد ـ سلطنت    نرسيده  سن  اين  وليعهد به

باشد.   نامزد شده  مقام  آن  به  شاه  ي وسيله به  ديگري  شخص  گيرد، مگر اينكه مي
  (شـوراي   مجلسـين   وزير، رؤسـاي  از نخست  مركب  بايد شورايي  السلطنه نايب
دانا و مشـهور ديگـر را     كشور و چهار شخصيت  عالي ديوان  و سنا)، رئيس  ملي
ـ   السـلطنه  دهد و نايـب   شوند تشكيل مي  انتخاب  السلطنه نايب  ي وسيله  به  كه ر ب

بـر شـورا تـا      را بـا تكيـه    اساسـي  در قـانون   شـاه   وظـايف   اساسـي   قانون  طبق
،  السـلطنه  نايب  يا استعفاي  مرگ  دهد. در صورت مي  وليعهد انجام  سالگي بيست

  كـه   دهـد تـا زمـاني    مـي   را انجـام   السـلطنه  نايـب   وظايف  طور موقت  شورا به
  ». شود  بشورا منصو  توسط  ديگري  ي السلطنه نايب

  بينـي   پـيش   اساسـي   در قـانون   سلطنت  شوراي  تشكيل  براي  راهكار قانوني  بنابراين 
بـود.    شـده   مطـرح   امامي شريف  كار آمدن  روي  از زمان  شورايي  چنين  بود. تشكيل  شده

بـود.    هكرد  خودداري  آن  از پذيرش  شاه  بود كه  ساخته  را مطرح  آن  اميني  ابتدا دكتر علي
تاسـوعا و عاشـورا     بعـد از تظـاهرات    خود بـا شـاه    هاي در مالقات  و نيز سنجابي  اميني
بود.   رد شده  شاه  از طرف  شدت به  بودند كه  كرده  را مطرح  شورايي  چنين  تشكيل  دوباره

پيـدا    تسـكين   ايـران   مـردم   ضدشـاهي   ، احساسـات  از صـحنه   شاه  با خروج  تصور اينكه
  شورايي  چنين  از كشور، تشكيل  خروج  براي  شاه  شدن  مجاب  آن  دنبال  اهد كرد و بهخو

و   را مطالعه  شد تا افرادي  متوسل  اميني  علي  به  خود شاه  هنگام  نمود. در اين  را ضروري
  تشـكيل   شخصاً به  شاه  صورت  اين  كند و به  معرفي  سلطنت  در شوراي  عضويت  جهت
بـود،    روز شايد تنها مشاور معتمد شـاه   آن  كه  اميني  ورزيد. علي  مبادرت  شورايي  چنين

  كـرد. ايـن    ارائه  شاه  شوند به  در شورا برگزيده  عضويت  بايد به  را كه  از افرادي  فهرستي
و   ، دكتـر ايـزدي   آبـادي   ، دكتر علي سحابي  ، يداهللا طباطبايي  بودند از محيط  افراد عبارت

  مهدمينا.   مهندس

  عضويت  براي  بودند كه  نيز از افرادي  و صالح  ، صديقي افراد، سنجابي  بر اين  عالوه 



  در ايـن   عضـويت   را بـه   كرد تا آنان  زيادي  تالش  اميني  بودند. علي  شورا مطرح  در اين
  : گفت  ماه  دي  در نوزدهم  با مطبوعات  اي در مصاحبه  سنجابي  شورا متقاعد كند. كريم

در   ، شـركت  را نپـذيرفتم   شـاه   توسـط   پيشنهادي  دولت  رياست  طور كه همان« 
  ».  پذيرم را نيز نمي  آن  يا رياست  سلطنت  شوراي

،  و خسـتگي   سـن   خاطر كهولت  نيز به  ملي  ي جبهه  ي باسابقه  از رهبران  الهيار صالح 
  قبول  نيز براي  ديگري  خاص  ، داليل بر آن  الوهدر شورا را رد كرد و ع  عضويت  پذيرش
  خاطر عضويت  اين  از كشور نبود، به  شاه  خروج  معتقد به  كه  هم  ، صديقي داشت  نكردن

داد نيـز از   مـي   را انجـام   بـاره  ها در ايـن  رايزني  كه  اميني  . خود علي در شورا را نپذيرفت
  ايـن   داشـتن   بـدون   معتقـد بـود كـه     رد. ويكـ   خـودداري   سلطنت  در شوراي  عضويت
  هاي ها و دسته گروه  ي خود را با همه  تواند ارتباط در شورا) بهتر مي  (عضويت  مسئوليت

ايفا   چنان هم  گرفته  بر عهده  است  ماه  سه  نزديك  را كه  ميانجي  كند و نقش  موجود حفظ
از   كـه   كـرد. وي   در شـورا خـودداري    ضـويت ع  نيز از پذيرفتن  سحابي  دكتر يداهللا كند. 

در شورا را رد كـرد    خود عضويت  با دوستان  مشورت  بود، بدون  انقالب  شوراي  اعضاي
  وي  تصـميم   نيـز از ايـن    آنـان   نهاد كـه   خود در ميان  را با دوستان  موضوع  اين  و سپس
  در شـوراي   عضـويت   ور امـام با دست  سحابي  كه  معتقد است  كردند. دكتر يزدي  حمايت
  گويد: مي  را رد كرد. وي  سلطنت

سـازد.   مـي   مطـرح   انقالب  در شورا را با شوراي  عضويت  بحث  دكتر سحابي« 
  مـاه  دي  و دوم  در بيسـت   با پاريس  تلفني  گوي و    گفت  در يك  استاد مطهري

پيشـنهاد    سـلطنت   ايدر شور  عضويت  براي  دكتر سحابي  آقاي  دادند كه  اطالع
را جويا شـدند.    وجود، نظر امام  پذيرند. با اين نمي  خود ايشان  ، ولي است  شده
گفتنـد:    استفسار شهيد مطهري  در پاسخ  و ايشان  رساندم  امام  را به  پيام  اين  من

دكتـر    آقـاي   چـون   دادنـد كـه    توضـيح   و سپس  نيست  هرگز، هرگز، مصلحت
  ».  نيست  صحيح  سمتي  چنين  ، قبول است  انقالب  ايعضو شور  سحابي

  در شـوراي   عضـويت   قبـول   را نيز به  از روحانيون  كرد تا برخي مي  سعي  اميني  علي 



  آنـان   بودند كه  شريعتمداري  و سيدكاظم  دكتر بهشتي  جمله  از آن  كند كه  تشويق  انقالب
  وگوها با ديگر رهبـران  ها و گفت تماس  سپس كردند.  در شورا خودداري  نيز از عضويت

  را بـه   مخالفان  و از گروه  شد تا افراد موجه  و سعي  يافت  كشور جريان  در داخل  انقالب
افـراد    و از ايـن   قرار نگرفـت   امر مورد موافقت  اين  كنند، ولي  در شورا ترغيب  عضويت

  تشـكيل   ها و لزوم تالش  اين  دنبال  هنشد. ب  سلطنت  در شوراي  عضويت  حاضر به  كسي
  مـاه  دي  و سـوم   بيسـت   هاي روزنامه  ها در نهايت رايزني  از دو هفته  شورا پس  اين  فوري
وزيـر،    بودند از: شـاپور بختيـار نخسـت     عبارت  شورا را منتشر كردند كه  اعضاي  اسامي

، ارتشـبد   ملـي   شـوراي   مجلـس   سنا، جواد سعيد، رئـيس   مجلس  ، رئيس محمد سجادي
  و محمـدعلي   اكبـر سياسـي   ، علـي  تهرانـي   الـدين  ، سيدجالل ستاد ارتش  ، رئيس باغي قره

  سلطنت  شوراي  ـ از اعضاي   باغي قره  نبود. ارتشبد عباس  نهايي  تركيب  اين  . ولي وارسته
  گويد: مي  باره ـ در اين

وجـود    سـلطنت   شـوراي   اعضاي و  تشكيل  ي درباره  زيادي  اخبار و شايعات« 
  شد:   معرفي  گونه شورا اين  ، اعضاي شاه  از خروج  قبل  و در نهايت  داشت

    تهراني  الدين جاللـ٤ـ جواد سعيد ٣  ـ محمد سجادي٢ـ شاپور بختيار ١ 
  شـركت   ، مديرعامل انتظام  ـ عبداهللا٦  دارايي  ، وزير اسبق وارسته  ـ محمدعلي٥ 

    سابق  ، دادستان آبادي ـ دكتر علي٨، وزير دربار  اردالن  ـ عليقلي٧  نفت  ملي
  ».  باغي قره  ـ ارتشبد عباس٩ 

  عضـويت   دايـر بـه    فرمـاني   شاهنشاهي  ي شورا دفتر ويژه  اين  تركيب  از تكميل  پس 
  اولـين   تشـكيل   دربـار بـراي    وزارت  را صادر كـرد و از طـرف    سلطنت  اعضا در شوراي

  نيـاوران   در كـاخ   مـاه  دي  و چهـارم   چهار بعد از ظهـر بيسـت    شورا در ساعت  ي هجلس
  شـده   در نظر گرفته  سلطنت  شوراي  جلسات  تشكيل  براي  كه  آمد. اتاقي  عمل  به  دعوت

حاضر شـدند    شورا در محل  مقرر اعضاي  بود. در ساعت  دفتر محمدرضا شاه  بود جنب
با حضور   محمدرضا شاه  شد. سپس  شروع  رسمي  ي ، جلسه معارفه  مراسم  و بعداز انجام

  : گفت  آن  شورا و وظايف  تشكيل  ي در زمينه  در جلسه



  شـود تـا در مـدت     تشـكيل   سـلطنت   شوراي  بود كه  الزم  اساسي  برابر قانون« 
  دولـت   بترتي  اين  به  دهد. اميدواريم  را انجام  وظايفش  ما، برابر قانون  مسافرت

  را در ايـن   دهـد  ] و [  آرامـش    خاتمـه   و اغتشاشات  اعتصابات  شود به  موفق
  ». كشور برقرار كند

شـاپور    ي اعتمـاد كابينـه    از اخـذ رأي   پس  مقرر شد تا محمدرضا شاه  جلسه  در اين 
،  ينـه اعتماد كاب  شود و روز اخذ رأي  و سنا از كشور خارج  ملي  شوراي  بختيار از مجلس

  شد.  تعيين  ماه دي  و هفتم  بيست  شاه  و خروج  ماه دي  و ششم  بيست
  
  از كشور   شاه  ـ خروج ٦ 
  ي هـايزر ـ فرسـتاده     شـد. ژنـرال    فـراهم  ١٣٥٧  دي ٢٤در روز   سـفر شـاه    مقدمات 

  ي ينهكاب  فهرست  دي ٢٦كرد. شاپور بختيار نيز روز   همراه  رأي  را با اين  آمريكاـ نظاميان
سـنا    مجلـس   تصـويب   بـه   مخـالف   رأي  و تنها يك  موافق  رأي  و نه  با چهل  خود را كه

نيـز    ملي  شوراي  بختيار در مجلس  ي كرد. كابينه  ارائه  ملي  شوراي  مجلس  بود، به  رسيده
ـ   رأي ١٣و   مخالف  رأي ٣٤،  موافق  رأي ١٤٩با   ، درنهايت و بررسي  از بحث  پس ،  عممتن
روز   بختيـار و يـك    ي كابينه  به  اعتماد مجلس  خبر رأي  از اعالم  . قبل اعتماد گرفت  رأي

  بـا سـه    همـراه   كنـد، بنـابراين   مي  كشور را ترك  كرد كه  اعالم  زودتر از موعد مقرر، شاه
  ـ كـاخ    ـ فـرح    از كشور بود) و همسرش  در خارج  ها قبل مدت  (پسر بزرگش  فرزندش

  از كشـور قطعـي    شاه  رفتن  كه  كرد .از روزي  مهرآباد ترك  فرودگاه  سمت  را به  نتيسلط
  ي آمـاده »  تهـران »  رادر فرودگـاه   نظامي  هواپيمايي  دستور وي  به  هوايي  بود، نيروي  شده

، پـرواز كنـد    خـارج   تـأخير بـه    كرد، بدون  اراده  كه  هر زمان  بود تا شاه  داشته  پرواز نگه
  ي آمـاده   تجهيـزات   بـا تمـام    اير) درفرودگـاه   ايران ٧٢٧  هواپيما (جمبوجت  اين  بنابراين

  با شش  كوپتر شاه  هلي  كه  در حالي  صبح  ي دقيقه  و پنج  و چهل  يازده  پرواز بود. ساعت
  فـرود آمـد و شـاه     مهرآباد تهـران   شد، در فرودگاه مي  ديگر اسكورت  كوپتر نظامي  هلي



ـ جواد    مجلس  بختيار و رئيس  و منتظر بازگشت  رفت  در فرودگاه  مقر ويژه  به  بالفاصله
انتظـار،    از سـاعتي   بختيار بودند. پس  ي كابينه  بررسي  در حال  در مجلس  سعيد ـ شد كه 

  بـاغي   نيز تيمسار قره  نظاميان  رسيدند و از طرف  فرودگاه  شاپور بختيار و جواد سعيد به
  كـه   در حـالي   در مهرآبـاد حاضـر شـدند. شـاه      شـاه   كننـدگان   بدرقـه   در جمع  و ربيعي
  سفر خود بـه   دليل  ي درباره  با خبرنگاران  كوتاه  اي رسيد در مصاحبه نظر مي  به  مضطرب
  :   گفت  خارج

  احسـاس   كه  است  ، مدتي بودم  گفته  دولت  اين  تشكيل  در موقع  طور كه همان« 
  از اينكـه   پـس   بـودم   . ضـمناً گفتـه   دارم  استراحت  به  و احتياج  كنم مي  تگيخس

سـفر    . ايـن  رفـت   خـواهم   مسافرت  مستقر شود به  شود و دولت  راحت  خيالم
  . امـروز بـا رأي   كـنم  مـي   تـرك   آسـوان   سوي  را به  شود و تهران آغاز مي  اكنون
بتوانـد    دولت  كه  اميدوارم  است  ا دادهسن  از مجلس  پس  كه  ملي  شوراي  مجلس

  كار، ما بـه   بشود و براي  موفق  آينده  گذاري  در پايه  و هم  گذشته  جبران  به  هم
. اقتصـاد مـا    داريـم   احتيـاج   اشد كلمـه   معناي  به  پرستي  وطن  و حس  همكاري
  براي  بهتري  ريزي  شود و پايه  شروع  شان  عادي  بايد زندگي  بيفتد، مردم  بايدراه
  بر اساس  وظيفه  و انجام  مملكت  وضع  غير از حفظ  ديگري  . سخن بكنيم  آينده
  ». ندارم  پرستي ميهن

  سفر خود تأكيد كرد:  مدت  ي درباره  خبرنگاران  پرسش  به  در پاسخ  سپس  وي 
  ا دقيقاً مشخصر  آن  توانم حاضر نمي  دارد و در حال  من  حالت  به  بستگي  اين« 

  ».  كنم

خـود    گريسـتن   مـانع   سـخت   كه  در حالي  فرا رسيد. شاه  خداحافظي  ي لحظه  سپس 
را   شـاه   خـروج   كـه   كرد. شاپور بختيـار در حـالي    خداحافظي  حاضران  يك  بود، با يك
  اطاعت  ي نشانه  را به  شاه  دست  معمول  سنت  كرد، بر اساس مي  خود تلقي  براي  موفقيتي
  محـل   آورد.در پيرامـون   عمـل   را به  تشريفات  جواد سعيد نيز اين  بوسيد و سپس  محض

نشانگر و   شاه  براي  آمادگي  بود و اين  آماده  و گارد فرودگاه  پرواز هواپيما، گارد سلطنتي



  چنـين   هبود كـ   باري  آخرين  اكنون  هم  بود، ولي  قدرت  در اوج  بود كه  ياد آور روزهايي
  عليـه   بزرگ  بود و ملتي  خورده  قسم  چند ژنرال  شاه  بار فقط  ديد. او اين را مي  تشريفاتي
  جمبوجـت   هواپيمـاي   خـود هـدايت    بـود. شـاه    كـرده   قيـام   اش چندساله  هاي او و ظلم
.  بـي .  بـي   . خبرگزاري شد   روان  مبهم  سرنوشتي  سوي  و به  گرفت  ) را بر عهده (شاهين

بعـد    كـرد و انـدكي    را اعالم  شاه  بود، خبر خروج  فعال  شدت  به  انقالب  در ايام  كه  سي
خبـر، شـهر از     ايـن   كرد. با اعـالم   خبر را اعالم  ظهر، اين  چهارده  ساعت  اخبار سراسري

  وشنها و ر ها و اتومبيل بوِ ممتد ماشين  صدا در آوردن  با به  منفجر شد، مردم  خوشحالي
  بـه   و بـازار و خيابـان    كردنـد و در كوچـه    خـود را اعـالم    آنها خوشـحالي   چراغ  كردن
و   و ميخـك   گاليـل   هاي گل  آزادند. آنان  همه  زدند: اكنون پرداختند و فرياد مي  كوبي پاي

  فـراري   ، شـاه  خميني  همت  دادند: به دادند و شعار مي مي  را تكان  خميني  امام  هاي عكس
  مختلـف   و منـاطق   در ميـادين   و پـدرش   شـاه   هاي مجسمه  نكشيد كه  طول  . چندي شده

  كه  اطالعات  ي . روزنامه خودگرفت  به  ديگر گونه  شد و شهر حالتي  زير كشيده  كشور به
  معمـول   ي رويه  و بر خالف»  رفت  شاه«كرد:   اعالم  شد، با تيتر درشت عصرها منتشر مي

در   قيـد شـد. مـردم     شـاه   ي بار تنها واژه  شد، اين پر طمطرا قيد مي  با القاب  شاه  اسم  كه
پرداختند و شور و شـوِ    راهپيمايي  داشتند به  را در دست  از روزنامه  هايي نسخه  كه  حالي
و   شـادمان   مـردم   سوي  در چند شهر به  نظامي  از واحدهاي  . برخي جا را فرا گرفت  همه

سـرباز    پيوسـتند و هـزاران    تظـاهر كننـدگان    ديگر به  كردند و برخي  تيراندازي  معترض
  داشتند. ژنـرال   مضطرب  نيز حالتي  ارتش  فرماندهان  رفتند.   شان هاي خانه  گريختند و به
  گويد:   مي  ارتش  فرماندهان  حاالت  ي هايزر در زمينه

از   احساسـات   بـود و ايـن    احسـاس از   ) ماالمـال  بحران  ي دفتر (كميته  فضاي« 
  راروي  ارشـد سـرش    از افسـران   . يكـي  لطيفـه   بود تا بازگو كردن  گريه  هق هق
و   از تـرس   متفـاوتي   هـاي  نمـود. نشـانه    كردن  گريه  به  وشروع  گذاشت  ام شانه

ارشـد    هـاي  ژنـرال   گروه  از طرف  كه  باغي  مشهود بود... تيمسار قره  درماندگي



نظـر    بـه   پريـده   . رنـگ  بعـد بازگشـت    بود، چنـدي   رفته  شاه  ي بدرقه  به  شارت
و شهبانو هر دو آشكارا   شاه  كه  خود را بازگو كرد و گفت  رسيد. او ناراحتي مي

  ». كردند مي  گريه

  هـايزر سـعي    و گر چـه   قرار گرفت  و انفعال  ضعف  در موضع  لحظه  از همان  ارتش 
برآيـد.    وي  از دسـت   كاري  بود كه  تر از آن بغرنج  اوضاع  ا متحد كند، ولير  كرد آنان مي

و   شـادي   ، بـه  انقالبـي   شـعارهاي   بـا سـردادن    و آنـان   يافت مي  گسترش  مردم  تظاهرات
شـعار    سـردادن   ها ماندنـد و بـه   در خيابان  تا صبح  پرداختند. در اهواز مردم مي  كوبي پاي
  صـبح   يـازده   سـاعت   و حـوالي   يافـت   گسـترش   تظاهرات  اين  ند. صبحپرداخت  شاه  عليه

  بـه   نفـر دسـت    متجـاوز از هـزاران    گشـودند. در كـازرون    آتـش   مـردم   روي  به  نظاميان
از   كـه   در حـالي   پرداختند. آنـان   انقالبي  شعارهاي  سردادن  زدند و به  خياباني  راهپيمايي
فريـاد    بلنـد كـرده    دست  را روي  بودند، آنان  شادمان  مردم  به  از افسران  چند تن  پيوستن

گفتنـد.   خوشـامد مـي    آنـان   شعارها بـه   و با اين  مبارك  تان ، مقدم زدند: مجاهد ارتشي مي
  راه  ياد بود شـهر بـه    ميدان  سوي  به  چندهزار نفري  هاي در دسته  مردم  درمسجد سليمان

  بـه   فرمانـداري   صـد هـزار نفـر در مقابـل     يك  كشيدند. در قزوين  آتش  را به  افتادندو آن
  شـاه   ي مجسمه  معترض  كردند. در رامسر مردم  را گلباران  پرداختند و سربازان  تظاهرات
  كردنـد. در سـقز مـردم     بختيار را محكوم  با دولت  همكاري  كشيدند و هر گونه  را پايين
ضـد    شـعارهاي   سـردادن   هوا، به  برودت  ا وجود شدتها ريختند و ب خيابان  به  معترض
  و مـردم   پيوسـت   وقـوع   به  هايي  تظاهرات  ديگر نيز چنين  پرداختند و در شهرهاي  رژيم
  پرداختند.   مي  از امام  و حمايت  شاه  از خروج  ، شادماني پهلوي  رژيم  عليه  اعتراض  به

  زيادي  از كشور موفقيت  شاه  كرد با خروج يوار فكر م  كيشوت  دن  شاپور بختيار كه 
  صادر كرد:    ملت  به  خطاب  ، پيامي است  آورده  دست  به

كشـور    توانـد يـك   كشور ما مـي   كه  بفهمانيم  جهانيان  ما به  كه  است  آن  وقت« 
  يـك   عنـوان   و بـه   اساسي  قانون  اتكاي  به  باشد... من  و دموكرات  آزاد، مستقل

  از هرج  جلوگيري  خود براي  و امكانات  اختيارات  از تمام  وزير مسؤول  نخست



شـما    بـه   كـه   حـال   كـرد. در عـين    خواهم  عمل  حقوِ مردم  و تجاوز به  و مرج
خواهنـد    ، مجـازات  حقوِ ملـت   به  متجاوزان  وقت  در اسرع  كه  دهم مي  اطمينان

را   و تخريب  شخصي  انتقام  عظام  آيات  طور كه  همان  كه  خواهم شد، از شما مي
  بـه   گـوش   دل نهـاد و روشـن    پـاك   ايرانيـان   عنوان  اند شما نيز به كرده  محكوم

خود   ي فكر آينده  به  ندهيد و همواره  و غير مسؤول  عناصر مشكوك  تحريكات
  دوسـت   و وطـن   بـا ايمـان    مـردم   كـه   دارم  كامل  باشيد... اطمينان  و فرزندانتان
  بـا قـواي    از همكـاري   نمـوده   درك  حسـاس   روزهاي  مرا در اين  كشور، منطق

  من  نخواهيد كرد. در هر صورت  هستند دريغ  قانون  و حافظ  حاكي  كه  انتظامي
  كشـور را تضـمين    و موجوديـت   ثبـات   كـه   وزيـري   نخست  وظايف  در انجام

  مبارز كه  ايراني  يك  عنوان  داد و به  خواهمن  خود ترديد راه  به  اي نمايد لحظه مي
خير شـما و    دعاي  . باشد كه نمودم  مسئوليت  ، قبول خود را در خطر يافته  وطن

  ». آورد  روسفيد و سربلند بيرون  امتحان  ي مرا از بوته  زمان  گذشت

  مـردم   از آنكـه   كنـد، غافـل    اعالم  مردم  خود را به  پيروزي  خواست  وسيله  اين  و به 
تأكيـد    بـر دو خواسـته    بعـد از آن   تاسـوعا و عاشـورا وچـه     هاي در راهپيمايي  چه  ايران

  . اكنـون  امـام   حضـرت   رهبريـت   بـه   اسـالمي   نظـامي   ) تشكيل٢  شاه  ) خروج١داشتند: 
ودند، خود ب  دوم  ي خواسته  تحقق  در تكاپوي  بود و مردم  پيدا كرده  تحقق  اول  ي خواسته

  مخالفـت   مـردم   بـا خواسـت    كـرد يـا لجوجانـه    نمي  را يا درك  موضوع  بختيار اين  ولي
  كرد.   مي

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سوم  فصل     
  
  
  كشور   به  تا ورود امام  شاه  از خروج 
  



  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
    شاه  و خروج  امام  ـ حضرت ١ 
  انقـالب   ي تپنـده   قلـب   لوشاتو به  در نوفل  اقامتش  روزها محل  آن  كه  امام  حضرت 
  ملـت   بـه   در پيـامي   داد .امام  نشان  از كشور واكنش  شاه  خروج  بود، به  شده  تبديل  ايران
  فرمود:   فرار محمد رضا شاه  تبريك  ضمن

و   با فداكاري  كرديد كه  ثابت  مظلوم  هاي ملت  به  قدم  و ثابت  شجاع  شما ملت« 
  مقصـد، هـر چـه     كـرد و بـه    باشد غلبه  ، هر چه بر مشكالت  توان مي  متاستقا

  ». دشوار باشد رسيد
  كردند:    بيان  گونه  را اين  ها و دستوراتشان برنامه  رئوس  و سپس 

از   دسته  با آن  نظم  حفظ  براي  است  غيور در سراسر كشور الزم  ـ برجوانان  ١« 
كنند و   نيرو همكاري  اند با تمام بازگشته  ملت  آغوش  هب  اكنون  كه  انتظامي  قواي

  و نـاامني   آشـوب   و منحـرفين   بدخواهان  نگذارند كه  و جديت  قدرت  با كمال
  ايجاد نمايند. 

  ادامه  غاصب  و دولت  سلطنتي  رژيم  پر شور عليه  و شعارهاي  تظاهرات  ـ به  ٢ 
نيز   اخالل  و خواهان  نظم  زدن  صدد بر هم در  كه  ) با منحرفين (از درگيري  داده

  كنيد.   جداً جلوگيري
  زودي  بـه   مؤسسـان   مجلـس   انتخابات  مقدمات  ي تهيه  براي  موقت  ـ دولت  ٣ 



  نمايند.   همكاري  ها با آن شود. وزارتخانه مي  معرفي
  ، درجه صبانمن  ، صاحب ، دريايي ، هوايي ، زميني انتظامي  نيروهاي  جميع  ـ به  ٤ 

محمـد رضـا     از حمايـت   دست  كه  كنم مي  و... توصيه  ، ژاندارمري ارتش  داران
  ». گردد، بردارند كشور بر نمي  و به  است  مخلوع  كه  پهلوي

  دادنـد، بـه    انجـام   خـارجي   با خبرنگاران  كه  مطبوعاتي  اي روز در مصاحبه  در همان 
  مـردم   خواسـت   مقابـل   ايسـتادگي   ي درباره  شاه  هاي نرالو ژ  ، ارتش نظامي  بختيار، قواي

  اخطار و تأكيد كردند:  
  خطـايي   يـك   طلبي منفعت  براي  خواهند در ايران مي  كه  اشخاصي  ي بايد همه« 

هـا   اين  وقت  بدانند كه  بكنند، بايد همه  تبليغاتي  بكنند، يك  شلوغي  بكنند، يك
بتواننـد نفـوذ بكننـد.      در آن  كـه   نيست  سابق  ملت  آن  ايران  ، ديگر ملت گذشته
  خواهـد، آن  مـي   را كه  چيزي  آن  سوء بر كنار بايد بشود و ملت  تبليغات  ي همه

  ». بشود  چيز عمل
  

    اربعين  ـ راهپيمايي ٢ 
  حسـيني  اربعـين   ي در آسـتانه   ايران  ملت  به  در پيامي ١٣٥٧  دي ٢٦در   امام  حضرت 
  كردند:    ماعال

  شده  واقع  مرد اسالم  بزرگ  آن  پيروان  اربعين  در خالل  امت  امام  اربعين  امسال« 
اخيـر    و اربعـين   كربالسـت   شـهيدان   پاك  ما امتداد خون  شهيدان  خون  و گويي
بـا    سراسـر ايـران    بـزرگ   ملـت .    اسـت   دالوران  آن  اربعين  ما بازتاب  برادران

خـود را بـا     كنـد و مخالفـت   مـي   را دفـن   نظام  خود اين  و تظاهرات  راهپيمايي
بـار    چندمين  خود را براي  كند و پشتيباني مي  اعالم  غير قانوني  سلطنت  شوراي

  ». كند مي  اعالم  اسالمي  از جمهوري

و   خـود گرفـت    بـه   ناپـذيري  وصـف   و جـوش   ، شهرها جنب امام  فرمان  اين  در پي 
  پرداختنـد. شـوراي    حسـيني   روز اربعـين   بـزرگ   راهپيمايي  تدارك  به  سياسي  هاي گروه



  اين  ها در تدارك گروه  ي بيشتر از همه  مبارز تهران  روحانيت  ي و جامعه  اسالمي  انقالب
كـرد. در    دعوت  انتخابات  حضور دراين  را به  مردم  اي بود و با صدور اطالعيه  راهپيمايي

  بود:    قيد شده  عيهاطال  اين
  آرمـان   نخسـتين   يـافتن   بـا تحقـق    ) مقـارن  (ع  حسيني  روز اربعين  راهپيمايي« 

،  اسـت   در برابر ملت  طاغوت  اضطراري  تسليم  و مبارز؛ يعني  مسلمان  ي جامعه
  صحه  با حضور پرشور خود بر آن  خواهيم مي  اقشار و طبقات  ي از همه  بنابراين
  ». بگذارند

،  يهوديـان   ي ، جامعـه  تهـران   دانشـگاه   علمي  هيأت  ي ، جامعه معلمان  اسالمي  انجمن 
  ي ، جامعــه تهــران  بارفروشــان  سياســي  مبــارزات  ي ، كميتــه تهــران  مقــيم  هــاي كرباليــي
  اعـالم   ضـمن   مشـابه   هـاي  ديگر با انتشار اطالعيه  سياسي  ها گروه و ده  ايران  داروسازان
و   امـام   پيـام   بـه   گفـتن   لبيك  به  را دعوت  ) مردم (ع  حسيني  اربعين  ر تظاهراتد  شركت

در   حضـور گـرم    بـه   مـردم   دعـوت   ، ضمن اهللا طالقاني  كردند. آيت  حضور در تظاهرات
و   تخريـب   بـه   زدن  و دسـت   در تظـاهرات   از ابراز خشونت  خواست  ، از مردم انتخابات
مبـارز    روحانيـت   ي كننـد و جامعـه    خودداري  مؤسسات  به  و يا حمله  رويه  بي  كارهاي
  ، تأكيد كرد:   نظمي از بي  و خودداري  تأكيد بر نظم  ضمن  تهران

و   آزادي  ، اليـق  هسـتيد هشـيار، پيشـرفته     دهيـد ملتـي    خود نشـان   با عمل«... 
  ». باشيد  داشته  از رهبر انقالب  انقالبي  اطاعت  و مقيد به  استقالل

  تأكيد كرد:     و در پايان 
  استقالل  (از تأمين  ايران  ملت  خواست  تأييد و تحكيم  جهت  به  راهپيمايي  اين« 

  اسـالمي   جمهوري  و برقراري  و اجتماعي  فردي  هاي و آزادي  ارضي  و تماميت
  آوردن  اين، بنـابر  شـده   ديده  ) تدارك خميني  امام  اهللا العظمي آيت  رهبري  تحت

ــه ــارد و دادن  هــر گون   ضــد ايــن  در جهــت  كــه  كمونيســتي  شــعارهاي  پالك
تقاضـا    آيـد، بنـابراين   مـي   حساب  به  و انضباط  در نظم  ، اخالل هاست خواست

  ». شود  آميز خودداري تحريك  كارهاي  چنين  به  زدن شود از دست مي



  هـاي  ژنرال  شد و سپس  مطرح  ملي  تامني  شوراي  ي در جلسه  تظاهرات  اين  موضوع 
بـا    پرداختند و درنهايـت   آن  اظهار نظر پيرامون  به  مسؤول  و بختيار و ديگر مقامات  شاه
  :  كه اين  اعالم

آنهـا    از راهپيمـايي   مـردم   احساسـات   به  و با توجه  فعلي  وضعيت  به  با توجه« 
)  ماه دي  و نهم  (بيست  روز اربعين  يماييبا راهپ  كرد، بنابراين  جلوگيري  توان نمي

  ». شود مي  موافقت

  كردند.    اعالم  اربعين  خود را با راهپيمايي  و موافقت 
  هـا ريختنـد و بـا سـردادن     خيابـان   بـه   بار ديگر مردم  ، يك ماه دي  و نهم  روز بيست 

  شـنبه  پنج  ، شب معترض  م، مرد گفتند. در سلماس  لبيك  امام  پيام  ، به ضدشاهي  شعارهاي
  (هفـده   بهمـن   ششـم   ميدان  طرف  ، به نظاميان  توسط  ايجاد شده  هاي با وجود محدوديت

بـا حضـور در     كشيدند و صـبح   را پايين  شاه  ي كردند و مجسمه  ) حركت شهريور فعلي
  و مـردان   نـان ، ز پرداختنـد. در مينـاب    نظاميـان   كـردن   گلباران  شهر به  اصلي  هاي خيابان

  داشـتند، بـه    را در دسـت   و دكتر شريعتي  خميني  از امام  تصاويري  كه  در حالي  معترض
شـد و در    كشيده  پايين  سفيد به  و انقالب  شاه  هاي ، مجمسه پرداختند. در بابل  راهپيمايي
  آميـزي  تـراض اع  ، راهپيمـايي  اطراف  شهر و روستاهاي  صد هزار نفر از اهالي ، يك دامغان

  اصـلي   در ميـدان   با اجتماع  وسپس  چند هزار نفري  هاي در گروه  كردند. در تبريز، مردم
  شـوراي   كـردن   اعـالم   غيرقـانوني   پرداختند و ضـمن   انقالبي  شعارهاي  سردادن  شهر به
در كردنـد.    بيان  اسالمي  خود را از نهضت  با بختيار، حمايت  همكاري  و تحريم  سلطنت

  ي قطعنامـه   كرد و سـپس   سخنراني  مردم  براي  جعفر اشراقي  اهللا شيخ ، آيت تظاهرات  اين
. در  شـد    قرائت  طباطبايي  قاضي  اهللا سيدمحمدعلي آيت  توسط  تظاهركنندگان  اي ماده  ده

و   ماز امـا   حمايـت   بـه   ) و مسجد عتيق (ع  چراغ در شاه  شيراز، صدها هزار نفر با اجتماع
  عظـام   ، آيـات  مـردم   پيشـاپيش   تظـاهرات   پرداختنـد. در ايـن    پهلـوي   با رژيـم   مخالفت

در   مـردم   كردند. در كرمانشاه مي  حركت  محالتي  بهاءالدين  و شيخ  دستغيب  عبدالحسين



  اعـالم   پهلـوي   خـود را بـا رژيـم     مخالفـت   خميني  ازامام  حمايت  ضمن  عظيم  اجتماعي
  امـام   كرد و خواستار بازگشت  سخنراني  جليلي  اهللا عبدالجليل آيت  مراسم  اين كردند. در
و   هشـت   با ديگر شهرها از ساعت  زمان نيز هم  در تهران  كشور شد. تظاهرات  به  خميني
  آغاز شد.    صبح  ي دقيقه  سي
  افتادند و در حـالي   راه  به  آزادي  ميدان  طرف  به  شده  تعيين  مسيرهاي  از طريق  مردم 
  كردنـد، بـه   مـي   حركـت   اهللا طالقـاني  آيت  چون  اي برجسته  ، روحانيون مردم  پيشاپيش  كه

از   ، تصـويري  مـردم   پرداختند. در پيشـاپيش   از امام  و حمايت  پهلوي  رژيم  عليه  اعتراض
  و عـالوه   رار داشتبود ق  شده  نقاشي  اي طرز استادانه  وبه  بزرگ  درقطع  كه  امام  حضرت
  ، دكتـر كـامران   تختـي   پهلوان  ، محمد مصد، جهان شريعتي  از دكترعلي  ، تصاويري بر آن
  در ايـن   كـه   خـورد. چيـزي   مي  چشم به  اسالمي  انقالب  از شهداي  و جمعي  اللهي  نجات

از   فمختلـ   هاي ها و نيز سازمان گروه  حركت  محل  شدن  مشهود بود، مشخص  تظاهرات
  ، چونـان  اصـلي   هـاي  در خيابان  ها در نهايت ها و گروه جمعيت  اين  بود كه  مجزايي  نقاط
  دريـايي   بـه   آزادي  پيوستند و در ميدان مي  ملت  خروشان  ي رودخانه  ، به روان  هاي جوي

  هاييها در پالكارد ها و سازمان گروه  اسم  كه  شدند؛ درحالي مي  مبدل  و جوشان  خروشان
  هـا، اهـالي   بـر گـروه    شد. عـالوه  مي  شد مشخص مي  حمل  جمعيت  جلوي  در صف  كه

  خود را در پالكاردي  ي محله  اسم  كه  در حالي  هايي نيز در دسته  تهران  گوناگون  محالت
بودنـد    داده  تشكيل  خاص  اي نيز دسته  پيوستند. ورزشكاران مي  جمعيت  بودند، به  نوشته
  مـردم   كردند و به  حركت  اصلي  خيابان  طرف  ) به (شهيد شيرودي  امجديه  ورزشگاه و از

  كرد:    موارد زير اشاره  به  توان روز مي  در آن  مردم  پيوستند. از شعارهاي
  اهللا، رهبر فقط  حزب  فقط  / حزب  رهبر ماست  ، خميني ماست  دررگ  تا خون« 

  مظهر عدل  اسالمي  ، جمهوري هر فساد است  عامل ، شاهنشاهي  اهللا / نظام  روح
  بختيـار يـك    ي ، كابينـه  يزيـد اسـت    ي حيلـه   : اين خميني  / فرموده  و داد است

  خميني  توايم  فرمان  به  ، گوش خميني  سرباز توايم  / ما همه  جديد است  ي حيله



  » و....  حسيني  ، تو وارث خميني  / خميني

  خـود را از امـام    بختيـار و حمايـت    ي خود را با كابينـه   مخالفت  وسيله  اين  به  مردم 
  ايـن   ي ـ دربـاره    بريتانيـا در ايـران    پارسونز ـ سفير وقت   كردند. سرآنتوني  اعالم  خميني

  گويد:   مي  تظاهرات
  برگزار شـد و قريـب    گذشته  راهپيمايي  و ترتيب  نظم  با همان  راهپيمايي  اين« 

شـهياد    شهر تـا ميـدان    مركزي  هاي از خيابان  راهپيمايي  نفر در اين  يليونم  يك
  كردند.  شركت  تهران  فرودگاه  ) در نزديكي (آزادي

  چشـم   بـه   نظمـي   بـي   گونـه   نكردنـد و هـيچ    اي مداخله  هيچ  نظامي  نيروهاي 
  ». خورد نمي

  داشـت   جلسـه   ارشـد ارتـش    هاي الژنر  ي نفره  پنج  روز با گروه  در آن  هايزر نيز كه 
  گويد:   مي

  مشـاهده   توانسـتيم  . ما مـي  گرفت  اوج  تظاهرات  ديديم  كه  بوديم  ما در جلسه« 
نظر   به  و منظم  چيز آرام  . همه است  ما پر از جمعيت  اطراف  هاي خيابان  كه  كنيم
  ديده  خميني  اهللا آيت  جا پوستر و عكس  بود و همه  رسيد. سرو صدا معمولي مي
  ». شد مي

مبارز   روحانيت  ي جامعه  از اعضاي  كه  رفسنجاني  هاشمي  والمسلمين  االسالم حجت 
  گويد:   مي  باره  ـ بود در اين  تظاهرات  ي كننده سازماندهي  اصلي  ـ از گروه  تهران

بـود از    بعـد از فـرار شـاه     بـزرگ   تظـاهرات   اولين  كه  جهت  از آن  راهپيمايي« 
  كردند و بـه   شركت  اقشار در آن  ي برخوردار بود. تقريباً از همه  خاصي  اهميت
هـا   بودنـد. ميليـون    در حركت  نبود. همه  تماشاچي  روزها، ديگر كسي  آن  قولي
را زير   ، تهران انقالبي  و فريادهاي  كرده  گره  هاي با مشت  و منظم  متشكل  انسان
  ». در آوردند  لرزه  به  ويشاستوار خ  هاي گام

  اي مـاده   ده  اي قطعنامـه   خود، بـا صـدور و قرائـت     ميليوني  تظاهرات  در پايان  مردم 
  كردند:    اعالم



  سلطنتي  را از مقام  شاه  وخلع  پهلوي  خاندان  سلطنت  بودن  ـ ما غير قانوني  ١« 
  .  داريم مي  المبودند، اع  كرده  غصب  قهريه  ي او و پدر، با قوه  كه
  برقـراري   و خواهـان   دانـيم  را مـردود مـي    شاهنشـاهي   ارتجـاعي   ـ ما رژيم  ٢ 

  بـا رأي   كه  آزاد اسالمي  . جمهوري هستيم  در ايران  اسالمي  جمهوري  حكومت
  كند.  اداره  اسالم  بخش  حيات  تعاليم  را بر مبناي  بر سر كار آيد و مملكت  ملت

قـدر و رهبـر     عالي  مرجع  از طرف  ايران  اسالمي  انقالب  ورايش  ـ باتشكيل  ٣ 
  ايشـان   به  ملت  اعتماد مكررقبلي  رأي  موجب  به  كه  خميني  ، امام ملت  مبارزات
  زودتـر اعضـاي    هـر چـه    كنـيم  مي  درخواست  ، تأييد و از ايشان گرفته  صورت
  را بـه   امـور مملكـت    ا زمامكنند ت  را معرفي  موقت  و حكومت  انقالب  شوراي
  ي مسـير آينـده    تعيين  را براي  عمومي  آراي  به  مراجعه  بگيرند و مقدمات  دست
  سازند.   فراهم  ايران

  مجلسـين   و يـا رأي   غيـر قـانوني    سلطنت  از طرف  بختيار را كه  ـ ما دولت  ٤ 
  .  شناسيم نمي  رسميت  به  بر سر كار آمده  غيرقانوني

  انقـالب   و پشتيبان  در كنار مردم  كه  ارتش  و افسران  داران  ، درجه سربازانـ   ٥ 
  ارتشـيان   ي هستند و ما از همـه   ملت  و احترام  باشند مورد عالقه  ملت  اسالمي

ندهند از آنها   جدا نكنند و اجازه  ملت  ي و اراده  خود را از ملت  كه  خواهيم مي
  اسـتفاده   خـواه  آزادي  مبـارزان   و سـركوب   تهديد ملت  براي  اي وسيله  عنوان  به

  شود. 
  ي دارد و همـه   كـامالً اسـالمي    ماهيت  ايران  ملت  اسالمي  ي و مبارزه  ـ قيام  ٦ 

  تـرين  كـم   بيگانـه   عاملي  هيچ  دارند و به  شركت  صميمانه  در آن  ملت  قشرهاي
و   اســالمي  پاســدار اصــالت  مــا همــواره  و نــدارد. ملــت  نداشــته  اي وابســتگي
  خـواه  آزادي  هاي قشرها و گروه  ي خود خواهد بود و همه  ي مبارزه  يكپارچگي

  دارد.  بر حذر مي  و پراكندگي  را از اختالف
  آنكـه   شـرط   ، بـه  هـا هسـتيم   ملـت   ي بـا همـه    حسـنه   ـ ما خواستار روابـط   ٧ 

  ي توطئـه   هر نوع  نكنند كه  شكنيما كار  قهرمان  ملت  ي در مبارزه  هايشان دولت



  جبـران   ي لطمـه   با آنـان   ايران  و اقتصادي  سياسي  بر روابط  در كار نهضت  آنان
  وارد خواهد كرد.   ناپذيري

تا   و نظاير آن  ، اعتصابات ، تظاهرات مختلف  هاي ما در شكل  ملت  ي ـ مبارزه ٨  
  [  خواهد يافت  ] ادامه   اسالمي  و عدل  حق  و استقرار حكومت  نهايي  پيروزي
،  مبـارزه   مشكالت  در تحمل  راه  در اين  كه  است  كرده  ثابت  ما در عمل  و ملت
  .  اميدوار است  الهي  نصر و پيروزي  ي وعده  و شكيبا و به  پرتوان

  ملـت   ي خانـه   بـه   از رفتن  كه  خواهيم مي  مجلسين  غيرقانوني  ـ ما از وكالي  ٩ 
  بپيوندند.   ملت  صفوف  كنند و به  خودداري

  داخـل   عضـويت   عنوان  به  غيرقانوني  سلطنتي  در شوراي  كه  ـ ما از كساني  ١٠ 
  كنند و بدانند كـه   خود را اعالم  سمت  بودن  غير قانوني  كه  خواهيم اند، مي شده

  اسالمي  قالبان  شوراي  كشور بايد در دست  هاي مسؤوليت  ي همه  از نظر ملت
  ». خواهند كرد  تعيين  خميني  امام  باشد كه

  اقبـال   شـاه   بـا خـروج    پنداشـت  مـي   بختيار بود كه  به  محكم  ، پاسخي تظاهرات  اين 
  دهد.    خود ادامه  حكمراني  به  او خواهدشد و خواهد توانست  متوجه  عمومي

  حـالتي   با او بپردازنـد، بـه    مخالفت  هب  گستردگي  به  كرد مردم نمي  بيني  پيش  كه  وي 
را بشـنود    ها ايرانـي  ميليون  و رساي  واضح  صداي  توانست بود و نمي  دچار شده  پريشان

  ي روزنامـه   بـه   كـه   اي در نامـه   كردنـد. وي  مي  را اعالم  وي  بودن  صدا غيرقانوني يك  كه
  هـاي  بود ـ برحرف   روزنامه  در آن  ندرجم  مطلبي  به  پاسخ  در واقع  ـ كه   نوشت  اطالعات

  ». ماند  خود خواهم  بر جاي  استواري  با كمال»  خود تأكيدكرد كه  قبلي

بـا    كـه   و گـويي   كرد در گفت مي  را رهبري  لوشاتو انقالب  در نوفل  كه  خميني  امام 
  كردند:  بيان  گونه اين  راهپيمايي  خود را از اين  داد، تحليل  انجام  فرانسه  تلويزيون

  اسـت   عمومي  بار رفراندوم  چندمين  براي  كه  است  اين  نظر من  تظاهرات  اين« 
  سلطنتي  شوراي  او را و نه  حكومت  را ـ و نه   سابق  شاه  ـ يعني   شاه  نه  اينكه  به

  رأي  خواهـد و همـين   مـي   اسـالمي   حكومت  ايران  پذيرند و ملت نمي  را ملت



و چيز ديگـر را غيـر از     است  را طالب  اسالمي  حكومت  بر اينكه  است  يعموم
  ». پذيرد نمي  ديگري  ، حكومت نيست  طالب  اين

  

  ها  و واكنش  بازگشت  به  امام  ـ تصميم ٣ 
كردنـد    ، اعالم ايران  ملت  به  خطاب  در پيامي ١٣٥٧  دي ٢٦در   بعد از فرار شاه  امام 
  بـا تلويزيـون    كه  اي در مصاحبه  و سپس  كشور باز خواهند گشت  به  سبمنا  در وقت  كه

  جـا صـالح   در آن  رفتـنم   كه  و ديدم  ديدم  صالح  هر وقت  داشتند تأكيد كردند كه  فرانسه
  در پيـامي   اربعـين   تظـاهرات   با شكوه  دو روز بعد از برگزاري  . ايشان رفت  خواهم  است

تأكيـد    امـام   پيـام   كردند. در ايـن   كشور را اعالم  خود به  ، بازگشت ايران  ملت  به  خطاب
  كردند:

  شـدن   برچيده  خود را به  خواست  كلمه  با وحدت  كه  و شجاعي  شريف  ملت« 
  امـت   امـام   ، در اربعـين  اسـت   جمهـوري   و استقرار حكومـت   شاهنشاهي  نظام

شما اگـر    اسالمي  مقدس  كردند. نهضت  مبار اعال  چندمين  ) براي عليه  اهللا (سالم
  خواهي آزادي  بود، ليكن  گداز توأم جان  هاي و مصيبت  شهيدان  پاك  با خون  چه

  شاهنشـاهي   و رژيـم   رفـت   شد... شاه  ثبت  تاريخ  شما بر جبين  طلبي و استقالل
  ز ديگـري ا  پـس   كردند و يكي  ها را خارج سرمايه  المال بيت  . دزدان فرو ريخت

  را الزم عزيـز تـذكراتي    ملـت   به  با تقدير و تشكر صميمانه  گريختند... اينجانب
  : دانم مي

و   شما باشم  تا در خدمت  پيوندم شما مي  به  زودي  به  شاء ا... تعالي  ان  اينجانب 
  قـدم  و بـا همصـدا و هـم     كوشا بوده  مشكالت  دفع  شما به  ي شجاعانه  با همت
  خداونـد تعـالي    توفيق  به  ... من كنيم  بر فسادها غلبه  اقشار ملت  ي ا همهب  شدن
  سـربازي   سـر شـما بـه     بود و پشت  شما خواهم  در خدمت  از چند روزي  پس

  ». داد  خواهم  خود ادامه

در   امـام   بـا نزديكـان    كـه   ، در تماسي پيام  صدور اين  نيز متعاقب  فرانسه  خبرگزاري 



  در نوفل  هر جمعه  را كه  نماز جمعه  خميني  امام  نمود كه  وشاتو برقرار كرد، اعالمل  نوفل
نيـز    اطالعـات   ي برگزار خواهد كرد. روزنامـه   در تهران  هفته  كرد اين لوشاتو برگزار مي

  كـرد كـه    ـ اعـالم    ـ دامـاد امـام     اشراقي  الدين شهاب  االسالم از حجت  نقل  روز به  همان
  آنـان   اغلـب   كه  نفر همراه  با دويست  روز جمعه  صبح  يازده  ساعت  خميني  امام  تحضر

  خواهند شد.    خواهند بود وارد تهران  خارجي  خبرنگاران

  و مـردم   سراسر كشور را فرا گرفت  و شادي  و جوش  اخبار، جنب  اين  اعالم  در پي 
شـدند.    خبر شـادمان   اين  بودند، از اعالم  ماما  خواستار بازگشت  اربعين  در راهپيمايي  كه

  امـام   از خبر آمدن  خوشحالي  بودند نيز ضمن  در صحنه  از فعاالن  كه  و كساني  امام  ياران
تكـاپو    به  از آنان  بود، شدند و برخي  ايشان  متوجه  كه  و نيز خطراتي  امام  سالمتي  نگران

خواسـتند تـا     امـام   تأخير بيندازد و از اطرافيـان   را به  فرشانكنند س  را قانع  افتادند تا امام
  مـردم   مبـارزات   رهبـري   كه  اسالمي  انقالب  بكنند. شوراي  خطرات  اين  را متوجه  ايشان

رو بـود،   در پـيش   كـه   خاطر خطراتي  به  بودند كه  ، از كساني داشت  دركشور را در دست
  در اين  ديدار با امام  براي  اي نماينده  خواستار فرستادن  حتينبودند و   موافق  تصميم  با آن
  بودند .  زمينه
  گويد:   مي  زمينه  در اين  اردبيلي  اهللا موسوي آيت 

  امـام   رسيد كـه   انقالب  نظر شوراي  شد و به  ) بررسي امام  (رجعت  مسئله  اين« 
  . دقيقاً يادم ندازد بهتر استتأخير بي  دو روز به  را يكي  سفرش  اگر بشود حداقل

  را داد. بـا پـاريس    رأي  ايـن   را دادند يـا اكثريـت    رأي  اعضا اين  ي همه  نيست
آنجـا برسـند     انقـالب   دو نفر از شوراي  دهند يكي  اجازه  امام  كه  گرفتيم  تماس
و شدند   معين  [  هم  دو نفر بروند،  ] افرادي  شدكه  . بعد صحبت ايشان  خدمت

  ». قرار شد بروند  هم

  اعضـاي   . بنـابراين  كشور بازخواهنـد گشـت    به  كردند كه  اعالم  با قاطعيت  امام  ولي 
اهللا  اهللا فضـل  كشـور برآمدنـد. آيـت     بـه   ورود امـام   نيز درصـدد تـدارك    انقالب  شوراي
  امـام   فرمـايي   فتشري  و از مخالفان  كار قرار گرفته  اين  در جريان  كه  محالتي  زاده مهدي



  گويد:   مي  زمينه  كشور بود در اين  به
بياورند.   تشريف  نيست  مصلحت  فعلي  در شرايط  ، امام گفتم  شهيد مطهري  به« 

  هم  مملكت  جريانات  فرمايند و در تمام مي  دارند ادامه  را كه  مبارزه  اينكه  براي
  شود. اگـر االن  اجرا مي  كه  هم  امرشانرسد، او مي  كه  هم  هايشان هستند. پيام  كه

فرمودنـد:    در جـواب   برند. شهيد مطهري مي  را از بين  امام  ناكرده  بيايند، خداي
  اثر نـدارد. امـام    ما در ايشان  و ديگر حرف  را گرفته  خودشان  تصميم  ديگر امام
  ». آورند مي  تشريف  كه  داده  تشخيص

ديدنـد    اقدام  را بهترين  از امام  محض  ها، اطاعت با وجود نگراني  امام  ، ياران بنابراين 
  بر آمدند.   ورود ايشان  مقدمات  و در تدارك

  
    از امام  استقبال  ي كميته  ـ تشكيل ٤ 
و در صـدر    امام  كشور، ياران  به  امام  فرمايي  تشريف  يافتن  بعد از قطعيت  بالفاصله 
  بـه   لـه  ورود معظم  مقدمات  و تدارك  از امام  استقبال  صدد تداركدر  انقالب  شوراي  آنان

نمـود تـا بـا     مـي   ضـروري   اي يـا كميتـه    گروه  منظور، تشكيل  اين  كشور بر آمدند. براي
و نيـز تهديـد و نـا      و اغتشاش  نظمي گيرد و از بي  صورت  استقبال  بهتر اين  ريزي برنامه
مبارز و ديگـر    و روحانيت  انقالب  شد تا شوراي  باعث  ملعوا  شود. اين  جلوگيري  امني
ورزنـد.    مبـادرت   از امـام   اسـتقبال   ي كميتـه   نام  به  اي كميته  تشكيل  به  سياسي  هاي گروه

  ي مبـارز بـود، دربـاره     روحانيـت   ي جامعه  اصلي  روزها از اعضاي  آن  كه  شهيد محالتي
  گويد: مي  كميته  اين  تشكيل  ي اوليه  هاي قدم

زد.   زنـگ   . تلفـن  بودم  استراحت  در حال  در منزل  بعد از اذان  روز صبح  يك« 
كردنـد و    تلفـن   احمـد آقـا از پـاريس     حاج  بود گفتند: ديشب  مطهري  مرحوم

مـا    منـزل   . شما رفقا را خبر كنيد و بـه  اند بيايند ايران گرفته  تصميم  گفتند: امام
  مرحـوم   منـزل   آفتاب  اول  صبح  و رفتم  كردم  از افراد تلفن  بعضي  به  بيايند. من

فكر   كردند و بعد فرمودند: بايد اول  ما ابالغ  را به  امام  پيام  ، ايشان شهيد مطهري



  را تشـكيل   از امـام   اسـتقبال   ي كميتـه   و سـپس   باشـيم   استقرار امام  براي  محلي
  ».  بدهيم

و   از روحـانيون   بـا برخـي    نيز همـراه   شهيد بهشتي  كه بود  در حالي  اين 
بـود.    عنـوان   با همـين   ديگري  ي كميته  ديگر در تدارك  سياسي  هاي گروه

  كـرديم   ) تلفـن  شهيد مطهري  ازمنزل«(گويد:  مي  زمينه  در اين  شهيد محالتي
جا هستند  اين  تاناز دوس  بعضي  بيايند آنجا. گفتند كه  كه  شهيد بهشتي  مرحوم  به

  كنيم  هماهنگ  اينكه  شود... براي دو تا كار مي  كه  كنند. ديديم مي  و دارند مذاكره
  روحانيت  ي افراد جامعه  ي ، بقيه شهيد بهشتي  منزل  رفتيم  مطهري  اتفا مرحوم  به

  ». شد  تشكيل  مركزي  و شوراي  خبر كرديم  مبارز را هم

  روحانيـت   رهبـري   ، بـه  از امام  استقبال  مركزي  ي شد تا كميته مقرر  جلسه  در همين 
  تشـكيل   از امـام   استقبال  بهتر مراسم  هر چه  برگزاري  براي  انقالب  و شوراي  مبارز تهران
مبـارز،    سياسـي   هـاي  هـا و دسـته   گـروه   ي بايد از همـه   تأكيد شد كه  جلسه  شود. در آن

  باشـند. بـراي    حضور داشـته   با كميته  سياسي  هاي بيشتر گروه  هماهنگي  براي  اي نماينده
  ي جلسـه   شـد و اولـين    معرفـي   ومـذهبي   سياسـي   هـاي  از گروه  منظور، نمايندگاني  اين

شـد.    بود، تشكيل  مذهبي  نيروهاي  به  متعلق  كه  رفاه  ي در مدرسه  از امام  استقبال  ي كميته
  انتخـاب   از امـام   اسـتقبال   مركـزي   ي كميتـه   عضويت  به  كه  يسياس  هاي گروه  نمايندگان

  بودند از:    شدند عبارت
     اسالمي  انقالب  باشوراي  ، رابط مطهري  ـ شهيد بزرگوار استاد مرتضي ١ 
     مبارز تهران  روحانيت  ي با جامعه  ، رابط ـ شهيد بزرگوار دكتر محمد مفتح ٢ 
مبـارز    روحانيـت   ي بـا جامعـه    ، رابط محالتي  زاده مهدي اهللا ـ شهيد بزرگوار فضل  ٣ 
     تهران
   ايران  آزادي  نهضت  ، رابط صباغيان  ـ هاشم ٤ 
    اسالمي  ي مؤتلفه  هاي هيأت  ، رابط ـ اسداهللا بادامچيان ٥ 



  )  ايران  مسلمان  مردم  انقالبي  جاما (جنبش  ، رابط سامي  ـ دكتر كاظم ٦ 
    ايران  ملي  ي جبهه  ، رابط حسيني  شاه  ـ آقاي ٧ 
  بازار    ، رابط تهرانچي  ـ آقاي ٨ 
  .  معلمان  اسالمي  انجمن  منفرد، رابط  دانش  ـ علي ٩ 

و   رسـمي   صورت  به  از امام  استقبال  ي كميته  ي جلسه  افراد، اولين  اين  بعد از معرفي 
  جلسه  رئيس  عنوان  به  مطهري  مرتضي، شهيد  جلسه  با حضور اعضا منعقد شد و در اين

  معاونت  عنوان  به  صباغيان  هاشم  شد و مهندس  انتخاب  از امام  استقبال  ي كميته  و رئيس
:  گروه  پنج  شامل  شد كه  تشكيل  اي كاري  هاي ها و گروه شاخه  شد. سپس  برگزيده  كميته

و   داخلـي   ريـزي   ، برنامـه  و تشـريفات   ريـزي   ، برنامه مالي  ، تداركات ، انتظامات تبليغات
  نفر از هر شاخه  نيز با حضور يك  از امام  استقبال  ي كميته  عمومي  بودند. روابط  پذيرايي
  بود از:    ها عبارت شاخه  اين  كاري  ي و محدوده  شد. مسئوليت  تشكيل

هـا،   تكثيـر اعالميـه    شـامل   امور تبليغـات   ي كليه  : انجام تبليغات  ي ـ شاخه  ١« 
  ي و كميتـه   امـام   ي لحظـه   بـه   لحظه  نظرات  نقطه  ها، ابالغ پيمايي حضور در راه

  شعارها.  و تهيه  مردم  به  استقبال
و   اسـتقبال   ي كميته  ي جانبه همه  امنيت  و تأمين  : مراقبت انتظامات  ي ـ شاخه  ٢ 

مسـير    هـا و انتظامـات   پيمـايي  راه  انتظامـات   و تنظـيم   اسـتقبال   ي كميته  اطراف
  ي از مسـاجد و ائمـه    جسـتن   زهرا با يـاري   تا بهشت  از فرودگاه  امام  حضرت
  مساجد.   مؤمن  و نيروهاي  جماعات

:  شـامل   استقبال  ي كميته  تداركاتي  نيازهاي  ي كليه  :تأمين تداركات  ي ـ شاخه  ٣ 
  ي كليـه   بلنـدگو و... بـراي    ، تهيه مالي  اناتامك  ي كليه  ، تأمين مواد غذايي  تأمين

  .  از امام  استقبال  ي كميته  فعال  واحدهاي
  ورود امـام   بـراي   ريزي برنامه  و تنظيم  : تهيه تشريفات  ريزي برنامه  ي ـ شاخه  ٤ 
  نشسـتن   ي از لحظـه   ريزي برنامه  ، مسؤول رفاه  ي كشور تا استقرار در مدرسه  به

وارد   از امـام   و خيـر مقـدم    استقبال  براي  كسي  چه  و اينكه  ر فرودگاههواپيما د



  و استقرار نيروهاي  ، تنظيم فرودگاه  سالن  داخل  هاي برنامه  ي هواپيما بشود، تهيه
  زهرا و...  تا بهشت  از فرودگاه  امام  بردن  براي  ماشين  ي ، تهيه سالن  داخل

  بـراي   فـرد يـا افـراد مسـؤول      كردن  : مشخص اخليد  ريزي برنامه  ي ـ شاخه  ٥ 
  بـراي   كـارت   ي ، تهيه داخل  انتظامات  هاي تيم  ريزي و برنامه  امور، تعيين  ي كليه

  » افراد و...

، سـتاد   كميتـه   بـا رئـيس    شد و همـراه   فوِ معين  هاي از شاخه  هر يك  مسؤالن  سپس 
  شد:    تكميل  صورت  اين  به  از امام  استقبال  ي كميته  مركزي

   ، رئيس مطهري  اهللا مرتضي  ـ آيت ١ 
  گو ، سخن دكترمحمد مفتح  اهللا ـ آيت ٢ 
    انتظامات  ي شاخه  ، مسؤول تهرانچي  ـ علي ٣ 
    وتشريفات  ريزي  برنامه  ي شاخه  ، مسؤول صباغيان  ـ هاشم ٤ 
     تداركات  ي شاخه  ، مسؤول حسيني  شاه  ـ حسين ٥ 
     تبليغات  ي شاخه  ، مسؤول ـ محمد توسلي ٦ 
     داخلي  ريزي  برنامه  ي شاخه  منفرد، مسؤول  دانش  ـ علي ٧ 
  دادنـد كـه    را تشـكيل   كـاري   هاي خود، گروه  در اقدامات  تسهيل  ها براي شاخه  اين 
  ديمهـ   چـون   افـرادي   بـا عضـويت    داخلـي   تبليغـات   هـاي  گروه  به  توان مي  جمله  ازآن

،  ، محمـد واحـدي   الجـوردي   ، مرتضي عطري  فر، عباس ، محمود مرتضايي سعيدمحمدي
  ، مهنـدس  اسـداهللا بادامچيـان    شعار با عضـويت   و گروه  پناه  يزدان  ، عباس غيوران  مهدي
  هـاي  كرد. ديگـر گـروه    و... اشاره  بهرامي  راستگو، مرتضي  ، حسن نيكنام  ، كاظم اي هزاوه
  بودنـد: از گـروه    بودنـد عبـارت    مربوط  اصلي  ي شاخه  از پنج  يكي  به  هر يك  كه  كاري

و تصـوير    صوت  و... گروه  رضايي  و رحيم  ، دانشيان فقيهي  مهدي  با عضويت  تأسيسات
  و...، گـروه   اعـراب   ، مهـين  افراشـته   ، عبـاس  تـوكلي   ، مهـدي  خوانساري  علي  باعضويت
  و... گـروه   بازرگـان   ، عبـدالعلي  جعفـري   ، مهـدي  چمـران   بـاس ع  با عضويت  مطبوعات



  و... گـروه   ، كريميان توسلي  خو، مهندس  ، صالح اسدي  بني  حسين  با عضويت  انتشارات
زرگـر،    دكتـر موسـوي    با عضويت  پزشكان  ، گروه هاشمي  مهندس  با عضويت  تلويزيون

فرد،   مهدوي  عاليه  چون  افرادي  با عضويت  كستل  و... گروه  ، عارفي ، عالي بخش  فياض
  كرد.    و... اشاره  حسيني  بند، فخرالدين  عالقه  ، حسن سرابي حبيبي  اقدس
  و متحد شـروع   منسجم  صورتي  به  زماني  ها باوجود محدوديت ها و گروه شاخه  اين 
  ي اسـتقرار كميتـه    شدند. محل  مشغول  از امام  استقبال  مقدمات  تدارك  كار كردند و به  به

  چـون   مدرسه  آن  امناي  هيأت  توسط  بود كه  رفاه  ي نيز در مدرسه  از امام  استقبال  مركزي
  اين  . انتخاب قرار گرفت  در اختيار كميته  رفسنجاني  ، شهيد باهنر و هاشمي شهيد بهشتي

  امـام   كـه   خـاطر شـرايطي    بود، به  اماماز   استقبال  مركزي  ي كميته  اقدام  اولين  كه  مدرسه
  كـه   بودند مكاني  بودند تأكيد كرده  داده  كه  در دستوري  شد. امام  بود انتخاب  كرده  تعيين

  شود بايد:   مي  تعيين  مقر ايشان  عنوان  به
  شـمال   در محـالت   باشد، يعني  شده  واقع  تهران  مردمي  از نقاط  ـ در يكي  ١« 

  يا دور از مركز نباشد.  و  تهران
  داشـته   ومردمي  عمومي  ي و جنبه  نبوده  خاصي  شخص  به  متعلق  مكان  ـ اين  ٢ 

  باشد. 
  ». باشد  داشته  نزديكي  اسالمي  نهضت  مركز با اهداف  اين  فعاليت  ـ نوع ٣ 

  تعلـق   روحـانيون   بود و به  مردمي  در مكاني  رفاه  ي مدرسه  اينكه  به  با توجه  بنابراين 
و مقـر    اسـتقبال   ي مقر كميتـه   عنوان  ، به قرار داشت  اسالمي  نهضت  و در راستاي  داشت
  كوچـك   مدرسـه   اين  اينكه  به  شد. با توجه  كشور انتخاب  به  فرمايي  بعد از تشريف  امام

بـود و اتفاقـاً     هرفـا   ي در كنار مدرسـه   ، كه علوي  ي ، مدرسه داشت  اندكي  بود و امكانات
بـا    ) و يـارانش  (عالمـه   اصغر كرباسـچيان   علي  چون  مذهبي  نيروهاي  دست  به  آنجا هم
  شد؛ بنـابراين   معين  مقر امام  عنوان  شد، نيز به مي  بود و اداره  شده  تأسيس  مذهبي  اهداف
شـد، كمبـود    يمـ   نگرانـي   باعـث   ميـان   دراين  كه  ديگري  شد. موضوع  حل  مكان  مشكل



و   داشـت   تلفـن   دو خـط   در مجمـوع   رفاه  ي و نيز برِ بود. مدرسه  تلفن  از قبيل  امكانات
  مشـكالتي   بابـت   ، از ايـن  نبود، بنـابراين   كميته  اقدامات  جوابگوي  آنجا هم  برقي  سيستم
  گويد:   مي  زمينه  منفرد در اين  دانش  شد، علي مي  بيني  پيش

  ي و كميتـه   بودنـد تـا رهبـر انقـالب      آمده  تهران  به  تهران  بزرگ  يعلما  تمام« 
آمدنـد تـا    مي  رفاه  ي مدرسه  هر روز به  سياسيون  ي دهند. همه  را ياري  استقبال
جويـا    اسـالمي   بـزرگ   نهضـت   اين  از سرنوشت  وهم  داشته  مركز ارتباط  بااين

  تلفـن   . دو خـط  را بيشـتر كنـيم    رفاه  ي مدرسه  امكانات  كه  شوند. مجبور بوديم
  در مدرسه  نبود. مجبور بوديم  مردمي  سريع  ارتباطات  پاسخگوي  رفاه  ي مدرسه
  و خـارجي   داخلي  خبرنگاران  . سيل را ايجاد كنيم  با جهان  ارتباطي  هاي سيستم

  كمـك   خـاطر بايـد از مـردم    همـين   بـود. بـه    روان  اسـتقبال   ي كميتـه   سوي  به
در اختيـار    رايگـان   صـورت   بـه   هـا تلفـن   ، ده ما از مردم  . با تقاضاي گرفتيم مي

  الزم  هـاي  سيسـتم   مخـابرات   شـركت   و بالفاصـله   قرار گرفت  استقبال  ي كميته
  اعتصـابي   كارمنـدان   . بـا همكـاري   مستقر ساخت  رفاه  ي را در مدرسه  ارتباطي
  چند روز توانسـتيم   و ما ظرف  يافت  مركز گسترش  كار اين  تدريج ، به مخابرات

نيز   مدار بسته  تلويزيون  سيستم  آنان  . با همكاري كنيم  تهيه  مركز تلكس  آن  براي
  ». شد  ) نصب رفاه  ي (مدرسه  از امام  در مركز استقبال

  كـل   نقـرار داد   پوشـش   و نيـز تحـت    خدمات  تسهيل  براي  از امام  استقبال  ي كميته 
را   تهـران   تمـام   آن  از طريـق   بود كه  وجود آورده  را به  منظم  ارتباطي  ي شبكه  يك  تهران

  گويد:   مي  زمينه  در اين  . شهيد محمد كچويي خود داشت  زير پوشش
دو نفر   و در هر منطقه  بوديم  كرده  تقسيم  گانه  دوازده  مناطق  را به  شهر تهران« 

  . بيسـت  يافـت   افزايش  منطقه  بيست  به  مناطق  اين  و سپس  داشتيم با ستاد  رابط
  بـود انتخـاب    دهـي  و سـازمان   مطالـب   سـريع   انتقال  قادر به  نفر از افراد را كه

نفـر در    بيسـت   از ايـن   . هر يـك  فرستاديم مي  گانه  بيست  مناطق  و به  كرديم مي
نفـر نيـز     پانزده  و اين  رداعتماد را انتخابنفر از افراد مو  خود پانزده  ي محدوده
هـزار نفـر در     بـر سـه    بالغ  ترتيب  اين  كرد. به مي  نفر را انتخاب  پانزده  هر يك



  بـه   سـتاد بعـد از جلسـات     بودند. دسـتورات   از امام  استقبال  ي با كميته  ارتباط
را   دستورات  رابطي  صورت  مذكور نيز به  ي رسيد و كميته مي  انتظامات  ي كميته

  يـك   ظرف  كرد و در حقيقت مي  تر منتقل پايين  هاي ديگر و گروه  هاي شاخه  به
    ». برقرار كند  هزار نفر تماس  قادر بود با سه  ساعت

  نقـاط   تمـام   بـه   از امـام   استقبال  مركزي  ي كميته  تصميمات  زماني  در اندك  بنابراين 
  گرفتند.   قرار مي  استقبال  مركزي  ي كميته  تصميمات  در جريان  آنانشد و  مي  ابالغ  تهران
  و تـأمين   امام  از جان  ، حفاظت از امام  استقبال  ي كميته  كارهاي  ترين از حساس  يكي 
  از سـازمان   زيـادي   هاي بود. گروه  رفاه  ي مدرسه  كشور تا ورود به  از ورود به  امام  جاني

  مسـئوليت   گرفتن  عهده  به  خواهان  و... همه  ، موحدين صف  هاي تا گروه  خلق  مجاهدين
  ، انتخـاب  شـد و در نهايـت    بحـث   اسـتقبال   ي امر در كميتـه   بودند. اين  از امام  حفاظت
  سـپرده   اسـتقبال   ي كميته  و انتظامات  تداركات  ي شاخه  به  امام  از جان  حفاظت  مسئوالن

  گويد:   مي  زمينه  در اين  استقبال  ي كميته  از اعضاي  وستد رفيق  شد. محسن
  روز هنگـامي   يك  بود، ولي  ما واگذار شده  به  امام  از جان  حفاظت  مسئوليت« 
گرفتند و   تماس  ، از پاريس داديم مي  را تشكيل  امام  محافظان  گروه  ما داشتيم  كه

بـود    در حالي  واگذار كنيد. اين  خلق  ينمجاهد  را به  از امام  محافظت  گفتند كه
  مسـئوليت   كـه   از شهيد محمد بروجردي  و حتي  بوديم  كرده  ريزي  ما برنامه  كه

كار مـا را    تا در اين  بوديم  كرده  دعوت  داشت  را بر عهده  صف  توحيدي  گروه
  بـه   امام  حفاظت  . از واگذاري كرديم  مخالفت  قضيه  ما با اين  كند، بنابراين  ياري

  از اين  من  شناخت  مخالفت  اين  از داليل  . يكي كرديم  خودداري  خلق  مجاهدين
  آشنا بـودم   آنان  هاي با افكار و عقايد و ديدگاه  بودم  در زندان  كه  بود. من  گروه
  يـن بـر ا   خلـق   مجاهـدين   نداشتند. ولي  را قبول  اصالً امام  آنان  كه  دانستم و مي

  آنـان   بـه   امـام   از جـان   حفاظت  ورزيدند كه اصرار داشتند و تأكيد مي  موضوع
از   اسـتقبال   ي روزها در مقر كميتـه   آن  كه  انقالب  شوراي  واگذار شود. بنابراين

  ايـن   را بـه   اي كنـد كميتـه    را حـل   اختالف  اين  اينكه  بود، براي مستقر شده  امام



بينـا و    تـوكلي   شود. ابوالفضـل   گيري تصميم  زمينه  در اين داد تا  منظور تشكيل
  خودمـان   مخالفت  بودند. ما داليل  كميته  اين  از اعضاي  صباغيان  هاشم  مهندس
كردند   خود را مطرح  نيز داليل  خلق  و مجاهدين  نهاديم  در ميان  كميته  اين  را به

  را به  از امام  حفاظت  شد كه  و قانع  يرفتما را پذ  مزبور داليل  ي كميته  تا اينكه
  ». واگذار نكند  خلق  مجاهدين

  گويد:   مي  باره  نيز در اين  صباغيان  هاشم  مهندس 
  كـل   بودنـد و اصـرار داشـتند كـه      امـام   از جـان   خواستار حفاظت  مجاهدين« 

امر قرار شـد تـا     اين  باشند. براي  داشته  عهده  را به  و امنيتي  حفاظت  مسئوليت
كردنـد   اصرار مي  . آنان ديدار كنم  خلق  مجاهدين  از سران  خياباني  با موسي  من
  كـافي   كـار از آمـادگي    ايـن   بـراي   انـد، بنـابراين   داشته  مسلحانه  مشي  چون  كه

  آمـده   رفـاه   ي مدرسـه   به  مذاكره  براي  وقتي  خياباني  موسي  برخوردارند و حتي
نيـز    خلـق   مجاهـدين   سـازمان   مقابـل   بود. گـروه   آمده  چند محافظ  اهبود، همر
برخـودار    انـد و از آمـادگي   بـوده   در زندان  آنان  نيروهاي  كردند كه مي  استدالل

  ». كرد  مخالفت  آنان  به  از امام  كار حفاظت  با واگذاري  كميته  نيستند و در نتيجه

تا   از فرودگاه  مسير امام  و نيز كنترل  امام  از حضرت  حفاظت  مسئوليت  ترتيب اين  به 
  هـم   واگذار شد و آنان  استقبال  ي كميته  انتظامات  ، به و رفاه  علوي  زهرا و مدارس بهشت

  برگزيدنـد. تـيم    از امـام   حفاظت  و تيم  گروه  فرمانده  عنوان  را به  شهيد محمد بروجردي
  و تقسـيم   بـا هـم    همـاهنگي   داشـتند تـا ضـمن     آمـوزش  و نيـز   سـالح   نياز به  حفاظت
منظـور ابتـدا افـراد      اين  كنند. به  خودداري  امام  عليه  خطري  ها از بروز هرگونه مسئوليت

  آمـوزش   بـه   جداگانـه   شـدند و هـر گـروه     تقسيم  نفري  پانزده  هاي گروه  به  حفاظت  تيم
بگيرد. اكبر   را بر عهده  از كار حفاظت  بخشيشد تا   موظف  هر گروه  . همچنين پرداخت
  استقبال  ي كميته  حفاظت  تيم  كاري  ي برنامه  ي ـ در زمينه   حفاظت  تيم  ـ از اعضاي   براتي
  گويد: مي

  اسـتقبال   ي كميتـه   حفاظت  تيم  به  كه  مردمي  نيروهاي  آموزش  ي جلسه  اولين« 



آغاز   دوست و رفيق  عراقي  با حضور آقايان انصار و  ي بودند در حسينيه  پيوسته
  نيروهـا در منـازلي    ـ به١قرار زير مقرر شد:   ما به  هاي و مأموريت  شد. وظايف

را در   ديـده   افـراد آمـوزش  ــ ٢.  دهـيم   گيرد آموزش در اختيار ما قرار مي  كه
.  ر كنـيم مسـتق   حسـاس   هاي ـ آنها را در مكان٣.  بدهيم  سازمان  منظم  هاي گروه
هـا در   از تـيم   شـد. هريـك    تشـكيل   تيم  تا هشت  منظور حدود شش  اين  براي
،  امنيتـي   مسـائل   رعايـت   بـراي   ديدنـد و حتـي   مي  آموزش  جداگانه  هاي كالس

  . كنيم  بارعوض  را هر چند يك  آموزشي  هاي مكان  شديم مجبور مي
  ها توسط ماشين  اين  اغلب  بود كه  يافته  اختصاص  ها ماشيني از تيم  هريك  براي 

نفـر ديگـر     و سـه   راننـده   يك  هم  شد. در هر ماشين مي  تهيه  دوست رفيق  آقاي
و دو نفـر    گرفـت  قـرار مـي    جلو كنار راننـده   در صندلي  تيم  فرمانده  بودند كه
و محمـد    گرفتنـد... مـن   قـرار مـي    ماشـين   عقـب   هـاي  در صندلي  تيم  اعضاي
  مـن   شـب   . قرار شد يك بوديم  نظامي  و برخوردهاي  مأمور حفاظت  يبروجرد

  ».  ديگر محمد بروجردي  و شب  بگيرم  ها را بر عهده نيروها و تيم  سرپرستي

  نيـز از طريـق    مشـكل   بـود. ايـن    حفاظت  تيم  اعضاي  ي ، ديگر دغدغه سالح  ي تهيه 
  در روز تظـاهرات   قـم   شد؛ مثالً مـردم   تأمينبود   مردم  در دست  كه  هايي سالح  واگذاري
  بودنـد تعـدادي    ها استقرار يافته در كنار چهارراه  كه  نظامي  هاي پست  به  ، با حمله اربعين
قـرار    استقبال  ي كميته  حفاظت  ها در اختيار تيم سالح  بودند و اين  آورده  دست  به  سالح
و   صـوتي   سيستم  شد. برقراري  نيز حل  استقبال  ي هكميت  حفاظتي  مشكل  . بنابراين گرفت
  بـا يكـديگر، از ديگـر مشـكالت      حفاظتي  تيم  طور اخص  و به  استقبال  ي كميته  راديويي
  تـدارك   بـه   زمينـه   در ايـن   برِ و راديـو و تلويزيـون    ي از افراد اداره  بود. برخي  حفاظتي

زهـرا   و بهشـت   ، فرودگـاه  امـام   توقـف   هـاي  محـل   صـوتي   سيسـتم   و نيز تنظيم  سيم بي
  در آن  كه  انقالبي  عطار از كارمندان شيخ  و حسين  برِ   ي از اداره  پويان  پرداختند. مهندس

  حفاظـت   در اختيار تـيم   سيم بي  بود، چند دستگاه  شده  اخراج  از راديو و تلويزيون  زمان
  صـوتي   ، پوشـش  حيـدري   مهنـدس   وسيما چونصدا  ديگر از كارمندان  قرار داد و برخي



  .  گرفت  زهرا را بر عهده بهشت

  اسـتقبال   امام  از حضرت  خاصي  با تشريفات  گرفت  ، تصميم از امام  استقبال  ي كميته 
  كـوپتر از فرودگـاه   هلي  از طريق  ، امام كرده  ها را چراغاني خيابان  كه  صورت  اين  كند، به

انديشـيد   مي  الهي  واالي  اهداف  صرفاً به  كه  امام  حضرت  شود؛ ولي  منتقلزهرا  بهشت  به
  مخالفـت   اسـتقبال   ي كميتـه   تصـميم   ورزيد، با ايـن  مي  خودداري  تجمالت  و از هرگونه

  گويد: مي  باره در اين  در پاريس  امام  پور، از ياران فردوسي  ورزيد. اسماعيل
  اسـتقبال   ي كميته  گرفتند. فرمودند كه  تماس  تهران از  روز شهيد بهشتي  يك«  

بسـيار    ) اسـتقبال ١:  اسـت   گونه اين  كه  ديده  تدارك  هايي برنامه  ورود امام  براي
) ٢كـرد.    خـواهيم   پهـن   مهرآباد را قالي  خواهد بود و فرودگاه  و گسترده  عظيم

كوپتر  با هلي  زياد جمعيت  زدحامخاطر ا  را به  ) امام٣.  كنيم مي  شهر را چراغاني
  ناراحت  داديم  انعكاس  امام  موارد را به  اين  رساند. وقتي  زهرا خواهيم بهشت  به

از   اي طلبـه   كنند؟ يـك   را وارد ايران  خواهند كورش شدند و فرمودند: مگر مي
بـا    من  اينكه  كشور برگردد، ضمن  خواهد به مي  و حاال همان  شده  كشور خارج

  مردم  و پاي  زير دست  ولو اينكه  رفت  زهرا خواهم تا بهشت  از فرودگاه  ماشين
  ».  شوم  له

را   اسـتقبال   مراسـم   تجمـل   مجبور شد تا بـا كمتـرين    استقبال  ي كميته  ترتيب اين  به 
  امور باشد.  مسيرها و انتظام  و در حد كنترل  برگزار كند و صرفاً استقبال

نيـز در    ديگـري   اسـتقبال   ي ، كميتـه  در تهران  شده  تشكيل  استقبال  ي ر كميتهب  عالوه 
  بالفاصـله   امـام   كردند كه فكر مي  قم  مقيم  و علماي  بود. روحانيون  شده  تشكيل  شهر قم

نيـز    در قـم   از امـام   اسـتقبال   ي كميته  ، بنابراين خواهند رفت  قم  كشور به  بعد از ورود به
  در ايـن   در قـم   از امـام   استقبال  ي كميته  از اعضاي  خميني  مسعودي  اهللا شد. آيت  لتشكي
  گويد: مي  زمينه

خواهنـد آمـد،     قم  ، مستقيماً به ايران  به  در بدو ورودشان  امام  كرديم مي  خيال« 
شـد    تشكيل  در قم  از ايشان  استقبال  ي ، كميته ايران  به  از ورود امام  قبل  بنابراين



فعالً   امام  بود. بعداً خبر رسيد كه  محمد يزدي  اهللا آيت  ظاهراً در منزل  و مركز آن
  ». شد  منتقل  تهران  به  استقبال  ي كميته  درنگ خواهند كرد. بي  اقامت  در تهران

و نيـز    در تهـران   اقامـت   بـه   امـام   از تصـميم   يافتن  مزبور با اطالع  ي ، كميته بنابراين 
  شد.  منتقل  تهران  به  از امام  استقبال  ي ، كميته در تهران  استقبال  ي كميته  تشكيل

  كشور   به  از ورود امام  جلوگيري  آمريكا براي  هاي ـ تالش ٥ 
  با فرستادن  شود. آنان  بختيار تثبيت  بود تا دولت  بر اين  اهتمامش  آمريكا تمام  دولت 

  را بـه   سـازند و آنـان    را بـا بختيـار هماهنـگ     بودند تا ارتش  كرده  سعي  تهران  هايزر به
از   شـاه   بودند تـا بـا خـروج     كرده  ديگر سعي  كنند. از طرف  از كشور راضي  شاه  خروج

  دولـت   صرفاً موفقيت  آنان  هدف  سازند، ولي  بختيار فراهم  موفقيت  را براي  كشور زمينه
 ١٣٣٢در مـرداد    بودنـد كـه    اقدامي  در سوداي  بود. آنان  قضيه  تصور  بختيار بود و اين

  ، بـا ايـن   شـاه   و بعد بازگشت  اوضاع  از كشور، تثبيت  شاه  خروج  بودند، يعني  داده  انجام
دهنـد.    را انجـام   اقدام  اين  قانوني  با صورتي  بلكه  نظامي  با كودتايي  بار نه  اين  كه  تفاوت
در   كشور. آنان  به  از ورود امام  كرد مگر با تأخير و جلوگيري پيدا نمي  ا امكانه نقشه  اين

از   ، جلـوگيري  جريـان   ايـن   بعدي  هاي گام  به  يافتن  بودند و دست  شده  موفق  اول  هدف
  كشور نيـز دسـت    به  از ورود امام  جلوگيري  ي در زمينه  كشور بود، بنابراين  به  ورود امام

  از اين  كشور ايجاد كنند. يكي  به  در ورود امام  مانعي  كارهايي كار شدند تا با اتخاذ راه  به
را   آن  بينـي  ، پـيش  بازگشـت   بـه   امام  تر از اعالم پيش  كه  بود. آنان  با امام  كارها مذاكره راه
  سمع  به  آنان  خود را از طريق  قرار دادند تا مطالب  را واسطه  فرانسوي  كردند، مقامات مي
  را قرائـت   امـام   كـارتر بـه    ي نامـه   فرانسه  دولت  ديدار، نمايندگان  برسانند. در اولين  امام

  بود:   آمده  امام  كارتر به  ي كردند. در نامه
بـا    نكردن  از مخالفت  جلوگيري  خود را براي  نيروي  ي اهللا  ] بايد [  همه آيت« 

  دارد و قمـار خطرنـاكي    زيـادي   بختيار خطـرات   به  التكار برد. حم  بختيار به
با بختيار، احتـراز    نكردن  منجر خواهد شد و مخالفت  زيادي  تلفات  به  كه  است



  قطعي  شاه  خواهد بود. خروج  همه  نفع  به  كه  است  در ايران  انفجاري  از هرگونه
  را بـه   وضـعيت   كـه   است  خواهد داد و مناسب  رخ  نزديك  ي و در آينده  است
  بگويم  است  الزم  چه باشد. آن  و آرامش  خود بگيرند. سكوت  زير كنترل  تمامي
را بـدتر    اوضـاع   و ايـن   [  هسـت   نظـامي   ] كودتاي   خطر ارتش  كه  است  اين

  ». وجود آيد  به  وآرامش  سكوت  دوره  خواهد كرد. آيا بهتر نخواهد بود يك
و   مخفـي   طـور كامـل    بـه   پيـام   اين  بود تا محتواي  خواسته  اش نامه  هايكارتر در انت 

  شـروع   از آن  داد، پس مي  گوش  دقت  كارتر به  ي نامه  به  كه  امام  بماند. حضرت  محرمانه
  كردند و فرمودند:    گفتن  سخن  به

  بـا حكومـت    كـردن   موافقـت   به  راجع  دارد ؛ يكي  كارتر دو جهت  آقاي  پيام« 
در   آرامش  و حفظ  شرايط  در اين  سكوت  بختيار باشد يا حداقل  دولت  كه  فعلي
  كودتـاي   بينـي  و يا پـيش   نظامي  كودتاي  احتمال  به  راجع  هم  و يكي  فترت  اين

  مـا را ازآن   كـه   مـردم   كشتار وسيع  بيني  ، پيش نظامي  كودتاي  بيني  ، پيش نظامي
  قـوانين   بر خـالف   كنيد كه مي  بختيار، شما سفارش  در مورد دولتترسانيد.  مي

ما حاضـر نخواهـد     ، ملت بكنم  خطايي  چنين  من  كه  فرض  . به كنيم  خود عمل
باشد   باقي  سلطنت  به  ها هدر برود و شاه خون  تمام  كه  حاضر نيست  بود... ملت

كند   را قبول  سلطنت  شوراي  كه  تحاضر اس  برگردد و نه  يا برود و بدتر از اول
و امـا    ام كـرده   مكـرر تشـريح    مـن   كـه   است  اساسي  قانون  بر خالف  هم  و آن

كنند،   زندگي  با آرامش  باشد و مردم  آرام  مملكت  خواهيم مي  ، ما هميشه آرامش
با وجـود    توانيم ندارد و ما نمي  امكان  با وجود شاه  آرامش  آوردن  دست  به  ولي
  ». را برگردانيم  آرامش  شاه

  : آمريكا فهماند كه  به  طور تلويحي  به  نظامي  كودتاي  به  با اشاره  سپس  امام 
  و بـه   كنم  را تحريم  آمريكايي  اند كاالهاي خواسته  از من  مردم  صورت  در آن« 

  را از چشـم   آن  ، مردم كودتايي  چنين  وقوع  در صورت  كه  كنم آمريكا اخطار مي
  كنيد... اگـر كودتـاي    داريد، بايد جلوگيري  نيت  بينند و اگر شما حسن شما مي
  ». بايد داد  جهاد مقدس  بشود، حكم  نظامي



  تأكيد فرمودند:  سپس 
  جـز ايـن    شـود، راهـي    حاصل  در ايران  اگر بخواهيد آرامش  كنم تأكيد مي«...  

خـود    حال  را به  كنار برود و ملت  نيست  قانوني  كه  شاهنشاهي  رژيم  كه  نيست
  براي  پاكدامن  و از اشخاص  كنم  تأسيس  انقالب  شوراي  يك  بگذارد تا من  باقي
گيرد و در غير   انجام  ملت  مبعوث  حكومت  براي  مناسب  تا امكانات  قدرت  نقل
  كسي  در ايران  شود كهب  بشود... انفجاري  و اگر كودتايي  اميد نيست  صورت  اين

  ». را بگيرد  آن  نتواند جلوي
  تأكيد فرمودند:  و در پايان 

  از كودتا جلوگيري  كنم مي  شما توصيه  به  ترسند... من از كودتا نمي  ايران  مردم« 
  تمـام   شما ضرر دارد. اين  دانند و براي از شما مي  ايران  اگر بشود ملت  كنيد كه
  »كارتر  به  است  من  پيغام

  كرد:    كارتر بودند توصيه  پيام  حامل  كه  فرانسه  دولت  نمايندگان  به  و سپس 
  و ايـن   شـاه   اين  از پشتيباني  دست  كنيد كه  كارتر را نصيحت  كه  دارم  ميل«...  

  نظـامي   كودتاي  بردارد و اين  است  قوانين  بر خالف  همه  كه  دولت  و اين  رژيم
بيـاورد و    دسـت   خـود را بـه    آرامـش   كنند تا ايـران   يد نكند و جلوگيريرا تأي
  را بـه   شـود نفـت   مـي   كـه   است  وقت  در آيد و آن  گردش  اقتصاد به  هاي چرخ
  ». صادر كند  هست  مشتري  و هر كجا كه  غرب

  بـا امـام    آمريكا خواستار ديدار حضـوري   كارتر، نمايندگان  پيام  به  امام  از پاسخ  پس 
) بـا   مـاه  دي ٢٦(  ژانويه  در شانزدهم»  سيك  گري«آمريكا   ي نماينده  مالقات  شدند. اولين
  در رسـتوان   امام  اقامت  لوشاتو و محل  در نوفل  دفتر امام  از مسئوالن  يزدي  دكتر ابراهيم

  قرائـت   كتر يـزدي د  بود به  شده  نوشته  را كه  پيامي  سيك ديدار، گري  برگزار شد. در اين
  بود:    چنين  كرد كه

  ايران  ، نظاميان ، سفير آمريكا در تهران سوليوان  و گزارشات  اطالعات  بر اساس« 
او   كه  است  هايزر مطمئن اند. ژنرال كرده  بررسي  طور جدي  كودتا را به  ي مسأله



  ساكت  دوره  ـ در اين  ايران  . آنها ـ نظاميان است  كرده  امر منصرف  آنها را از اين
  مـن   دولت  عالوه  نشوند. به  تحريك  سربازان  كه  شرطي  خواهند بود، به  و آرام
  را محافظت  ارتش  كه  اهللا دائر بر اين آيت  ي بيانيه  كه  آمريكا) معتقد است  (يعني

ها  اي هتود  دارد كه  آگاهي  خوب  خيلي  ايران  . ارتش است  بوده  خوب  كنند خيلي
  عمليـات   را دارند كه  آن  ها ترس اند، و ارتشي كرده  مسلحانه  عمليات  به  دعوت
و   ارتـش   بـين   و درگيـري   تحريـك   هـا بـراي   اي تـوده   توسـط   اي شده  حساب

  امر را بعد از خروج  اين  وقوع  نظامي  باشد. نيروهاي  آقا وجود داشته  طرفداران
  اهللا [  خمينـي   ] آيـت    و ناگهـاني   فـوري   بازگشت  و در صورت  از ايران  شاه

  ارتش  العمل  عكس  كه  نيست  هايزر مطمئن  ژنرال  هر حال  دهند. به مي  احتمال
،  نظامي  خواهد بود. رهبران  چه  ايران  آقا به  وناگهاني  فوري  برگشت  در صورت

  تهران  آقا به  ناگهاني  گشتبر  در صورت  اند كه داده  جديدي  هاي و نشانه  عالئم
  شوند.   وارد عمل  است  ممكن»  اساسي  قانون  محافظت»  براي

  دارد كـه   اساسـي   ضـرورت   معتقـد اسـت    مـن   دولـت   كـه   است  دليل  اين  به 
  بـه   كنند كـه   مالقات  نظامي  با رهبران  اهللا خميني  دار آيت  صالحيت  نمايندگان

هـا   هـا و مـذهبي   ، نظـامي  مـن   دولـت   قضاوت  ند. بنا بهبرس  اساسي  تفاهم  يك
  گرفتـه   هـا ناديـده   اي توده  نبايد با تحريكات  دارند كه  زيادي  مشابه  موضوعات

  بـا نماينـدگان    هستند كه  ها آماده ، نظامي بر اين  بروند. عالوه  شوند و يا از بين
و   بـاغي   قـره   عبارتند از ژنرال  نظاميان  كنند. اين  اهللا مالقات  دار آيت  صالحيت
  كـه   هسـتم   مايـل   دولتم  از جانب  نمايندگي  به  . من گانه سه  نيروهاي  فرماندهان
،  ميان  دارد. در اين  فوري  و ضرورتي  بوده  بسيار اساسي  عمل  اين  كه  تأكيد كنم

تـأخير    را بـه   نايـرا   بـه   بازگشت  ي شما برنامه  اميد و اصرار دارد كه  من  دولت
  امكـان   برسد كـه   تفاهم  يك  به  ) در نتيجه تهران  (مذاكرات  كه  بيندازيد تا زماني

  شود.   اهللا فراهم  ) آيت Orderly(   و آرامش  با نظم  توأم  بازگشت
  بـين   مالقـات   ترتيـب   بـراي   و كوشـش   سـعي   كه  است  داده  گزارش  سوليوان 

  ايـن   شود كه مي  درخواست  واز امام  است  نداده  اي نتيجه  ارتش  و سران  بهشتي



  اهللا از هـر گونـه    آيـت   كه  اميدوار است  همچنين  من  كنند. دولت  امر را توصيه
  كنند.   شود خودداري بختيار مي  سقوط  منجر به  كه  عملي

  اسـت   بختيـار)، ممكـن    سـقوط   (يعني  وضعيتي  ، بروز چنين من  نظر دولت  به 
سريعاً وارد   قدرت  گرفتن  در دست  و براي  شده  عصباني  نظاميان  شود كه  باعث
  ».شوند  عمل

  بود:   ها اين آمريكايي  پيام  به  امام  جواب 
  كننـد. چـه   مي  تحريك  برخورد مسلحانه  ها را براي اي ايد توده گفته  اينكه  اول« 

نظـر مـا     ... بـه  است  خود ارتش  جانب از  تحريكات  داريد؟ اين  سند يا مدركي
  بهانـه   شـود تـا ايـن    مي  ها ديده و كمونيست  ارتش  بين  نشده  اعالم  ائتالف  يك

  . دوم اسـت   اسالمي  اعتبار جنبش  به  زدن  ، لطمه شود و هدف  داده  ارتش  دست
»  سـي اسا  از قـانون   محافظـت »  بـراي   ارتش  كنيد منظور از حرمت  روشن  اينكه

و   . آيـا نگرانـي   آينـده   بـراي   ارتـش   يا حفـظ   است  سلطنت  ؟ آيا حفظ چيست
  مسئله  دوم  فرض  در صورت،  »  ارتش  يا حفظ  است  سلطنت  حفظ»  شان هدف
را از   فني  نظامي  وسايل  ي آمريكا همه  كه  است  آيا درست  اينكه  كند. سوم فرِ مي
  ».سازند مي  برند يا از كشور خارج مي  بين

  مكـان   در همـان   آمريكا با دكتر يزدي  ديدار نمايندگان  ، دومين پيام  اين  بعد از ابالغ 
  كرد:    را ابالغ  دولتش  پيام  گونه  آمريكا اين  ي ديدار نماينده  برگزار شد. در اين  سابق

  .  است  راناي  بحران  سياسي  حل  راه  پيدا كردن  آمريكا براي  دولت  ـ تالش ١« 
  . در ايران  و غير نظاميان  نظاميان  از برخورد بين  ـ جلوگيري ٢ 
  هـراس   بيشـتر از آنـان    و ارتـش   ها نيست و كمونيست  ارتش  بين  ـ ائتالفي  ٣ 

  اند.  كرده  رخنه  مبارزان  در صفوف  از آنان  تعدادي  دارد، چرا كه
  كنـد و از آن   كمـك   خميني  و امام  تشار  بين  مذاكرات  تواند به ـ آمريكا مي  ٤ 

  گيرد.   صورت  مذاكراتي  چنين  دارد كه  كند و فوريت مي  حمايت
  : امام  سؤال  سه  به  و اما پاسخ 
از خطـر    ارتـش   پرسيد، ولي  بايد از خود آنان  ارتش  گيري ـ در مورد جهت  ١ 



  .  است  ها نگران اي توده  رشد و پيروزي
، ابتدا بايد از » اساسي  از قانون  ارتش  محافظت«بر   مبني  دوم  سؤالـ در مورد  ٢  

  اساسي  قانون  نبايد خالف  مخالفان  و نه  ارتش  نه  اينكه  پرسيد، دوم  خود ارتش
  بخورد، راه  هم  به  اساسي  قانون  اگر چارچوب  كه  است  ما اين  رفتار كنند. ترس

   شود. ها باز مي اي توده  براي
  ايران  فني  نظامي  وسايل  يا انتقال  بردن  در مورد از بين  سوم  ـ در مورد سؤال ٣  

  . است  مطلقاً منفي  آمريكا، جواب  توسط
  ي آمريكا در كنگره  ساندرز از مقامات  بيانات  ي درباره  توضيح  ضمن  سپس  وي 

  توسط  ايران  سرنوشت  نتأكيد بر تعيي  ضمن  وي  كه  گفت  ايران  ي آمريكا درباره
آمريكـا    دولت  اينكه  كند. دوم مي  دعوت  با ارتش  مذاكره  براي  ، از امام خودشان
ها  اي نفوذ توده  آمريكا از گسترش  كند و ديگر آنكه را تأييد مي  قانوني  جريانات
  . است  نگران

  ، فـروش  ، روسـيه با آمريكا  ايران  سياسي  را در مورد روابط  سؤاالتي  سپس  وي 
  ».كرد  مطرح  آمريكا در ايران  هاي گذاري  سرمايه  ي و آينده  غرب  به  نفت

  برخوردار است  بااليي  خود از اهميت  آمريكا داد در نوع  پيام  اين  به  امام  كه  پاسخي 
  ضـمن   پيـام   در ايـن   كند. امـام  مي  حكايت  امام  بيني و نيز روشن  و كياست  و از سياست

  خود فرمود:   سياسي  ي برنامه  تشريح
،  ، سـوم  موقـت   دولـت   ، معرفي ، دوم انقالب  شوراي  تأسيس  اول  ي در مرحله« 

  انـداختن   عقـب   تأكيد كرد كه  جديد و در ادامه  اساسي  قانون  و تصويب  تنظيم
  از ايـن   ها) با حمايـت  گذارد و شما (آمريكايي ها را باز مي اي توده  كارها دست

  هـا و باعـث   اي رشـد تـوده    و در نتيجـه   تعويـق   باعث  ارتش  يا شلوغي  دولت
.  رابكنـيم   شويد. كنار برويد و بگذاريد خود مـا كارهايمـان   بيشتر ما مي  زحمت
  سـؤاالت   بـه   كنيـد. سـپس    نكـردن   و دخالـت   سـكوت   وادار بـه   را هم  ارتش

  آمريكـا در ايـران    هـاي  گذاري سرمايه  تداد. درمورد سرنوش  ها پاسخ آمريكايي
  دارد. در مورد فـروش   آينده  دولت  هاي ريزي برنامه  به  امر بستگي  اين  كه  گفت



و   جنـوبي   آفريقـاي   بـه   و ما فقـط   خواهد يافت  ادامه  كماكان  كه  غرب  به  نفت
و آمريكا تأكيد   ايران  سياسي  ي در رابطه  . سپس فروخت  نخواهيم  نفت  اسرائيل
  نكـردن   و دخالت  استقالل  به  آمريكا و احترام  ي تغيير رويه  در صورت  كرد كه

و   ايران  ي رابطه  ي . درباره خواهد داشت  دوستانه  ي در امور كشور، با آنها رابطه
  ».  نيز عيناً نظير آمريكاست  ما با آنان  روابط  تأكيد كرد كه  هم  شوروي

ديـدار    آمريكا بار ديگر با دكتر يزدي  آمريكا، نمايندگان  به  امام  پيام  اين  غاز ابال  پس 
كشور خواستار شدند و تأكيد كردند: ما   را به  سفرشان  تعويق  از امام  در نهايت  كردند كه
  ايـران   بـه   زمـان   اهللا در ايـن   آيـت   كـه   هنوز زود است  كنوني  در شرايط  كه  كنيم فكر مي

  فرمودند:   آنان  در جواب  امام  گردند. حضرتبر
  ، بلكـه  ايـران   ملت  تنها براي  نه  ارتش  كنوني  بختيار و سران  كارها و عمليات« 

ضـرر    سـخت   در ايـران   آمريكا هـم   ي آينده  خصوص به  آمريكا هم  دولت  براي
  ايـران   اوضـاع   ي دربـاره   دسـتور جديـدي    مجبور شوم  است  ممكن  دارد و من

از   نكند، دست  از بختيار اطاعت  كنيد كه  توصيه  ارتش  شما به  . بهتر است بدهم
  ممكـن   ارتـش   بختيار و سران  توسط  عمليات  اين  ي بردارند. ادامه  حركات  اين

نكننـد و مـا     در امور دخالت  بار آورد. اگر او و ارتش  به  بزرگ  اي فاجعه  است
  و رفتار، ثبات  حركات  گونه  آمريكا ندارد. اين  براي  ضرري  مكني  را ساكت  ملت

  به  دارد و ثبات  شنوي  حرف  از من  نخواهد شد. ملت  را باعث  منطقه  و آرامش
  موقت  دولت  من  وجود خواهد آمد. وقتي  به  من  ي برنامه  و با اجراي  دستور من
خواهد شـد و خواهيـد     از ابهامات  اريبسي  رفع  خواهيد ديد كه،   كنم  را اعالم
  جمهـوري   و خواهيد ديـد كـه    نداريم  خاصي  آمريكا دشمني  ما با مردم  ديد كه
جـز بشـر     نيست  ، چيزي استوار است  اسالمي  و احكام  فقه  بر مباني  كه  اسالمي
هـا و   فرودگـاه   . بسـتن  اسـت   بشـريت   ي همـه   و آرامش  صلح  نفع  و به  دوستي

  آنكـه   زنـد، نـه   مـي   بر هـم   از پيش  را بيش  ثبات  ايران  ما به  از رفتن  لوگيريج
  اذن  كـه   است  شده  خواسته  طرفدار من  نيروهاي  كند. از جانب  را تثبيت  اوضاع
.  ام نـداده   اذنـي   هنـوز چنـين    را باز كنند بـا زور، امـا مـن     بروند فرودگاه  بدهم



  عمل  عشاير درخواست  از جمله  و غيرنظامي  از نظامي  مسلح  نيروهاي  همچنين
  و تـرجيح   ام نـداده   هنـوز اذن   اند. اما مـن  كرده  كنوني  وضع  به  دادن  پايان  براي
  سپرده  ملت  دست  به  مملكت  شود و سرنوشت  تمام  كار با مسالمت  كه  دهم مي
  ». شود

  كردند.    كشور اعالم  به  بازگشت  خود را به  عزم  ترتيب  اين  و به 
  
  كشور   به  از ورود امام  جلوگيري  براي  پهلوي  رژيم  عوامل  هاي ـ تالش٦ 
هـا در   نگرانـي   ، بـا وجـود تمـام    مـذهبي   و مبارزان  امام  حضرت  ياران  كه  در حالي 

و   النخبـر مسـئو    ايـن   بودنـد، اعـالم    از امـام   باشكوهي  استقبال  مراسم  برگزاري  تدارك
از   شـدت   بـه   كـه   . آنـان  تكـاپو و تقـال انـداخت     بـه   را سـخت   پهلوي  رژيم  سردمداران
  هاي پيمايي بودند و راه  شده  هراسناك  پهلوي  رژيم  عليه  مردم  و دائمي  خياباني  تظاهرات
  مـردم   بودنـد و از خواسـت    ديـده   عينه  را به  در تاسوعا، عاشورا و اربعين  مردم  ميليوني
  پنداشـتند و يقـين   مـي   اميدهايشـان   بر تمـام   كشور را پاياني  به  داشتند، ورود امام  آگاهي

  برخـي   خواهد شد. البتـه   برچيده  پهلوي  كشور طومار سلطنت  به  با ورود امام  داشتند كه
  نقـالب سـير ا   و عينـي   ملموس  واقعيت  خواستند در مقابل توانستند و يا نمي نمي  از آنان
كشـور يـا     بـه   بـا ورود امـام    درصـدد مقابلـه    را باور كننـد، بنـابراين    شوند و آن  تسليم
  ، بختيار، سفير آمريكا در ايـران  ارتش  آمدند. امراي برمي  امام  تصميم  در مقابل  تراشي مانع

  شـوكه   ماز خبـر ورود امـا    هايزر ـ همگـي    ـ ژنرال   آمريكا در ايران  ي ويژه  ي و فرستاده
  قطعـي   تصـميم   آنان  هاي بيني پيش  تمام  بر خالف  چگونه  امام  ديدند كه بودند و مي  شده

  در اثـر وعـده    از ايـران   شـاه   خـروج   هنگـام   كـه   ارتـش   هاي . ژنرال است  خود را گرفته
عـد  بختيـار متقا   از دولـت   از كشور و حمايت  شاه  خروج  به  هايزر و سوليوان  وعيدهاي

  بـه   هرگـز نخواهـد توانسـت     كشور شاه  به  با ورود امام  دانستند كه مي  بودند، نيك  شده
از   پـس   پنداشتند شـاه  مي  اميدوار بودند. آنان  آن  به  سخت  آنان  كه  كشور برگردد؛ چيزي



 خواهـد   بار ديگر در كشور حكومت  كشور بازگشته  به  دوباره  انقالب  توفان  فروخوابيدن
  شود و سـربازان  مي  كاسته   هر روز از آمار نظاميان  ديدند كه مي  ديگر آنان  كرد. از طرف

  از عاشورا و تيرباران  كه  هراسي  ي پيوندند و هنوز سايه مي  ملت  صفوف  به  داران و درجه
  ، رفـع  وجـود داشـت    دار از آنان چند سرباز و دو درجه  هوانيروز توسط  داران درجه  شدن
دانسـتند   بودنـد و مـي    واقف  خود خوب  اجتماعي  و نيز پايگاه  بر جايگاه  بود. آنان  نشده
  خـاطر اقـدامات    و بايـد بـه    نخواهنـد داشـت    جايگـاهي   كشور هيچ  به  با ورود امام  كه

  هر وقت  بود امام  كرده  تر اعالم پيش  خود پاسخگو باشند. بختيار نيز كه  ي گرانه سركوب
از   ممكـن   هـر طريـق    تكاپو افتاد تا بـه   بار به  كشور بازگردند، اين  توانند به ستند ميخوا

  ارتـش   هاي تا ژنرال  داشت  وظيفه  هايزر نيز كه  كند. ژنرال  كشور خودداري  به  ورود امام
ـ   تالش  ي همه  را پايان  خميني  امام  كند، آمدن  از بختيار ترغيب  حمايت  را به   ابيهـا ارزي
  ي خـود دربـاره    در خاطرات  كشور بازگردد. وي  نبايد به  امام  كرد كه كرد و تأكيد مي مي

  نويسد: مي ١٣٥٧  روز اربعين  اتفاقات
و تـا    پيونـدم  شما مي  به  زودي  خدا به  ياري  به  بود من  گفته  [  خميني  امام« ]  

ـ    ايشـان   ـ از مشاوران   زديي  بود. ظاهراً آقاي  شما خواهم  چند روز در خدمت
  [  اسـتدالل   بحران  ي ] كميته   گروه  اعضاي  ي . همه است  كرده  را تعيين  روزي
كشـور    روز ديگـر بـه    تـا پـنج    ، يعنـي  جمعه  [  خميني  اگر ] امام  كردند كه مي

  يـم بگـذارد رژ   ايران  خاك  به  او قدم  كه  اي . لحظه است  چيز تمام  برگردد، همه
نيز از   شود و ارتش مي  نيز تمام  آن  به  افراد متعلق  يابد و زندگي مي  پايان  شاهي
  ». خواهد شد  پاشيده  هم

  كرد تأكيد كرد:  سفيد ارسال كاخ  به  كه  در گزارشي  سپس  وي 
  بـه   رژيم  كامل  سقوط  براي  اي خطر بالقوه  [  خميني  ] امام   بازگشت  احتمال« 

  كه  [  بختيار در زير موجي  خميني  امام  بازگشت  رود و  ] در صورت ميشمار 
  ». خواهد شد  ، دفن برخواهد خواست  وي  از بازگشت  پس

از   حمايـت »  سرسـخت   كارتر ـ و از مدافعان   ملي  ـ مشاور امنيت   زبيگنو برژينسكي 



  گويد: مي  آن  تبعات كشور و  به  امام  بازگشت  ي درباره»  هر نحو ممكن  به  شاه
  اي و بـالقوه   كامـل   عظـيم   ي فاجعه  متضمن  خميني  اهللا آيت  بازگشت  دورنماي« 

  خواهد كرد.... بـه   تسريع  بختيار را از صحنه  او خروج  و مراجعت  ماست  براي
وجود   احتمال  اين  كه  نوشتم  و مفصل  خصوصي  يادداشت  جمهور در يك رئيس

ما قـرار بگيـرد،     و سفيد در مقابل  سياه  ي دوگانه  حالت  فقط  ايران در  ندارد كه
  مصيبت  متحده  اياالت  براي  در پايان  كه  هستيم  مواجه  تدريجي  با وخامت  بلكه
خواهد شـد،    تضعيف  فارس ما در خليج  بار خواهد آورد. موقعيت  به  المللي بين
  ها بيشـتر نگـران   خواهد كرد. اسرائيلي  لزلمتز  عرب  ما را در سراسر جهان  مقام
  تفاوت ما را بي  خواهند شد. متحدانمان  سازش  به  رو كمتر مايل  و از اين  امنيت

  اين  را اساساً به  و آن  آلترناتيو را ريختم  اقدامات  كلي  طرح  خواهند شمرد... من
ايجاد   بيشتر براي  اليتحاضر با فع  در حال  تالش  ي : ادامه كردم  تعريف  صورت

  ....»  نظامي  كودتاي  يك  و يا انجام  ائتالف  يك

را   از ايـران   شـاه   وار خـروج  كيشوت دون»  ونس»  قول  بختيار به  بود كه  در حالي  اين 
  رژيم  اپوزيسيون  كار، نيروهاي  با اين  پنداشت كرد و مي مي  خود محسوب  براي  موفقيتي
  دسـت   بـود كـه    در فكر آن  خواهد ايستاد. بنابراين  سر وي  ، پشت ملي  ي جبهه  و حداقل

  هـاي  ، از چهـره  تهرانـي   الـدين  ، سيدجالل منظور وي  همين  بزند. به  با امام  اي مصالحه  به
  پاريس  بود، به  رسيده  سلطنت  شوراي  رياست  به  را كه  علمي  و تا حدودي  كمتر سياسي

بختيـار جويـا شـود.      دولـت   ي را دربـاره   ، نظـر ايشـان   ديدار با امـام   ضمنكرد تا   اعزام
  كرد:  مخابره  گونه خبر را اين  اين  ماه  دي  و هشتم  در بيست  آسوشيتدپرس  خبرگزاري

  تـرين  خطرنـاك   خمينـي   اهللا ديدار با آيت  جهت  اي نماينده  جديد ايران  دولت« 
  ». فرستاد  پاريس  هب  با وي  صلح  خود براي  دشمن

  بـه   قلمداد كـرد، ولـي  »  كار شخصي«را   پاريس  سفر خود به  تهراني  الدين سيدجالل 
  از مقامـات   ماه دي  ام در سي  بود. تهراني  سلطنت  شوراي  تصميم  امر در پي  اين  طور قطع
  امـام   اطـالع   بـه   موضـوع   را نمود. اين  ديدار با امام  لوشاتو درخواست در نوفل  دفتر امام



  شـوراي   از عضويت  استعفايش  به  را منوط  درخواستش  نيز اجابت  امام  رسيد و حضرت
و   ديگر فراتر رفـت   گام  يك  . امام است  غيرقانوني  سلطنت  شوراي  كرد، چرا كه  سلطنت
  كنـد. اول   الماعـ   را غيرقانوني  سلطنت  شوراي  تهراني  الدين بايد سيدجالل  كرد كه  عنوان
  كرد:  را اعالم  سلطنت  از شوراي  استعفايش  وسيله  اين  به  ، تهراني بهمن

  حفـظ   بـراي   فقـط   جانـب  ايـن   از طـرف   ايران  سلطنت  شوراي  رياست  قبول« 
  به  سلطنت  شوراي  بود، ولي  آن  احتمالي  آرامش  تأمين  و امكان  مملكت  مصالح
نشد. در   بود تشكيل  اصلي  هدف  به  نيل  براي  كه  پاريس  به  من  مسافرت  جهت
  احترام  براي  كه  طوري  به  تغيير يافت  سرعت  به  ايران  داخلي  اوضاع  فاصله  اين
  ».  كردم  گيري و كناره  كنم  گيري كناره  بود كه  در آن  مصلحت  افكار عمومي  به

  بـه   در آن  ، چـرا كـه   قـرار نگرفـت    يد مورد قبولرس  امام  رؤيت  به  استعفا وقتي  اين 
  ، بـراي  سـيداحمد خمينـي   حاج  بود. مرحوم  نشده  اشاره  سلطنت  شوراي  بودن  غيرقانوني

  شد:  اصالح  شكل  اين  به  استعفانامه  كرد تا اينكه  مذاكره  با تهراني  استعفانامه  متن  اصالح
  العظمـي  اهللا آيت  حضرت  فتواي  به  و با توجه  يافكار عموم  به  احترام  براي«...  

و   دانسـته   ، شـورا را غيرقـانوني   آن  بـودن   بر غيرقانوني  مبني  بركاته دامة  خميني
  .»  كردم  گيري كناره

  اعالم  را غيرقانوني  ، آن روز بعد از تشكيل  تنها ده  سلطنت  شوراي  رئيس  گونه اين  به 
  نيـز بـه    از آن  بختيـار وارد آمـد. بختيـار پـس      بـر پيكـر دولـت    ديگـر   اي كرد و ضـربه 

كشور را بـا تـأخير     به  ورود امام  مختلف  هاي با راه  داشت  داد و سعي  ادامه  هايش تالش
  كـه   مرزبـان   فرستاد. مهنـدس   پاريس  را به  مرزبان  منظور مهندس  اين  سازد. او به  همراه
او داد،   را به  ديدار كرد و نامه  سيد احمد خميني  بود، با حاج  امام  بختيار به  ي نامه  حامل
  قـول   بختيـار بـه    بـود كـه    از آن  نكرد. پس  دريافت  از چند روز انتظار، جوابي  پس  ولي

  بـه   بـا امـام    قصد داشت  بختيار كه  .»  [  افتادم  پاريس  ] به  خودم  فكر آمدن  به»  خودش
كشـيد و    را پـيش   بـا امـام    مسـتقيم   ي ، مـذاكره  شكسـت   از ايـن   ابد پسي  دست  توافقي

  نويسد: مي  باره  در اين  يزدي  شد. ابراهيم  با امام  خواستار مالقات



  : بختيـار تمـاس   كرد و گفـت   تلفن  من  به  بازرگان  ماه  دي  و ششم  در بيست« 
را با   موضوع  . اين يا بمانم  ند؟ برومدار  امري  آقا چه  كه  است  داده  و پيغام  گرفته
  دوبـاره   مـاه  بهمن  . دوم نكردم  گيري پي  هم  نگفتند، من  . چيزي كردم  مطرح  امام

  بـه   راجـع   انقالب  در شوراي  او گفتند: در تهران  مجدداً يادآور شد، به  بازرگان
بيايـد. اگـر آقـا      ريسپا  بختيار به  كه  است  شده  و موافقت  بختيار صحبت  پيغام
  مطلب  خود بيايد. اين  از وزراي  با برخي  همراه  است  را بپذيرند، او مايل  مسئله
او خواهد بود.   استعفاي  به  بختيار منوط  فرمودند: پذيرش  . ايشان گفتم  امام  را به
  » حاال بماند.  نيست  حاال صالح  هم  آن

ـ    انقالب  شوراي  ـ از اعضاي   رفسنجاني  هاشمي اكبر علي  والمسلمين  االسالم حجت 
  گويد: و بختيار مي  انقالب  شوراي  بين  گرفته  صورت  مذاكرات  ي در زمينه

بـا    خـود مـن    ، از جملـه  انقالب  شوراي  از اعضاي  و جمعي  بازرگان  مهندس« 
و   اميرانتظـام   سعبا  آمدند مثل بختيار مي  از دولت  نمايندگي  عنوان به  كه  افرادي

  با بختيار، مـذاكره   مذاكره  سياست  رعايت  و ضمن  كرديم ، ديدار مي احمد مدني
  بيشتر و انتقال  از خونريزي  جلوگيري  را نيز با هدف  ارتش  با چند نفر از امراي

  مـذاكرات   همـين   . در جريـان  كرديم مي  گيري پي  با جديت  آميز قدرت مسالمت
  » شد.  مطرح  بختيار هم  هاد استعفايپيشن  بود كه

  نقـش   كـه   اميرانتظـام   كرد استعفا دهد. عبـاس   ظاهر موافقت  گويد بختيار به مي  وي 
  گويد: بختيار مي  استعفاي  ي ، درباره داشت  را بر عهده  انقالب  بختيار و شوراي  بين  رابط

  را بـراي   اسـتعفانامه   . مـتن داد  مـن   و بـه   را نوشت  اش او (بختيار) استعفانامه« 
متر  ٨*٥در حدود   شورا در اتاقي  . اين بردم  انقالب  شوراي  به  بازرگان  مهندس

را   طالقـاني   اهللا آيـت   شـورا فقـط    بود. از اعضاي  شده  تشكيل  رفاه  ي در مدرسه
  مـتن   مو او هـ   بختيار بدهم  دادند تا به  در متن  اندكي  . آنها تغييرات شناختم مي

بـا    بود كه  خواسته  نوشتن  خود بنويسد. بختيار در ضمن  را با خط  شده  اصالح
در   خمينـي   اهللا بـا آيـت    از مالقـات   شود و پس  موافقت  پاريس  او به  مسافرت
  مهنـدس   بختيـار را بـه    شـرايط   كند. مـن   تسليم  ايشان  را به  استعفايش  پاريس



  كرد و جواب  مطرح  امام  به  دكتر يزدي  از طريق  هم  يشان. ا دادم  اطالع  بازرگان
  .»  بختيار رساندم  اطالع  را به  موافقت  اين  بود. من  را گرفته  مساعد امام

  بـا وي   مختلـف   بـا بختيـار ديـدار و در قضـاياي      طور مرتب  به  كه  باغي ارتشبد قره 
  نويسد:   بختيار مي  كرد، از قول مي  مشورت

  مـن   كننـد كـه   پيشنهاد مي  من  به  [  در تهران  خميني  ] امام   ايشان  نمايندگان« 
  وزيـري  نخست  مرا به  خميني  اهللا مجدداً آيت  دهند كه مي  و اطمينان  استعفا بكنم

  » نمايد.  منصوب

ـ   شـده   امام  ياران  تعجب  ، باعث ، بختيار را خواهند پذيرفت امام  كه  موضوع  اين  ود. ب
در مسجد   متحصن  و از روحانيون  انقالب  روزها عضو شوراي  آن  كه  رهبري  معظم  مقام

  و رد ايـن   آنـان   ونظـرات   امـام   يـاران   خبر بين  اين  انعكاس  ي بود، درباره  تهران  دانشگاه
  نويسد:   مي  امام  خبر از سوي

بختيـار    ي را در نامـه مـورد نظـر     اصـالحات   و بهشتي  شهيد مطهري  وقتي« ]  
  را با سفر بختيـار بـه    امام  ، موافقت رسانده  امام  سمع  را به  آوردند و آن  عمل به

  و علمـاي   اهللا منتظري  با حضور آيت  كه  اي را در جلسه  نامه  گرفتند. آن  پاريس
اهللا   تآي  بودند از جمله  جلسه  در آن  كه  بود خواندند. برادراني  شده  تشكيل  قم

  مـا هـم    نظر ما بود. يعنـي   همان  و اين»  نكرده  قبول  ، امام نه»  گفتند كه  منتظري
مـا بـا     گفتند كـه   . دوستان است  قبول  غير قابل  امام  براي  اين  كه  كرديم فكر مي
  تا خودم  من«گفتند   منتظري  اند. اما آقاي كرده  قبول  و امام  گرفتيم  تماس  پاريس

بگومگـو شـد     قضيه  سر اين  باالخره» كرد  باور نخواهم  نكنم  صحبت  پاريس با
اگـر    كـه   معتقد بـوديم   كننديا خير. همه مي  را قبول  شده  اصالح  متن  آيا امام  كه
   بوديم  كرده  ، اما ما تلفن است  گرفته  صورت  بكنند، كار عجيبي  را قبول  متن  امام

حاضـر    دوستان  . منتها چون بوديم  [  مطمئن  امام  از طرف  آن  شدن  ] و از قبول
  نظرم  بگيرند. به  تماس  مستقيماً با پاريس  گرفتند خودشان  تصميم  جلسه  در آن
بنويسـيد و    گـويم  را مـي   ايـن »  كـه   و گفـت   پاريس  كرد به  تلفن  منتظري  آقاي

بختيار را خواند   ي نامه  ] و متن » بدهيد  من  را به  بگوييد و جوابش  امام  خدمت



  ي اعالميه  بود كه  شب  . نيمه بوديم  منتظر جواب  برگشتيم  رفاه  ي مدرسه  [  ما به
  » منتشر شد.  پاريس  او به  بختيار و رد عزيمت  ي نامه  نكردن  بر قبول  مبني  امام

  گويد: قرار مي  اين  خوردن  بر هم  علت  ي درباره  يزدي  ابراهيم 
اسـتعفا    اصلي  بدهد. متن  امام  را به  و استعفايش  قرار شد بختيار بيايد پاريس« 
  جـا اتفـاقي   . منتها در اين است  سيدجوادي صدر حاج  آقاي  دست  اصلي  خط  به

هـا   بعضـي   ولي  خلخالي  گويند آقاي ها مي زد. بعضي  هم  را به  موضوع  افتاد كه
در   ، ولـي  اسـت   آنها بوده  دست آلت  اند و خلخالي بوده  ديگري  گويند كسان مي

  تـا يـازده    و سي  ده  در ساعت  [  خميني  امام  ] به   بود كه  اين  موضوع  هر حال
وزيـر   نخسـت   عنوان شما بختيار را به  كه  است  شده  گفته  زنند كه مي  زنگ  شب
كردند و گفتند   را تكذيب  موضوع  دادند و اين  پيامي  هم  خميني  پذيريد. امام مي
  .»  پذيرم وزير نمي نخست  عنوان بختيار را به  من

ها صادر كردند  و شهرستان  تهران  روحانيون  به  خطاب  پيامي  شب  همان  درواقع  امام 
  فرمودند:  بيان  آن  و طي

  پـذيرم  مي  وزير من نخست  سمت  شاپور بختيار را به  كه  است  ذكر شده  چه آن« 
.  دانـم  نمـي   او را قانوني  چون  پذيرم تا استعفا ندهد او را نمي  ، بلكه است  دروغ

  و از ايـن   اجراست  در دست  اي توطئه  فرماييد كه  ابالغ  ملت  به  آقايان  حضرات
  كـه   است  گفته  سابق  چه و آن  ام نكرده  با بختيار تفاهمي  نخوريد. من  امور گول

خـود را    بايد موضع  . ملت است  محض  [  دروغ  ] بوده   او و من  نوگو بي گفت
  » ها باشند. توطئه  كنند و مراقب  حفظ

او از   شـد و بـر هـراس     بـر آب   نقـش   زمينـه   بختيار در اين  هاي تالش  شكل  اين  به 
  ر دستبختيا  شد تا دولت  ها باعث و هراس  ترس  شد. اين  بر كشور افزوده  امام  عزيمت

  كـه   كشور برآيد، موضـوعي   به  از ورود امام  و درصدد جلوگيري  زده  ايذايي  اقدامات  به
كشـور    بـه   با ورود امـام   آنان  مخالفت  اصلي  كرد و دليل مي  نگران  شدت  را به  امام  ياران
  بـه   ورود امام  ها مانع از آن  يكي  به  تا با توسل  داشت  بود. بختيار چند طرح  مقطع  در آن



  بـه   امام  از مراجعت  دو ماه  بود مدت  خواسته  انقالب  ابتدا از شوراي  كه  كشور شود. وي
هـا   شـيوه   ايـن   به  بود، متوسل  رد شده  امام  از طرف  موضوع  شود و اين  كشور خودداري

ـ    ارتشـبد فردوسـت  بـود.    خمينـي  امـام   كارها، انفجار هواپيماي راه  از اين  بود. يكي  شده
  گويد: مي  باره ـ در اين  وقت  اطالعات  ي دفتر ويژه  رئيس

  تـا هشـت    شـش   بود، هر روز سـاعت   وزير شده بختيار نخست  كه  از روزي« 
  ، سپهبد جعفري ساواك  ي ـ نماينده  يا ثابتي  با حضور مقدم  بعدازظهر كميسيوني

ـ    باغي ، سپهبد قره ژاندارمري  ي نماينده  ـ    ، سپهبد محققي شهرباني  ي ـ نماينده
  ـ فرمانـده    ، ربيعـي  زمينـي   نيروي  ـ فرمانده   اي ، تيمسار بدره ستاد ارتش  رئيس
  شد و در ايـن  مي  تشكيل  دريايي  نيروي  ـ فرمانده    اللهي و حبيب  هوايي  نيروي

  قابـل   شد و بخش يم  صحبت  و امنيتي  و اطالعاتي  انتظامي  از مسائل  كميسيون
  بـه   از ورود امـام   جلـوگيري   براي  نقشه  طرح  مصروف  جلسات  از اين  توجهي

  مطـرح   امـام   حامـل   انفجار هواپيمـاي   ، طرح كميسيون  شد. در همين كشور مي
  » شد.

مسـير    كـردن   كشـور، منحـرف    بـه   از ورود امام  جلوگيري  كار ديگر بختيار براي راه 
آمريكا   را با مقامات  موضوع  اين  بود. وي  ايشان  دستگيري  و سپس  امام  حامل  هواپيماي

ـ مشـاور     آورد. برژينسـكي   دسـت   كارتر را نيـز بـه    حمايت  نهاد و توانست  نيز در ميان
  گويد: مي  زمينه  كارتر ـ در اين  وقت  ملي  امنيت

و   شد. من  مطرح  اي در جلسه  [  خميني  ] امام   دستگيري  بختيار براي  تصميم« 
  بختيار تصميم  حاال كه  كرديم مي  و استدالل  بوديم  طرح  اين  از طرفداران  براون

خـود    اطالعات  ] كه   ونس  ولي  كنيم  بايد از او حمايت  است  كار گرفته  اين  به
بـود و    طـرح   اين  جدي  [  از مخالفان  گرفت مي  را از سوليوان  ايران  ي در زمينه

و   و بيسـت   و سـوم   بـود. در بيسـت    شده  شديد ما با ونس  اختالف  باعث  اين
  جمهور كـارتر در ميـان   را با رئيس  مسئله  ، اين از چند جلسه  پس  ژانويه  چهارم

بـود و    مثبـت   بختيار فوِالعـاده   ي كارتر در برابر برنامه  ي اوليه  . واكنش گذاشتيم



بـا    و سپس  است  عالي  گفت  با خوشحالي  قرار گرفت  موضوع  در جريان  وقتي
  » كرد.  مخابره  تهران  را به  و براون  من  پيشنهادي  ، متن تغييراتي

  ماند.  كشورنافرجام  در ورود به  بختيار و آمريكا با تأخير امام  هاي طرح  اين 
  كشـور، بسـتن    بـه   د امـام از ورو  جلـوگيري   بختيـار بـراي    كارهاي ديگر از راه  يكي 

  ، جـدي  خطـرات   رغـم  كشـور بـه    به  بازگشت  را براي  امام  كه  وقتي  ها بود. آنان فرودگاه
  مهرآبـاد و بسـتن    فرودگـاه   نظـامي   اشـغال   ، دسـتورالعمل  زده شـتاب   ديدند، در اقـدامي 

  اعـالم   ارجيخـ   پروازهـاي   روي  بـه   مـاه  بهمـن   سراسر كشور را در چهارم  هاي فرودگاه
  بـود كـه    در حـالي   را لغو كردند. ايـن   خارجي  پروازهاي  روز تمامي  سه  كردند و مدت

  بود.  و منتظر ورود امام  سوخت مي  از امام  استقبال  در تب  جامعه
  بـه   بختيـار از ورود امـام    دولـت   هـا و جلـوگيري   فرودگاه  شدن  با انتشار خبر بسته 

  ي كردنـد. همـه    اعتـراض   دولت  اقدام  خود به  هاي پيمايي و راه  هراتبا تظا  كشور، مردم
،  ، دزفـول  ، كرمانشـاه  ، اصـفهان  خـود در تهـران    هـاي  در پايگـاه   گانه سه  نيروهاي  افسران
  صـفوف   غذا كردند و بعـد بـه    اعتصاب  به  و اقدام  اعتراض  ، بوشهر و بندرپهلوي همدان

  سـوي   بـه   تظاهركننـدگان   جمعيـت   ، سـيل  در تهـران   وستند. پي  معترض  تظاهركنندگان
رفتنـد و    پـيش   در كنـار فرودگـاه    نظاميـان   ي محاصره  تا خط  افتادند. آنان  راه  مهرآباد به

  بعـد بـه    انـدكي   ، ولي پرداخت  ايراد سخنراني  به  آنان  با حضور در جمع  طالقاني  اهللا آيت
  هـم   تهران  متفرِ شوند. در ساير نقاط  آرامي  به  خواست  ز مردما  خاطر احتراز از درگيري

  مهرآبـاد بودنـد كـه     اطراف  تظاهركنندگان  الحا به  در پي  چند هزار نفري  با اجتماع  مردم
  هواپيمـايي   و سـازمان   اعتصابي  امر شد. كاركنان  اين  مانع  نظامي  نيروهاي  ي قهريه  ي قوه

  كرد:  اعالم  اي كشور در اطالعيه
در   شـده  مـي   محافظـت   از كاركنان  گروهي  توسط  كه  شده  آماده  ـ هواپيماي١« 

با   هوايي  نيروي  از عمال  برخي  توسط  شب  ي دقيقه  و سي  و سه  بيست  ساعت
  داخلـي   كردنـد و لـوازم    آن  تخريب  به  و شروع  هواپيما نزديك  به  قهريه  ي قوه

  ما را جدا كردند.موتور هواپي



  هـاي  راه  و تمـام   اشـغال   ارتشي  هاي ها و تانك كاميون  توسط  ـ باند فرودگاه٢ 
  به  و عمالً از ورود همگان  گرديده  اشغال  نظامي  نيروهاي  باند توسط  به  ورودي
  شود. مي  جلوگيري  فرودگاه  ي محوطه

  ، در حالي است  و هوا تعطيل  آب  بدي  علت  به  فرودگاه  كرد كه  ـ راديو اعالم٣  
  » پرواز كامالً مساعد بود.  هوا براي  كه

  آنان  تظاهرات  ي شد و دامنه  افزوده  آنان  ، بر خشم مردم  در بين  اطالعيه  اين  با پخش 
. پانصدهزار نفر در  يافت  ديگر نيز گسترش  ها در شهرهاي راهپيمايي  . اين يافت  گسترش

نفـر    هـزاران   كردند. در گرگان  ها ريختند و راهپيمايي خيابان  در تبريز به  ماه  بهمن  هفتم
نفـر    يـك   آن  شدند و در پي  مواجه  نظامي  نيروهاي  با تهاجم  زدند كه  تظاهرات  به  دست

  بـا تيرانـدازي    مـردم   نيـز تظـاهرات    شـدند. در آبـادان    نفر مجـروح   بر سي  شهيد و بالغ
  صدها هزار نفر پـس   رسيد. در اصفهان  شهادت  نفر به  شد و يك  مواجه  امينظ  نيروهاي
بختيـار شـعار سـر      رفتند و برضد دولـت   تختي  ورزشگاه  به  در مسجد حكيم  از اجتماع

افتادنـد    راه  به  خزعلي  ابوالقاسم  اهللا آيت  ي خانه  سوي  به  تظاهركنان  دادند. در اهواز مردم
و   ، در هفـتم  دو روز تظـاهرات   طـي   كردند. در رشت  قرائت  ماده  در يازده  اي و قطعنامه

  رسـيدند و تظـاهرات    شـهادت   چهار نفـر بـه    مردم  به  ، در اثر تيراندازي ماه  بهمن  هشتم
هـا در   پيمـايي  راه  ايـن   .  گرفـت   صورت  ، شيراز، مشهد و خلخال در بوشهر، قم  مشابهي
  تنـد عليـه    شـعارهاي   بـا سـر دادن    معتـرض   و مردم  داشت  ديگري  و بوي  ، رنگ تهران
  بـراي   بختيـار كـه    كردنـد. دولـت   مي  ها را محكوم فرودگاه  در بستن  دولت  ، عمل دولت

نفـر را    و هشـت   گشودند و سـي   آتش  مردم  روي  بود، به  كار آمده  روي  استقرار آرامش
  تظـاهرات   در پايـان   اي در قطعنامـه   تهران  معترض  ردمم  رساندند.   شهادت  به  در تهران
  ـ تأكيد كردند:  يافت  پايان  خونين  با كشتاري  خود ـ كه

  در عاشورا و اربعين  تهران  مردم  هاي پيمايي راه  هاي مواد قطعنامه  ي ـ ما كليه١« 
  . نيمك ها نفر رسيد بار ديگر تأييد و تأكيد مي ميليون  تصويب  به  را كه

  از شـر دودمـان    مملكـت   از كشور و نجات  مخلوع  شاه  شدن  ـ افتخار رانده٢ 



از   ملت  رهبر آگاه  كه  است  اسالمي  عظيم  و جنبش  ايران  ملت  به  متعلق  پهلوي
  . است  قرار داده  را شعار مبارزه  آن  پيش  سال  پانزده

  از قبيـل   آن  هاي ها و تفاله يا و دنبالهبقا  و تمام  سلطنتي  منفور و باطل  ـ رژيم٣ 
  ايـران   موجود از نظر ملـت   فرمايشي  و مجلسين  و واليتعهدي  سلطنت  شوراي

  . است  قبول  مردود و غيرقابل
و   خائنانه  ي توطئه  از كشور كه  و خارج  در داخل  دولتي  ـ هر فرد يا سازماني٤ 

  و اتـالف   وقـت   كنـد جـز تضـييع     تعقيبرا   فراري  شاه  بار برگرداندن خسارت
  دسـت   بـه   اي نتيجـه   ملت  و نفرت  و تشديد بغض  و اقتصادي  انساني  نيروهاي

زيـر بـار     شـرايطي   هـيچ   تحـت   ايران  و آگاه  كشيده  ستم  نخواهد آورد و ملت
  .  نخواهد رفت  پهلوي  استبداد سياه  سنگين

و رهبـر    محبـوب   پيشواي  در انتظار قدوم  رانهصب و بي  مشتاقانه  ايران  ـ مردم٥ 
را در مـورد    و عـذري   بهانـه   گونـه  كنـد و هـيچ   مـي   شـماري  دقيقه  الشأن عظيم

  پذيرند. كشور نمي  به  از ورود ايشان  جلوگيري
  اسـالمي   عـدل   نظام  به  ما تا رسيدن  ي جانبه و همه  امان پيگير و بي  ي ـ مبارزه٦ 
از   راه  و در اين  خواهد داشت  ، ادامه است  جنبش  ي شده  اعالم  نهايي  هدف  كه
  اسـتفاده   مختلـف   و شـرايط   در مراحـل   مناسـب   هـاي  و شيوه  امكانات  ي همه

  كرد.  خواهيم
  هاي و شهرستان  را در تهران  مردم  به  ديروز دژخيمان  ي وحشيانه  ي ـ ما حمله٧  

  دلير و فداكار مسلمان  از مردم  جمعي  شدن  يو زخم  شهادت  منجر به  ديگر كه
  ي كارانـه  هـا بـا شـعار فريـب     خيابان  به  مبدل  با لباس  نظاميان  گرديد و كشاندن

  .»  كنيم مي  را محكوم  اساسي  از قانون  حمايت
  

   تهران  در مسجد دانشگاه  روحانيون  ـ تحصن ٧ 
  بودنـد، وقتـي    آمده  تهران  به  از امام  بالاستق  براي  مبارز سراسر كشور كه  روحانيون 
را ديدند، در مسـجد    نظاميان  توسط  مردم  ، سركوب بر آن  ها و عالوه فرودگاه  شدن  بسته



در مسـجد    متحصـن   ـ از روحـانيون    رهبـري   معظـم   كردند. مقام  تحصن  تهران  دانشگاه
  گويد:   مي  باره  ـ دراين  تهران  دانشگاه

در   ، شهيد بهشـتي  بوديم  زهرا رفته  بهشت  بيايند، ما به  قرار بود امام  كه  روزي« 
.  و برگشـتيم   بود خوانـديم   شده  تهيه  كه  اي قطعنامه  كرد، بعد هم  آنجا سخنراني

باشـد. فكـر     چـه   بعـدي   قـدم   بود كـه   مطلب  بر سر اين  ، بحث برگشتيم  وقتي
  ، تجربـه  در مشهد نبود. در واقـع   تحصن  ي ربهبا تج  ارتباط بي  در تهران  تحصن

  انجـام   [  در تهـران   ] اينـك    مشهد  ] بود [  كـه   بيمارستان  تحصن  موفق   ي
در بـازار را    ، مسجد امام بود. بعضي  تحصن  بر سر محل  بحث  ، مدتي گرفت مي
ديگـر    جاهـاي   هم  بود، پيشنهاد كردند. برخي  مسجدشاه  به  موسوم  موقع  آن  كه

و   پيشنهاد بسيار جالـب   پيشنهادها بود كه  ضمن  هم  را پيشنهاد كردند. دانشگاه
بروند،   دانشگاه  زود برادرها به  صبح  شد كه  بود. بنا، براين  مناسبي  از هر جهت
  كه  فرستاديم  كسي  دليل  همين  را ببندند. به  دانشگاه  كه  داشتيم  خوف  اما از اين

  شـد ـ صـحبت     دانشگاه  رئيس  نظرم  بعدها به  ـ كه   دانشگاه  از مسئوالن  كيبا ي
ايجـاد كردنـد. مسـجد      مـان  بـراي   هـم   زيادي  مشكالت  شد و البته  كند. تفاهم
  بـاالي   هـاي  و اتاقـك   باز بود و ما فوراً وارد مسجد شديم  خوشبختانه  دانشگاه

  .»  كرديم  كارمان  مسجد را ستادهاي

  صدها نفر رسيد و وعـاظ   نفر بود، بعدها به  ابتدا چهل  كه  اعتصابي  عداد روحانيونت 
كردنـد. از   مـي   تشـويق   تحصـن   ايـن   را بـه   ، مـردم  با ايـراد سـخنراني    انقالبي  و مبارزان
  اهللا ، آيـت  منتظري  اهللا ، آيت شهيد دكتر بهشتي  به  توان مي  تحصن  اين  ي برجسته  سخنرانان

  اي ، بـا صـدور اعالميـه    مـاه   بهمـن   در هشتم  متحصن  كرد. روحانيون  و... اشاره  التيمح
  خـود ادامـه    تحصـن   كشور بـه   به  امام  تا بازگشت  كردند كه  اعالم  ايران  ملت  به  خطاب

  بود:  قيد شده  اعالميه  خواهند داد. در اين
  ملـت   حيثيـت   بـه   و اهانت  شرمي بختيار در بي  و غاصب  غيرقانوني  حكومت« 

  ، ششـم  خـود را سـفيد كـرد. در روز جمعـه      نوكرصـفت   پيشـينيان   روي  ايران



و   فجيـع   كشـتارهاي   بـه   و... دسـت   ، گرگـان  ، تبريز، رشـت  ، در تهران ماه بهمن
،  ملـت   رهبـر محبـوب    روي  كشـور بـه    هـاي  فرودگـاه   زد و با بسـتن   وحشيانه

  شرافتمند ايـران   مردم  پاك  ـ، احساسات   ظله ـ دامة   خميني  م، اما العظمي اهللا آيت
  ي فرخنـده   و شوِ در انتظار مقدم  پراشك  و ديدگان  لبريز از عشق  با قلبي  را كه

را   ايران  ملت  دار كرد و خشم جريحه  خود بود ] ند [  سخت  الشأن رهبر عظيم
  . اينجانبـان  برانگيخت  از پيش  بيش را خواهد سوزاند  او و اربابانش  ي ريشه  كه
روز  ٩  بختيار از ساعت  غيرقانوني  دولت  ضدانساني  اعمال  به  اعتراض  عنوان  به

ـ    خمينـي   امـام   العظمـي  اهللا آيـت   حضـرت   تـا بازگشـت    جاري  ماه بهمن  هشتم
  تحصـن   تهـران   ، در مسـجد دانشـگاه   پرمهر ملـت   و آغوش  وطن  ـ به   ظله دامة

  خـود نـداي    دانشـجوي   در كنار بـرادران   مقدس  محل  و از اين  كنيم اختيار مي
  » رساند.  خواهيم  جهانيان  گوش  خود را به  ي طلبانه حق

  : نوشت  تهران  در دانشگاه  روحانيون  از تحصن  در گزارشي  اطالعات  ي روزنامه 
  اهللا ] آيـت    آنـان   نگويو سخ  است  افزايش  در حال  متحصن  تعداد روحانيون« 

  ي )، نماينده ماه بهمن  امروز (هشتم  صبح  ده  . حدود ساعت است  احمد [  جنتي
را   خلبانان  آمد و آمادگي  روحانيون  جمع  نيز به  ملي  هواپيمايي  اعتصابي  خلبانان
  و نيـز مـردم    دانشـجويي   هـاي  كـرد. گـروه    اعـالم   تحصن  اين  به  پيوستن  براي
،  ، تحصـن  ، تحصـن  بـرادر مسـلمان  : « چـون   شـعارهايي   كه  در حالي  دسته دسته

  پيوستند، ديگـر شـعارهاي   مي  متحصنين  جمع  دادند به سر مي»  ، تحصن دانشگاه
  ، تنهـا راه  سياسـي   سـازش   ، نـه  اساسي قانون  نه«بودند از:   عبارت  افراد متحصن

  ». است  مسلحانه  جنگ  رهايي
  آيـات   نام  كرد كه  را اعالم  اعتصابي  از روحانيون  برخي  ، اسامي در ادامه  وزنامهر  اين 

،  موحـدي   ، فاضـل  شـرعي   ، محمـدعلي  ، ربـاني  ، طـاهري  ، محفـوظي  قمي ، آذري مطهري
در   و حيـدري   ، احمـدي  ، توسـلي  ، خلخالي ، محمد مؤمن راستي  ، حسين صانعي  يوسف
  خورد.   مي  چشم  به  آنان  ميان

  نشـيني  بختيـار عقـب    شد تا دولت  ، باعث مبارزان  هاي تكاپوها و تالش  اين  مجموع 



  كـرد كـه    ، اعـالم  مـاه  بهمـن   را پذيرا شد و روز نهـم   بختيار، شكست  دولت  كند. درواقع
كشـور وجـود     به  ورود امام  در راه  ممانعتي  مهرآباد امروز باز خواهد شد و هيچ  فرودگاه

كشـور    بـه   لـه  ، در ورود معظـم  ترفند ديدار با امام  به  با توسل  خواست  سپس  ارد. ويند
  را بـا آتـش    ارتـش   خـائن   تا ديروز محمدرضاي  اينكه  با بيان  امام  تأخير ايجاد كند؛ ولي

  ايـن   نوكر يـا نـوكرانش    كرد و اكنون  ننگين  و خواهران  و برادران  مردم  روي  به  گشودن
  توصـيف   »  مليت  ديگر با نقاب  اي مهره«اند، بختيار را  گرفته  استعمار را بر عهده  متخد

  كـرد بـه    و اعـالم   را بست  وي  از طرف  سوزي ترفند و فرصت  هرگونه  راه  كرد؛ بنابراين
  گردد. كشور برمي

توانـد   مـي   خـارجي   و پروازهـاي   ها باز اسـت  كرد فرودگاه  بختيار اعالم  در حاليكه 
  ملـي   هواپيمـايي   سـازمان   اعتصابي  . كاركنان وجود داشت  از ناامني  گيرد، هراس  صورت
  مهرآباد، از جملـه   در فرودگاه  گرفته  صورت  ايذايي  اقدامات  ، برخي اي در اطالعيه  ايران
  و تأكيد كرد:  ها را اعالم دستگاه  پيدا كردن  و نقص  عيب

  بود.  و نقص  عيب  ها بدون دستگاه  ي ، كليه عتصاباتا  شروع  ـ در زمان١« 
  دچار نقص  با هم  ها همزمان واحد، فرودگاه  در آن  باشد كه تصور نمي  ـ قابل٢ 

  » شوند.  فني

  مهرآباد را اعـالم   المللي بين  فرودگاه  هاي در دستگاه  فني  نقص  بودن  تعمدي  بنابراين 
  فنـي   نقص  اين  علت  به  كرد كه  ـ نيز اعالم   ـ ايرفرانس   نسهفرا  هواپيمايي  كردند. شركت
قرار شد روز   ، پرواز انقالب . در نتيجه نخواهد گرفت  ، پرواز صورت بهمن  در روز يازده

  گيرد.  صورت  ايران  سوي  به  ماه بهمن  دوازدهم
  
   ـ پرواز انقالب ٨ 
پـرواز    با عنوان  گردند، قرار شد هواپيمايي كشور بازمي  كردند به  اعالم  امام  از وقتي 

هـا   فرودگاه  شدن  با بسته  بياورد، ولي  تهران  را به  بيايد و امام  پاريس  به  ، از تهران انقالب



  تظـاهرات   بختيـار در پـي    دولـت   نشد. بعـد از آنكـه    كار عملي  ، اين و نيز تهديد ارتش
  پروازهـاي   روي  را بـه   آن  هـا، دوبـاره   فرودگـاه   نشـد   بسته  به  در اعتراض  مردم  خونين
  بـه   با آن  شود تا امام  كرايه  از ايرفرانس  شد تا هواپيمايي  گرفته  باز كرد، تصميم  خارجي
  گويد: هواپيما مي  اين  ي كرايه  ي نحوه  ي درباره  يزدي  شود. دكتر ابراهيم  منتقل  تهران

  دادنـد و يـك    پـول   ودند، جمعاً چهارصدهزار تومانب  در پاريس  كه  بازارياني« 
هواپيمـا را تهديـد     كـه   خطراتي  دليل  شد. به  كرايه  دربست  ايرفرانس  هواپيماي

  از نظر روابط  ايرفرانس  هواپيماي  اينكه  . اول بوديم  كرده  بيني كرد، چند پيش مي
  ) دوم ايراني  هواپيماي  يكاز   بيش  (حداقل  بيشتر است  اش مصونيت  المللي بين
اگـر    بزند كـه   بنزين  كافي  ي اندازه  به  شد كه  صحبت  ايرفرانس  با مقامات  اينكه

  باشـد كـه    داشـته   سوخت  كافي  ي اندازه  بنشيند به  زمين  نگذاشتند به  در تهران
  ايهـ  خبرنگـار از رسـانه   ١٢٠از   بـيش   اينكـه   برگـردد. سـوم    پاريس  به  دوباره
نفـر   ١٢٠  و آن  تر جا داديم ها كم ايراني  و به  كرديم  را همراه  المللي بين  گروهي

 ١٢٠  را كـه   حاضر نبود هواپيمايي  كس هيچ  اينكه  براي  خبرنگار را سوار كرديم
  » حضور دارند، در هوا بزند.  در آن  المللي خبرنگار بين

  پرواز به  ي اجازه  گرديد، ايرفرانس  فراهم  آن  شد و مقدمات  هواپيما كرايه  وقتي  ولي 
  ها ذكر كـرد. مقامـات   فرودگاه  باز شدن  رسمي  نكردن  را اعالم  آن  هواپيما را نداد و دليل

  هـا را بـه   فرودگـاه   خبـر، بـاز شـدن     ايـن   از اعالم  ، پس فرودگاهي  هواپيمايي  المللي بين
تـأخير در پـرواز     بـود و باعـث    در پيش  كه  ديگري  موضوع  كردند، ولي  اعالم  ايرفرانس
  بـود.    نشـده   داده  فـرود در تهـران    ي اجـازه   ايرفـرانس   هواپيمـاي   بـه   بـود كـه    شد، اين
  حامل  ورود هواپيماي  كرد كه  اعالم  ماه بهمن  خود در دهم  ي جلسه  در پايان  دولت هيأت
  ياران  اطالع  به  بالفاصله  موضوع  و اين  است  اشكال  بدون  مهرآباد تهران  فرودگاه  به  امام
  شـد كـه    امر اعـالم   اين  از وصول  رسيد. پس  ايرفرانس  و شركت  در پاريس  خميني  امام
نيـز در    از امـام   اسـتقبال   ي خواهـد بـود. كميتـه     در تهـران   پنجشنبه  صبح ٩  ساعت  امام

  كرد:  مخبر اعال  تأييد اين  ضمن  اي اعالميه



  العظمـي   اهللا آيـت   حضرت  حامل  ايرفرانس  هواپيماي  با فرود آمدن  ـ دولت١« 
  نمود.  موافقت  خميني  امام

  يـازدهم   روز چهارشـنبه   صـبح   از امـام   اسـتقبال   برگـزاري   ي كميتـه   ـ چون٢ 
يـد، از  نما مـي   اقـدام   شده  ديده  تدارك  هاي برنامه  اجراي  ، براي جاري  ماه بهمن
  و چهـارم   بيسـت   تـا ميـدان    آزادي  تقاضا دارد در مسير ميدان  هموطنان  ي كليه

از   اسـتقبال   ي كميته  بپرهيزند. ضمناً مسئوالن  اجتماعي  هر نوع  اسفند از تشكيل
  در جرايـد درج   كـه   كميتـه   هـاي  مفـاد اطالعيـه    به  تقاضا دارند كه  خميني  امام
  نمايند.  و همكاري  مبذول  كافي  گردد، توجه مي

  از همكاري  تشكر صميمانه  ، ضمن از امام  استقبال  مراسم  برگزاري  ي ـ كميته٣ 
روز   صـبح  ٩  ـ را در سـاعت    خميني  قدر ـ امام  ورود رهبر عالي  ، بشارت مردم
ـ  معظـم   قـدوم   و منتظـران   منـدان  عالقه  ي همه  ، به ماه بهمن  ، دوازدهم شنبه پنج   هل

  دارد. مي  اعالم
  خيابـان   جنـوبي   ي ، نيمه پهلوي  آيزنهاور و شاهرضا تا چهارراه  هاي ـ خيابان٤ 

  تا پـل   و شوش  و اميريه  پهلوي  ماند و خيابان بازمي  و همراهان  عبور امام  براي
تنهـا در    كننـدگان   و اسـتقبال   است  ، مسير عبور امام خيابان  عرض  تمام  آهن راه
در   زهـرا مـردم   ، تا بهشـت  ، آرامگاه پهلوي  كنند. در خيابان مي  روها اجتماع ادهپي

  .»  عبور است  مخصوص  غربي  ي ايستند و نيمه مي  خيابان  شرقي  ي نيمه

سـرد    در شب  و مردم  جا را فراگرفت  همه  عمومي  خبر، شور و هيجان  اين  با پخش 
كردنـد و   مـي   مهرآباد حركت  و نيز فرودگاه  عبور امام مسير  سوي  به  گروه ، گروه زمستان

از كشور تبعيـد    پيش  سال  چهارده  بودند كه  از رهبري  قرن  استقبال  ترين بزرگ  در تدارك
بـود و شـور     ـ نيز اينگونه   در فرانسه  امام  اقامت  لوشاتو ـ محل  در نوفل  بود. اوضاع  شده

  و اضـطراب   از تـرس   هـايي  رگه  بود، در حاليكه  حاكم  امام  بر همراهان  خاصي  و هيجان
روزهـا در    آن  بـود كـه    از كسـاني »  حبيبي  حسن«شد.  مي  ديده  امام  ياران  ي نيز در چهره

  كند: مي  بيان  لوشاتو را اينگونه بر نوفل  . او جو حاكم حضور داشت  امام  اقامت  محل



خـود    بـراي   ، فرارسيد. هـركس  كرديم مي  ركتح  ايران  سوي  بايد به  كه  شبي« 
  كـرده   سـكوت   خنديدند، برخي گفتند و مي ها مي . بعضي و عالمي  داشت  حالي

لوشـاتو   زدنـد. نوفـل   هـا را مـي   سر و كلـه   آخرين  با خبرنگاران  بودند و بعضي
ــب  يكپارچــه ــور   امــام  اقامتگــاه  خيابــان  بــود. تمــام  وجــوش شــور و جن در ن
بودند   در خيابان  محل  از اهالي  بود. بسياري  شده  روز روشن  ورها، چونپروژكت

بودنـد.    رسـيده   امـام   خـدمت   خداحافظي  ها براي نفر از همسايه  و گويا دو سه
  از ايـران   شاه  كه  . اصوالً از زماني اوضاع  بود و مراقب  مسلح  نيز تا دندان  پليس
  آن  بـود، ولـي    داشته  را معمول  شديدي  امنيتي  اتاقدام  بود، فرانسه  شده  خارج
  تمـام   آنهـا بـود، بلكـه     زير كليد و نگين  تنها محل  بود. نه  نحو ديگري  به  شب

  » بود، زير نظر آنها بود.  بسيار طوالني  نيز كه  لوشاتو تا فرودگاه مسير از نوفل

داشـتند    هـم   كشور را داشتند، هراس  ورود به  شور و هيجان  كه  همانگونه  امام  ياران 
  صـورت   و پـرواز انقـالب    امام  عليه  ارتش  اقدامات  ي در زمينه  كه  هايي ، شايعه ويژه و به
خـود    قضايا بود، با يـاران   اين  متوجه  كه  خميني  افزود. امام مي  آنان  ، بر نگراني گرفت مي

  كردند:  حجت  اتمام
  .» است  با خطر توأم  مسافرت  اين  بدانند كه  يد. بايد همهباش  متوجه  هر حال  به« 

  تأكيد كردند:  و سپس 
بايد   . من با خود آنهاست  هم  نبايد بيايند و خبرنگاران  وجه هيچ  به  اوالً، بانوان« 

را از   خودمان  به  وابسته  بانوان  كه  هستم  سفر خطر دارد و مسئول  اين  كه  بگويم
  كننـد. ثانيـاً، بايـد توجـه     مـي   چه  دانند كه ها خود مي . فرنگي كنم  نعسفر م  اين

  بيايد يا هواپيما را بـه   پيش  است  سفر چند مورد ممكن  در اين  باشيد كه  داشته
  بـه   هواپيما در فرودگاه  منفجر كنند يا وقتي  با تيراندازي  آسمان  ورود به  محض
  همـه   شديم  از هواپيما پياده  وقتي  بندند و يا آنكهب  گلوله  را به  آن  نشست  زمين
مـرا بكشـند و يـا      باشـند و فقـط    نداشـته   شما كاري  ببندند و يا به  گلوله  را به

  مـن   اصوالً متوجه  همه  خطرات  ترور كنند. اين  جمعيت  كنند و يا ميان  توقيف
كند بايد  فكر مي  كه  سبيندازيد. اما هرك  و شما نبايد خود را در مخاطره  هست



  »فكر كند.  و اطالع  علم  از روي  مسائل  اين  ي بيايد بايد درباره  با من
  مـردم   عمـوم   اطـالع   را به  مطالب  خواستند تا اين  حبيبي  دكتر حسن  از آقاي  سپس 

  وافقيـد بـه  آيـا م «افـراد پرسـيد:     تك  از تك  نيز اكتفا نكردند، بلكه  اين  به  امام  برسانند. 
ـ    امـام   ـ از يـاران    زاده كفاش  مصطفي  حاج  » ؟ يا نه  كشور با وجود خطرات  به  برگشتن
  گويد: مي  زمينه  در اين

در   كـه   افرادي  ي همه«فرمودند:   امام  بياييم  تهران  قرار بود به  كه  روزي  فرداي« 
در آنجـا كـار     بـود كـه    يكسـان   بياينـد. منظورشـان    بودند، شب  ايشان  اقامتگاه

  . ايشان رفتيم  ايشان  بعداز نماز، خدمت  كه  بوديم  نفري  كردند. حدود بيست مي
  شـديم   ما شرمنده  فرمودند كه  كردند و بعد از اظهار قدرداني  و دعايي  نصيحت
شما «فرمودند:   و سپس  ايم نداده  انجام  و كاري  نكرده  درخوري  خدمت  از اينكه

  و شما بگذاريد ايـن   خطر هست  احساس  نباشيد چون  من  هواپيما همراه  اين با
  امـام   عاشـوراي   شـب   هـا مـا يـاد وداع    لحظه  در آن». باشد  من  براي  خطر فقط
  دوطرفـه   ي مقايسه  يك  اين  كه  كنم  بايد اضافه  بالفاصله  ، ولي ) افتاديم (ع حسين

  امام  مان ما قرار داشتند و در اعما ذهن  مقابل  امت  امام  طرف  از يك  نبود، چون
  ) سـنجيده  (ع حسـين   امام  با ياران  كه  بوديم  ) و ما اصالً ناچيزتر از آن (ع حسين
  فرمودنـد و در حـالتي   را مـي   جمـالت   ) آن (ع  حسـيني   بـا كالمـي    . امام شويم

و   اسالم  راه  ما فداي  ناقابل  نجا: « و گفتيم  گريه  كردند به  شروع  شورانگيز همه
  از اهـالي   كـه   از همراهـان   يكـي ».  باشـيم   دهيـد در خـدمت    باد. اجازه  انقالب

  كـرد كـه    قـدر گريـه   بود، آن  گريخته  پاريس  به  ساواك  گرمسار بود و از دست
  ايشـان   همـراه   دادنـد كـه    و اجازه  و عزيز متأثر شده  مهربان  شد. امام  هوش بي

  .»  باشيم

  امام  همراه  فراوان  و با وجود خطرات  از امام  اجازه  با كسب  امام  ، ياران وسيله اين  به 
  بـه   كنـد، بنـابراين    لوشاتو خداحافظي نوفل  از اهالي  خواست  شب  آن  خميني  شدند. امام

ـ از    فـاري غ  هـادي   االسـالم  . حجـت  پرداخـت   از مـردم   خـداحافظي   و بـه   رفت  خيابان



  گويد: مي  زمينه  ـ در اين  امام  همراهان
  گرفتنـد از اهـالي    تصـميم   خمينـي   ، امـام  ايران  قرار شد برگرديم  كه  شب  آن« 

  رغـم   رونـد. بـه   مـي   خيابـان   كردند بـه   كنند، لذا اعالم  لوشاتو خداحافظي نوفل
  ميان  داشتند، لذا به  د بر اينتأكي  ما، امام  بود و هراس  زمينه  در اين  كه  خطراتي
شـد و    رفتنـد، شـلوغ    خيابـان   به  امام  اينكه  محض  لوشاتو رفتند. به نوفل  اهالي
شـد    شلوغي  متوجه  لوشاتو كه نوفل  پرداختند. پليس  با امام  وداع  به  محل  اهالي

ـ   امـام   كـرد كـه    مشـاهده   تعجـب   حاضر شد و در كمـال   در محل  بالفاصله   هب
  » هستند.  مشغول  با مردم  وبش خوش

نيـز    زنـان   حضور يافتند و در حاليكه  امام  اقامتگاه  در محل  ، سپس محل  از اهالي  برخي 
  امـام   يـادبود بـه    لوشاتو را به نوفل  خاك  بودند، مشتي  آنان  سر كردند و در ميان  چادر به
  اقامتگـاه   در ورودي  بودنـد كـه    آورده  امـام   اهاقامتگـ   بـه   آنقدر گلدان  كردند. آنان  تقديم

صـادر كـرد     فرانسـه   لوشاتو و نيز ملت نوفل  اهالي  به  كه  در پيامي  بود، امام  مسدود شده
  تأكيدكردند:

را   آنـان   خـواهي  آزادي  و حسن  فرانسه  و ملت  دولت  نوازي مهمان  اميد است« 
  ، معذرت لوشاتو دادم نوفل  و اهالي  همسايگان  به  كه  و از زحماتي  نكنم  فراموش

  .»  خواهم مي

  شوروشوِ مسـافران   در ميان  تشريفات  اين  از انجام  ، پس امام  ي نفره  دويست  كاروان 
افتـاد.    راه  بـه   پاريس»  دوگل  شارل»  فرودگاه  سوي  لوشاتو، به نوفل  اهالي  وداع  ي و گريه
  كند: مي  بيان  را اينگونه  لوشاتو تا فرودگاه سير نوفلم  شدن  طي  حبيبي  حسن

سـوار    پلـيس   كردنـد، توسـط   مـي   مسـير را قطـع    كه  هايي خيابان  تمام  مدخل« 
ديگـر [     هاي ماشين  بود  ] براي شده  ها بسته خيابان  اين  شد. در واقع مي  مراقبت

از جلـو    پلـيس   اتومبيـل   يـك  . كـرديم   طي  توقف  را بدون  راه  و ما تقريباً تمام
چهـار    . سـه  بعد بودم  در اتومبيل  بود و من  سرش  پشت  امام  و اتومبيل  رفت مي

و   محـل   پلـيس   بـا رئـيس    وارد شـدند و همـراه    فرودگـاه   از در فرعي  اتومبيل



  ورود بـه   راهـروي   به  وصل  كه  سالني  به  فرودگاه  ، از زيرزمين فرودگاه  مأموران
برخاسـتند و بـا     كردند و سپس  استراحت  اي چند دقيقه  . امام رفتيم  هواپيماست

  خبرنگـاران   طـرف   بـه   چنـد قـدم    مصـمم   اي بـا چهـره    حال  و در عين  آرامش
دو   بـه   ايشـان   پيـام   آخرين  آمدند و خواستند كه  ها پيش ها و تلويزيون روزنامه
  » ود.ش  خوانده  و فرانسوي  انگليسي  زبان

از   پيـام   در ايـن   بـود. همچنـين    فرانسـه   از دولـت   تشكر و سـپاس   ، حاوي پيام  اين 
،  ديگر از اتفاقـات   يكي  كار كردند، تشكر نمودند.   با صداقت  كه  فرانسه  دولت  مأموران
  بـود. ايـن    شـديد از آنـان    هواپيما، بازرسي  به  پرواز انقالب  مسافران  از سوار شدن  پيش

  چنـان   تـاريخ   آن  ، تا بـه  دوگل شارل  فرودگاه  كاركنان  ي گفته  به  بود كه  حدي  به  بازرسي
  و خبرنگـاران   شان و ياران  ، امام بازرسي  از اين  بود. پس  نگرفته  صورت  شديدي  بازرسي

  ي بـود. طبقـه    شـده   تقسـيم   دو قسـمت   سوار هواپيما شدند. هواپيما به  و ديگر مسافران
و   بود و خبرنگاران  شده  داده  اختصاص  خميني و نماز امام  استراحت  هواپيما براي  باالي

نيـز    امـام   صـندلي   اينكـه   بودنـد، ضـمن    نشسته  ترتيب  به  اول  ي در طبقه  ديگر مسافران
بيشـتر از    از چهارصد نفـر بـود، ولـي     هواپيما بيش  هواپيما بود. گنجايش  جلوي  صندلي

فـرود    كند و در صـورت   سوختگيري  كافي  ي اندازه  تا بتواند به  نفر را نپذيرفت  ويستد
  ي بامداد، هواپيمـا آمـاده    ي دقيقه  و پانزده  يك  برگردد. ساعت  پاريس  به  در تهران  نيامدن

  شـعار بپرهيزنـد تـا اينكـه      از سردادن  كرد كه  خواهش  پرواز بود و مهماندار از مسافران
  و نيروهـاي   ، ژانـدارم  هـزار پلـيس    پنج  كه  در حالي  ايرفرانس ٧٤٧  جمبوجت  هواپيماي

پـرواز    را زير نظر داشتند بـه   فرودگاه  به  منتهي  هاي و نيز راه  دوگل  شارل  ، فرودگاه ويژه
  مقـيم   و مـردان   ، زنـان  از دانشـجويان   هـزار تـن    حدود يك  بود كه  در حالي  درآمد. اين

بودند   آمده  فرودگاه  به  امام  مشايعت  براي  و آمريكايي  اروپايي  و ساير كشورهاي  فرانسه
از   اي دادند و در گوشه شعار مي  ايشان  نفع  داشتند و به  را در دست  له معظم  هاي و عكس
  كـه   و كسـاني   ، مجروحان انقالب  شهداي  هاي از عكس  نمايشگاهي  دوگل شارل  فرودگاه



حقوِ «بود:  شده  نوشته  آن  بود و بر باالي  بودند، برپا شده  ديده  اخير شكنجه  هاي سال  طي
  ».  بشر شاه

  تهـران   كرد. قلب مي  غليان  مردم  ، شور و هيجان دورتر و در تهران  ها فاصله فرسنگ 
از اقصـا    از مردم  زيادي  ي بود. عده  حاكم  مردم  در ميان  ناپذيري وصف  تپيد و هيجان مي
كننـد.    شـركت   از امـام   اسـتقبال   بودند تا در مراسم  رسانده  تهران  كشور خود را به  نقاط
  صـبح   بـه   آزادي  ميـدان   اطـراف   هـاي  را در پاركينگ  شب  شان هاي افراد در ماشين  اغلب

  ي كميتـه   انـان جو  عبورومرور بـود،    منع  ساعات  پايان  كه  صبح  پنج  رساندند. از ساعت
  ميـدان   به  را كه  هايي اتومبيل  گرفتند و تمامي  ها و مسيرها را در دست راه  ، كنترل استقبال
  كـارت   دادنـد كـه   عبور مي  ي اجازه  هايي ماشين  به  كردند و فقط  رفتند بازرسي مي  آزادي

  پلـيس   ي بـر عهـده    در فرودگـاه   و كنترل  داشتند. بازرسي  استقبال  ي از كميته  مخصوص
نيـز    از مـردم   هـايي  بودند. گروه  افراد مشغول  بازرسي  به  دقت  نيز به  بود و آنان  فرودگاه
  مسيرهايي  طرف  دادند، به سر مي  امام  حضرت  به  در خوشامدگويي  شعارهايي  درحاليكه

  آسـمان   هـا بـه   نگاه  ي كردند. همه مي  بود حركت  شده  تعيين  حامل  عبور ماشين  براي  كه
  اينكـه   گمـان   دادند و به سرمي  غريو شادي  ، مردم هواپيمايي  صداي  شدن  بود و با شنيده

  دادنـد. تقريبـاً از سـاعت    مـي   تكان  كردند و دست مي  ، شادي است  امام  حامل  هواپيماي
  تهران  ند. در دانشگاهبود  در انتظار امام  بود و همه  ها مملو از جمعيت ، خيابان صبح  شش

  تهـران   درِ دانشـگاه   در جلـوي   برپا بود. دانشـجويان   غوغايي  علما ـ هم   تحصن  ـ محل
از   پرداختند. يكي مي  در دانشگاه  بستن  آذين  دادند و به بودند و شعار سر مي  كرده  تجمع
منتظـر    همانجا بود. روحانيونبپردازد،   ايراد سخنراني  در آنجا به  مقرر بود امام  كه  اماكني
مهرآبـاد    فرودگـاه   سـوي   را بـه   نداشتند و دانشگاه  طاقت  از آنان  بعضي  بودند، ولي  امام
  فرودگـاه   بـه   روحـانيون   ي مـرور همـه    پيوستند. به مي  مردم  صفوف  كردند و به مي  ترك

بـا    در دانشـگاه   متحصـن   نامـر، روحـانيو    ايـن   . در پي يافت  پايان  رفتند و عمالً تحصن
  كردند:  خود را اعالم  تحصن  پايان  اي صدور اعالميه



در مسـجد    روحانيت  ـ تحصن   خميني  قدر ـ امام  رهبر عالي  فرمايي با تشريف« 
خـود،    ي پيروزمندانـه   تحصن  در پايان  پذيرد. متحصنان مي  پايان  تهران  دانشگاه

  ي و دبيرخانـه   و اسـتادان   دانشجويان  ي شائبه و بي  مگر  دانند از پذيرايي مي  الزم
هـا و   و شخصـيت   مـردم   مختلـف   قشـرهاي   و همبسـتگي   و همكاري  دانشگاه
  ما ساحت  كه  ساعت  تشكر نمايند. در اين  صميمانه  و اجتماعي  علمي  هاي گروه

  مسـير حركـت  در   دانشگاه  در جنوبي  و در مقابل  گفته  را ترك  دانشگاه  مقدس
  كـه   داريـم  مـي   بار ديگر اعالم  ، يك پيونديم مي  كنندگان استقبال  صفوف  ، به امام

  ». دارد  ادامه  امان بي  نهايي  و جهاد ما تا پيروزي  مبارزه

بود   شده  تعيين  كنندگان  استقبال  براي  مشخصي  جايگاه ،   فرودگاه  كوچك  در سالن 
  مـذهبي   و رهبـران   دينـي   هـاي  اقليـت   قرار داشتند و سپس  اول  اهدر جايگ  روحانيون  كه
بودنـد.    بعدي  و... در صفوف  دانشگاه  ، استادان ، قضات سياسي  هاي و گروه  ، احزاب آنان
  امـام   بودنـد و منتظـر قـدوم     خود مسـتقر شـده    در جايگاه  صبح  ي اوليه  از ساعات  همه

بـود.    امـام   بـه   در خوشامدگويي  مملو از شعارهايي  فرودگاه  سالن  بودند. در و ديوارهاي
سـاز،   رهبـر سرنوشـت    ، اي زمان  ابراهيم  ، اي بزرگ  رهبر و مرجع  اي« :   چون  شعارهايي

و »  سـاخته   آن  جـايگزين   توحيـدي   و رژيـم   را نـابود سـاخته    سلطنتي  نظام  كه  كسي  اي
  ديگر.  شعارهاي

بود و   مهرآباد مملو از جمعيت  فرودگاه  ، سالن صبح  ي دقيقه  تو بيس  هشت  ساعت 
  ي ويـژه   هاي در جايگاه  و خارجي  ايراني  و گزارشگران  ، فيلمبرداران ، عكاسان خبرنگاران

بـر سـر     مشـكي   چادرهـاي   كـه   نيز در حـالي   از بانوان  بودند. گروهي  مستقر شده  سالن
ــژه  داشــتند، در جايگــاه ــد و بســياري  نشســته  خودشــان  ي وي و   آمــوزان از دانــش  بودن

و   فرودگاه  پرداختند. سالن سرود مي  تمرين  به  فرودگاه  سالن  دختر در بالكن  دانشجويان
  كه»  امام  اي  خميني«ور بود. سرود  غوطه  در شور و شعف  فرودگاه  ها و نيز بيرون خيابان
  شـد، ايـن   مـي   قرائـت   استقبال  ي كميته  از اعضاي  ديفر  و با رهبري  آموزان دانش  توسط
  هواپيمـاي   بـود كـه    صـبح   ي دقيقـه   و پانزده  نه  رساند. ساعت خود مي  اوج  را به  هيجان



  بـا طنـين    رسـيد و همزمـان    پايـان   به  ظاهر شد. انتظار مردم  تهران  در آسمان  امام  حامل
  تنها غرش  فريادها نه  اين  و طنين  برخاست  آسمان  به  مردم  شادي  هواپيما، صداي  غرش

سـوتر را   تـا كيلومترهـا آن    مـردم   صـداي   مـوج   قـرار داد، بلكـه    الشعاع هواپيما را تحت
  داشـتند. ايرانيـان    مـردم   شـبيه   و حـالي   هواپيما بودند نيز حس  داخل  درنورديد. آنها كه

رسـيد، بـاوجود اخطـار      تهـران   آسـمان   بـه  هواپيمـا   اينكـه   محض  حاضر در هواپيما به
  هـا بـه   از مـدت   پـس   كـه   از آنـان   ، تعدادي ويژه هواپيما تكبير سر دادند و به  مهمانداران
  داد كـه   رخ  اتفـاقي   ميـان   در ايـن   داشتند، ولي  زايدالوصفي  گشتند، احساس كشور بازمي

در   شـدند. در پـايين    خيـره   لبـان خ  كـابين   بـه   و نگـران   خيز شدند و مضـطرب  نيم  همه
.  گرفـت   اوج  ناگـاه   بـه   شدند كه  امام  حامل  گر هواپيماي نظاره  هراسان  نيز مردم  فرودگاه
  گويد: هواپيما ـ مي  پور ـ از مسافران فردوسي  اسماعيل  االسالم حجت

دراز،   اليانما بعـداز سـ    رسيد، براي  ايران  فضاي  به  امام  حامل  هواپيماي  وقتي« 
  بود و هواپيمـايي   خلوت  انگيز بود. فرودگاه و شگفت  بسيار جالب  تهران  ديدن
  . همـه  گرفت  باند اوج  هاي هواپيما در نزديكي  كه  ديديم  ناگهان  شد.  نمي  ديده

  ، ولـي  نشـده   فرود داده  ي هواپيما اجازه  به  كردند كه بودند و تصور مي  ترسيده
گوينـد   گرفتنـد و مـي    تماس  از امام  كرد از ستاد استقبال  اعالم  فاصلهبال  خلبان
  » بياوريد.  ديگر تشريف  ي دقيقه  پانزده،    نيستيم  آماده

منتظر، ورود   داد و مردم مي  جوالن  تهران  بود و در آسمان  گرفته  اوج  هواپيما دوباره 
،  صـبح   ي دقيقـه   و سـي   نـه   در سـاعت   يقهاز چند دق  كردند. پس مي  شماري را لحظه  امام

  همگي  امام  در باند فرود آمد و همراهان  آساني  باند آمد و به  روي  دوباره  امام  هواپيماي
  اكبر سر دادند. اهللا  صداي
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  در مهرآباد  ـ امام ١ 
.  اسـت   معاصـر ايـران    تاريخ  روزهاي  از ماندگارترين  ، يكي١٣٥٧  ماه بهمن  دوازدهم 

شـور    . مردم كشور بازگشت  به  از وطن  دوري  سال  از سيزده  پس  امام  روز بود كه  در اين
  باد بيشتر بود.مهرآ  در فرودگاه  ويژه شور و شوِ به  داشتند و اين  ناپذيري  وشوِ وصف

منتظـر و مشـتا     در برابر چشـمان   امام  هواپيما، همراهان  در خروجي  شدن  با گشوده 
و   ، نزديكـان  خبرنگـاران   خـروج   دنبـال   شـدند. بـه   مي  از هواپيما خارج  كنندگان استقبال
ا رفتنـد و در  هواپيمـ   داخل  به  پسنديده  اهللا و آيت  مطهري  اهللا آنها، آيت  ي خانواده  اعضاي
  خلبـان   در دست  شان دست  در حاليكه  ، امام صبح  ي دقيقه  و هفت  و سي  نه  ساعت  رأس

،  قرار داشت  مطهري  اهللا آيت  چون  كنندگان از استقبال  گروهي  ي بود و در حلقه  فرانسوي
  اكبـر سـالن   د اهللا، فريـا  فرودگـاه   سـالن   به  هواپيما ظاهر شد. با ورود امام  باالي  ي در پله

از   خبـر بـيش    ي و تهيـه   فيلمبـرداري   براي  خبرنگاران  درآورد. هجوم  لرزه  را به  فرودگاه
تقاضـا شـد بـر      از مردم  را بگيرد. باالخره  آن  جلوي  توانست نمي  حد تصور بود و كسي

  ي دسـته   شـد و سـپس    تـالوت   شـود. قـرآن    ديـده   امـام   ي بنشينند تا چهـره   زمين  روي
بـود و در    اكبـري   آقـاي   گروه  اين  ي را سر دادند. سردسته»  امام  اي«سرود   سرودخوانان

  تأثير قرار دادند:  را تحت  سالن  ، سرود خود را اجرا كردند و فضاي سالن  دوم  ي طبقه



  ، چـون  هدف  در ره  ز جان  گذشته  ، اي مظهر شرف  مجاهد، اي  ، اي امام  اي  خميني« 
پاسـدار    تويي  ، اين تويي  ، اين افتخار توست  حق  در راه  ، مرگ شعار توست  انسان  نجات

، ز ما تو را درود، ز مـا   قيام  حق  راه  ، بود شعار تو، به ، دوستدار حق اهريمنان  ، خصم حق
  .[   ] چهار مرتبه   امام  اي  ، خميني تو را سالم

  خوشـامدگويي   پيـام   دانشجو بـود و قرائـت    كه»  ادنوشش  نصراهللا»  ، آقاي از آن  پس 
  :   پرداخت  پيام  قرائت  ، به داشت  را بر عهده  امام  به  ملت

  .» الغالبون هم  اهللا  زهوقاً اال ان حزب  كان  الباطل ، ان الباطل  و زهق  جاءالحق« 
عزيـز    جـان   و اي  پاكباز حق  ي بنده  ، اي شكن بت  ابراهيم  خدا و اي  روح  اي« 

  كـه   برسـانم   عرض  به  ايران  فردفرد ملت  از جانب  خواهم مي  ، اجازه ايران  ملت
.  توسـت   ي خانـه   خانـه   نما و فرودآ كـه  . كرم توست  ي ، آشيانه روا منظر چشمم

رهبر فـداكار    ي فرخنده  نثار مقدم  عزيزتر دارد كه  از جان  چيزي  چه  ايران  ملت
پاكبـاز    ي او را بنده  دارد كه  سراغ  باالتر از اين  ثنايي  نمايد و چه  بينش و روشن

  صـاد، اي   ي شـيعه   ، اي محمدي  مسلمان  پاكباز خدا، اي  ي بنده  بخواند. اي  حق
، در  شما باالخص  زندگي  ي شما و از تجربه  در شخصيت  ايران  خدا. ملت  آيت
  خـدا بـه    ي وعـده   ، مصدا عيني است  شما سپرده  به  كه  امت  زعامت  سال  پانزده

خدا بشتابيد،   ياري  اگر به»  كند كه را مشهود مي  راهش  و پويندگان  رزمندگانش
خـدا    از آن  و هركسي«، »دارد مي  نگه  قدم شتابد و شما را ثابت شما مي  ياري  به

  تحت  پيش  سال  اردهعزيز در چه  شما از وطن  هجرت».  اوست  باشد خدااز آن
ـ    تـان  جـد مكـرم    استبداد و استعمار يـادآور هجـرت    هاي فشار و اجبار سمبل

  توحيـدي   ي جامعه  خواستاري  گناه  به  كه  بزرگوار اوست  خدا ـ و ياران   رسول
  ان  الـي   بغيـر حـق    ديار هم  خرجوامن  الذين«شدند.   از شهر و ديار خود رانده

  كـه   اسـت   مكـه   و عظـيم   مبين  يادآور فتح  امروزتان  و بازگشت»  يقولوا ربنا اهللا
از مقـر    از ديگـري   پـس   ، يكي و گوشتي  فلزي  هاي زر و زور و بت  هاي سمبل

  طـاغوت   حكومـت   جايگزين  خدايي  شدند و حكومت  زير آورده  به  حكمراني
.»  امنـين   انشـاءاهللا   دالحرامالمسج  لتدخلن  الرويا بالحق  رسول  لقد صد اهللا«شد. 



  و تا برقـراري   است  خويش  الشأن در انتظار رهبر عظيم  بر كف  جان  ايران  ملت
آزاد باشـد...    انسـان   از قيد بندگي  انسان  در آن  كه  اي ؛ جامعه توحيدي  ي جامعه

دوهـزار  برقرار شود و آثار اسـتبداد    واقعي  معناي  به  و برابري  ، برادري مساوات
  از آن  بنـدگي   كلمه  محو گردد و در يك  و استعمار چهارصد ساله  وپانصد ساله

چند هـزار    . جاي نخواهد نشست  باشد، از پاي  الهي  ، حكومت خدا و حكومت
خـود    را با خـون   اسالمي  مقدس  انقالب  حركت  كه  ساله  پانزده  شهيد، شهداي

  هـاي  رهبر خود و شـكوفه   ي مظفرانه  گشتباز  كه  است بخشيدند، خالي  سرعت
مـا    خود ببيننـد. اگـر امـروز در ميـان      چشم  را به  انقالب  نهال  ي ثمر رسيده  به

  االرواح و علـي   عليـك  السالم«ناظر و شاهد خواهد بود.   شان پاك  نيستند، ارواح
و   وحيـدي ت  ي برقـرار بـاد جامعـه   .»  و بركاتـه   اهللا و رحمـة   بفنائـك   حلت  التي

  .»  خميني  امام  رهبري  به  اسالمي  جمهوري

  پرداختند:  ايراد سخن  به  امام  سپس 
بـر    ايـران   ملـت   . عواطـف  كنم تشكر مي  ملت  مختلف  طبقات  از عواطف  من« 

  كه  روحانيون  ي از طبقه  . من كنم  جبران  توانم نمي  كه  است  بار گراني  من  دوش
  ي كردنـد، از طبقـه    زحمـات   كردند، تحمـل   فشاني جان  گذشته  قضاياي  در اين

  كـه   و كسـبه   بازرگانان  ي ديدند، از طبقه  ، مصائب مسائل  در اين  كه  دانشجويان
  در ايـن   كه  علمي  و مدارس  بازار و دانشگاه  شدند، از جوانان  واقع  در زحمات

ــد، از اســتادان  خــون  مســائل   ، وكــالي دادگســتري  ز قضــات، ا دانشــگاه  دادن
  ي ، از همـه  ، از دهقانـان  ، از كـارگران  از كارمندان  طبقات  ي ، از همه دادگستري

  كلمـه   با وحـدت   كه  شماست  ي فوِالعاده  هاي زحمت  . آن كنم تشكر مي  طبقات
  اينكـه   و آن  اآلن  اسـت   قـدم   شـما يـك    پيروزي  اول  در قدم  پيروز شديد، البته

  خائن  شخص  كنار زديد... اين  از صحنه  داشت  محمدرضا نام  را كه  اصلي  ائنخ
را   مـا را، فـرهنگش    رانـد و مملكـت    عقب  ما را به  مملكت  كه  مملكت  اين  به

مـا دارنـد. مـا      و ملـت   مـا داريـم    كـه   اسـت   كرد... و اينها تأسفاتي  استعماري
  شـود و تمـام    كوتاه  مان از مملكت  اجانب  ناي  دست  كه  است  وقتي  مان پيروزي



شوند... ما بايد از   برود و رانده  بيرون  مرز و بوم  از اين  سلطنتي  رژيم  هاي ريشه
  وحـدت   ي واسـطه   تا اينجا بـه   پيروزي  اين  كه  تشكر كنيم  ملت  طبقات  ي همه
  ، وحـدت  مسـلمين بـا    مـذهبي   هـاي  اقليـت   ي كلمه  ... وحدت است  بوده  كلمه

  . بايد همـه  سياسي  و جناح  روحاني  ي طبقه  ، وحدت علمي  ي و مدرسه  دانشگاه
  رمـز را از دسـت    و اين  است  ، رمز پيروزي كلمه  وحدت  كه  رمز را بفهميم  اين

  ي از همه  نيندازند. من  شما تفرقه  صفوف  بين  شياطين  نخواسته  و خداي  ندهيم
شـما را    ي همـه   و عزت  سالمت  و تعالي  تبارك  و از خداي  كنم شما تشكر مي

  .»  آنها را خواهانم  به  وابسته  و ايادي  اجانب  دست  و قطع  طالب

  زهرا   تا بهشت  از فرودگاه  ـ امام ٢ 
،  فرودگـاه   در سـالن   امـام   بعد از بيانـات   بود كه  كرده  اعالم  از امام  استقبال  ي كميته 
  ي و كميتـه   نفـت   ي كميتـه   گـزارش   خواهند شد و سپس  معرفي  امام  به  كنندگان قبالاست

و   فرودگـاه   سـالن   بـه   مـردم   هجوم  خواهد شد، ولي  ارائه  محضر امام  نيز به    اعتصابات
  ي و كميتـه   ريخـت   هـم   هـا را بـه   برنامـه   اين  ، در عمل از فرودگاه  در بيرون  انتظار مردم

كنـد.    منتقـل   از فرودگـاه   بيـرون   زودتـر بـه    را هرچـه   مجبور شد ايشان  از امام  قبالاست
  بـود و ماشـين    كـرده   ريـزي  موارد را برنامـه   ، تمام از بدو تشكيل  از امام  استقبال  ي كميته
ـ   كه  دوست رفيق  ، محسن آنان  تصميم  بود. طبق  ديده  امر تدارك  اين  را براي  اي ويژه   ازهت

  ماشـين   بـود، راننـدگي    اسـالمي   ي مؤتلفه  هاي هيأت  بود و از اعضاي  آزاد شده  از زندان
  گويد: مي  زمينه  در اين  . وي گرفت را بر عهده  امام  حامل

بياورند، ما   تشريف  ايران  به  امام  ، حضرت ماه بهمن  قرار بود در پنجم  كه  وقتي« 
  . شهيد مفـتح  داشتيم  اي جلسه  و مفتح  ، مطهري بهشتي بزرگوار  با شهيدان  همراه

بگيـرد.    را بر عهده  امام  حامل  ماشين  رانندگي  قرار است  كسي  چه  فرمودند كه
بهتر از خـود    كسي  چه«فرمودند:   . ايشان ايم را نامزد نكرده  فعالً كسي  گفتم  من
،  كـن   قبول  را خودت  مسئوليت  اين«فرمودند:   نيز بالفاصله  شهيد بهشتي». شما
  » نشود.  هم  ديگري  نگو و بحث  چيزي  هم  كس هيچ  به



  الصنايع مجمع  علي حاج  نام  به  فردي  به  را كه  بليزري  نيز ماشين  دوست رفيق  محسن 
را زهـ  تـا بهشـت    از فرودگاه  امام  حامل  ماشين  عنوان به  داشت  ـ تعلق   تهران  ـ از بازاريان

شـود تـا احيانـاً اگـر       ضـدگلوله   ماشين  بيشتر، مقرر شد تا اين  امنيت  كرد. براي  انتخاب
  بـه   دوسـت  رفيـق   امـر، محسـن    ايـن   علـت   شود، كارگر نباشـد. بـه    امام  متوجه  خطري

  گويد: مي  زمينه  در اين  . وي پرداخت  ماشين  كردن  ضدگلوله
  و دوطـرف   عقب  هاي تا شيشه  فشار آورديم  لمييرا  سازي شيشه  ي كارخانه  به« 

قـرار    كه  ، قسمتي خصوص به  را هم  ماشين  ي كند. بدنه  را ضدگلوله  ماشين  اين
  را ضـدگلوله   ماشـين   و در هـر صـورت    بنشينند، فوالد كـار گذاشـتيم    بود امام
  .»  كرديم

  شـدن   ـ ضـدگلوله    اسـتقبال   ي كميتـه   ـ از اعضاي   اكبر براتي  كه  است  در حالي  اين 
  ماشـين   نتوانسـت   دوست رفيق  ، آقاي خاطر اعتصابات  گويد به كند و مي را رد مي  ماشين

قـرار گيـرد و از     ماشـين   پشـت   صاف  اي مقرر شد شيشه  خاطر اين  كند. به  را ضدگلوله
  اهللا شـهيد فضـل    ولـي   ،  اعتقـاد اسـت    بر ايـن   هم  صباغيان  هاشم  شود.   زرهي  جلو هم
  دوسـت  رفيـق   آقـاي   گويـد كـه   ـ مـي    از امام  استقبال  ي كميته  ـ از ديگر اعضاي   محالتي
  را از ايـن   اسـتقبال   ي كميته  اعضاي  و خيال  كرده  را ضدگلوله  امام  حامل  ماشين  توانست
  آورده  فرودگاه  به  ماما  انتقال  را براي  ماشين  اين  دوست رفيق  محسن  كند.   راحت  جهت

  امـام   از يـاران   و نيز برخي  فرودگاه  نيز از طرف  ديگري  ماشين  بود كه  در حالي  بود، اين
  كار آماده اين  براي  هوايي بنز نيروي  ماشين  يك  بود و آنان  شده  ديده  كار تدارك اين  براي
  نبودند، بنـابراين   امر آگاه  از اين  پاريسدر   امام  احمدآقا و اطرافيان بودند. گويا حاج كرده

  ، بـه  در سـالن   جمعيـت   ازدحام  علت  به  امام  ، وقتي فرودگاه  در سالن  مراسم  بعد از پايان
ـ در    اسـتقبال   ي كميته  ـ از اعضاي   صباغيان  بنز شد. هاشم  ، سوار ماشين باند رفت  روي
  گويد: مي  زمينه  اين

  ماشين  . جلوتر يك بليزر نيست  داخل  امام  ، ديديم باند برگشتيم  روي  به  وقتي« 
را   خلخـالي   ، آقاي حين  بودند. در آن  ماشين  آن  درون  بود. امام  كرده  بنز توقف



بانـد    بود بـه   توانسته  درآورد. چگونه  حركت  را به  ماشين  داشت  خيال  كه  ديدم
  را هل  خلخالي  آقاي  سرعت  خورد. به  هم  چيز به همه  نبود. ناگهان  بيايد معلوم

  .امام است  شما اين  ماشين: « گفتم  ايشان  و به  بليزر را باز كردم  و در ماشين  دادم
  دوسـت  رفيـق   شـدند و سـوار بليـزر آقـاي      دادند و پياده  خرج  به  نيز هشياري

  » شدند.

  ي بليـزر شـد. كميتـه     سوار ماشين  استقبال  ي هكميت  ي برنامه  طبق  ، امام ترتيب  اين  به 
  صـباغيان   هاشم  و مهندس  شهيد مطهري  بود تا آقايان  مقرر كرده  ، از پيش از امام  استقبال
در   صـباغيان   باشند. بنـابراين   دوست ، در بليزر رفيق استقبال  بيشتر مراسم  هماهنگي  براي

داشــتند و   محــذوريتي  زمينــه  در ايــن  كــه  امــام  حضــرت  ، ولــي بليــزر نشســت  پشــت
ـ    دوسـت  رفيـق   ـ محسن   شان احمد آقا و راننده ، حاج جز خودشان به  خواستند كسي نمي
  دوسـت  رفيق  شود. محسن  پياده  خواستند از ماشين  صباغيان  باشند از آقاي  ماشين  در آن
  گويد: مي  زمينه  در اين

فرمودنـد:    امـام   بنشينيد، ولي  آقا، عقب  ند، گفتمخواستند سوار شو  امام  وقتي« 
  بـود. امـام    نشسته  صباغيان  ، آقاي ماشين  در پشت.»  جلو بنشينم  خواهم مي  من«

  ماشـين   در اين  ديگري  كسي  جز احمد آقا و من به«و فرمودند:   كرده  من  رو به
  امـام   ، ولـي » باشـيم   ما هم  برنامه  طبق  قرار است«گفتند:   صباغيان  آقاي» نباشد.

  » شدند.  پياده  صباغيان  آقاي  ، بنابراين دارم  محذوريت  من«فرمودند: 

  عقب  سيداحمد آقا صندلي  و حاج  ماشين  جلوي  در صندلي  امام  حضرت  از آن  پس 
افتاد.   هرا  زهرا به بهشت  سوي  به  دوست رفيق  محسن  رانندگي  به  و ماشين  قرار گرفت  آن

در »  محمـد بروجـردي  «شهيد   سرپرستي  نيز به  استقبال  ي كميته  حفاظت  هاي تيم  اعضاي
تـا    از فرودگـاه   داشتند. در بيرون  مسيرها را بر عهده  مسيرها استقرار پيدا كردند و كنترل

  تجمـع ، در مسيرها  پنج  ساعت  از صبح  در حاليكه  زد. آنان مي  موج  زهرا، جمعيت بهشت
  سـوي   بـه   امـام   رؤيـت   محض  شد به مي  بيني بودند و پيش  بودند، منتظر ورود امام  كرده
  در حركـت   سر امام  ديگر پشت  منظور چند ماشين  اين  آورند. براي  هجوم  ايشان  ماشين



تـا در  بودنـد    استقرار پيدا كرده  در آن  استقبال  ي كميته  و نيز اعضاي  روحانيون  بودند كه
در   جمعيـت   ازدحـام   شـوند؛ ولـي    وارد عمـل   سـرعت   به  مشكلي  بروز هرگونه  صورت

بـر    اسـتقبال   ي كميتـه   را از اعضـاي   كنترلـي   هرگونـه   در عمـل   بود كه  حدي  مسيرها به
از   اينكـه   محـض   بـه   امـام   حامـل   كرد. ماشين مي  سلب  امام  و نيز مسير حركت  جمعيت
بـا    در حاليكـه   را گرفتنـد. آنـان    دور تا دور ماشـين   از مردم  شد، انبوهي  جخار  فرودگاه
  دادنـد، بـه   سـر مـي    امام  در خوشامدگويي  بودند و شعارهايي  شده  زده هيجان  امام  ديدن

  شـد. از قبـل   نيـز كـارگر نمـي     آنـان   كردنـد و اخطارهـاي   نمي  اعتنايي  حفاظتي  مأموران
از   كار يكسـره   اين  شد كه تصور نمي  باشد، ولي  مشكل  كار حفاظت  شد كه مي  بيني پيش
  كمتـرين   درصـدد اعمـال    حفاظت  تيم  اعضاي  شود، بنابراين  خارج  حفاظت  تيم  ي عهده
شـدند، در    خـارج   از فرودگاه  امام  اينكه  محض  به  و مسير بودند، ولي  بر جمعيت  كنترل
بودنـد تـا     ديـده   را تدارك  موتورهايي  شد. آنان  خارج  فاظتح  تيم  ، كارها از دست عمل

كننـد.    جلـوگيري   امـام   حامل  ماشين  افراد به  شدن  از نزديك  امام  مسير حركت  در طول
  مناسـبي   شدند و نتوانسـتند كـارايي    بيشتر گم  جمعيت  و هجوم  موتورها در ازدحام  اين

ـ از    داشـتند. اكبـر براتـي     مسيرها را بر عهـده   هدايت  كهبودند   مردم  باشند و اين  داشته
  گويد: مي  زمينه  بودند ـ در اين  در حركت  سر امام  پشت  كه  حفاظت  تيم  اعضاي

  دانم مي  را گرفتند. فقط  دورتادور ماشين  جمعيت  شد. انبوه  بليزر وارد خيابان« 
  خـدايا بـه  : « خود گفـتم   نبود. به  يبلند شد. باور كردن  بليزر از زمين  لحظه  يك

  بودند كه  مردم  نبود. اين  ها در اختيار خودمان ماشين  ديگر حركت».  فرياد برس
  هـا اسـكورت   بچـه : « بودنـد گفـتم    من  همراه  كه  دوستاني  را جلو بردند. به  آن
  ». دهد نمي  معني  اسكورت  جمعيت  در اين».  اسكورت بي

  بـه   اعتنـايي  و بـي   برخـورد بـا امـام     ي در زمينـه   مـردم   هـاي  از واكنش  اي نمونه  وي 
  كند: مي  بيان  را اينگونه  استقبال  ي كميته  هاي توصيه

  فاصـله   از ماشين  كرديم  ما. از او خواهش  ماشين  بود روي  از افراد رفته  يكي« 
  ماشـين   ايـن : « گفـت   بيايـد. او در جـواب    پايين  ماشين  از روي  بگيرد يا الاقل



جـدا    از ايـن   هـم   خواهد رسـيد. مـن    امام  ماشين  به  . پس است  امام  اسكورت
  از ايـن   . من بكن  خواهي مي  ، هر كاري بكش  مرا با اسلحه  خواهي . مي شوم نمي

  روي  خوري با مغز مي  وقت  يك: « و گفتم  شدم  عصباني.»  شوم جدا نمي  ماشين
  دارم  ، دوسـت  خودمه  جان: « گفت  با خونسردي.»  دهي ما مي  دست و كار  زمين
  .»  را ببينم  . بايد امروز امام بينم را مي  يا امام  ميرم ، يا مي بشه  امام  فداي

  ي كميتـه   را از اعضـاي   اختيـار عملـي    هرگونه  بسيار بودند كه  مشتاقان  و از اينگونه 
  ماشـين   ي ـ راننـده    دوسـت  رفيـق   كردند. محسـن  مي  سلب  تحفاظ  ، تيم ويژه به  استقبال
  گويد: زهرا مي تا بهشت  مسير از فرودگاه  طي  ي ـ درباره حامل

بليزر   افتاد، ماشين  راه  زهرا به بهشت  سمت  به  ، از فرودگاه ماشين  بعد از آنكه« 
  حركـت   لشـك   ايـن   بودنـد و بـه    قـرار گرفتـه    اسـكورت   هاي ماشين  در وسط

  طبـق   ) كارشـان  (اسكورت  گروه  . اين رسيديم  در فرودگاه  به  تا وقتي  كرديم مي
.  خـورد    هـم   چيز بـه   ، همه رسيديم  از فرودگاه  خارج  به  وقتي  بود، ولي  برنامه
و   اسـكورت   هـاي  ماشـين   بودند و ميان  كرده  را احاطه  امام  حامل  ، ماشين مردم
  اي بودند، فايده  هم  ديگر اگر اسكورت  ترتيب اين  بود. به  افتاده  صلهما فا  ماشين
  بود. در اثـر ازدحـام    فرودگاه  كرد، ميدان  توقف  ماشين  كه  جايي  . اولين نداشت
  اي اگـر لحظـه    كه  فهميدم  ؛ بنابراين كنم  را متوقف  ماشين  ، مجبور شدم جمعيت

هـر    ، چـون  زهرا برسانم بهشت  را به  امام  توانم ي، اصالً نم ترديد كنم  در حركت
  افـزوده   ازدحـام   ، بر اين كردم مي  شد و اگر توقف بيشتر مي  جمعيت  ازدحام  آن
  اجباري  توقف  و هرگونه  نكنم  توقف  وجه هيچ  به  گرفتم  تصميم  شد. بنابراين مي

  .»  دهم  ادامه  خودم  راه  و به  را بشكنم

مجبـور    امام  حامل  ماشين  آنقدر زياد بود كه  ورود امام  در مسيرهاي  جمعيت  ازدحام 
از   اينكـه   بـه   با توجـه   بود كه  انقالب  مسيرها ميدان  اين  ي بود تغيير مسير دهد. از جمله

را   روحـانيون   تحصـن   يابد و پايـان  حضور مي  تهران  در دانشگاه  بود امام  شده  اعالم  قبل
  در ميـدان   در دانشـگاه   اميـد ديـدار امـام     بـه   زيادي  جمعيت  خواهند كرد، بنابراين  اعالم



در   زيـادي   ، مـدت  امام  حامل  شد تا ماشين  باعث  ازدحام  بودند. اين  كرده  تجمع  انقالب
در   دوسـت  رفيـق   تغيير مسير شود. محسـن   ، مجبور به و در نهايت  متوقف  انقالب  ميدان
  گويد: مي  ينهزم  اين

  روي  اصـالً ماشـين    بود كه  حدي  به  جمعيت  تراكم  تهران  دانشگاه  در جلوي« 
  يـك   كـه   . همين رفت مي  و راست  چپ  به  بود و در اثر فشار مردم  مردم  دست
و   گـاز را گـرفتم    رهـا شـد، پـدال     مـردم   از دست  ماشين  كردم  احساس  لحظه

  .»  اميريه  يابانخ  سمت  به  كردم  حركت

  ي بـا فاصـله    كـه   استقبال  ي كميته  اسكورت  هاي شد تا ماشين  تغيير مسير باعث  اين 
  كنند. اكبـر براتـي    بودند، بليزر را گم  دور افتاده  امام  كردند و از ماشين مي  حركت  زيادي

  گويد:   بود، مي  امام  اسكورت  هاي از ماشين  در يكي  كه
  از ماشـين   اطالعـي   زهرا، مـا هـيچ   بهشت  به  تا ورود ماشين  انقالب  از ميدان« 

  .»  ، نداشتيم امام  بليزر، حامل

عصر شـد و   ولي  وارد خيابان  اميريه  خيابان  ، از طريق امام  حامل  ماشين  ترتيب اين  به 
ـ   رسـيد و از ايـن    فعلـي   شـهيد رجـايي    خيابـان   به  آهن راه  از ميدان  سپس   راهـي   قطري
  محـض   بودند و به  كرده  ازدحام  زيادي  مسيرها، مردم  اين  تمام  زهرا شد. در طول بهشت
  امـام   حامـل   ماشـين   از آنهـا روي   دويدند. برخي مي  ماشين  ديدند، دنبال را مي  امام  اينكه

ابـراز    ، بهگرفتند مي  را محكم  ماشين  ي دستگيره  ديگر در حاليكه  شدند و برخي سوار مي
  گويد: مورد مي  در اين  دوست رفيق  پرداختند. محسن مي  احساسات

  دوي  ي ، مسـابقه  اصـطالح   بـه   اي عـده   بود كه  مسير اين  جالب  از نكات  يكي« 
  . در ميـدان  ديـدم  مـي   آنها را كنار ماشـين   هر لحظه  بودند و من  گذاشته  ماراتن
  قربان  بود و مرتب  را گرفته  ماشين  ي دستگيره  نطقهم  آن  هاي از بچه  يكي  منيريه
  داد. مـن  مـي   ركيكي  هاي فحش  و كارش  و كس  شاه  و به  رفت مي  امام  ي صدقه
  از دست  ماشين  ي و دستگيره  ترمز كردم  يكباره  ... تا اينكه كردم مي  اش نهي  مدام

  » او رها شد.



  تـزئين   ، بـه  نظير از ايشـان  بي  بر استقبال  ، عالوه امامعبور   مسيرهاي  هاي منطقه  مردم 
  كـردن   ها و آويزان طانصرت  كردن  با درست  بودند. آنان  ها و مسيرها نيز پرداخته خيابان
  بـه   از امـام   استقبال  ها در تكاپو بودند تامراسم ها و كوچه خيابان  كردن  پاشي ها و آب گل

ـ در    از امـام   اسـتقبال   ي كميته  ـ از اعضاي   نوري اكبر ناطق . عليپذيرد  نحو انجام  بهترين
  گويد: مي  زمينه  اين

  ، گـل  و جـارو كـرده    را آب  خيابـان   تمام  ، مردم آمديم  عصر كه ولي  خيابان  به« 
  » بودند.  كرده  زيبا تزئين  خيلي  را نيز مردم  آهن راه  ميدان  بودند. اطراف  چيده

  جمعيـت   شد، بـر ازدحـام   زهرا نزديكتر مي بهشت  به  امام  حامل  ماشين  كه  هر لحظه 
  سـوي   بودنـد، بـه    شده  زده  هيجان  شدت  به  امام  از ديدن  در حاليكه  شد. آنان مي  افزوده
ابـراز    نيـز بـه    پرداختنـد. خـود امـام    مـي   ابراز احساسـات   آوردند و به مي  هجوم  ماشين

دادند  مي  تكان  دست  مردم  زدند، به لبخند مي  و در حاليكه  گفت مي  پاسخ  آنان  احساسات
نظيـر وارد   بـي   اسـتقبال   ايـن   در ميـان   كرد. امـام  مي  را دوچندان  مردم  كار، هيجان  و اين
ورود   ي ـ در زمينـه    امـام   حامـل   ماشـين   ي ـ راننده   دوست رفيق  زهرا شد. محسن بهشت
  گويد: زهرا مي بهشت  به  امام  حامل  ماشين

نفـر    ميليون  تا هشت  بر شش  بالغ  كه  وچهار كيلومتري  مسير سي  از طي  پس« 
زهرا  بودند، وارد بهشت  كرده  زهرا اجتماع و بهشت  مسير و نيز فرودگاه  در طول
  بودنـد كـه    بيشتر بود و خـود مـردم    مراتب  به  جمعيت  . در آنجا ازدحام شديم
  شد. لحظه مي  خارج  از دستم  گاهي  هم  ماشين  دادند. فرمان مي  را حركت  ماشين

  كه  رسيديم  آخري  ي نقطه  به  شد، تا اينكه مي  افزوده  جمعيت  بر تراكم  لحظه  به
نشـد،    شد و هرگز روشن  خاموش  ماشين  شوند. همانجا هم  قرار بود پياده  امام

  هفده  ي قطعه  ، به را با آن  كوپتر بياورند و امام ها هلي قرار بود بچه  از قرار معلوم
  سيداحمدآقا نشسته  و حاج  . من خبر نداشتم  مسئله  از اين  زهرا ببرند. من بهشت
،  بيايم  فرودگاه  به  از آنكه  قبل  را باز كنند. من  خواستند در ماشين  امام  كه  بوديم
بـاز    شـد، در ماشـين   بـاز مـي    هـم   اگر دستگيره  كه  بودم  را كار گذاشته  اي ميله



  دسـتگيره   امام  . وقتي دادي را فشار مي  اهرم  در بايد آن  باز شدن  شد و براي نمي
  ، اطـراف  . مـردم  در را باز كـنم   در باز نشد. فرمودند كه  را باز كردند، ديدند كه

خطر   به  ايشان  شوند، جان  پياده  بود اگر امام  بودند و ممكن  كرده  تجمع  ماشين
بـا    مـدام   امـام   طـرف   . از يـك  بـودم   گير كـرده   عجيبي  در برزخ  بيفتد؛ بنابراين

  و از طـرف   در را باز كـنم   كردند كه رفتند و اصرار مي ور مي  ماشين  ي دستگيره
از   سرپيچي  بودند. جرأت  مشتا امام  مملو از جمعيت  كه  ديدم را مي  ديگر بيرون
  نجاتم  كه  ) شدم زهرا(س  حضرت  به  . همانجا متوسل نداشتم  را هم  دستور امام
  دست  روي  عبا و عمامه  بدون  كه  را ديدم  نوري اكبر ناطق علي  آقاي  دهد. يكباره

  به: « گفتم  وي  و به  را باز كردم  خودم  در طرف  آيد. من مي  ماشين  طرف  به  مردم
و   سـالم   و بـا امـام    رفـت   نـوري  ناطق  آقاي». نروند  ) بگوييد بيرون (امام  ايشان
  » كوپتر بيايد. منتظر بمانيد تا هلي  چند لحظه  كه  كرد و گفت  عليكي

را بيشـتر از    مـردم   كردند كه در را باز كنيد و تأكيد مي  كردند كه اصرار مي  مدام  امام 
  گويد: مي  زمينه  در اين  رينو ناطق  در انتظار نگذاريد. آقاي  اين

  آقـاي   ماشـين   داخـل   هـم   و امـام   ديدم  از مردم  اي تپه  را در ميان  امام  ماشين« 
  پاسـخ   آنـان   ابـراز احساسـات    دادند و بـه  مي  تكان  دست  مردم  ، به دوست رفيق
  ايهـ  دست  روي  شناكنان  شدند. من مي  تحريك  ، مردم آن  ي دادند. در نتيجه مي

مـرا ديـد     آنكـه   محـض   بـه   دوسـت  رفيق  . آقاي رفتم  امام  ماشين  طرف  به  مردم
،  ماشـين   كـاپوت   كـه   . در حـالي  نشسـتم   ماشين  كاپوت  روي  داد و من  آشنايي
  » كوپتر رسيد. هلي  بود كه  لحظه  بود... در اين  شده  سوراخ سوراخ

شـد و ديگـر     زهـرا خـاموش   بهشت  ر وروديد  امام  حامل  شد، ماشين  گفته  چنانچه 
و چهـار    مسـير سـي    در طـول   اينكـه   بـه   و با توجـه   مردم  نشد. در اثر فشارهاي  روشن

  ماشـين   پشـت   و حتي  كاپوت  چند نفر روي  زهرا همواره تا بهشت  از فرودگاه  كيلومتري
  را بـه   قـرار بـود امـام     كه كوپتر بود. هلي  سوخته  هم  موتور آن  شدند، در نتيجه سوار مي

  آن  بايـد بـه    بـود و امـام    قرار گرفته  ماشين  زهرا ببرد، در صد متري بهشت  هفده  ي قطعه



نيز نبـود و    امام  شدن  پياده  آوردند و امكان فشار مي  مرتب  شد. مردم مي  كوپتر منتقل هلي
  بهتـرين   بـين   شـد. در ايـن   مـي  جـا  جابه  طور مرتب  به  مردم  نيز در اثر فشارهاي  ماشين

  از جوانـان   چنـد تـن    كـوپتر بـود، بنـابراين    هلـي   نزديكـي   به  خود ماشين  راهكار انتقال
  بود، تـا نزديكـي    ماشين  نيز داخل  امام  كه  را بلند كردند و در حالي  ، ماشين گويان ياعلي
  و سـپس   ماشـين   نيز اطراف زهرا بهشت  حفاظت  تيم  از اعضاي  اي كوپتر بردند. عده هلي
در   نـوري  اكبر نـاطق  كنند. علي  جلوگيري  امام  سمت  به  مردم  زدند تا از هجوم  حلقه  امام
  گويد: مي  زمينه  اين

كـوپتر   هلـي   بغل  ي راننده  كوپتر، در سمت در كنار هلي  امام  هر نحو ماشين  به« 
خـورد    كـه   اي كـرد، در اثـر ضـربه   باز   در را كه  دوست رفيق  . آقاي قرار گرفت

  شـوند. داخـل    شد پياده بود و نمي  شاگرد نشسته  طرف  هم  شد... امام  هوش بي
و   كوپتر كشـيدم  هلي  داخل  را به  و امام  را گرفتم  امام  و دست  كوپتر پريدم هلي
تر. از كوپ هلي  پريد داخل  احمدآقا هم.»  نيست  اي ببخشيد آقا، ديگر چاره: « گفتم

  . آقـاي  گذاشت را تنها نمي  امام  شرايطي  در هيچ  بود كه  اين  ايشان  خصوصيات
مـا بـود ـ نيـز سـوار شـد.         همـراه   كـه   گير معروف ـ كشتي   محمدرضا طالقاني

ـ از    سرگرد سيدين  كه  . خلبان نگذاشتيم  سوار شوند كه  ريختند كه  هم  جمعيت
  بودنـد. وضـعيت    شده  آويزان  آن  به  رد، اما مردمبپ  ـ بود خواست   هوايي نيروي
كـوپتر منفجـر شـود،     هلـي   اسـت   ممكـن : « گفـت   بود. خلبـان   خطرناك  خيلي
هر   آقا ببين: « نشويد. گفتم  آويزان  مردم  شود بگويي اما مگر مي».  بپرم  توانم نمي
  بـا هـزار زحمـت     . خالصه بلد نيستيم  ، ما كه بكن  خواهي مي  خودت  كه  كاري
  ». كوپتر پريد هلي

  هفـده   شـهداي   ي قطعـه   اطـراف   بـود. تمـام    تر از پـرواز آن  كوپتر، مشكل فرود هلي 
  شـنيدن   بـراي   بـود كـه    كنند، مملو از مشـتاقاني   قرار بود آنجا سخنراني  امام  شهريور كه

اكبـر   وپتر فرود بيايـد. علـي  ك هلي  نبود كه  خلوتي  جاي  بودند. هيچ  گرد آمده  امام  بيانات
  گويد: مي  باره در اين  نوري ناطق



  هـم   اي و برنامـه   كـار كنـيم    چه  دانستيم ، نمي آسمان  روي  آمديم  بعد از اينكه« 
:  زد و گفـت    سـخنراني   ـ جايگاه   هفده  ي قطعه  دور باالي  يك  . خلبان نداشتيم

:  گفـتم ».  بـرويم   رفاه  ي مدرسه  شود به ، مي شود بنشينيم ، نمي است  شلوغ  خيلي«
  كـرده   شهريور اينجا را انتخـاب   هفده  خاطر شهداي  به  اصالً از فرانسه  آقا امام«

بايـد    ديگـر نيسـت    اي ! چـاره  رفـاه   ، بـرويم  بنشينم  توانم نمي  گويي حاال تو مي
  دانستند كه و نمي كردند مي  نگاه  هم  كوپتر چند بار دور زد و مردم هلي.»  بنشيني
.  باز نشسـت   اي كوپتر در محوطه هلي  . سرانجام است  كسي  كوپتر چه هلي  داخل

عبـا    نـه   كـه   ، در حالي شدم  پياده  خودم» نشويد.  شما پياده»  كردم  عرض  امام  به
  ، جريـان  نـاطق   ريختنـد و گفتنـد آقـاي     انتظامـات   . نيروهاي عمامه  و نه  داشتم
را   تان بدهيد دستهاي  خرج  به  . غيرت خواهم مي  جو غيرت  يك: « گفتم.  چيست

كوپتر  در هلي  لحظه  . در همين چيست  جريان  كه  شما بگويم  بدهيد تا به  هم  به
  كه  كنند. لذا از مسيري  شلوغ  را ديدند و ريختند كه  امام  مردم  دفعه  باز شد. يك

  جـايي   و بـه   رفتـيم   داربسـتي   . از زير يـك  ند، نبرديمرا ببر  بود امام  شده  تعيين
شـويد. بايـد از زيـر      آقا خـم : « گفتم  امام  ، لذا به شديم مي  بايد خم  كه  رسيديم
  شـده   تعبيـه   كه  سخنراني  در جايگاه  ، امام ترتيب  اين  . به نداريم  اي ، چاره برويم

  » بود، قرار گرفتند.
  

    علوي  ي مدرسه  زهرا تا ورود به ، از بهشت ـ امام ٣ 
  هفـده   شـهداي   ي كشـور، در قطعـه    ورود بـه   محـض   بـه   بودند كه  كرده  اعالم  امام 

  بـه   نسـبت   احتـرام   و اداي  فاتحـه   قرائـت   يابند و ضـمن  زهرا حضور مي شهريور بهشت
ـ   سخنراني  مردم  و ديگر شهدا، براي  شهريور تهران  هفده  شهداي   د كـرد؛ بنـابراين  خواهن

  محـل   تعيـين   بـراي   اي ويـژه   ، تـدارك  از امام  استقبال  ي ، كميته موضوع  اين  بعد از اعالم
زهـرا   در بهشـت   حفـاظتي   هـاي  كرد. تيم  و نيز مردم  همراه  و نيز استقرار هيأت  سخنراني

زهرا شـد.   هشتدر ب  صوتي  ايجاد سيستم  مسئول  تداركات  از تيم  مستقر شدند و گروهي



ديگر   برخي  بود، همراه  كار شده  ، مأمور اين استقبال  ي كميته  از طرف  كه  الويري  مرتضي
  و در زمين  سرد زمستان  بودند. در هواي  فعال  زمينه  در اين  تداركات  ي شاخه  از اعضاي

  مـردان   و همـت   يهمكـار   شد، ولي مي  داده  انجام  سختي  كار به  زهرا اين آلود بهشت گل
امـر را    ، ايـن  انقـالب   شـوراي   اعضاي  از جمله  پيگير بزرگان  و نظارت  استقبال  ي كميته
  گويد: خود مي  در خاطرات  باره  در اين  كرد. الويري مي  تسهيل

  فنـي   تداركات  ما واگذار شد. ما براي  زهرا) به جا (بهشت آن  صوتي  مسئوليت« 
راديـو و    سـازمان   هـاي  عطار ـ از اخراجـي    شيخ  . حسين داشتيم  سيم بي  نياز به

  كرد. مهندس  تهيه  سيم بي  خود چند دستگاه  سابق  همكاران  ـ از طريق  تلويزيون
در   راديو و تلويزيـون   هاي ـ نيز با بچه   راديو و تلويزيون  ـ از كارمندان   حيدري
  مشـكالت   اشتند. ما در وضعيتيد  اساسي  زهرا نقش بهشت  صوتي  دادن  پوشش
  زمـين   كـه   مهيـا كـرديم    امـام   سـخنراني   زهـرا را بـراي   بهشـت   و برقي  صوتي
  تمـام   و بـه   پا داشتيم  به  بلندي  هاي چكمه  مان بود و همه  و شل  زهرا گل بهشت

،  امـام   فرمـايي  از تشريف  دو روز قبل  بود. وقتي  شده  پاشيده  گل  مان سرو روي
  اطالع  كار كسب  به  ما سر زدند تا نسبت  به  و شهيد مطهري  شهيد بهشتي  قايانآ

  داشـتند كـه    آميـزي  ديدند، بسيار رفتار محبـت   سر و وضع  با آن  كنند، ما را كه
  » شد.  مضاعف  مان و روحيه  رفت  مان از تن  خستگي

بـود و    حضـور امـام    ي آمـاده   زهـرا از هـر لحـاظ    ، بهشت ماه بهمن  در روز دوازدهم 
  بود؛ بنابراين  شده  شهريور تعيين  هفده  ي در قطعه  امام  سخنراني  براي  هم  خاصي  جايگاه
  ي كميتـه   اعضـاي   توسـط   فـرود آمـد، امـام     هفده  ي در قطعه  امام  كوپتر حامل هلي  وقتي

را   امـام   از حضـرت   روز محفاظـت  آن  كـه   شـد. از كسـاني    مقر فوِ راهنمـايي   به  استقبال
  عبـدالباقي «، » زاده كفـاش   مصـطفي «، » جعفـري   عابدي  حسن»  به  توان داشتند مي  برعهده
، » خداپناهي  كريم«، » محمد مرائي«، »سازگارا  محسن«، »كارگشا  عبدالرحمن«، » اللهي آيت

  مبارز و انقالبـي   نيونروز روحا  نيز در آن  امام  همراهان  كرد.   و... اشاره»  عطايي  مهدي«
،  معـاديخواه   منفـرد، آقايـان   ، شهيد دانش ، شهيد مطهري ، شهيد صدوقي شهيد مفتح  چون



  و... بودند.    ، حميدزاده ، انواري بادامچيان

  مطهـري   ، ابتـدا شـهيد بزرگـوار، مرتضـي     شـده   تعيـين   در محل  از استقرار امام  پس 
  عنـوان   ـ بـه      ـ فرزنـد شـهيد صـاد امـاني       امـاني   قاسم  كرد و سپس  كوتاهي  سخنراني
خوشـامد    امـام   اجـرا كـرد و بـه     اي برنامه  اسالمي  انقالب  شهداي  هاي خانواده  ي نماينده
  پرداختند:  ايراد سخن  به  امام  حضرت  و سپس    گفت

  و بعـض   بسـيار بـزرگ    هـاي  ، مصـيبت  هـا ديـديم   مصـيبت   مـدت   ما در اين« 
  جـوان   هـاي  زن  هـاي  بود ؛ مصيبت  بزرگ  هم  آن  البته  شد كه  ها حاصل يپيروز
اوالد   از اينها كـه   بعضي  به  چشمم  وقتي  ، من داده  اوالد از دست  ، مردهاي مرده

  توانم نمي  شود كه پيدا مي  بر دوشم  افتد، سنگيني دادند مي  را از دست  خودشان
  مـا وارد شـده    بـر ملـت    كه  خسارات  اين  ي از عهده  توانم نمي  . من بياورم  تاب
را در   چيز خـودش   همه  كه  بكنم  ملت  تشكر از اين  توانم نمي  ، من بر آيم  است
  فرمايد.   آنها اجر عنايت  بايد به  و تعالي  تبارك  خدا داد، خداي  راه

آنهـا    و در غـم   كـنم  مـي   عـرض   تسـليت   داده  فرزند از دست  مادرهاي  به  من 
  . من كنم مي  عرض  آنها تسليت  به  ، من داده  جوان  پدرهاي  به  .من  هستم  شريك

  عـرض   انـد، تسـليت   داده  از دست  مدت  را در اين  شان پدران  كه  هايي جوان  به
  . كنم مي

  وارد شـد، مگـر ايـن     ملت  اين  به  چه  ها براي مصيبت  اين  كه  بكنيم  ما حساب 
،  اسـت   درآمده  ملت  صداي  كه  وقتي  از آن  گويد كه مي  و چه  گفت مي  چه  ملت

  گفتند كـه  مي  ما چه  دارد؟ ملت  اينها ادامه  ي و همه  و غارت  و ظلم  تا حاال قتل
  سـلطنت   ايـن   بـود كـه    ايـن   مطلبش  ما يك  شدند؟ ملت  عقوبات  اين  مستحق
  مـن   در سن  كه  بود. آنهايي  قوانين  شد، بر خالف  اريگذ  پايه  كه  از اول  پهلوي

  شـد، بـا سـرنيزه     تأسـيس   كـه   مؤسسـان   مجلس  اند كه دانند و ديده هستند، مي
را   مؤسسان  ، مجلس مؤسسان  در مجلس  نداشت  دخالت  هيچ  شد، ملت  تأسيس

  بـه   اينكه  ردند بهرا وادار ك  آن  كردند و با زور، وكالي  تأسيس  با زور و سرنيزه
  بود، بلكـه   امر باطلي  يك  از اول  سلطنت  اين  بدهند. پس  سلطنت  رأي  رضاشاه



  و خـالف   است  قواعد عقلي  و خالف  قانون  خالف  از اول  سلطنتي  رژيم  اصل
دادنـد    رأي  شان تمام  ملتي  يك  كه  كنيم مي  ما فرض  اينكه  . براي حقوِ بشر است

  باشد.   سلطان  نفري  يك  كه
هستند و مختـار    خودشان  بر سرنوشت  مسلط  اينكه  ، اينها از باب بسيار خوب 
اگـر    ، لكـن  اسـت   عمل  آنها قابل  آنها براي  هستند، رأي  خودشان  سرنوشت  به

باشد،   سلطان  اين  اعقاب  آنكه  ـ به   شان دادند ـ ولو تمام   رأي  ملتي  يك  چنانچه
  بعـد را معـين    ملـت   ، سرنوشـت  از اين  پيش  سال  پنجاه  ، ملت حقي  چه  به  اين
  ، فـرض  سـابق   . ما در زمـان  است  خودش  دست  به  هر ملتي  كند؟ سرنوشت مي

  بـه   قاجاريـه   سلطنت  كه  كنيم  ، اگر فرض نبوديم  قاجاريه  اول  زمان  بفرماييد كه
  كـه   كنـيم   ما فرض  هم  ملت  ي كرد و همه پيدا  تحقق  رفراندومي  يك  ي واسطه
  كـه   سـالطيني   قجر و آن  دادند بر آقامحمدخان  مثبت  دادند، اما رأي  مثبت  رأي

  يـك   بود، هيچ  احمد شاه  سلطنت  و زمان  ما بوديم  كه  آيند. در زماني بعدها مي
  دادنـد بـراي    أير  اجـداد مـا كـه     ، آن نكرده  را ادراك  آغامحمدخان  از ما زمان
  باشد؟   سلطان  ما احمد شاه  زمان  دادند كه  رأي  حقي  چه  ، به قاجاريه  سلطنت

، صـد و   از اين  پيش  درصد سال  . ملت است  خودش  دست  هر ملت  سرنوشت 
  و اختيـاري   است  داشته  سرنوشتي  ، يك بوده  ملتي  ، يك از اين  پيش  سال  پنجاه
  سلطاني  يك  كه  است  او اختيار ماها را نداشته  ، ولي اختيار داشته او  ، ولي داشته

  كند.   را بر ما مسلط
  شـد ـ مـا فـرض      تأسـيس   كـه   ، اول پهلـوي   سلطنت  اين  كه  كنيم مي  ما فرض 

  اختيـار مـردم    بـه   را هـم   مؤسسـان   بود و مجلـس   اختيار مردم  ـ به   كه  كنيم مي
  امـر باطـل    ايـن   اينكـه   بـر فـرض    شود كه مي  اين  اسباب  كردند و اين  تأسيس
  در آن  كـه   اشخاصـي   بـر آن   هـم   باشد، آن  سلطان  رضاخان  باشد، فقط  صحيح
،  بيشترشـان   اآلن  كـه   جمعيتي  باشد، بر اين  بودند و اما محمد رضا سلطان  زمان
  حقـي   را نكردنـد، چـه    وقـت   آن  از آنها ادراك  قليلي  ، بعض كم  اال بعض  بلكه

  كننـد؟ بنـابراين    معـين   زمـان   ما را در ايـن   سرنوشت  زمان  در آن  داشتند ملت



بود و   قانون  /چيز بود / خالف  پدرش  سلطنت  چون  محمدرضا اوالً كه  سلطنت
/  / مـن  ، پـس  اسـت   ، غيرقـانوني  بـود مجلـس    شـده   تأسيس  با زور و با سرنيزه

  فرض  رضا شاه  سلطنت  و اگر چنانچه  است  غير قانوني  ممحمدرضا ه  سلطنت
كننـد؟    معـين   ما سرنوشت  براي  آنها داشتند كه  حقي  ، چه بوده  قانوني  كه  بكنيم

  ما هستند؟ مگـر آن   ما ولي  . مگر پدرهاي است  با خودش  سرنوشتش  هر كسي
توانند  بودند، مي  از اين  پيش  ، هشتاد سال از اين  پيش  در صد سال  كه  اشخاصي
  هـم   بكنند؟ اين  كنند آنها تعيين بعدها وجود پيدا مي  را كه  ملتي  يك  سرنوشت

  . نيست  قانوني  محمد رضا سلطنت  سلطنت  كه  دليل  يك
  مؤسسـان   بودند و مجلـس   كرده  درست  وقت در آن  كه  ، سلطنتي بر اين  عالوه 

بـا    خـودش   سرنوشـت   كـه   ملتي  ، اين است  بوده  صحيح  كه  كنيم  ما فرض  هم
  را. وقتي  سلطان  اين  خواهيم ما نمي  گويد كه مي  زمان  بايد باشد، در اين  خودش

را،   محمدرضاشـاه   را، سـلطنت   رضاشاه  ما سلطنت  اينكه  دادند به  اينها رأي  كه
  راه  يك  هم  . اين است  اينها با خودشان  ، سرنوشت خواهيم را نمي  سلطنتي  رژيم
  .  است  او باطل  سلطنت  اينكه  از براي  است

محمدرضـا و    از سـلطنت   شـده   ناشـي   كـه   هايي دولت  سراغ  آييم مي  حاال هم 
  هـم   ها آن از زمان  ، اال بعض مشروطيت  طول  . در تمام ما داريم  كه  هايي مجلس
  اطـالع   وكال. شـما االن   داشتند در تعيينن  دخالت  از وكال مردم  بعض  به  نسبت

سنا   مجلس  و چه  شوراي  مجلس  ، چه حاال هست  كه  مجلسي  در اين  داريد كه
از شما   سكنا داريد. من  در تهران  هستيد كه  هستيد. شما ملتي  ايران  و شما ملت

در   د، چـه هسـتن   در مجلـس   كـه   وكاليـي   آيا اين  كه  كنم مي  سؤال  تهران  مردم
  تعيين  اينها را خودتان  داشتيد كه  شورا، شما اطالع  در مجلس  سنا و چه  مجلس

  عنـوان   و بـه   مجلس  عنوان  به  را كه  افرادي  شناسند اين مي  مردم  كنيد؟ اكثر اين
  بـا زور تعيـين    هم  هستند؟ يا اين  شورا در مجلس  سنا يا مجلس  مجلس  وكيل
  رضـايت   و بـدون   است  مردم  اطالع  بدون  كه  ؟ مجلسي مردم  عاطال  بدون  شده
در   كـه   اينهـايي   ؛ بنـابراين  اسـت   غيـر قـانوني    ، مجلس مجلس  ، اين است  مردم



كنيد   حقوِ هر ـ فرض    اينكه  عنوان  اند به را گرفته  ملت  اند و مال نشسته  مجلس
هستند.   نداشتند بگيرند و ضامن  حق  حقوِ  ] را [  ، اين اينقدر است  ـ وكيلي  كه

هستند. امـا    نداشتند و ضامن  حق  سنا هستند، آنها هم  در مجلس  كه  هم  آنهايي
،  اسـت   غيرقـانوني   و پـدرش   خودش  كه  شاهي  شود از يك مي  ناشي  كه  دولتي
  انوني، غير قـ  است  كرده  تعيين  كه  ، وكاليي است  بر او غيرقانوني  عالوه  خودش
  انشا بشـود، ايـن    و همچو سلطاني  از همچو مجلسي  كه  / دولتي  /مجلس  است
  محمدرضـاخان   داشتند در زمـان   را كه  حرفي  ملت  . اين است  غيرقانوني  دولت
. در  ما با خـود ماسـت    و سرنوشت  خواهيم را ما نمي  سلطنت  اين  گفتند كه مي

سـنا را    مجلـس   ، ايـن  دانـيم  مي  كال را غيرقانونيو  ما اين  گويند كه مي  حاال هم
از   خـودش   كـه   . آيا كسي دانيم مي  را غير قانوني  دولت  ، اين دانيم مي  غيرقانوني

  ي و همـه   است  منصوب  شاه  ي سنا از ناحيه  مجلس  ي از ناحيه  مجلس  ي ناحيه
  شما غيرقانوني  كه  گوييم باشد؟ ما مي  قانوني  شود كه هستند، مي  آنها غيرقانوني

  هستيد، بايد برويد. 
  را معرفـي   ، خـودش  قـانوني   دولت  اسم  به  كه  دولتي  اآلن  كه  كنيم مي  ما اعالم 

از   پيش  تا چند سال  ، خودش است  قانوني  ندارد كه  قبول  خودش  كند، حتي مي
  غير قـانوني   كه  داشت  قبول  وزارت  بود، اين  نيامده  دستش  كه  وقتي  ، تا آن اين

  غيرقانوني  مجلس  ؟ اين هستم  قانوني  گويد من مي  كه  است  شده  . حاال چه است
ادعـا    ؟ هـر كـدام   اسـت   كـرده   تعيين  آيا شما را ملت  ، از وكال بپرسيد كه است

  نفـر آدم   يـك   دست  دهيم را مي  شان ، ما دست است  كرده  تعيين  ملت  كردند كه
  كه  كنيم مي  سؤال  از مردم  انتخابيه  ي در حوزه  اش انتخابيه  ي ببرد او را در حوزه

  جـواب   كرديد؟ حتماً بدانيد كه  ،  ] شما [  او را تعيين شما هست  آقا وكيل  اين
  / ايـن  ملـت   ما / ايـن   كند كه فرياد مي  كه  ملتي  آيا يك  . بنابراين است  آنها منفي

و   شـرعي   و حـق   اسـت   قوانين  بر خالف  مان مجلس  اين  مان شاه  اين  مان دولت
باشد. آيا   خودمان  دست  مان سرنوشت  كه  است  ما اين  بشري  و حق  قانوني  حق
،  بكنند در تهران  ما درست  شهيد براي  قبرستان  يك  كه  است  اين  ملت  اين  حق



  ديگر؟  در جاهاي  هم  قبرستان  يك
  مـا رفـت    ـ براي   خبيث  خائن  ـ اين   محمدرضا پهلوي  كه  كنم  بايد عرض  من 

ما   هاي كرد، قبرستان  ما را خراب  باد داد. مملكت  چيز ما را به  فرار كرد و همه
  اقتصـاد مـا اآلن    كرد. تمـام   اقتصاد خراب  ي ما را از ناحيه  را آباد كرد. ممكلت

  اقتصاد را بـه   ما اين  بخواهيم  اگر چنانچه  كه  تاس  ريخته  و از هم  است  خراب
  ايـن   دولت  يك  ، نه مردم  ي همه  با همت  طوالني  هاي ، سال برگردانيم  اول  حال

توانند بكنند، تا  كار را مي  اين  قشر از اقشار مردم  يك  تواند بكند و نه كار را مي
ببرنـد /    اقتصـاد را از بـين    ند/ اينتوان ندهند نمي  هم  دست  به  دست  مردم  تمام
مـا    اينكـه   اسـم   كنيـد بـه    ببرنـد. شـما مالحظـه     اقتصاد را از بين  ريختگي  اين
بودنـد و مـا     تـا حـاال رعيـت     كنـيم   هـا را دهقـان   را دهقان  زراعت  خواهيم مي
  كردنـد، اصـالحات    درست  ارضي  ، اصالحات كنيم  شان حاال دهقان  خواهيم مي

از   دهقـاني   كلـي   بـه   شد كه  اينجا منتهي  به  طوالني  مدت  بعد از اين  شان ارضي
هستيد   چيز محتاج  شما در همه  و اآلن  رفت  ما از بين  زراعت  كلي  ، به رفت  بين
آمريكا و   كند از براي  كار را كرد تا بازار درست  محمد رضا اين  ، يعني خارج  به

چيز   ، همه از او بياوريم  ، برنج از او بياوريم  گندم  در اينكه  او باشيم  به  ما محتاج
.  بياوريم  آمريكا است  ي نشانده دست  كه  يا از اسرائيل  از او بياوريم  مرغ  را، تخم
افسـاد    كارهـا خـودش    ، اين اصالح  عنوان  به  كرده  آدم  اين  كه  كارهايي  بنابراين
  مـا وارد كـرده    بـر مملكـت    اي لطمه  يك  ارضي  اصالحات  ي . قضيه است  بوده
  ي ، مگر همه بكنيم  را جبرانش  اين  ديگر ما نتوانيم  سال  تا شايد بيست  كه  است
  بشود. ايـن   بگذرد و جبران  هايي كنند تا سال  بدهند و كمك  هم  به  دست  ملت

ما را   ، فرهنگ است  كرده  درست  داشته نگه  عقب  فرهنگ  ما را يك  معنا، فرهنگ
در اينجـا    شـان  ما تحصـيالت   هاي جوان  االن  كه  طوري  ، به داشته  نگه عقب  اين

  نيمـه   جـا يـك   در اين  مدتي  يك  و بايد بعد از اينكه  نيست  تمام  تام  تحصيالت
چيزهـا بايـد برونـد در      با ايـن   هم  ها، آن مصيبت  با اين  هم  كردند آن  تحصيلي
و   داريم  دانشگاه  است  ، بيشتر از پنجاه است  سال  بكنند. ما پنجاه  تحصيل  خارج



  شـده   خيانت  چون  ، لكن را داريم  دانشگاه  اين  كه  است  و چند سال  سي  قريب
  ها و نيروي انسان  ندارد، تمام  ، رشد انساني رشد نكرده  جهت  ما از اين  به  است
  .  آدم  اين  است  دهبر  ما را از بين  انساني

،  كــرده  ، مراكــز فحشـا درســت  داشـته   كــه  اي  نــوكري  ي واسـطه   بــه  آدم  ايـن  
  اجـازه   ، مراكـز كـه   فحشاست  بسياريش  ، راديواش مركز فحشاست  تلويزيونش
دادند. در   هم  دست  به  . اينها دست باز باشد، مراكز فحشاست  اينكه  دادند، براي

  ، مراكز فسـاد ديگـر الـي    است  بيشتر از كتابفروشي  فروشي بمركز مشرو  تهران
  . مـا بـا سـينما مخـالف     ما مركز فحشاسـت   ؟ سينماي چه  . براي است  ماشاءاهللا
  چيزي  . ما با آن نيستيم  مخالف  . ما با تلويزيون ، ما با مركز فحشا مخالفيم نيستيم

  مـا و از دسـت    جوانان  داشتن  نگه  عقب  [  براي  ] است   اجانب  در خدمت  كه
  .  هستيم  مخالف  ما، ما با آن  انساني  نيروي  دادن

  تجدد؟ با مظاهر تجدد؟ تجدد وقتـي   با تجدد، با مراتب  كرديم  مخالفت  ما كي 
  بايـد از آن   كـه   چيـزي   خصوصاً، در ايران  را در شرِ گذاشت  از اروپا پايش  كه

  از مظاهر تمدن  . سينما يكي است  كشانده  توحش  را به بكنند ما  تمدن  ي استفاده
باشـد و شـما     مـردم   اين  تربيت  ، در خدمت مردم  اين  بايد در خدمت  كه  است
طور ساير اينها. ما  اند و همين كشيده  تباهي  ها به ما را اين  هاي جوان  دانيد كه مي

  كردنـد بـه    معنـا خيانـت    ي همـه   . اينها به هستيم  مخالف  جهات  با اينها در اين
  ما.   مملكت

آمريكا و غير از آمريكـا دادنـد،     غير دادند، به  ما را به  نفت  ما، تمام  و اما نفت 
  پايگاه  براي  هايي اسلحه  يك  گرفتند؟ عوض  چه  آمريكا دادند، عوض  به  كه  آني

آنهـا    بـراي   پايگـاه   هـم  و  داديـم   نفـت   آمريكا. ما هم  آقاي  براي  كردن  درست
  حيلـه   با اين  داشت  دخالت  هم  مردم  اين  كه  حيله  . آمريكا با اين كرديم  درست
  كــرد، يعنــي  درســت  پايگــاه  در عــوض  خــودش  را از مــا بــرد و بــراي  نفــت
ها / چيز بكننـد؟ / را   اسلحه  تواند آن ما نمي  ارتش  جا كه اين  آورده  هايي اسلحه
  آنها باشـند. ايـن    هاي آنها باشند، بايد كارشناس  بكند بايد مستشارهاي  لاستعما



  نخواسـته   ديگر خدا، خداي  ما را اگر چندسال  نفت  اين  كه  نفت  ي از ناحيه  هم
  كرده  ما را تمام  نفت  بود، مخازن  پيدا كرده  بود عمر سلطنتي  عمر پيدا كرده  اين

بـود و بايـد     شـده   سـاقط   كلـي   به  ملت  ، اين كرده  مامت  كه  هم  مان بود، زراعت
.  اسـت   ايـن   ، بـراي  ايـن   از دسـت   كنيم فرياد مي  اغيار. ما كه  كند براي  عملگي
  آزادي  اينكـه   بـراي   شـده   ريختـه   جهـات   ايـن   مـا بـراي    هـاي  جوان  هاي خون
  ما.   خواهيم مي

  راديـوي   ، نه داشتيم  مطبوعات  ، نه سر برديم  در اختنا به  كه  است  سال  ما پنجاه 
بزنـد،    حرف  توانست مي  خطيب  ، نه داشتيم  صحيح  تلويزيون  ، نه داشتيم  صحيح

آزاد كـار    توانسـت  مـي   جماعـت   امـام   بزنند، نه  توانستند حرف منبر مي  اهل  نه
  توانستند ادامـه  ميرا   كارشان  از اقشار ملت  يك  هيچ  بدهد، نه  را ادامه  خودش

بود و   و باقي  است  باالتر باقي  طريق  اختنا به  همين  هم  ايشان  بدهند و در زمان
  بـاقي   اختنا هـم   اين  ي حشاشه ، نيمه است  باقي  او كه  ي حشاشه باز نيمه  هم  اآلن
هـا   ايـن   ام، تم آدم  آن  ، مجلس آدم  آن  ، دولت آدم  خود آن  كه  گوييم . ما مي است

بشـوند    بدهند، اينها مجرمند و بايد محاكمه  اين  به  و اگر ادامه  است  غير قانوني
  .  كنيم مي  ها را محاكمه و ما آن

  تعيـين   دولـت   ، مـن  زنـم  مي  دولت  اين  دهن  توي  ، من كنم مي تعيين  دولت  من 
  اينكـه   ي واسـطه   به  ، من نمك مي  تعيين  ، دولت ملت  اين  پشتيباني  به  ، من كنم مي
  هم  ندارد، رفقايش  را قبول  خودش  هم  خودش  آقا كه  اين  دارد   مرا قبول  ملت

آمريكـا از    ندارد، فقط  قبولش  هم  ندارد، ارتش  قبولش  هم  ندارند، ملت  قبولش
بكنيـد،    انيپشـتي   از ايـن   كه  دستور داده  ارتش  ، به و فرستاده  كرده  پشتيباني  اين

بكنيـد.    پشـتيباني   بايد از ايـن   كه  است  وگفته  كرده  پشتيباني  از اين  هم  انگليس
از هـر جـا     ملـت   از طبقات  يك  هيچ  دارد، نه  قبولش  ملت  نه  كه  نفر آدمي  يك

ها،  خيابان  آورند توي مي  ، چند تا از اشرار را دارند كه ندارند، بله  بگوييد قبولش
زننـد،   مـي   ها هـم  حرف  كنند، از اين مي  اشرار، فرياد هم  اين  هست  خودشاناز 
دو تـا    كـه   مملكـت   در يـك   گويد كـه  مي  است  ملت  ، اين است  اين  ملت  لكن



  ندارد، لكـن   دو تا دولت  مملكت  ، يك اين  است  واضح  شود. خوب نمي  دولت
  دولتـي   گوييم ما مي  كه  ، دولتي هستي  بايد برود تو غير قانوني  غيرقانوني  دولت
، تو بايد يا خـدا را   خداست  حكم  به  ، متكي است  ملت  آراي  به  متكي  كه  است

امر آمريكـا و    به  و يا اينكه  آدم  بنشيند اين  را. بايد سرجايش  يا ملت  انكار كني
  كند.   امع را قتل  ملت  از اشرار اين  اي دسته  ها وادار كند يك اين

  اعـاده   دوبـاره   گـذاريم  پيدا كنند، ما نمـي   ها سلطه اين  گذاريم نمي  ما تا هستيم 
محمدرضا   كه  گذاشت  ما؛ نخواهيم  سابق  هاي ظلم  و آن  سابق  حيثيت  بشود آن

! بيـدار باشـيد،    مـردم   خواهند او را برگردانند، بيدار باشيد. اي برگردد، اينها مي
  ، روابـط  هسـت   كه  جايي  در آن  مردك  كرده  كشند، ستاد درست يدارند م  نقشه

  همـه   كـه   عهدي  آن  ما را برگردانند به  خواهند دوباره كنند، مي مي  دارند درست
  آمريكا برود. ما نخـواهيم   كام  ما به  هستي  ي اختنا در اختنا باشد و همه  چيزمان
  و تعـالي   تبـارك   از خـداي   ، و مـن  شـت گذا  نخـواهيم   داريم  ، تا جان گذاشت
  ما واجـب   ي بر همه  كنم مي  عرض  و من  شما را خواستار هستم  ي همه  سالمت
  بشـوند و مـا بـه     اينها ساقط  كه  وقتي  تا آن  بدهيم  را ادامه  نهضت  اين  كه  است
را   دائمي  را دولت  اول  و دولت  بكنيم  سنا درست  ، مجلس مردم  آراي  ي واسطه
  .  بكنيم  تعيين

،  ارتش  اركان  تشكر از يك  و يك  بكنم  ارتش  به  نصيحت  بايد / از /يك  و من 
  كـه   خـواهيم  ما مي  كه  است  اين  كنم مي  كه  نصيحتي  . آن از ارتش  قشرهايي  يك

ـ  داديم  ، ماها خون كشيم مي  زحمت  باشيد، ماها داريم  شما مستقل   ت، ماها حيثي
مـا    ارتـش   كـه   خـواهيم  رفتند ،زجر كشيدند، مي  ما حبس  ، مشايخ و آبرو داديم

باشـيد؟    خواهيد مستقل خواهيد؟ شما نمي ارتشبد! شما نمي  باشد، آقاي  مستقل
  خواهيد نوكر باشيد؟  باشيد؟ شما مي  خواهيد مستقل سرلشگر! شما نمي  آقاي

گويـد   مي  ملت  كه  ، همان ملت  در آغوش بياييد  كه  كنم مي  شما نصيحت  به  من 
باشـد،    بايد مسـتقل   گويد ارتش مي  ، ملت باشيم  بگوييد، بگوييد ما بايد مستقل

بياييـد ـ مـا      باشد، شما هم  آمريكا و اجنبي  مستشارهاي  نبايد زير فرمان  ارتش



  اين  ودتانخاطر خ  بياييد براي  ـ شما هم   زنيم را مي  حرف  خاطر شما اين  براي
  ايـن   خـواهيم  ، مـا نمـي   باشـيم   مسـتقل   خـواهيم  ما مي«را بزنيد، بگوييد   حرف

باشـد،    بايـد مسـتقل    ارتـش   كـه   زنيم را مي  حرف  اين  ما كه» مستشارها باشند.
چرا   ما را بريزيد كه  هاي جوان  ، خون خيابان  بريزيد توي  كه  است  ما اين  جزاي
  كنم . و اما تشكر مي تو آقا باشي  خواهيم ؟! ما مي باشم  مستقلبايد   گوييد من مي

  را آبـروي   خودشـان   هـا آبـروي   ، ايـن  ملت  شدند به  متصل  كه  قشرهايي  از اين
دارهـا، همافرهـا،    درجه  كردند. اين  را اينها حفظ  شان ملت  را آبروي  كشورشان
طور   و تمجيد ما هستند و همينمورد تشكر   ها همه اين  هوايي  نيروي  افسرهاي
  ، ملـي  شـرعي   و در ساير جاها، اينها تكليف  و در همدان  در اصفهان  كه  آنهايي

  از نهضـت   شـدند و پشـتيباني    ملحـق   ملـت   را دانستند و به  خودشان  كشوري
نشدند   متصل  كه  هايي اين  و به  كنيم را كردند. ما از آنها تشكر مي  ملت  اسالمي

  ، ملـت  شما بهتر از كفـر اسـت    براي  اينها، اسالم  بشويد به  متصل  كه  گوييم مي
  را، شـما هـم    مطلب  اين  گوييم شما مي  . ما براي است  شما بهتر از اجنبي  براي
اگـر رهـا     نكنيـد كـه    را، خيـال   كار را بكنيد. رها بكنيد ايـن   اين  خودتان  براي

  شماها يا كسان  كه  است  چيزهايي  . اين زنيم دار مي  شما را به  آييم كرديد، ما مي
  افسـرها كـه    دارهـا و ايـن   درجه  همافرها و اين  اند، واال اين كرده  ديگر درست

و مـا    كنـيم  مـي   آنها را حفظ  و سعادت  عزت  شدند، ما با كمال  آمدند و متصل
  داراي  مملكـت   كـه   خـواهيم  باشد، ما مي  قوي  ، مملكت مملكت  كه  خواهيم مي
  نظام  خواهيم ، ما مي بزنيم  هم  را به  نظام  خواهيم قدرتمند باشد، ما نمي  نظام  يك

  ديگـران   كـه   نظامي  ، نه ملت  در خدمت  از ملت  ناشي  نظام  باشد، لكن  محفوظ
  » بدهند.  آن  به  فرمان  را بكنند و ديگران  اش سرپرستي

شـد،    داده  زهـرا انتقـال    از بهشت  بيرون  ، به سخنراني  اين  ياناز پا  پس  امام  حضرت 
  االسـالم   . حجـت  گرفـت   صـورت   ، بـا دشـواري   جمعيت  هجوم  علت  به  انتقال  اين  ولي

  به  زهرا تا ورودشان  بهشت  به  ورود امام  ي از لحظه  كه  نوري  اكبر ناطق  علي  والمسلمين
  گويد: مي  زمينه  بود، در اين  امام  همراه  ديدهاهللا پسن داماد آيت  منزل



  طـرف   كنيد تابـه   درست  داالن  يك:« گفتم  آقايان  شد به  تمام  كه  امام  سخنراني« 
كـوپتر بلنـد شـد،      هلي  كه  بوديم  كوپتر نرسيده هلي  هنوز به».  كوپتر برويم هلي

  هـم   جايگـاه   بـه   جمعيـت   ر كثرت. در اث پس  راه  و نه  داشتيم  پيش  راه  اينجا نه
  زورش  شـد، هـر كـس     مغلوبـه   جنـگ   معـروف   قول  . به برگرديم  توانستيم نمي

بـد شـد و     شـان  حـال   و انواري  مفتح  كرد. آقايان مي  را پرت  بيشتر بود ديگري
  شـان  جا بودند، هر كدام آن  زيادي  . پهلوانان احمد آقا مانديم  و حاج  افتادند. من

  از سرش  امام  ي كشيدند. عمامه مي  خودشان  سمت  گرفتند و به را مي  امام  عباي
  طـرف   بـه   امـام   هـاي  چشم  شد كه  جا گرفته از اين  از امام  قشنگي  افتاد. عكس

  داده  الهي  قضاي  به  و تن  حق  ديگر تسليم  امام  كه  فهمم مي  و بنده  است  آسمان
از كار   دستم  هاي دادند مچ مي  هل  مردم  كه  از بس  حساس  تلحظا  بود... در اين
  رود و مأيوسـانه  از دنيا مـي   جمعيت  زير پاي  امام  كه  كردم  حاصل  افتاد و يقين
بـود.    شده  خارج  همه  كار از دست». را كشتيد  رها كنيد، امام: « كشيدم فرياد مي

  در ايـن   كـه   اسـت   مـبهم   . هنـوز بـرايم   برگشت  جايگاه  به  امام  ديدم  وقت  يك
  . بازگشت  جايگاه  به  ايشان  طور شد كه چه  شلوغي

و در   برداشـت   جمعيـت   را ازداخـل   ايشـان   غيـب   خدا و دسـت   واقعاً عنايت 
  و در اثر خستگي  نشسته  امام  . ديدم رساندم  جايگاه  را به  ! خودم گذاشت  جايگاه
، شـايد   بـرده   پـايين   طرف  را به  سرش  حال  و بي  كشيده  سرش  را روي  عبايش
  آمبـوالنس   . يـك  كار كنيم  چه  بود، حاال مانديم  حالت  در اين  امام  دقيقه  بيست
».  جايگـاه   را بياوريـد دم   آمبوالنس:« جا بود. گفتم آن  ري  نفت  شركت  به  مربوط
و سـوار    را گرفت  امام  آقا دستشد. احمد   واقع  جايگاه  سمت  آمبوالنس  عقب

آقـا، عبـا   :« و گفـتم   گير كرد. عبـا را كشـيدم    امام  عباي  شدند. باز هم  آمبوالنس
و   نشسـتم   راننـده   بغل  سريع  و خيلي  گرفتم  آقا را زير بغلم  عباي». خواهند نمي
را زد   ماشـين   كمك». برو  زهرا بيرون  از بهشت:« گفتم» كجا؟:« گفت». برو:« گفتم

كشـيد و از   كـرد و آژيـر مـي     حركت  قبر ماشين  هاي سنگ  و بلندي  و از پستي
، بايد  خورده  هم  از علما به  يكي  برويد كنار، حال: « گفتم مي  آمبوالنس  بلندگوي



،  اسـت   آمبـوالنس   داخـل   فهميدنـد امـام   اگـر مـي  ».  برسانيم  بيمارستان  او را به
  كردند . مي  تكه  را تكه  آمبوالنس

ها  و سنگ  نرده  اين  به  كه  از بس  ماشين  ي ، بدنه آمديم  بيرون  زهرا كه  از بهشت 
كـوپتر از    ، هلي آمديم  تهران  سمت  به  كه  مقداري  بود. يك  شده  بود، له  خورده

بـا    . ما هـم  بود نشست  واقعاً گل  كه  فرعي  بود و در يك  را ديده  باال آمبوالنس
آورد،   ما هجوم  به  . مجدداً جمعيت كوپتر رسانديم  هلي  را به  خودمان  آمبوالنس

  گفتيم مي  حركت  . در حين كوپتر كنيم را سوار هلي  امام  توانستيم  با زحمت  ولي
  شـوقي   بـا يـك    برگشـت   خلبان».  جماران  برويم: « ؟ احمد آقا گفت كجا برويم

زنبـور    ي النـه   ما را داخـل   خواهي مي: « گفتم».  هوايي  نيروي  آقا، برويم: « گفت
را   ماشين  آمديم  كه  آمد صبح  ذهنم  به  دفعه  يك» ؟ كجا برويم  پس:« گفت».  ببري

و   بيـاييم   پـايين   و حـاال از آسـمان    كـردم   پـارك   خميني  امام  بيمارستان  نزديك
  .  كجا برويم  كه  بگيريم  تصميم  درزمين

» ؟ بروي  خوابي هزار تخت  بيمارستان  تواني سرگرد، مي  جناب: « گفتم  خلبان  به 
  .»  بيمارستان  برويم  پس:« گفتم».  روم مي  پايين  هر جا بگويي:« گفت

  كوپتر تمام هلي  تق تق  . در اثر صداي نشست  بيمارستان  ي كوپتر در محوطه هلي 
، تصـور   اسـت   افتـاده   اتفـاقي   بينند چـه دويدند تا ب  بيرون  ها و پرستاران پزشك

،  شـدم   پيـاده   انـد. وقتـي   را آورده  اي و عـده   شده  و كشتاري  كردند درگيري مي
  درخواسـت   سـرعت   بـه   مـن » ؟ اسـت   افتـاده   اتفاقي  چه«پرسيدند:  مي  پزشكان
  براي  ، آمبوالنس است  جا بيمارستان اين: « گفت  از پزشكان  . يكي كردم  آمبوالنس

:  گفـت .»  او را ببـريم   ، بايـد جـايي   بيمار داريـم   ما يك:« گفتم» ؟ خواهي مي  چه
جا باشد.  شود بيمار ما اين خير، نمي: « گفتم.»  است  جا بيمارستان  ، همين خوب«

و   كـردم   را پـرت   آن  برانكارد آوردند. من  رفتند و يك  آقايان».  بايد او را ببريم
دكتـر    نـام   بـه   پزشكي» آوريد؟ ، شما برانكارد مي خواهيم مي  نسما آمبوال:« گفتم

  ايشـان ». بيـاور : « گفـتم » ؟ . بيـاورم  پژو دارم  ماشين  يك  آقا، من: « گفت  صديقي
پرستارها   تا اين  بازكرديم  كوپتر را كه كوپتر. در هلي هلي  را آورد نزديك  ماشين



  هـم   مـا بـه    آنها بسـاط   كشيدند و با هجومفرياد   را ديدند همه  امام  و پزشكان
  كرد. بـا زحمـت   مي  كشيد و گريه بود و مي  را گرفته  امام  دست  . خانمي ريخت
سوار شـدند و    محمدرضا طالقاني  و احمد آقا و آقاي  . امام را جدا كرديم  خانم
  رفـت  تند مي  و ماشين  كردم  پرت  سقف  را روي  خودم  كرد. من  حركت  ماشين
ا، : « گفت  ام كرد جا مانده فكر مي  احمد آقا، كه» قدر تند نرويد.  آقا، اين: « .گفتم

  را نگـه   ماشـين   ي راننـده ».  كـنم  رها نمـي   كه  ؟ من چي  پس:« گفتم» ؟! تو هستي
  .  سوار شدم  و من  داشت

  . از آقاي بودم  كرده  را پارك  ماشين  صبح  كه  بستي  بن  به  رسيديم  از مدتي  پس 
  . ديگر خودم كردم  پيكانم  را سوار ماشين  . امام و تشكر كرديم  دكتر عذر خواهي

  تهـران   هاي در خيابان  نفري  . سه نشست  من  پهلوي  و احمد آقا هم  بودم  راننده
بودند، اما   امام  زهرا دنبال  در بهشت  همه  بود، چون  جا خلوت  . همه افتاديم  راه
  بـرويم : « بـود. احمـد آقـا گفـت      تهران  خلوت  هاي در خيابان  پيكان  داخل  امام

». خيـر «فرمود: » ما.  منزل  آقا، برويم: « كردم  عرض». خير«فرمود:   امام».  جماران
  قبالً يـك   من». كشاورز  آقاي  منزل«فرمود:   امام» ؟ كجا برويم  پس:« كرديم  سؤال
  امـام   هـاي  ها از فاميـل  اين  بود كه  و معروف  بودم  رفته  وادهخان  اين  براي  منبري

در   كـه   دانسـت  احمـد آقـا مـي     . فقط را نيز نداشتيم  ايشان  منزل  هستند. آدرس
  شـميران   قديم  ي جاده  كند. به مي  زندگي  انديشه  و خيابان  شميران  قديم  ي جاده
بودنـد.    ماشين  داخل  هم  . امام ار زدمرا كن  . ماشين صحرا آمديم  سينماي  جلوي

  منـزل   جلوي  پرسان  پرسان  . باالخره كشاورز رفت  منزل  آدرس  احمد آقا دنبال
در  . »  است  خانه  همين: « . احمدآقا گفت آمديم  انديشه  كشاورز در خيابان  آقاي
  » شد.  خانه  وارد آن  و امام  را زديم  منزل

و   از امـام   اسـتقبال   ي كميتـه   اعضاي  نگراني  ، موجب امام  غيبت  كه بود  در حالي  اين 
چنـد    ، غيبـت  رفـت  مي  هر اتفاقي  وقوع  امكان  كه  هنگام  بود. در آن  شده  ساير انقالبيون

، بـازار   اوضـاع   بـودن   بغـرنج   بـه   شود و با توجـه   تلقي  عادي  توانست نمي  امام  ي ساعته
  رژيـم   عوامـل   توسـط   مبـادا امـام    هراسيدند كه مي  از اين  بود. انقالبيون  نيز داغ  شايعات



  گويد:   مي  زمينه  دراين  رفسنجاني  باشد. هاشمي  شده  ربوده  پهلوي
ما بـود    هاي بيني جزو پيش  . اين است  كرده  اقدامي  رژيم  كه  زديم مي  ما حدس« 
  را بربايـد و بـه    امـام   اي در نقطـه   شده  تعيين  از پيش  طرحي  بر اساس  رژيم  كه

  ورود امـام   مستقيم  پخش  ي برنامه  كند... قطع  و زنداني  برده  نامشخص  اي نقطه
  را افزايش  مان هاي و ترديد ما و نگراني  افزود و شك  نگراني  بر اين  از تلويزيون

  » داد.

  سـيداحمد آقـا بـه     حـاج   كه  ترتيب  اين  شد، به  رفع  از چند ساعت  پس  نگراني  اين 
اهللا  فضـل   والمسـلمين   االسـالم  . حجـت  كجاسـت   امـام   دادند كـه   اطالع  استقبال  ي كميته

  گويد: مي  باره  ـ در اين  استقبال  ي كميته  ـ از اعضاي  محالتي
  يمبود  كرده  جا را آماده و ما آن  رفاه  ي مدرسه  كوپتر قرار بود بيايد جلوي  هلي« 

  كـوپتر. از طريـق    هلـي   نشسـتن   براي  بوديم  مهيا كرده  . جا هم ورود امام  براي
  صـدايي   مـا هـيچ    ، ولـي  كـرده   كـوپتر حركـت   هلـي   مـا گفتنـد كـه     به  سيم بي
  بـود كـه    حـال   در انتظار بودند. در همين  و مردم  زده  ... ما وحشت شنيديم نمي

  تـوي   فـوراً رفـتم    مـن ». خواهـد  ، شما را مي تلفن  آقا احمد پشت  حاج«گفتند: 
  بود، ديديم  شده  بد و خسته  حالش  امام  كه  احمد آقا گفت  . حاج رفاه  ي مدرسه

  ي گوشـه   . در يـك  ، ناجور است جمعيت  توي  بياييم  دوباره  خستگي  اگر با اين
.  اهللا [  پسـنديده   آيـت  ]   داماد آقاي  منزل  رفتيم  و با ماشين  آمديم  پايين  تهران

را خبر   جمعيت  ) بگوييد زود بيايند. ما هم اهللا پسنديده  عمو (آيت  حاال شما به
بـا    مـن   رفتند و بعـد هـم    ) را رد كرديم اهللا پسنديده  (آيت  ايشان  . اول نكرديم

  انشـ  اند و حال برده  تشريف  ديگري  جاي  امام  كه  گفتم  مردم  و به  بلندگو آمدم
  مالقات  ، براي وقت  نشويد. فردا صبحِ اول  ، شما ناراحت است  خوب  خيلي  هم
    .»  بخواهد بيايد آزاد است  هر كس  امام

  اكبـر هاشـمي    بودند؛ از جملـه   خبر، نگران  با وجود اين  باز هم  امام  از ياران  اي عده 
  زمينـه   بـود، در ايـن    رفـاه   ي در مدرسه  از امام  استقبال  ي روز در كميته  آن  كه  رفسنجاني



  گويد:   مي
تا   كرديم  تالش  دهند. خيلي مي  دارند ما را فريب  . فكر كرديم كرديم باور نمي« 
  تلفـن   از طريـق   را خودمان  امام  صداي  سرانجام  كنم . فكر مي برسيم  واقعيت  به

  ايـن   صـحت   بـه   در ستاد نسبت  ازهمراهان  بعضي  . البته گرفتيم  تا آرام  شنيديم
بـا    دهـد، ولـي   مـي   دارد ما را فريب  رژيم  كردند و گفتند كه  شك  هم  موضوع
  كـامالً سـالم    امـام   كـه   شديم  مطمئن  شب  همان  آورديم  دست  به  كه  اطالعاتي

  » شد.  ما راحت  هستند و خيال

ورود   مشـتاقانه   تلويزيـون   ي حهدر سراسر كشـور از صـف    مردم  بود كه  در حالي  اين 
  شـد و مـردم    قطـع   امـام   فرمـايي  تشـريف   مستقيم  پخش  كردند. ناگهان را تماشا مي  امام

از   كردند. گويا نظاميان  تظاهرات  برنامه  آن  قطع  به  ها ريختند و نسبت خيابان  به  بالفاصله
  فشـار آنـان    بودند و تحت  راضينا  برنامه  در آغاز پخش  سرود شاهنشاهي  نكردن  پخش
  از امـام   استقبال  ي در صحنه  تهران  مردم  بهمن ١٢اگر   شد. در هر صورت  قطع  برنامه  آن

  برپا بود.  رژيم  اقدام  به  واكنشي  ها همچنان و راهپيمايي  ها اعتراضات بودند، در شهرستان
  كـرده   ـ اسـتراحت    اهللا پسـنديده   ـ داماد آيت   كشاورز   آقاي  در منزل  امام  حضرت 

شـهيد    چـون   اسـتقبال   ي كميتـه   از اعضـاي   اي عده  آخر شب  در ساعات  بودند، تا اينكه
وارد   امـام   بود كـه   بودند. اواخر شب  برده  رفاه  ي مدرسه  را به  و امام  آنجا رفته  به  عراقي
بـود، در    از امـام   اسـتقبال   ي در كميتـه   شب  آن  كه  رهبري  معظم  شد. مقام  رفاه  ي مدرسه
  فرمايند: مي  امام  از رؤيت  استقبال  ي كميته  اعضاي  و احساسات  ورود امام  ي زمينه

  تنظــيم  مشــغول  . مــن بــوديم  نشســته  علــوي  ، در دبســتان در ســتاد اســتقبال« 
تاد منتشـر  سـ   در همـان   ورود امـام   مناسـبت   روزهـا بـه   آن  كه  بودم  اي روزنامه

  حيـاط   درِ پشـت   خبـر آوردنـد كسـي     كه  بودم  نوشتن  مشغول  ... من كرديم مي
  حفاظـت   در با چوپ  . از آن نداشتيم  اسلحه  موقع  زند. آن را مي  مدرسه  كوچك

تنها بودند يا   كه  نيست  هستند. يادم  امام  ، ديديم در را باز كرديم  شد. خالصه مي
  همـه   بـه » آمـد   آمد، امام  امام«شوِانگيز   بود. صداي  ز با ايشانآقا احمد ني  حاج



  را دوره  بودند امام  رفاه  ي در مدرسه  شب  آن  كه  نفر از كساني  بيست  رسيد. ده
قرار   را مورد مرحمت  همه  خوش  زياد با روي  نيز با وجود خستگي  كردند، امام
  و رفتن  مسافرت  خستگي  همه  با وجود آن  ايشان  كه  كردم مي  تعجب  دادند. من

  با مردم  خوش  با روي  چنين  توانستند اين چطور مي  زهرا و سخنراني  بهشت  به
  مشغول  دو متري  يكي  ي در، از فاصله  دم  بودم  جلوتر رفته  هم  شوند. من  مواجه
  كـه   تـر نـرفتم   نزديـك   ه، البت بودم  را نديده  ها بود امام . سال شدم  ايشان  تماشاي
  سرسـرا كـه    هـاي  پلـه   طرف  آمدند و به  . امام ايجاد نكنم  ايشان  براي  مزاحمتي
  پلـه   نفـر پـايين    تـا شصـت    شد، رفتند. حـدود پنجـاه   مي  دوم  ي طبقه  به  منتهي

  بـه   كـه   ها باال رفتند و همـين  از پله  كردند، ايشان مي  را نگاه  رهبرشان  مشتاقانه
  چرخاندنـد و چهـار زانـو روي     جمعيـت   طرف  را به  شان پاگرد رسيدند، روي

  متوقـف   منظـره   اين  با ديدن  بود. مردم  بسيار جالب  حركت  نشستند. اين  زمين
  بـه   و بعـد شـروع    كـرده   پرسـي  از آنها احوال  آميزي محبت  با تبسم  شدند. امام
  شان زيباي  تبسم  ها با آن پله  روي  امام  كه  اي دقيقه  ـ پانزده  ده  كردند. آن  صحبت
  .»  است  من  نشدني  و فراموش  جالب  كردند، از خاطرات  صحبت  مان براي

ايـراد كردنـد و     و پرشـور بيانـاتي    صـميمانه   چنـين   در جمعـي   سپس  امام  حضرت 
  فرمودند:

  يـك   بـه   نـدارد كـه    كـان بشر ام  نباشد، براي  و تعالي  تبارك  خداي  ي تا اراده« 
دانيد  بوديد بهتر مي  در ايران  دانيد شما كه برسد. شما مي  اي كلمه  همچو وحدت

را   خانـدان   و يكصدا ايـن   يكدل  تا مركز، همه  دهات  از آن  در سراسر ايران  كه
شـما    كنيد. رمز پيروزي  را حفظ  كلمه  وحدت  ، اين من  طرد كردند... برادرهاي

  را آشـتي   پيروزي  ترين بزرگ  را كنار بگذاريد. من  . اختالف است  كلمه  وحدت
، الّـا   پيـدا نكـرديم    اي پيروزي  . اگر ما هيچ دانم مي  علمي  و مدارس  دانشگاه  بين

  حاصـل   و تفـاهم   كـرديم   نزديك  روحاني  ي و طبقه  دانشگاه  بين  معنا كه  همين
،  دو طبقـه   بود بين  انداخته  جدايي  طوالني  هاي سال  كه  خيانتي  دست  شد... اين

  گفتـه   اجانب  آنچه  دانشگاهي  فهميد كه  روحاني  هم  [ شد. بحمداهللا  ] مي   قطع



  كـه   آنطـوري   روحـاني   فهميـد كـه    و دانشـگاهي   جـوان   ي  طبقه  و هم  نيست
  دا كنند... شما ملـت ج  را از هم  خواستند ملت كردند، نبود. آنها مي مي  توصيف
  بعضي  هم  كرديد. اآلن  آنها را قطع  ، دست كلمه  با وحدت  كرديد كه  ثابت  ايران

  پـيش   ظاهرالصـالح   خيلـي   هـاي  دارند و بـا صـورت    با او ارتباط  كه  از كساني
  را با اين  اجانب  خواهند منافع مي  اند، اينها هم آمده  پيش  ملي  اصطالح  آمدند، به
كنـد.    ها را خنثي حيله  بايد بيدار باشد و بداند و اين  كنند... ملت  حفظ  صورت

را   تـان  كلمـه   شـما و وحـدت    ي همـه   سـالمتي   و تعـالي   تبـارك   از خداي  من
از   اسـت   اجانـب   به  مربوط  كه  و كساني  اجانب  دست  كه  و اميدوارم  خواهم مي

  » شود.  شما قطع  مملكت

  تعيـين   امـام   و نيـز ديـدارهاي    اقامت  محل  عنوان  به  رفاه  ي ، مدرسه ذشتگ  چنانچه 
شد تـا    باعث  ديدار با امام  مشتاقان  و نيز كثرت  مدرسه  آن  اندك  گنجايش  بود، ولي  شده
برآيند.   امام  و ديدارهاي  اقامت  براي  ديگري  محل  يافتن  براي  در تالش  استقبال  ي كميته
  استقبال  ي مقر كميته  باشد كه  رفاه  ي مزبور در كنار مدرسه  بود تا مكان  بر اين  آنان  سعي

و   علـوي   يـك   ي شـماره   ي مدرسـه   بـا اسـامي    ، دو مدرسـه  رفـاه   ي بود. در كنار مدرسه
  بودنـد و تنهـا ديـواري     بزرگ  نسبت  به  كه  وجود داشت  علوي  دوي  ي شماره  ي مدرسه

  تصـميم   اسـتقبال   ي كميتـه   مسئوالن  بود؛ بنابراين  حايل  رفاه  ي و مدرسه  مدارس  آن  بين
بـا    دو مدرسـه   ايـن   كننـد. مسـئوليت    انتخاب  مقر امام  عنوان  را به  دو مدرسه  گرفتند آن

در   فكـر بـا آنـان     ايـن   آنكه  محض  و... بود. به  پيري  ، خواجه ، خرازي كرباسچيان  عالمه
قـرار دادنـد.     از امام  استقبال  ي ها را در اختيار كميته شد، پذيرفتند و مدرسه  گذاشته  ميان

  امـام   كـه   داشـت   تـر بـود، سرسـرايي    بـزرگ   نسـبت   به  دو كه  ي شماره  علوي  ي مدرسه
  ديـدار كننـد. از طـرف     دهند و با آنان  پاسخ  مردم  ابراز احساسات  از آنجا به  توانست مي

  ـ مــردم   داشــت  خروجــي  و ديگــري  ورودي  دو در ـ يكــي   مدرســه  آن  چــونديگــر 
شوند و   خارج  از در خروجي  و نيز ديدار با ايشان  امام  بيانات  توانستند بعد از استماع مي

،  مـاه   بهمن  روز سيزدهم  صبح  بود كه  شرايط  اين  علت  بود. به  با امام  ديدار مردم  مناسب



  در ايـن   نـوري   اكبر نـاطق   شد. علي  دو منتقل  ي شماره  علوي  ي مدرسه  به  امام  حضرت
  گويد: مي  زمينه

در   كه  با مردم  مالقات  و براي  را گرفته  امام  دست  عراقي  آقاي  كه  ديديم  صبح« 
  مطهري  آيند. آقاي مي  ها پايين بودند، از پله  يك  ي شماره  علوي  ي مدرسه  حياط
از   كه  پيكاني  يك  ، داخل امام  آورد. همراه  پاركينگ  و داخل  را گرفت  امام  تدس
را   امام  ترتيب  اين  و به  رد شديم  مردم  و از جلوي  بود، نشستيم  شده  آماده  قبل
  برو به: « گفت  من  به  مطهري  . آقاي داديم  دو انتقال  ي شماره  علوي  ي مدرسه  به

  ي شماره  علوي  ي مدرسه  به  من» دو.  ي شماره  علوي  ي بيايند مدرسهبگو   مردم
  زحمـت   و شـما بـه    اسـت   جا تنگ اين: « كردم  بلند گو اعالم  و پشت  رفتم  يك
  ي ببريـد مدرسـه    نبودنـد، لـذا تشـريف     راضـي   زحمـت   اين  به  افتيد و امام مي

و   شهيد عراقي  ناراحتي  باعث  مطهري شهيد  اقدام  اين  البته.»  دو علوي  ي شماره
  » آنها در آورد.  از دل  شهيد مطهري  بود كه  شده  شهيد بهشتي  خصوص به

  اول  ي شد و طبقـه   تعيين  امام  و زندگي  استراحت  براي  علوي  ي مدرسه  دوم  ي طبقه 
در   امـام   بود كـه   ييدفتر سرسرا  ، جلوي مدرسه  اول  ي ها شد. در طبقه دفتر و اتا مالقات

از   كـرد. يكـي   مي  سخنراني  آنان  داد و براي مي  پاسخ  مردم  ابراز احساسات  سرسرا به  آن
  و ترتيـب   ، نظـم  وجود داشت  و رفاه  علوي  در مدارس  بعد از استقرار امام  كه  مشكالتي

هـا   بعـد از سـال    كـه   دمـي بود. مر  با امام  مردم  ديدارهاي  براي  ريزي و برنامه  مدارس  آن
امـر    بودنـد و ايـن    لـه   با معظم  ديدند، خواستار مالقات خود را در كشور مي  ، امام مبارزه

فوِ را بر   امور مدارس  انتظام  كه  استقبال  ي كميته  شد. مسئوالن مي  توأم  ريزي بايد با برنامه
و بعـد    هـا آقايـان   صـبح   رر كردند كهمق  با امام  مردم  مالقات  سهولت  داشتند، براي  عهده

  ديدار كنند.    ها با امام ازظهرها خانم

را   بانوان  بود تا بتوانند ديدارهاي  زن  مأموران  بود، نبودن  ميان  باز در اين  كه  مشكلي 
اكبـر   بيشتر بود. علـي   مراتب  به  ديدار با امام  براي  بانوان  ديگر، هجوم  دهند. ازطرف  نظم
  گويد:   مي  زمينه  در اين  نوري  قناط



بـا    مالقات  براي  ايران  و خيابان  علوي  ي مدرسه  جلوي  يازده  ها از ساعت زن« 
  و چادر مشكي  محجبه  پر از زنان  ايران  كشيدند. سر تا سر خيابان مي  صف  امام
همديگر   اينكه  آمدند و براي مي  با هم  فاميلي  صورت  به  از زنان  اي شد. عده مي

  زدنـد. در اثـر فشـار جمعيـت     مـي   گـره   هـم   را به  شان نكنند، چادرهاي  را گم
چند   افتادند و شايد روزي مي  زمين  كرد و به گير مي  شان پاهاي  به  شان چادرهاي

]   زنـان   كـه   داديم مي  ديگر، ما احتمال  كردند...از طرف مي  غش  صد نفر از زنان
  سـوي   بـه   باشند تا درمالقات  داشته  نارنجكي  زير چادرهايشان  [  رژيم  عوامل
  » نبود.  كنترل  قابل  اصالً وضع  كنند، چون  پرتاب  امام

  پيشـنهاد دهنـد تامالقـات     امـام   بـه   استقبال  ي كميته  شد تا اعضاي  باعث  عوامل  اين 
    گويد: مي  زمينه  در اين  نوري  شود. ناطق  ها تعطيل خانم

  آيند در اثر فشار جمعيت شما مي  مالقات  به  ها كه خانم: « كردم  عرض  امام  به« 
شـود و   پيـدا مـي    شـان  و گـردن   افتـد و دسـت   مي  شان كنند. چادرهاي مي  غش
ما   ها را بردارند و ببرند و چون مردها بايد اين  اينكه  شوند و دوم مي  حجاب بي

بفرماييد ما ديدار   . اگر اجازه است  اينها مشكل  ردنك  ، جمع امدادگر نداريم  زنان
  ». كنيم  ها را تعطيل خانم

  كردند و فرمودند:  پيشنهاد مخالفت  بااين  امام  حضرت  ولي 
  را بيـرون   ها شـاه  كرد؟ همين  را بيرون  شما شاه  هاي كنيد اعالميه شما فكر مي« 

  » كردند.

  فرمودند:    و سپس 
  » كنيد.   ها را فراهم آن  و آسايش  رفاه  ي وسيله شماها برويد و« 
آغـاز    بـانوان   انتظامات  تشكيل  ها براي صادر شد، تالش  امام  فرمان  اين  وقتي« 

  را به  امور بانوان  و انتظام  تشكيل  بانوان  ، انتظامات ماه بهمن  شد و روز شانزدهم
  .»  گرفت  دست

  

   ماه بهمن  در سيزدهم  مردم  مختلف  رهايبا قش  امام  هاي ـ مالقات ٤ 



ديـدار    قشرها براي  ي از همه  بود و مردم  عمومي  صورت  به  امام  هاي بيشتر مالقات 
ديـدارها    كردنـد. در ايـن   ديـدار مـي    آمدند و با ايشان مي  و علوي  رفاه  ي مدرسه  به  امام

دادنـد و   مي  پاسخ  آنان  ابراز احساسات  به  كرد و فقط ايراد نمي  بياناتي  ها امام بيشتر وقت
  صورت  به  جامعه  قشرهاي  از ديدارها بود كه  بعضي  دادند، ولي شعار مي  مرتب  هم  مردم

،  مـاه   بهمـن   كردنـد. روز سـيزدهم   ديدار مي  له  رفتند و با معظم مي  ديدار امام  به  انفرادي
  ديـدار كـه    ديـدار كردنـد. در ايـن     تند و با ايشـان رف  ديدار امام  به  فلسفي  االسالم حجت
  محمد تقي  االسالم  نيز حضور داشتند، ابتدا حجت  علميه  هاي حوزه  هاي از طلبه  بسياري
.  پرداخـت   ايـراد سـخن    و بـه   منبـر رفـت    المنبـر بـود، بـه    هـا ممنـوع   سـال   كـه   فلسفي
  نهضـت »  بود، در كتـاب   مجلس  ر آنحاضر د  از روحانيون  كه  دواني  علي  االسالم حجت

را   فلسـفي   االسـالم   حجت  و نيز بيانات  جلسه  در آن  روحانيون  حاالت» ايران  روحانيون
  شود.   مي  نقل  كه  است  آورده  روان  با قلمي

ـ    خمينـي   امـام   محـو تماشـاي    همگي  كه  در حالي  مطلق  در سكوت  مجلس« 
ديدنـد،   را مـي   لـه   معظـم   سال  از پانزده  ها پس بعضي  ـ بودند كه   رهبر انقالب

  لحـن   بار ديگر با آن  سال  بعد از هفت  دوختند كه  فلسفي  آقاي  دهان  به  گوش
  :  گفت مي  نافذ سخن  و سخنان  گرم

  از چند سال  پس  خميني  امام  اهللا العظمي  در محضر آيت  كه  است  باري  اولين« 
  كـه   اسـت   بـاالتر از ايـن    روحانيت  شامخ  . مقام كنم مي  صحبت  از وطن  دوري
  احتـرام   بـه   ، اما من كنم  تقديم  له  حضور معظم  به  خيرمقدم  عنوان  به  گلي  دسته
  يك  نام  ـ به  السالم  ـ عليهم  بيت  اهل  از گلستان  گل  شاخه  ، يك امام  شامخ  مقام

  : كنم مي  ) تقديم لسالما صاد (عليه  از امام  حديث
  اين  ، و آن روز است  و شرايط  امام  هاي و رهبري  با انقالب  متناسب  حديث  اين 

  فرمايد: ) مي السالم صاد (عليه  حضرت  كه  است
  آرزوي: « يعني» ، و طَهارةُ الْاَرضِ من الْفَسقَة الجبارة  ، فَفيها هالك تمنمنّوا الْفتْنَة«  
در   در سـر بپرورانيـد، چـه     باشيد، فكر انقـالب   كنيد، خواستار انقالب  البانق



و فسا   وجود گنهكاران  از لوث  شوند و زمين مي  هالك  جباران  كه  است  انقالب
  »شود. مي  پاك

»  انقــالب»  معــاني  از آن  و يكــي  آمــده  متعــددي  معنــاي  بــه  در لغــت»  فتنــه« 
االراء و مـايقَع بيـنَهم مـن      واخْتالف الناسِ في«گويد:  يم» الموارد  اقرب.« است
  ي كلمه  ، ولي است  نيامده»  ثوره»  خوانند، در احاديث مي»  ثوره«را   انقالب» الْقتالِ

  ي . قريـه  اسـت   كـار رفتـه    بـه »  انقالب«يا »  ثوره»  جاي  به  حديث  در اين»  فتنه«
شـوند، و   مي  هالك  جباران  و فتنه  در انقالب«گويد:  مي  كه  است  اين  آن  روشن

كارهـا،    ، تعطيـل  ، ناامني ، غارت قتل  مستلزم  روند. انقالب مي  از ميان  گناهكاران
  .  است  توده  ميل  بر خالف  ها همه ، و اين و ضرر است  زيان

  عـوارض   دانـيم  مـي  »كنيـد؟   انقالب  تمناي«فرمايد:  مي  حاال بايد ديد چرا امام 
و اختنـا    جبـاران   حكومـت   تحمـل   ، ولي است  و دردناك  بسيار سنگين  انقالب

  .  تر است سخت  مراتب  مرگبار به
برنـد.   سر مـي   به  سختي  در كمال  انفرادي  و سلول  در زندان  زيادي  : جمع مثال 

  فرو ريزد، مـأموران   زندانبيايد، ديوار   اي كنند زلزله ندارند. آرزو مي  نجاتي  راه
  .  آنهاست  نجات  تنها راه  بگريزند و اين  فرار كنند، زندانيان

اختنا شديد   چگونه  محمدرضا ديديد كه  دوران  چند سالِ خفقان  ، در اين آقايان 
زانـو در    را بـه   پهلـوي   ي سـاله   و هشت  پنجاه  رژيم  سرانجام  فوِالعاده  و خفقان

و پيـر و    ها نفـر مـرد و زن   ميليون  رسيد كه  جايي  به  شار و خفقانآورد؟ كار ف
فريـاد زدنـد:     كـرده   گـره   خـود بـا مشـت     ها نفـري  ميليون  در تظاهرات  جوان

  » بايد گردد.  اعدام  آمريكايي  شاه  ايجاد بايد گردد، اين  اسالمي  حكومت«
شـعارها را بـا     ايـن   انقالبي  نند مردمبدا  خميني  امام  كه  اين  براي  فلسفي  آقاي  سپس 
  :   حضار گفت  به  كردند، خطاب ايراد مي  شور و هيجاني  چه

  پيـر و جـوان    روحـانيون   كرده  گره  صدها مشت  بگوييد! يكباره  لحن  با همان« 
  نابود بايد گـردد، حكومـت    شاهنشاهي  رژيم«رسا گفتند:   و با صداي  باال رفت
  وضع  كه  من«افزود:   فلسفي  آقاي  آنگاه».  بر شاه  ايد گردد، مرگايجاد ب  اسالمي



و   رضاشـاه   در زمـان   . ايـران  نيست  سابقه  ، بي زندان  به  كردم  را تشبيه  خودمان
  كه  ها و كساني و ساواكي  شاه  . نزديكان ايران  ملت  بود براي  زنداني  يك  پسرش
  زندان  رئيس  بردند، سمت مي  غيرمشروع  هاي بهره  مملكت  اين  و ثروت  از منابع

  ي فرموده  به  بگوييم  توانيم ما مي  را داشتند؛ بنابراين  زندان  و مأموران  و زندانيان
  .  داشتيم  انقالب  ، تمناي سياه  مدت  ) در اين صاد (ع  امام

مـرد    يـك   رضـاخان   در زمـان   شـديد بـود كـه     ما از نظر اختنا آنچنـان   وضع 
  گفت مكرر كند. مي  چاپ  خواست را مي  شعري  كرد كتاب مي  نقل  فروش كتاب
  مربوطه  ي اداره  به  بود بردم  شده  قبالً چاپ  را كه  نسخه  ، يك اجازه  گرفتن  براي

  شـود فـوراً اجـازه    مـي   و تجديد چاپ  شعر است  كتاب  چون  كردم و تصور مي
ديگر بيا.   ماه  را بگذار و برو و يك  كتاب: « گفت  ربوطم  متصدي  دهند، ولي مي

»! روا«مهـر    هـر صـفحه    و روي  را بخوانم  آن  ي صفحه  به  بايد صفحه  من  چون
  .» بزنم

  ، فقـط  اسـت   بالمـانع   كتاب  ي همه: « . مأمور گفت كردم  مراجعه  ماه  بعد از يك 
  داد:   شعر را نشان  اين» ؟ كجاست: « پرسيدم».  كن  را عوض  كلمه  يك

  بگشا   گره  وز جبين  بده  داده  رضا به 
    و تو در اختيار نگشادست  بر من  كه 
  را عـوض   اي كلمـه   چـه   و پرسـيدم   كـردم   تعجب  من: « گفت مي  فروش  كتاب 

  »؟ كنم
  حضـرت  اعلـي   رضـا اسـم  : « ؟ گفت مناسبت  چه  به  گفتم» رضا»  ي : كلمه گفت 

  »را بگذار!  ديگري  را بردار و اسم  . اين است  رضاشاه  نيهمايو
  داده  بـه »  نقـي »  بده  داده  به»  تقي»  بنويس: « ؟ گفت بگذارم  اي كلمه  چه  پرسيدم 

  ...!!» بده  داده  به» رضا»  ندارد بنويسي  ، ضرورتي بده  داده  به»  حسن«،  بده
  چنـان   هم  خميني  خنديدند. خود امام  شدت  به  حضار از پير و جوان  جا تمام در اين 

  فلسفي  آقاي  بود، سپس  نديده  خندان  گونه  آن  را به  روز امام  تا آن  نويسنده  خنديدند كه
  افزود: 



  ، شـاه  ريخته  زندان  ، ديوارهاي است  وجود آورده  به  اي زلزله  انقالب  اين  اآلن« 
و   ها هزار كشـته  ده  قيمت  به  موفقيت  اين  ، ولي دهش  متالشي  ، ساواك فرار كرده
  .  است  آمده  دست  به  و معلول  مصدوم

  بود، از رهبـري   انقالب  را برد، بايد مراقب  حداكثر استفاده  فرصت  بايد از اين 
مو اجرا  موبه  انقالب  ثمر رسيدن  به  را براي  ايشان  مند شد و دستورهاي بهره  امام
  نهـايي   ي نتيجه  به  را تا رسيدن  توفيق  كند و اين  خداوند ياري  . اميد است كنيم
  » بدارد.  ما ارزاني  به

  گفتند:    در پايان  فلسفي  آقاي 
  ايسـتاد و در پيشـگاه    كعبـه   ، مقابـل  مكـه   ) در فـتح  (ص  پيغمبـر اكـرم    چون« 

  كـنم  تصـور مـي    كـرد، مـن   ادا  شكرگزاري  عنوان  را به  مضامين  اين  تعالي باري
)  (ص  پيغمبـر اكـرم    جمـالت   را بايد بـا همـان    امام  و پيروزي  اسالمي  انقالب
  بايستيم  تعالي باري  و در پيشگاه  برخاسته  همگي  كنم استدعا مي  . من كنيم  محكم
  .» را بخوانيم  سرود پيروزي  و آن

در   كـه   فلسـفي   ايستادند، آقاي  قبله  هب  برخاستند و روي  حضار از جاي  تمامي  آنگاه 
  پيغمبـر اكـرم    ، سـخنان  خـوش   با آهنـگ   جايگاه  بودند از همان  ايستاده  خميني  كنار امام

و   ، صـدها نفـر از علمـا و مجتهـدان     خوانـد و بـا هـر جملـه     مـي   جمله  ) را جمله (ص
  كردند: را تكرار مي  آن  با آهنگ  ديني  گويندگان

  ، مخلصـين  ، وال نعبد االّ اياه االّ اللّه  . الاله مسلمون  له  ، الهاً واحداً و نحن الّ اللّها  الاله« 
  وحـده   االّ اللّـه   . الالـه  ربنا و رب آبائنا االولـين   االّ اللّه  . الاله المشركون  و لوكره  الدين  له

  الملـك   ، و له ، و اعزّجنده هوحد  االحزاب  ، و هزم ، و نصر عبده ، انجز وعده وحده  وحده
  » قدير  كلّ شي  الخير و هو علي  ، بيده و يحيي  و يميت  و يميت  الحمد، يحيي  و له

  فرمودند:   خميني  ، امام فلسفي  آقاي  بعد از سخنراني 
  .»  است  شده  فتح  فلسفي  منبر آقاي  پس  از اين  كنيد كه  اعالم« 

در   آزاد شـد و ايشـان    فلسـفي   آقـاي   بار ديگر منبر جنـاب   نزما  از آن  شكل  اين  به 



  پرداختند.    ايراد سخنراني  به  مناسب  مواقع

  فرمودند:   شان بيانات  پرداختند و در ابتداي  ايراد سخن  به  امام  حضرت  سپس 
  و حاال كـه   بودم  آقايان  ي همه  ، دعاگوي بودم  در خارج  كه  مدت  در اين  بنده« 

  بـه   ، خـدمت  روحانيت  به  ، خدمت خدمتگزاري  براي  آقايان  خدمت  به  برگشتم
  كـه   رفقايي  كه  بينم ها. حاال مي ايراني  ي جامعه  به  علما و فضال و خدمت  آقايان

  .»  گيريم مي  سفيد تحويل  ، حاال با ريش جا گذاشتيم اين  سياه  با ريش  ما داشتيم
و   مـردم   بـه   شـاه   كـه   هـايي   و ظلـم   ديـده   روحانيت  كه  هايي هذكر شكنج  به  سپس 

  از آن  معتقدنـد اگـر شـاه     كه  كساني  در جواب  كردند و سپس  بود اشاره  كرده  روحانيت
  فرمودند:،  گويد  مي  [  ديگر چه  روحانيت،  ] كند   توبه  اعمالش

رد   حـق   را تا اين  اش را توبه  ناسحقوِ ال  دارد و ديگر اينكه  شرايطي  اوالً توبه« 
برداشـتند و    و اياديش  شاه  كه  هايي مال  كند و آن نمي  نشود،  ] خداوند [  قبول

[    شـاه   رسـيد  ] بـه    مـان  مـا دسـت    اگر چنانچه  ، بنابراين است  ملت  بردند مال
  ». كنيم مي  اش محاكمه

  را اعـالم   اش توبه  در صورت  حتي  قدرت  به  شاه  ناپذير بودن ، برگشت ترتيب  اين  به 
  برد و فرمودند:  را زير سؤال  پهلوي  رژيم  مشروعيت  هاي پايه  سپس  كردند. امام

  مجلـس   آن  كرد. كـي   درست  مؤسسان  آمد مجلس  با زور و سرنيزه  رضا شاه« 
  و مجلسشورا   ، مجلس هست  اآلن  كه  مجالسي  ) بود؟... اين ما (مردمي  مجلس

را   شـان  تـا مـا دسـت     ملتم  وكيل  بيايد و بگويد من  آن  وكالي  از آن  سنا، يكي
  آقا ايـن   كه  بپرسيم  ، از ملت است  وكيلش  اين  كه  ملتي  آن  توي  ببريم ،   بگيريم
...  است  محمدرضاخان  ها وكيل . اين شناسند ملت ها را نمي ؟ اين شماست  وكيل
  رسـميت   اينكـه   ندارد. مجلسـش   رسميت  او كه  شاهش  كه  همچو مجلسي  يك

  و از مجلـس   غيررسـمي   از شـاه   كـه   شـود، دولتـي   مي  ديگر چه  ندارد، دولتش
  »آيد... مي  غيررسمي

  رژيـم   اصـل   بـرد. سـپس    بختيار را زير سـؤال   و دولت  مجلسين  رسميت  و بنابراين 



  د:  بردند و فرمودن  را زير سؤال  سلطنتي
  . رژيم است  اساسي  قانون  ، خالف بوده  عقل  خالف  از اول  سلطنتي  اصالً رژيم« 

  بايـد خـودش    هـر ملتـي    كـه   است  در حقوِ بشر اين  اساسي  در قانون  سلطنتي
  را تعيين  خودمان  بايد سرنوشت  ما اآلن  كند؛ يعني  را تضمين  خودش  سرنوشت

[    . خـود ] شـان   كنـيم   را تعيـين   مـان  اعقـاب   شـت سرنو  نـداريم   . ما حـق  كنيم
  » و شما.  من  دست  به  بايد باشد نه  خودشان  دست  دارند، به  سرنوشتي

  فرمودند:  آنان  به  قرار دادند و خطاب  را مخاطب  ارتش  سپس 
  شـما، صـالح    بپيونديد. صـالح   ملت  اين  به  كه  كنم مي  نصيحت  ارتش  به  من« 

  ، شـما مـال   شماسـت   مـال   بپيونديد. مملكـت   ملت  اين  به  كه  شما هست  ملت
  گـردن   بعضـي   كـه   كارهـايي   از ايـن   باشـيد. دسـت    ملـت   ملتيد. خدمتگزار به

  » كنيد.  كردند، برداريد. توبه مي  هايتان كلفت
  قرار داد و فرمودند:   بختيار را مخاطب  سپس  امام 

هسـتيد.    عادي  آدم  آقا، شما يك  كه  كنم بختيار مي  لتدو  به  هم  نصيحتي  يك« 
  سر لـج   انسان  چه  !آخر براي»  افتادم  سرلج  من«. برو كنار...  ريزي را مي  آبرويت
»   اُفتادم  ، سر لج لُرم  من»  كند كه  را ملعبه  ملتي  يك  را مقدرات  ملتي  يك  بيفتد كه

  ، بگو صحيح كن  بيا توبه  آدم  ، مثل كنند؟ خوب  ردشان  گردني  حتماً بايد با پس
  .»  است  امر، امر ملت  ملت  هاي حرف  است

دادنـد،    پاسـخ   دولـتش   بودن  بر قانوني  بختيار مبني  سخنان  به  فقط  ، نه ترتيب  اين  به 
  حتـي بردنـد و    بود، زير سؤال  و مجلسين  و شاه  نهاد سلطنت  را كه  وي  مشروعيت  بلكه
  شمردند.    را غيرقانوني  پهلوي  رژيم  و اصل  وجود سلطنت  را فراتر نهادند و اصل  گام

  آن  ديـدار كردنـد و طـي     هـم   هوايي  نيروي  از پرسنل  با تعدادي  روز، امام  در همان 
  انقـالب   و همافران  هوايي  نيروي  ، پرسنل ويژه به  نظاميان  برخي  از همراهي  تجليل  ضمن

  ، تأكيد كردند:   اسالمي
  آنها را به  ي برود، ما همه  از بين  جالدان  اين  دست  به  نفر از همافران  اگر يك« 



  پيوسـته   ملـت   به  كه  و ساير ارتشياني  همافران  . جرم رسانيم مي  شان كيفر اعمال
  » اند. پيوسته  ملت  به  كه  است  اين  است

  

    بهمن ١٤در   مردم  مختلف  ا قشرهايب  امام  هاي ـ مالقات ٥ 
  ي از مدرسـه   در بيـرون   از افراد مشتا ديدار امـام   تن  ، هزاران ماه بهمن  روز چهاردهم 
  از جمعيـت   علوي  ي مدرسه  اطراف  هاي ها و خيابان بودند. كوچه  منتظر ديدار امام  علوي
ـ   شعارهايي  كه  در حالي  زد و مردم مي  موج سـر    اسـالمي   و انقـالب   از امـام   تدر حماي
  نيـز بـا حضـور در سرسـراي      امـام   بودنـد. حضـرت    با امـام   دادند، خواستار مالقات مي

  كه  اختصاصي  از ديدارهاي  دادند. يكي مي  پاسخ  آنان  ابراز احساسات  به  علوي  ي مدرسه
  آن  كـه   زاده  بـود. نـوري    امبـا امـ  »  زاده عليرضا نوري»  ي ، مصاحبه روز داشت  در آن  امام

  ي را دربـاره   و نظـر امـام    رفـت   ديـدار امـام    زد به مي  قلم  اطالعات  ي روزها در روزنامه
  فرمودند:   زمينه  در اين  جويا شد. امام  مطبوعات  آزادي

نيـز    اسـالمي   مطبوعـات   اسـت   و بـديهي   اسـت   و آزادگي  آزادي  دين  اسالم« 
  اسـالمي   انقـالب   ما، يك  انقالب  كنيد وقتي  خواهند بود... سعيآزاد   مطبوعات

  را بازگو كند، مطبوعـات   انقالب  اين  باشد كه  اي شما نيز آيينه  ي ، روزنامه است
  از راه  تنويز افكار ملت  شما بايد متوجه  تالش  تمام  آزاد خواهند بود.... بنابراين

  » باشد.  ايران  ملت  نقالبو ا  اسالم  واقعيات  كردن  بيان

  در ايـن   همچنـين   امام  فرمودند. حضرت  را بيان  مطبوعات  منظور از آزادي  گونه اين 
  فرمودند و تأكيد كردند:  بياناتي  و مردم  از روحانيون  روز در ديدار قشرهايي

  بـوده ، ثانيـاً   علمـا، اوالً و سـاير طبقـات     اقدامات  مرهون  ايران  ملت  پيروزي« 
  .» است

  فرمودند:    روحانيون  به  خطاب  و سپس 
باشـيد،    امـت   امـام   كـه   هسـت   تـان  شرعي  ي وظيفه  كه  شما علما همانطوري« 

  بـه   ها، بحمداهللا قيـام  كنيد. مفاسد را از ملت  دفع  امت  باشيد، در مسائل  پيشقدم



  .»  كنم تشكر مي از شماها  ايران  شريف  ملت  از قبل  امر فرموديد و من
و تأكيـد    از سياست  دين  جدايي  ي استعمار در زمينه  هاي ها و نيرنگ خدعه  به  سپس 

  مورد فرمودند:    در اين
  تزوير و خدعه  با كمال  كه  است  اي ، مسأله از دين  سياست  جدا بودن  ي مسأله« 

  يـك   ونـد سياسـي  آخ  ي كلمـه   كردند. حتـي   مشتبه  بر ما هم  كردند. حتي  طرح
  كـه   ! در صـورتي  اسـت   آخوند سياسي  ما! فالن  . در محيط است  فحش  ي كلمه
  [ ... هـر كـس     اسـت   آمـده ]  » العباد  سياسة«معتبر   خواندند در دعاهاي  آقايان
  كـه   اسـت   باشد، كـافي   كرده  را مطالعه  كريم  باشد، قرآن  كرده  را مطالعه  اسالم

  چيـز.. اسـالم    را در همـه   جامعـه   كند يك مي  تربيت  كريم  و قرآن  بفهمد اسالم
  اميـر و كتـاب    حضـرت   ي نامـه  دارد. شما بخـش   ، حكومت است  سياست  دين

  .»  اشتر را بخوانيد، ببينيد چيست  مالك  امير به  حضرت
و در نقد كشـيد    را به  شاه  سلطنت  در طول  پهلوي  ها و عملكرد رژيم سياست  سپس 
  تأكيد كرد:    سخنراني  پايان

  خـادم   . من شما هستم  خادم  . من شما بكنم  به  خدمت  كه  ام آمده  از بيرون  من« 
  كـه   ام آمـده   . مـن  كـنم   شما را حفظ  بزرگواري  كه  ام آمده  . من شما هستم  ملت

.  كـنم   مسـتقلش   ملت  را يك  ملت  كه  ام آمده  . من بزنم  شما را زمين  هاي دشمن
را از   اجانـب   دست  كه  ام آمده  باشد. من  مستقل  دولت  اگر پيدا شود يك  دولت
  ، به مليت  اسم  به  را كه  هايي اين  رسوا كنم  كه  ام آمده  . من كنم  كوتاه  مملكت  اين
  » ند.را عود بده  سابق  خواهند مسائل كذا مي  اسم  ، به اساسي  قانون  دانم نمي  اسم

  اسـتقبال   ي نيز ديدار كرد. كميته  استقبال  ي كميته  با اعضاي  روز همچنين  در اين  امام 
  بـه   شـد، از بـدو ورود امـام     بيان  اول  در بخش  آن  هاي و برنامه  تشكيل  شرح  كه  از امام

مـور  ا  سـاماندهي   و بـه   گرفـت   را بـر عهـده    و علـوي   رفـاه   امور مدارس  ي كشور، همه
  و در كـل   خارجي  با خبرنگاران  ، ارتباط آن  به  دادن ديدارها و نظم  پرداختند. برگزاري مي
بود. در   آنان  بود، از وظايف  انقالب  قلب  كه  و علوي  رفاه  مدارس  به  امور مربوط  ي همه



  كرد و فرمودند:   تجليل  آنان  از زحمات  امام  ديدار حضرت  اين
كشـيديد،    موردهـا زحمـت    در اين  كه  كنم تشكر مي  شما آقايان  ي هاز هم  من« 

  بـراي   كه  است  بوده  كشيديد. زحمتي  خودتان  خادم  براي  كه  بوده  زحمتي  لكن
شـما    كـه   خواهم مي  . من خدمتگزار شما هستم  كشيديد. من  خدمتگزار خودتان
سربلند باشد،   اسالم  ملت  خواهم مي  . من هستم  خدمتگزار ملت  عزيز باشيد. من

  ي ديگر باشد و همـه   از جاي  چيزمان  ما بايد همه  حاال كه  مثل  باشد، نه  مستقل
  را ديگران  مان اجتماعي  مسائل  ي بكشند، همه  نقشه  را ديگران  مان سياسي  مسائل
  » باشيد...  شما مستقل  ي همه  كه  خواهم مي  بكشند... من  نقشه
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    موقت  دولت  ـ تشكيل ١ 
  در كشور بود. ايـن   اسالمي  ، استقرار دولت اسالمي  نهضت  اهداف  ترين از مهم  يكي 
و   امـام   حضـرت   توسـط   يجد  صورت ، به١٣٥٧ـ   ١٣٥٦  هاي از سال  ، پس ويژه به  هدف
در   گـام   ، اولـين  اسـالمي   انقالب  شوراي  شد. تشكيل مي  تعقيب  ـ سياسي   مذهبي  فعاالن
كشور   ي اداره  براي  افراد مناسب  ، انتخاب انقالب  شوراي  از اهداف  بود و يكي  زمينه  اين
  انقـالب   شـوراي   با اعضاي  ينهزم  در اين  مدام  بود و امام  اسالمي  انقالب  از پيروزي  پس

، بـا ديگـر    اسـالمي   انقـالب   بر شوراي  عالوه  زمينه  در اين  امام  كرد. حضرت مي  رايزني
در   و نظـر كـرد. امـام     رأي  كسـب   و از آنان  نيز رايزني  سياسي  هاي ها و گروه شخصيت

و   ـ از شـاگردان    همـداني   ورين  اهللا حسين آيت  ، به١٣٥٧  در آذرماه  كه  هايي از نامه  يكي
  بايـد بعـد از پيـروزي     كـه   افـرادي   خـود را بـراي    كرد، معيارهاي  ـ ارسال   خويش  ياران

  شمرد:  كنند، اينگونه  كشور را اداره  اسالمي  انقالب
  ، فقـط  مكاتب  آن  به  نداشتن  تمايل  ، بلكه انحرافي  افكار و مكاتب  ـ نداشتن١«  

  باشند.  داشته  افكار اسالمي
و مـدير    مطلـع   باشـند، يعنـي    ] را [  داشـته    وزارتخانه  يك  ي اداره  ـ لياقت٢ 

  باشند.
  باشند.  و خوشنام  مليت  به  ـ معروف٣ 



  باشند.  نداشته  فساد عضويت  به  معروف  فاسد و مجلسين  هاي ـ در دولت٤ 
  باشند.ن  داري سرمايه  به  و معروف  داران ـ از سرمايه٥ 
  »نباشند.  روحانيون  ي ـ از طبقه٦ 

  قم  و علماي  و نيز ديگر روحانيون  وي  به  شرح  اين  به  دستوري  شان نامه  و در پايان 
  صادر كردند:

و   را طرح  ، مطلب در قم  روشن  با اطالع  از رفقاي  در مجمعي  وقت  در اسرع« 
،  نفـر را تعيـين    ده  حداقل  اشخاصي  چنين  كنيد در پيدا كردن  كوشش  درنگ بي

  . ايـن  آن  و امضـاي   واجـد شـرايط    بالد ديگر، با تصـديق   مطلعين  كمك  ولو به
  .»  است  شده  تذكر داده  هم  تهران  به  مطلب

  شده  نيز ارسال  تهران  علماي  باال، به  ي نامه  با استناد به  دستورها كه  اين  بعد از ابالغ 
  بـراي   ذكر شده  با معيارهاي  مورد نظر و منطبق  هاي شخصيت  معرفي  ها برايبود، تكاپو

  آغاز شد.    امام
تاسـوعا و    تظـاهرات   باشـكوه   ، برگزاري ويژه به  اسالمي  سير انقالب  گرفتن  سرعت 

  آن  طـي   بود، چـرا كـه    شاه  رژيم  براي  پاياني  ي ، نقطه آذرماه  و بيستم  عاشورا در نوزدهم
صدا  ، يك ها و تظاهرات در راهپيمايي  گسترده  ها نفر در سراسر كشور با حضوري ميليون

را   امـام   حضـرت   رهبـري   بـه   اسـالمي  حكومـت   سر دادند و تشـكيل   بر شاه  شعار مرگ
  رژيـم   شـدن   ، برچيده پاياني  ي قطعنامه  از بندهاي  در يكي  خواستار شدند. تظاهركنندگان

  بودند:  واستار شدهرا خ  پهلوي
  همـه   يـافتن   استبداد و پايان  سلطنتي  ، رژيم شاه  بساط  شدن  و برچيده  سقوط« 

  دارد و اسـتقالل   بنيادي  پيوندي  با استبداد داخلي  كه  آثار استعمار خارجي  گونه
  .» و مبارز ايران  مسلمان  مردم  به  قدرت  واقعي

  براسـاس   اسـالمي   عـدل   حكومت  خواستار برقراري  قطعنامه  ديگر از اين  و دربندي 
  فـردي   هاي آزادي  كشور و تأمين  ارضي  و تماميت  استقالل  و پاسداري  ، حفظ مردم  آراي

  بودند.  شده    اسالمي  با معيارها و ضوابط  و اجتماعي



  دولـت   لاز تشـكي   طـور رسـمي    ، به اي با صدور اطالعيه  ، امام تظاهرات  از اين  پس 
  برشمردند:  گونه  را اين  آن  ـ خبر دادند و وظايف  ـ موقت انتقالي

  اساسي  قانون  منظور تصويب  به  مردم  از منتخبين  مؤسسان  مجلس  ـ تشكيل١« 
  . اسالمي  جديد جمهوري

  جديد.  اساسي  و قانون  مؤسسان  مجلس  مصوبات  براساس  انتخابات  ـ انجام٢ 
  جديد.   منتخبين  به  قدرت  ـ انتقال٣ 

  و ششـم   بـود. بيسـت    فرار از ايـران   در تدارك  محمدرضا شاه  بود كه  در حالي  اين 
بـا اسـتبداد     كـه   . كسـي  است  معاصر ايران  در تاريخ  نشدني  ، روز فراموش١٣٥٧  ماه دي
در   مطلق  صورت  را به  حكومتي  نهادهاي  ي همه  مشروطه  اساسي  قانون  و برخالف  تمام

  و هفـت   سـي   بـود و طـي    كـرده   سلب  را از مردم  آزادي  فعاليت  و هرگونه  اختيار گرفته
بـود، در اثـر     كشيده  و خون  خاك  را به  مرز و بوم  اين  از مردم  ، صدها تن حكومت  سال

هـا   خيابـان   بـه   موضـوع   از ايـن   با آگـاهي   كرد. مردم مي  ، كشور را ترك مردم  هاي مبارزه
  را سـر دادنـد و بازگشـت     و درود بر خميني  بر شاه  و فرياد مرگ  ريختند و غريو شادي

،  از پـاريس   كـه   امـام   را خواستار شدند. حضرت  اسالمي  حكومت  و تشكيل  خميني  امام
  دممـر   به  آن  تبريك  ضمن  شاه  بعد از خروج  كرد بالفاصله مي  را هدايت  اسالمي  انقالب
  تأكيد كرد:  ملت  به  در پيامي  ايران

  زودي  به  مؤسسان  مجلس  انتخابات  قانون  مقدمات  ي تهيه  براي  موقت  دولت« 
  هسـتند كـه    ها موظف خواهد شد. وزارتخانه  كار مشغول  شوند و به مي  معرفي
  »كنند.  همكاري  صميمانه  و با آنان  را پذيرفته  آنان

  گوشزد كردند:  رژيم  عوامل  به  يتذكر  طي  سپس 
و   منصـبان  و صـاحب   ، دريـايي  ، هـوايي  ، زمينـي  انتظـامي   نيروهـاي   جميع  به« 

  از حمايـت   دست  كه  كنم مي  توصيه  و غير آنان  و ژاندارمري  ارتش  داران درجه
نيـز بـا     گردد و در خـارج  كشور برنمي  و به  است  مخلوع  كه  محمدرضا پهلوي

  » بپيوندند.  ملت  بردارند و به  هست  مواجه  مردم  تنفر



  آغـاز شـد. محافـل     موقـت   دولـت   تشكيل  ي درباره  گسترده  هاي ، رايزني از آن  پس 
  دولـت   رؤسـاي   عنـوان   ـ بـه    بازرگان  و مهدي  سنجابي  از كريم  هايي در گزارش  سياسي
هـا در   زني گمانه  اين  ي همه  كردند، ولي مي ـ ياد   اسالمي  انقالب  ـ بعد از پيروزي   موقت

  صورت  تصميمي  زمينه  در اين  كه  با تأكيد بر اين  امام  بود و ياران  خبر غيرموثق  حد يك
از   سياسـي   نـاظران   كردنـد، ولـي   مـي   بيشتر خـودداري   توضيحات  ، از دادن است  نگرفته
  كردند. ياد مي  آينده  دولتوزير  نخست  عنوان  به  بازرگان  مهدي  مهندس

زهرا ايراد كـرد،    در بهشت  كه  پرشوري  كشور، در سخنراني  به  از بازگشت  پس  امام 
بودند،   كرده  زهرا تجمع در بهشت  صدها هزار نفر كه  اجتماع  و در ميان  علني  صورت  به

  كردند و فرمودند:  را اعالم  دولت  تشكيل
  تشـكيل   دولت  . من زنم مي  دولت  اين  تو دهن  . من كنم مي  تعيين  دولت  من«...  

  كـه   اين  ي واسطه  به  . من كنم مي  تعيين  دولت  ملت  اين  پشتيباني  به  . من دهم مي
  هـم   خـودش   آقا  ] بختيار [  كـه   . اين كنم مي  تعيين  دارد دولت  مرا قبول  ملت

نـدارد و    قبـولش   هم  ندارند، ملت  قبولش  هم  ندارد و رفقايش  را قبول  خودش
نـدارد،    دو دولت  مملكت  گويد يك مي  كرد... ملت  پشتيباني  آمريكا از آن  فقط
،  هسـتي   بختيار [  غيرقـانوني   به  بايد برود. تو  ] خطاب  غيرقانوني  دولت  لكن
،  اسـت   ملت  آراي  به  متكي  كه  است  ، دولتي است  قانوني  گوييم ما مي  كه  دولتي
  ....»  خداست  حكم  به  متكي

  دولـت   كردنـد كـه    خواندند و اعالم  بختيار را غيرقانوني  دولت  صراحت  به  بنابراين 
قـرار    شـرعي   ي و نيـز وظيفـه    مردم  را بر رأي  آن  مشروعيت  هاي دهند و پايه مي  تشكيل

  موقت  دولت  تشكيل  ، تكاپوها براي و رفاه  علوي  ي در مدرسه  از استقرار امام  دادند. پس
  گويد: مي  زمينه  در اين  رفسنجاني  اهللا اكبر هاشمي آغاز شد. آيت

وزير  نخست  ما، تعيين  در بين  بحث  مهمترين  ايران  به  روز ورود امام  از اولين« 
در   انيتروح  بود كه  بر اين  از ابتدا تصميم  بود و چون  انقالب  دولت  و اعضاي

  زمينه  در اين  كه  بوديم  رسيده  نتيجه  اين  ما به  ي نكند، همه  دخالت  امور اجرايي



  » شود.  استفاده  ملي  ي و جبهه  آزادي  نهضت  از نيروهاي

  شـوراي   بـود، بنـابراين    انقـالب   شوراي  ي بر عهده  موقت  وزير دولت نخست  تعيين 
  مهـدي   ، مهنـدس  و بررسـي   از بحث  ، پس١٣٥٧  ماه بهمن  چهاردهم  ي در جلسه  انقالب
  بـود كـه    تـاجرزاده   ، مبـارزي  كـرد. بازرگـان    وزيـر معرفـي   نخسـت   عنوان  را به  بازرگان

و   و از بنيانگـذاران   رسـانده   پايـان   به  در فرانسه  و سپس  خود را در دارالفنون  تحصيالت
ـ   تهـران   فني  ي دانشكده  نيز استادان محمـد مصـد، از     وزيـري  نخسـت   ي ود. او در دورهب

  ، رياسـت  تهـران   دانشگاه  فني  ي دانشكده  رياست  چون  بود و مناصبي  وي  جدي  حاميان
  و رياست  ـ ايران   انگليس  نفت  يد از شركت  خلع  در هيأت  ، عضويت تهران  آب  سازمان
و   بيسـت   از كودتـاي   بود. او پس  دار شده را عهده  ايران  نفت  ملي  شركت  ي مديره  هيأت
  دانشـگاه   آزاد شـد و بـه    دوبـاره   از مـدتي   پس  ، دستگير شد، ولي١٣٣٢  مردادماه  هشتم

را   ايران  آزادي  ، نهضت١٣٣٠  ي دهه  پاياني  هاي . در سال پرداخت  تدريس  و به  بازگشت
در   پهلوي  رژيم  عليه  فعاليت  علت  نهاد و به  بنيان  و يداهللا سحابي  اهللا طالقاني آيت  همراه
،  دادگـاه   هـاي  در جلسـه   شاه  به  پرده و بي  مستقيم  ي شد. حمله  ، دستگير و زنداني١٣٤١
  امـام   نهضـت   هـاي  سـال   در طـول   شناساند. وي  مردم  به  شجاع  مبارزي  عنوان  را به  وي

شـد در    گفتـه   بخشـيد. چنانچـه    هـا را شـدت   فعاليت  ، اين١٣٥٧بود و در   فعال  همواره
  بـه   و در بازگشـت   رفـت   پـاريس   بـه   ديـدار بـا امـام     ، براي١٣٥٧  مهرماه  و نهم  بيست

  عنـوان   بـه   امام  حضرت  ، از طرف١٣٥٧  درآمد. در دي  اسالمي  انقالب  شوراي  عضويت
كشـور،    به  د و بعد از ورود امامش  منصوب  اعتصابات  تنظيم  ي در كميته  ايشان  ي نماينده

هـر فـرد     بـه   نسـبت   بنابراين  كرد.  ديدار مي  له با معظم  بود و همواره  امام  جزو نزديكان
  علـت   تر بود و به مناسب  وزيري نخست  و سمت  عنوان  تصاحب  به  ديگري  غيرروحاني

ـ   به  اسالمي  انقالب  شوراي  از طرف  بود كه  سوابق  اين   بـه   وزيـر موقـت   نخسـت   وانعن
  بـه   بازرگـان   مهنـدس   انتخاب  ي درباره  رفسنجاني  شد. اكبر هاشمي  معرفي  امام  حضرت
  گويد: مي  انقالب  در شوراي  وزيري نخست



  ] انتخاب   موضوع  و بررسي  از بحث  پس  انقالب  شوراي  اعضاي  عنوان  ما به« 
را   بازرگـان   ، مهنـدس ١٣٥٧  مـاه  بهمـن   چهـاردهم   ي وزير [  در جلسـه  نخست

  .»  پيشنهاد داديم

شـد    رسانيده  امام  اطالع  ، به١٣٥٧  ماه  بهمن  چهاردهم  شب  ي پيشنهاد در جلسه  اين 
شـد.    تشـكيل   بـاره   در ايـن   انقـالب   شـوراي   و نيـز اعضـاي    با حضور امام  اي و جلسه
  داد:  كند گزارش ياد مي»  مهم  اي جلسه»  عنوانبا   جلسه  از آن  كه  اطالعات  ي روزنامه

بـود    كساني  از جمله  بازرگان  مهدي  ، مهندس از پاريس  امام  از بازگشت  پس« 
  خبرنگاران  دور از چشم  ها همگي مالقات  و اين  داشت  مالقات  بارها با امام  كه

  تـداوم   شـب   يـازده   تا سـاعت   ديشب  كه  اي جلسه  دنبال  . به گرفت مي  صورت
خبر   كسب  امام  از نزديكان  با يكي  در تماس  اطالعات  ، خبرنگار سياسي داشت
  جـاي   بـه   اسـالمي   عـدل   حكومت  مستقر شدن  ي درباره  مذاكرات  اين  كرد كه
  مهمـي   نقـش   بازرگـان   مهدي  ، مهندس دولت  و در اين  است  غيرقانوني  دولت

  .»  خواهد داشت

  در حضـور امـام    وزيـري  نخست  به  بازرگان  پيشنهاد مهندس  ، موضوع جلسه  ايندر  
  وزيـري  نخسـت   خـود بـه    انتخـاب   ي در زمينه  بازرگان  . مهندس قرار گرفت  مورد بحث

  گويد: مي
  بـه   روز بعد از ورود امـام   ، سه ماه بهمن  را بايد از عصر روز چهاردهم  مطلب« 

  مـا را مخاطـب    ، امـام  رفتيم  رفاه  ي مدرسه  به  كه  عصر شنبه . كنيم  شروع  تهران
  سـاكت   . حاضـران  كنيم  را تعيين  كسي  وزير چه نخست  پرسيدند براي  قرار داده
ــده ــه  مان ــاه   ب ــديگر نگ ــي  يك ــامي  م ــد. اس ــخاص  كردن ــه  اش ــاي  از جمل   آق

بـود يـا     مطهـري   حوممر  دانم آمد. نمي  ميان  به  االثنين بين  سيدجوادي صدرحاج
  هم  غيرروحاني  كرد. اعضاي  ، مرا مطرح انقالب  شوراي  ديگر از روحانيون  يكي
  موافقـت   و اگـر كسـي    رفت  من  روي  نظر عموم  را در نظر نداشتند، ولي  كسي

  اين  ، گفتند به كرده  و اظهار خشنودي  تبسم  اهللا خميني نزد. آيت  ، حرفي نداشت
فوراً از   اصرار داشت  انقالب  شد... شوراي  راحت  از هر دو طرف  لمخيا  ترتيب



  اجـازه   و گفـتم   كنم  فوراً قبول  نخواستم  صادر كند. من  بگيرد و اعالميه  بله  من
فرمودند بگذاريد   با تبسم  اهللا خميني ... آيت بنمايم  ] و [  مشورتي   دهيد مطالعه

  . فردا صبح
. مقدمتاً  كرديم  جلسه  ده  ساعت  ، حوالي١٣٥٧  ماه  بهمن  زدهمپان  يكشنبه  صبح 

  حاضر شده  متن  به  ، بعد با اشاره تشكر كردم  امام  و شخص  آقايان  ظن از حسن
  ، مقـام  انقـالب   شـوراي   كـه   ) متـذكر شـدم   انقالب  شوراي  (مصوب  نامه اساس
  مطالب  از تذكر و تصريح  .. پسنمايند.  تواند مرا عزل را دارد و مي  ملي  مجلس
داديد تجديد نظر   كه  و پيشنهادي  رأي  به  نسبت  آقايان  كنم مي  خواهش  فوِ گفتم
  »فرمايند.

  اعـالم   سياسـي   و نيـز مـنش    سوابق  به  با اشاره  گويد كه مي  در ادامه  بازرگان  مهدي 
  : كردم

و   هسـتم   ديگران  و اعتقاد به  و مشورت  همكاري  و اهل  دموكراسي  معتقد به« 
  مطالعـه   مند به و عالقه  كنم احتراز مي  و تعجيل  از تندي  بوده  نظم  مقيد به  خيلي
  همـين   هـم   آينـده   و بـراي   ام طور بـوده   اين  . در گذشته هستم  تدريجي  و عمل
  كرد...  نخواهم  را عوض  ام رويه

  ام بـوده   غيـر از آنچـه    كـه   تكـرار كـردم    من.  نديدم  يا منفي  مثبت  العمل عكس 
و   انقالب  شوراي  روحاني  و اصرار مجدد آقايان  و قبولي  بود... سكوت  نخواهم

را   شـد و انتظـار آن    تعجـبم   ، باعـث  مـن   صـحبت   و اتمام  در برابر شرايط  امام
  .»  نداشتم

تأكيـد    رفسـنجاني   بر هاشمياك  از جمله  اسالمي  انقالب  شوراي  اعضاي  برخي  ولي 
  ي و شيوه  و منش  نكرد و صرفاً از روحيه  را عنوان  شرايطي  بازرگان  مهندس  دارند كه مي

  نخسـت   عنـوان  را بـه   بازرگـان   ، مهنـدس  ترتيب  اين  و به  گفتند.   سخن  خودشان  كاري
  بعـدازظهر شـانزدهم   در  بازرگـان   مهنـدس   ي معارفه  كردند. مراسم  انتخاب  وزير موقت

  كـه   از امـام   اسـتقبال   ي برگزار شد. كميتـه   رفاه  ي تئاتر مدرسه ، در آمفي١٣٥٧  ماه  بهمن



فـوِ،    مراسـم   برگـزاري   ، بعد از اعـالم  داشت  را بر عهده  امام  هاي برنامه  ي همه  هماهنگي
  شـوراي   و اعضـاي   امـام   اسـتقرار خبرنگـاران    مخصـوص   و جايگاه  تئاتر را مرتب آمفي

  شد.    شروع  بعدازظهر، مراسم  هفده  ساعت  كردند و رأس  را مشخص  انقالب

  بـر ايـن    غلبـه   بـر كشـور، بـر لـزوم      حـاكم   آشفتگي  به  با اشاره  در بياناتي  ابتدا امام 
  و نيـز يـادآوري    در اسالم  حكومت  ي فلسفه  به  با اشاره  ها تأكيد كردند و سپس آشفتگي
  يك  خواهيم ما مي«، فرمودند:  همام  امام  آن  ) و عدالت (ع علي  امام  داري حكومت  ي شيوه

را   آن  پهلـوي   رژيـم   ي تاريخچـه   بـه   با اشـاره   سپس.»  ايجاد كنيم  عدلي  همچو حكومت
  تأكيد كردند:  دانستند و سپس  غيرقانوني

  آراي  ايـن   اتكا بـه   ي واسطه  ما به كشور  وضع  به  دهيم  خاتمه  كه  اين  ما براي« 
و ما را   با ماست  عمومي  آراي  كه  بينيد و ديديد تاكنون مي  شما اآلن  كه  عمومي

مـا    جهت  دارند. از اين  قبول  همه  رهبري  عنوان  بفرماييد يا به  وكالت  عنوان  به
  موقتـاً دولتـي    نـيم ك مـي   را معرفـي   دولـت   ، رئيس كنيم مي  را معرفي  دولتي  يك

  كه  مهمي  ي مسأله  يك  بدهد و هم  ها خاتمه آشفتگي  اين  به  هم  دهد كه  تشكيل
  آن  كند و مقدمات  را درست  مؤسسان  مجلس  ، انتخابات است  مؤسسان  مجلس

   انتخابـات   طور مجلس  شود و همين  تأسيس  مؤسسان  كند و مجلس  را درست
  به  كه  مؤسسان  بكنند و مجلس  را انتخاب  دائمي  نها دولتبشود و آ  درست  هم
  بگـذارد، در رفرانـدوم    را در رفرانـدوم   اسـالمي   جمهـوري   شود كه القا مي  آن

  بـه   ديگـر احتيـاج    كه  است  اين  اعتقادم  كه  را، با اين  اسالمي  بگذارد جمهوري
  اين  براي  اند، لكن داده  رأي  ياسالم  جمهوري  مكرر به  و مردم  نيست  رفراندوم

  همچـو كـاري    بايد يك  آرا بشود و ما آزادانه  بشود و شمارش  ها تمام بهانه  كه
  كـه   دهند به مي  مردم  آزاد كه  رأي  بدانند كه  عالم  ي بدانند تا همه  تا مردم  بكنيم
  و چون  كرديم  ينرا تعي  موقت  دهند. لهذا ما دولت مي  رژيمي  چه  دهند و به مي

  از نزديـك   اسـت   طـوالني   هـاي  را سـال   بازرگـان   مهـدي   مهندس  آقاي  جناب
و   و ملي  و امين  ديانت  مند به ، عقيده ، متدين صالح  است  مردي  و يك  شناسم مي



را   ايشـان   ، مـن  اسـت   شـرعي   مقررات  برخالف  كه  مشي  يك  به  گرايش  بدون
  را حـاكم   ايشـان   مـن   كـه   اين  و آن  بدهم  ديگري  تنبه  [  يك  كنم ] مي   معرفي
  دارم  مقدس  شارع  از طرف  كه  واليتي  ي واسطه به  كه  هستم  نفر آدمي  ، يك كردم
بايـد    . ملـت  است  االتباع واجب  قرار دادم  من  را كه  و ايشان  را قرار دادم  ايشان
  ». كنند...  از او اتباع  تدبع

بـا    امام  توسط  آن  كليات  از تعيين  پس  وزير كه نخست  حكم  ، متن امام  از بيانات  پس 
  ، مهـدوي  رفسنجاني  هاشمي  والمسلمين  االسالم ، حجة ، مطهري : بازرگان آقايان  مشورت

  االسـالم  حجـت   بود، توسط  شده  و چند نفر ديگر تهيه  يزدي  ، ابراهيم ، يداهللا سحابي كني
  شد:  قرائت  رفسنجاني  هاشمي  المسلمينو

  .  الرحيم  اهللا الرحمن بسم« 
  : بازرگان  مهدي  مهندس  آقاي  جناب 
  از آراي  ناشي  قانوني  و حق  شرعي  حق  برحسب  انقالب  پيشنهاد شوراي  بنا به 

  و تظـاهرات   عظـيم   اجتماعـات   طـي   كه  ايران  اتفا ملت  به  قريب  قاطع  اكثريت
  و بـه   اسـت   ابراز شده  جنبش  رهبري  به  نسبت  و متعدد در سراسر ايران  وسيع

از   كـه   و اطالعـي   اسـالم   مكتـب   شـما بـه    راسخ  ايمان  به  كه  اعتمادي  موجب
  در نظـر گـرفتن    را بـدون   ، جنابعالي دارم  و ملي  اسالمي  در مبارزات  تان سوابق
  نمايم مي  موقت  دولت  مأمور تشكيل  خاص  گروهي  به  و وابستگي  حزبي  روابط

  آراي  بـه   و رجـوع   رفرانـدوم   و خصوصاً، انجام  امور مملكت  ي اداره  تا ترتيب
  مجلـس   و تشكيل  اسالمي  جمهوري  كشور به  سياسي  تغيير نظام  ي درباره  ملت

  جديد و انتخـاب   نظام  اساسي  قانون  تصويب  ، جهت مردم  از منتخبين  مؤسسان
  كـه   است  جديد را بدهد. مقتضي  اساسي  قانون  بر طبق  ملت  نمايندگان  مجلس
  ام نموده  مشخص  كه  شرايطي  به  زودتر با توجه  را هر چه  موقت  دولت  اعضاي
  موقـت   با دولـت   و افراد ملت  و ارتش  دولت  نماييد. كارمندان  و معرفي  تعيين

  مقـدس   اهـداف   به  وصول  را براي  انضباط  و رعايت  كرده  ملكا  شما همكاري
  » امور كشور خواهند كرد.  يافتن  و سامان  انقالب



  اكبـر هاشـمي    را از دسـت   حكـم   اين  در حضور امام  سپس  بازرگان  مهدي  مهندس 
  : پرداخت  ايراد سخنراني  به  و سپس  گرفت  رفسنجاني

  هـيچ   بـه   را كه  شهرتي  اعتبار و حسن  چنين  كه  كنم را شكر مي  بزرگ  خداي« 
  الهـي   موهبـت   و همين  داشته  ارزاني  من  ، به را نداشتم  آن  و لياقت  اهميت  وجه

بفرمايند.   عنايت  بنده  را به  مأموريتي  اهللا ابراز اعتماد و چنين آيت  كه  شده  باعث
  نـام   بـه   كه  اهللا مكرر تأكيد فرموده آيت  هك  كنم مي  ايران  تشكر از ملت  همچنين

و بلنـد    خود را برداشـته   ها و صداهاي ، گام ملت  و براي  ملت  ، همصداي ملت
  . كرده

بسيار   در شرايط  حكومت  و تشكيل  موقت  دولت  سياست  ، يعني مأموريت  اين 
  تـرين  رگبـز   حـال   و در عـين   و وظيفـه   شـغل   تـرين  ، عظيم دشوار و خطرناك

  كـه   بگـويم   باشم  داشته  . شايد حق است  واگذار شده  بنده  به  كه  است  افتخاري
  ي هفتـاد و دو ســاله   تـاريخ   در طـول   كـه   اسـت   و كـاري   وظيفـه   دشـوارترين 
باشـد.    شـده   ديگر داده  وزيرهاي نخست  نامزدها و مأموران  به  ايران  مشروطيت

  اين  قبول  بايستي نمي  خودم  و معايب  و نواقص  نحيف  ي جثه  به  قاعدتاً با توجه
  بنـا بـه    طـرف   از يـك   ، ولي باشم  رفته  امري  و زير بار چنين  را كرده  مسئوليت
ناچـار    داشتند، مجبور بودم  كه  و انتظاري  طبيعي  و مسئوليت  و وظيفه  ضرورت

اهللا در  خـود آيـت    كـه   و سـنتي   رويـه   بـه   و مخصوصاً، با تأسي  كنم  قبول  شوم
  بـه   كامل  و ايمان  راسخ  ايد و با عزم داشته  جنبش  و رهبري  اداره  سراسر دوران

را   راه  همين  هم  ايد، من فرموده  ] را [  رهبري   راه  اين  موفقيت  خدا و اعتماد به
  ام اهللا گرفته ز آيتا  كه  است  دستوري  و اولين  است  درسي  اولين  و اين  پيمايم مي

انـد:   فرمـوده   كه  بندم و مي  ام كار بسته  را به  طالب ابي بن علي  حضرت  و فرمايش
قرار گرفتيد ترديد نكنيد، وارد شويد و   در برابر امر خطير و كار مشكلي  وقتي«
  عـرض   بنـابراين ». خواهنـد شـد    حل  و مسائل  مشكالت  الهي  ي و قوه  حول  به
  جهان  و ملت  ايران  اهللا و انتظار از ملت از آيت  خدا و امتنان  با اميد به  كه  كنم مي
  ام آمـاده   و زحماتش  مخاطرات  . براي و تعهد كردم  خطير را قبول  مأموريت  اين



جهـاد را    و نهايـت   كوشش  و منتهاي  باشد كوشش  بنده  به  مربوط  و تا آنجا كه
  .»  العظيم  اال باهللا العلي  و القوه  كرد و الحول  خواهم  عزيز ايران  ملت  در راه

  فرمودند:  كوتاه  در بياناتي  امام  حضرت  سپس 
  و زحمـت   رنـج   طوالني  هاي مدت  در اين  كه  ايران  بعد از تشكر از ملت  من« 

  خـواهم  را مي  كردند، مطلبي  خدمت  اسالم  براي  خودشان  خون  بردند و با دادن
  آقـاي   دولـت   بـه   را راجع  نظر خودشان  كه  است  و اين  برسانم  ملت  عرض  به

  كننـد، هـم    اعـالم   اسـت   اسـالمي   شـرعي   دولت  يك  اآلن  كه  بازرگان  مهندس
  در شهرها و در دهات  آرام  [  تظاهرات  ي ] وسيله   به  ، هم مطبوعات  ي وسيله به

  آقاي  اسالمي  دولت  به  را راجع  نظر خودشان ، هست  مسلمان  كه  و در هر جايي
  » اظهار كنند.  بازرگان  مهدي  مهندس

و نيـز بختيـار از     اگـر ارتـش    تأكيد كرد كـه   كوتاهي  مطبوعاتي  ي در مصاحبه  سپس 
خواهنـد    اسـالم   جزايـي   مجـازات   به  مقتضي  كنند، در وقت  سرپيچي  دولت  اين  پذيرش
  رسيد.  

  شـركت   مطبوعـاتي   اي ، در مصـاحبه  مراسـم   نيز بعد از پايان  بازرگان  ديمه  مهندس 
تأكيـد بـر     ضـمن   مصـاحبه   در ايـن   داد. وي  پاسـخ   خبرنگـاران   هـاي  پرسـش   كرد و به
  تـر از آن  تهديـدها كوچـك    اين  ، تأكيد كرد كه بختيار و نيز ارتش  از تهديدات  نهراسيدن

بـود    تأكيد كـرده   بختيار كه  به  در جواب  كرد و سپس  انديشه  نآ  ي درباره  بتوان  كه  است
  كابينـه   اين  كرد كه  ، اعالم است  و خيال  سايه  و فقط  نيست  جدي  موقت  ي كابينه  تشكيل

  .   جدي  هم  ، خيلي است  جدي  ي كابينه  ، بلكه خيال  و نه  است  سايه  ي كابينه  نه

بـر    مبنـي   از مردم  امام  و درخواست  بازرگان  وزير مهندس خبر نخست  از اعالم  پس 
در سراسر كشور با حضور در خيابانها و   ، مردم و تظاهرات  مطبوعات  از طريق  تأييد وي
كردنـد. در    اعـالم   بازرگـان   مهنـدس   خـود را از دولـت    ها، حمايـت  راهپيمايي  برگزاري
در   امـام   مقر حضرت  طرف  به  تهران  مختلف  مناطقاز   ، مردم در تهران  ماه  بهمن  هفدهم
  ، حكومتـت  ، بازرگـان  بازرگـان : « چـون   افتادند و شـعارهايي   راه  و علوي  رفاه  ي مدرسه



».  قـرآن   حكـم   ، مجري ، بازرگان بازرگان». « وزير ايران ، نخست بازرگان  مهندس». « مبارك
،  اسـت   بازرگـان   ، مهدي وزير محبوب ، نخست تاس  ما چو جان  ، براي خميني  ي فرموده«

  اسـت   سـالم   و دل  مـا، از جـان    ، بر او ز جانب است  امام  ، منتخب وزير محبوب نخست
  آبـاد، گرگـان   (شهدا)، شهباز، دماونـد، نظـام    ژاله  هاي از خيابان  دادند. آنان را سر مي» و...

  دادند.    خود ادامه  راهپيمايي  رضا بهشاه  خيابان  در طول  كردند و سپس  و... حركت

در   هـا شـعارهايي   و راهپيمايي  با حضور در تظاهرات  ها نيز مردم در ديگر شهرستان 
  پشـتيباني   امـام   حضـرت   سر دادند و از تصميم  بازرگان  مهدي  دولت  از وزيران  حمايت

هزار نفر برگزار شـد و در   ٥٠٠از   بيش  با شركت  عظيمي  ، راهپيمايي كردند. در شهر قم
  كردند. كاركنـان   قدرداني  امام  خود از تصميم  ي كوبنده  هزار نفر با شعارهاي ٣٠٠،  آبادان

  خـود را از مهنـدس    ، پشـتيباني  اي نيز با صـدور اطالعيـه    نفت  شركت  ي كننده  اعتصاب
شـهر    اعظـم   ي ر حسـينيه د  انقالبـي   نفـر از مـردم    كردند. در اهواز هزاران  اعالم  بازرگان
  قـدرداني   وزيـري  نخسـت   بـه   بازرگان  مهدي  در انتصاب  امام  كردند و از تصميم  اجتماع

هزار نفر از  ١٢٠  بود. در اردبيل  خزعلي  اهللا ابوالقاسم نيز آيت  مراسم  اين  كردند. سخنران
  و غنـي   مسائلي  عظام  اتآي  شهر چون  روحانيت  كه  خيابانها ريختند و در حالي  به  مردم

  محكـوم   ضـمن   شان كوبنده  با شعارهاي  كردند، مردم مي  حركت  مردم  ، پيشاپيش اردبيلي
، يـزد،   ، اصـفهان  كردند. در سـقز، اراك   پشتيباني  بازرگان  بختيار، از مهندس  دولت  كردن

  روحانيـت   ي عـه جام  برگزار شد.   مشابهي  كشور نيز تظاهرات  شوشتر و ديگر شهرهاي
در   ، بـا شـركت   مـاه   بهمن  كرد تا روز نوزدهم  را دعوت  مردم  اي در اطالعيه  مبارز تهران
  سياسـي   هـاي  كنند و تشكل  اعالم  بازرگان  خود را از مهندس  حمايت  گسترده  تظاهراتي

  نـوزدهم   تدر تظاهرا  مردم  شركت  ضرورت  به  مضمون  با اين  هايي ديگر نيز در اطالعيه
  مهنـدس   ها و تأييد دولت راهپيمايي  در آن  تأكيد كردند و خواستار حضور مردم  ماه بهمن

  توسـط   بازرگان  وزيري بر تأييد نخست  مبني  امام  ، خواست ترتيب  اين  شدند. به  بازرگان
  شد.  اجابت  مردم



  وسـايل   كـه   ليدر حـا   بازرگـان   ، مهنـدس ١٣٥٧  مـاه  بهمـن   روز هجـدهم   در صبح 
  اسـتقرار در آن   شد و ضـمن   رفاه  ي ، وارد مدرسه داشت  خود را همراه  شخصي  ضروري
دفتـر    عنـوان   را بـه   و مقـر امـام    نخواهـد رفـت    وزيري نخست  به  كرد كه  اعالم  مدرسه
  كار خواهد شد.  به  برگزيد و در آنجا مشغول  وزيري نخست

ـ  مـذهبي   هـاي  مبارز و گـروه   روحانيت  قبلي  دعوت  بنا به،  ماه بهمن  در روز نوزدهم 
. در شـهر تبريـز بـا     گرفت  در سراسر كشور صورت  اي گسترده  ديگر، راهپيمايي  سياسي
بـر    ، بـالغ  از بازرگـان   بر حمايـت   مبني  امام  فرمان  به  مبارز و در لبيك  روحانيت  دعوت

  يكـم   پايگـاه   و كاركنـان   همـافران   كـه   در حـالي  ها ريختنـد و  خيابان  صدها هزار نفر به
  بازرگـان   از مهـدي   در حمايـت   حضور داشـتند، شـعارهايي    آنان  تبريز در ميان  شكاري

  مشـابهي   ، مـاكو و... تظـاهرات   ، سـراب  ، ممقـان  ، هشترود، خلخال سردادند. در سلماس
  ) آن (ع شاهچراغ  ي فر در مقبرهصد هزار ن  به  نزديك  . در شيراز، اجتماعي گرفت  صورت

  از دولـت   در حمايـت   محالتـي   اهللا بهاءالـدين  ، آيـت  اجتمـاع   شـد و در آن   شهر تشكيل
  تشـكيل   ديگـري   ي گسـترده   شهر نيز اجتماع  آن  كرد. در مسجد جامع  سخنراني  بازرگان
  پهلـوي   رژيـم   عوامـل   با واكنش  تظاهرات  بود. اين  اهللا دستغيب آيت  آن  سخنران  شد كه
  ـ بـه    ـ از تظاهركننـدگان    و حميـد طالبيـان    حميدرضـا نـوروزي    آن  طـي   شد كه  همراه

  كردنـد و عليـه    ها راهپيمايي در خيابان  چهار ساعت  رسيدند. در بندر دير، مردم  شهادت
هـزار نفـر   ، صـدها   شعار سر دادند. در اصفهان  بازرگان  از دولت  و در حمايت  شاه  رژيم

نفـر از    گفتنـد. شصـت    را لبيـك   امـام   كردنـد و فرمـان    ، اجتمـاع  جهـان   نقش  در ميدان
كردنـد،   مـي   متر حمل ٥/٨*٥/٦  را در طول  امام  مبارك  تمثال  كه  در حالي  تظاهركنندگان

  ريآموز و بـازا  دانش  يزد هزاران  بودند. در اردكان  بخشيده  تجمع  اين  به  خاص  اي جلوه
  شعار سر دادند.   بازرگان  از دولت  رفتند و در حمايت  شهر رژه  هاي و كشاورز در خيابان

شـعار دادنـد.     بازرگـان   از دولـت   ها ريختنـد و در حمايـت   خيابان  به  نيز مردم  در تهران
،  ك، نارمـ  خراسـان   آبـاد، ميـدان   ، فرح هوايي  شهناز، نيروي  هاي از خيابان  مردم  هاي دسته



،  بازرگـان : « چـون   افتادند و شعارهايي  راه  به  آزادي  ميدان  سوي  آباد و... به ، نظام بدرثاني
برپـا    ، گرديـده  و امـت   امـام   . در انقالب و قرآن  دين  ، حامي ، بازرگان ايران  قانوني  دولت
از   در حمايـت .» .. ، انّا فَتحنـا مـورد تأييـد ماسـت     جاست به  بازرگان  ، دولت دولت  هيأت
  كردند كـه   را قرائت  اي قطعنامه  ، آنان تظاهرات  از پايان  دادند، پس سر مي  بازرگان  دولت

  بود:  قيد شده  قطعنامه  كردند. در اين را تأييد مي  تكبير، آن  با صداي
  تـري  حسـاس   ي مرحلـه   به  ايران  مسلمان  ملت  ي قهرمانانه  مبارزات  كه  اكنون« 

  را به  و ملي  اسالمي  محبوب  هاي از چهره  يكي  قدر انقالب و رهبر عالي  يدهرس
  و پرشــكوه  عظــيم  اجتمــاع  ، در ايــن اســت  برگزيــده  موقــت  دولــت  رياســت
  : كنيم مي  اعالم  قطعنامه  اين  خود را ضمن  هاي خواسته

  هـاي  را گـام   قـت مو  دولـت   كشور و اعـالم   به  امام  و بازگشت  ـ ما فرار شاه١ 
  كـه   معتقـديم   حال  در عين  ، ولي دانيم مي  ملت  انقالب  پيروزي  در راه  نخستين
و اسـتقرار    اسـتبدادي   نظـام   محو كامـل   كه  نهايي  پيروزي  به  ما تا رسيدن  ملت

  ادامـه   كامـل   و شكيبايي  خود را با همبستگي  ي ، مبارزه است  اسالمي  جمهوري
  دهد.

  مهـدي   مهنـدس   آقـاي   جنـاب   در مـورد انتخـاب    رهبر انقالب  ما تصميمـ ٢ 
  . كنيم تأييد مي  را صميمانه  موقت  دولت  رياست  براي  بازرگان

هر   خواهيم مي  و شهرباني  ، ژاندارمري ، ارتش انتظامي  نيروهاي  ي ـ ما از همه٣ 
  او كـه   و دولـت   گـان بازر  مهـدي   خود را از مهندس  اطاعت  زودتر مراتب  چه

  كنند.   اعالم  مورد تأييد ماست
  ديگر دولتـي   ها و مؤسسات ، وزارتخانه وزيري نخست  كاركنان  ي ـ ما از همه٤ 
انـد،   كـرده   او اثبـات   انقالبـي   و جنـبش   خود را با ملـت   قبالً نيز همبستگي  كه
كنند و   ، اطاعت ستا  مورد تأييد ملت  جديد كه  تنها از حكومت  كه  خواهيم مي

  شناسند. نمي  رسميت  به  وجه  هيچ  را به  غيرقانوني  دولت  دهند كه  نشان
  بيش  كه  كنيم ] بختيار [  اخطار مي   غيرقانوني  دولت  و اعضاي  رئيس  ـ ما به٥ 

  كنند.  زودتر اعالم  خود را هر چه  نايستند و بركناري  ملت  رودرروي  از اين



  شورا و سنا ـ به   ي نماينده  عنوان  ـ به   فرمايشي  انتخابات  به  كه  سانيـ ما از ك٦ 
  سـمت   خود را از اين  گيري زودتر كناره  هر چه  كه  خواهيم اند مي رفته  مجلسين
  كنند.  را ترك  ملت  ي كنند و خانه  اعالم  غيرقانوني

تنهـا قراردادهـا و     تـاريخ   از ايـن   كـه   كنيم مي  اعالم  جهان  هاي دولت  ـ ما به٧ 
  دولـت   تصـويب   بـه   دارد كه  اعتبار قانوني  ايران  در نظر ملت  هايي نامه موافقت
  » باشد.  رسيده  موقت

  اعتماد دادند.    رأي  بازرگان  مهندس  ، به ترتيب  اين  و به 
  ، ضـمن  از مـردم   هـايي  و در ديـدار گـروه    مـاه   بهمن  عصر روز نوزدهم  خميني  امام 

  فرمودند:  بازرگان  از دولت  دستور خود در حمايت  ، از اجابت تشكر از آنان
از   در ايـران   كـه   عظيمـي   اجتمـاع   اين  ها بدانند كه خبرگزاري  ي بايد همه«....  

  بـوده   دولـت   از ايـن   پشـتيباني   بـراي   ها، قصبات تا آخر، شهرستان  مركز گرفته
  بايد ملت«گويند:  شود و مي مي  گفته  آنها كه  جواب  رايب  است  كافي  . اين است
،  اسـت   وقت  چندين  زند، ملت فرياد مي  بگويد؟ ملت  زباني  با چه  ملت» بگويد
با فريادها   زند. امروز هم دارد، فرياد مي  كه  اموري  در اين  كه  است  سال  چندين

كردند و اظهار تنفـر از    اعالم  مياسال  را از دولت  خودشان  با شعارها، پشتيباني
  » كردند.  مخالفين

  تأكيد كردند:  و سپس 
. اينهـا   اسـت   از خطاها بردارند. دير نشده  دست  مخالفين  اين  كه  است  خوب« 

  لجاجـت   . اينقدر با ملت است  ها قبول آن  ي توبه  ، باز هم ملت  دامن  برگردند به
و   در گرگـان   دادنـد كـه    اطـالع   من  به  ندهند. اآلن  را اذيت  نكنند، اينقدر ملت

. آخر چـرا اينطـور كارهـا     است  روزها كشتار شده  ديگر در اين  جاهاي  بعضي
كـرد، حـاال    مي  آنها زندگي  محمدرضا در پناه  سابق  چماقدارها كه  شود. اين مي

كنيـد؟ مـا    مـي   تلجاج  كنيد... چرا اينقدر با ملت مي  آنها زندگي  شماها در پناه
را   ملـت   ي همـه   باشـد. مـا صـالح     داشـته   آرامـش   مملكت  اين  كه  خواهيم مي
غيـر    بـه   مربـوط   كـه   باشيم  داشته  مستقل  ارتش  يك  خواهيم . ما مي خواهيم مي



باز   ... ما با آغوش ملت  دامن  بايد برگردد به  باشد. ارتش  ملت  به  نباشد، مربوط
  اعـالم   برگردنـد. مـن    دولـت   اركـان   ي ، شماها برگرديد و همه تيمآنها را پذيرف

  تكليـف   و آورديـم   كـرديم   ما فـراهم   كه  دولتي  با اين  كردن  موافقت  كه  كنم مي
  كـه   كنيم مي  . ما اعالم است  محرم  ي بر همه  كردن  و مخالفت  است  همه  شرعي
و   شـرك   بـه   ، خـدمت  است  طاغوت  به  ، خدمت طاغوتي  دولت  اين  به  خدمت

  از خـداي   بكنيد. من  اينها خدمت  . نبايد به است  اجانب  به  ... خدمت كفر است
  از ملـت   باشد. مـن   آزاد و مستقل  ايران  يك  ايران  كه  خواهم مي  و تعالي  تبارك
  ز ادامـه را، بـا   خودشـان   نهضـت   دادند تاكنون  ادامه  همينطور كه  كه  خواهم مي

و   است  شاءاهللا نزديك ان  . پيروزي شويم  واصل  نهايي  پيروزي  به  كه  دهند تا اين
  خود را واحد كنيد. بايد همه  ي كلمه  . بايد همه است  كلمه  وحدت  رمز پيروزي

  ثابـت   ايران  شريف  ملت  برسيد... شما مردم  پيروزي  به  كه  باشيد تا اين  پشتيبان
كارها را داريـد    مصمم  ي اراده  و يك  نظم  و با يك  راسخ  قدم  با يك  هكرديد ك

  » كنيد.  را منهدم  شيطان  قواي  اين  از ديگري  پس  بريد و يكي مي  پيش

، خـود را تنهـا    و خيـال   وهـم   سوار بـر توسـن    بختيار همچنان  بود كه  در حالي  اين 
داد:   شـد، جـواب    سؤال  بازرگان  دولت  ي درباره  از وي  و وقتي  دانست مي  قانوني  دولت

فراتر نهند،   ، اما اگر پا را از اين آنها ندارم  به  دارد، كاري  ها ادامه شوخي  اين  كه  تا زماني«
  در صـورت   كـه   بعد، پـا را فراتـر نهـاد و گفـت      او چندي». خواهد شد  ها داده آن  پاسخ
را   بازرگـان   ي كابينـه   داد تا وزراي  دستور خواهم  ارتش  ه، ب بازرگان  توسط  دولت  معرفي

بعيد   را امري  امام  توسط  دولت  ، تشكيل تر از اين پيش  او كه  كنند.   و بازداشت  شناسايي
  در قـم   واتيكـان   مثـل   كوچـك   دولـت   قصـد دارد يـك    اگر امام  بود كه  گفته  دانست مي

  بار دولـت   اين  كند، ولي مي  هم  استقبال  از آن  كند و حتي مي  حمايت  دهد، از آن  تشكيل
  ، بـه  قرار گرفتـه   ها ايراني وزير، مورد تأييد ميليون بود و نخست  شده  تشكيل  در پايتخت
نبـود. او در    واقعيـت   ايـن   قبول  بختيار را توان  بود، ولي  كار كرده  به  شروع  طور رسمي

و   ارتـش   ي گانه سه  (فرماندهان  بحران  ي خود و كميته  نگراني  كه  باغي ارتشبد قره  جواب



و   و وزيـران   دولـت   هيـأت   از تعيـين   و هراس  بازرگان  ) را از انتصاب ستاد ارتش  رئيس
  و نيـز تظـاهرات    بازرگـان   انتخابي  از وزيران  ها در حمايت وزارتخانه  كاركنان  هاي بيانيه
  بود:  نهاد، گفته  با او در ميان  بازرگان  انتخابي  زيراناز و  در حمايت  مردم

  شـان  دل  . هر كاري نداريم  هستند، ما كاري  هايشان وزرا در خانه  كه  تا موقعي« 
  خواستند بروند بـه   كنند. هرگاه مي  و وزيربازي  شاه  ها هم خواهد بكنند، بچه مي

.  خواهـد گرفـت    نظامي  را فرمانداري  ها جلوشان در وزارتخانه  ها، دم وزارتخانه
  »خواهد داد.  كردند، دستور تيراندازي  اگر مقاومت

  بازرگـان   آقـاي   ي نشـده   تعيـين   وزراي  ي بختيار درباره«گويد:  مي  در ادامه  باغي قره 
  ، ولـي »كننـد   را بازداشـت   بازرگان  ي كابينه  كاذب  وزراي  ارتشيان  دستور دادم«گويد:  مي
ـ را صـادر     شده  وزير تعيين ـ نخست   بازرگان  خود آقاي  گويد چرا دستور بازداشت ينم

  نكرد.  

آمريكا بود   به  فقط  شان نگاه  كه بودند. آنان  و اختالف  نيز در تشتت  ارتش  فرماندهان 
 هـا و  توصـيه   بودنـد و فقـط    گر اتفاقات نظاره  و مبهوت  نداشتند، گيج  اي و از خود اراده

  كردنـد. دسـتگاه   مـي   خود بيان  خصوصي  هاي آمريكا را در جلسه  پيشنهادي  راهكارهاي
  را بـه   بودنـد و آن   در اخـتالف   اسـالمي   انقـالب   در قبال  آمريكا نيز همچنان  ديپلماسي
  ـ گويـاترين    سـتاد بحـران    ـ رئـيس    بـاغي  دادند. ارتشبد قـره  مي  نسبت  ارتش  فرماندهان

  دهد:   مي  ارائه  موضوع  از اينرا   روايت
  مسـائل   ي دربـاره   از بحـث   قبـل   معمول  برحسب  بحران  ي كميته  در جلسات« 

  بعد از انتصاب  جلسه  آمد. در اولين مي  عمل  به  اخبار و اطالعات  ي روز، مبادله
  رئيسدكتر سعيد ـ    آقاي  تلفن  جريان  ، ابتدا من وزيري نخست  به  بازرگان  آقاي

را   ملـي   شـوراي   مجلس  از نمايندگان  تعدادي  ـ و مالقات   ملي  شوراي  مجلس
مـورد    نمايندگان  آقايان  سؤاالت  مرا در جواب  . تيمسارها اظهارات كردم  مطرح

  تأييد قرار دادند.
بـود    آمـده   سيا در ايران  رئيس  امروز صبح: « اظهار داشت  اي سپهبد بدره  سپس 



  را مالقـات   خمينـي   آقـاي   اسـت   خـوب »  كرد كه پيشنهاد مي  من  و به  رمدفت  به
  در گذشـته   بلـي «داد:   جـواب » داشتيد؟  قبلي  مگر آشنايي: « كردم  سؤال» بكنيد!
  جـواب   چـه : « نمـودم   سـؤال .»  كردم مي  مالقات  هم  و گاهي  داشتم  هايي تماس
، تـا   كـنم   جا مطـرح  در اين  كه  گذاشتم و  نگفتم  چيزي  من«اظهار كرد: » داديد؟
  .» بكنم  چه  ببينم

را دارد و از   عقيـده   ايـن   ، ايشـان  است  صحيح  بلي: « اظهار داشت  سپهبد مقدم 
  »زند! ها مي حرف  اين

  نيروي  مستشاري  ، رئيس امروز صبح  كه  ، من برعكس«اظهار كرد:   سپهبد ربيعي 
كند ] ! [   بختيار پشتيباني  از دولت  است  الزم  ارتش  هك  گفت ، مي را ديدم  هوايي

.«  
ماننـد    هـم   زميني  ، نيروي مستشاري  رئيس  برعكس«اظهار كرد:   اي سپهبد بدره 

  »بشود.  مالقات  خميني  با آقاي  بهتر است  دارد كه  سيا عقيده  رئيس
معتقـد    دريـايي   وينيـر   مستشاري  رئيس: « اظهار داشت  اللهي درياساالر حبيب 

  ».كند  ] ! [   بختيار پشتيباني  از دولت  بهتر است  ارتش  كه  است
  !» گفت را مي  هر دو طرف  كه  هايزر هم  ژنرال«اظهار نمود:   ارتشبد طوفانيان 
  ـ مستشار ستاد بزرگ   گس  هايزر و ژنرال  ژنرال  تيمسارها، نظرات  بلي: « گفتم 

از   اسـت   الزم  گفتنـد ارتـش   روز مـي   در نظر داريد. يك  كه  ـ را هم   ارتشتاران
  اسـت   خـوب   كردنـد كـه   روز بعد پيشنهاد مي  كند، ولي  بختيار پشتيباني  دولت

  طـوري   بـه   باشيد. حاال هم  داشته  و مخالفان  خميني  آقاي  با نمايندگان  مالقاتي
  ، به سيا در ايران  ي و نماينده  زميني  نيروي  مستشاري  كنيد رئيس مي  مالحظه  كه

بكنـد. قطعـاً     مالقـات   خمينـي   بـا آقـاي    انـد كـه   پيشنهاد كـرده   اي سپهبد بدره
خواهـد    را مطـرح   مطلـب   اين  بحران  ي در كميته  اي سپهبد بدره  دانستند كه مي
،  كـرده   را مطـرح   مسـئله   ايـن   اي سـپهبد بـدره    حـاال كـه  : « كردم  و اضافه» كرد
  ي كميتـه   از اعضاي» شود.  بحث  اش داريد بگوييد تا درباره  سارها هر نظريتيم

  متفقـاً عقيـده    و همگـي   نيسـت   خميني  با آقاي  مالقات  موافق  كس  هيچ  بحران



  .»  بدهيم  ] ! [  ادامه   قانوني  از دولت  پشتيباني  به  كه  داشتيم

  قـانوني   صورت  بختيار به  در فكر بركناري  ملي  شوراي  مجلس  بود كه  در حالي  اين 
  ملـي   شـوراي   مجلـس   ـ پيشنهاد كـرد كـه     ملي  شوراي  مجلس  بود. جواد سعيد ـ رئيس 

  بـه   بازرگان  مهدي  مهندس  از آن  اعتماد ندهد و پس  او رأي  كند و به  بختيار را استيضاح
  عنـوان   ، بـه  اعتمـاد گرفتـه    و رأي  معرفـي   مجلـس   بـه   وزيـر پيشـنهادي   نخسـت   عنوان
  گـردد. ايـن    نيز منحل  ملي  شوراي  مجلس  از آن  شود و پس  انتخاب  وزير قانوني نخست

را نيـز    ارتـش   ضـمني   حمايـت   كه  شد، و در حالي  مطرح  ملي  شوراي  در مجلس  طرح
نفـر از  هفتـاد    كـه   ايـن   بـه   شـديد بـا توجـه     بحـث   از چهار سـاعت   ، پس داشت  همراه

  برسـاند و طـرح    تصـويب   را بـه   آن  بودند، سعيد جواد نتوانست  استعفا كرده  نمايندگان
  در مقابـل   مخـالف   (نـود و دو رأي   اخـتالف   رأي  بختيار بـا هشـت    اعتماد به  عدم  رأي

هـا   از وزارتخانـه   بعضي  ، كارمندان بر آن  عالوه خورد.   ) شكست موافق  هشتاد و دو رأي
  عجيبي  امر، بختيار را با بحران  كردند و اين مي  آنجا جلوگيري  بختيار به  ورود وزيران از

وزيـر   خود را نخسـت   همچنان  موارد و موانع  آن  اعتنا به بختيار بي  بود، ولي  كرده  مواجه
بـود و    حـوادث   ، آبسـتن  زمـان   ، ولـي  دانسـت  كشور مـي   را تنها دولت  و دولتش  قانوني
  بيعت  له  با معظم  رفته  ديدار امام  بودند، به  ارتش  نيروهاي  ترين از متخصص  كه  فرانهما
  بودند.  كرده
  
   با امام  ـ ديدار همافران ٢ 
منظـور    و بـه   پهلـوي   رژيـم   پايـاني   هـاي  در سال  بودند كه  اي افراد ديپلمه  همافران 

  قابـل   و حقـوِ و مزايـاي    خـاص   با شرايط  يهواي  نيروي  براي  پيشرفته  كادر فني  تشكيل
  ي درجـه   نبايـد بـه    اسـتخدام   در برابـر مقـررات    بودند، ولي  شده  پذيرفته  و مكفي  توجه
و نيز آمريكـا    در ايران  آموزشي  هاي دوره  و طي  بعد از استخدام  شوند. آنان  نائل  افسري

نبودنـد؛ چـرا     هـوايي   در نيروي  خدمت  ، ديگر حاضر به شان از تعهدات  مدتي  و گذشت



بازار كار آزاد شوند و   جذب  خوبي  توانستند به داشتند، مي  كه  هايي تخصص  علت  به  كه
  مند شوند. گروهـي  نيز بهره  تري بپردازند و از درآمد بيش  فعاليت  به  خصوصي  در بخش
  ي درجـه   بودند تـا بـه    خودشان  يعاتترف  مانع  شدن  برداشته  نيز خواستار از ميان  از آنان
  . نيـروي  وجـود داشـت    و نظاميـان   آنـان   آشكار ميان  تبعيض  شوند، چرا كه  نائل  افسري
  ايـن   قبول  در صورت  كرد؛ چرا كه مي  مقاومت  هايي خواست  چنين  در برابر قبول  هوايي

شد و از  مي  مواجه  ودند، با اختاللب  دار آن عهده  همافران  كه  امور فني  ي ها اداره خواست
  عوامـل   . ايـن  افسر را نداشت  جذب  و نيز ظرفيت  توانايي  هوايي  ديگر نيز نيروي  طرف
بـا مراكـز     كـه   ارتباطـاتي   بـه   با توجـه   بود. آنان  شده  نزد همافران  ايجاد نارضايتي  باعث

ــي ــه  آموزش ــان  دانشــگاه  از جمل ــتند، در جري ــا داش ــال  ه ــه  بانق ــرار گرفت ــد و   ق بودن
  سـران   خـاطر بـود كـه     ايـن   به  بود.   شده  نيز مزيد بر علت  از ارتش  شان هاي نارضايتي

  بودند.    هراسان  از آنان  هوايي  ، نيروي ويژه به  ارتش
بودنـد و    كـرده   ، تحركـاتي  اسـالمي   سـير انقـالب    گـرفتن   از آغاز شـدت   همافران 

، در ١٣٥٧از پـاييز    مشـهود بـود. آنـان     با انقالبيون  شان هاي يز همدليو ن  آنان  نارضايتي
  عملكـرد رژيـم    بـه   و نسـبت   و راهپيمـايي   تظاهرات  پهلوي  رژيم  خود، عليه  هاي پايگاه
  صـورت   آنـان   توسـط   گسـترده   ، چند تظاهرات١٣٥٧  كردند. در دي مي  اعتراض  پهلوي
سـتاد    پيـدا كـرد، ولـي     انعكـاس   در مطبوعات  بالفاصله ها تظاهرات  و اخبار اين  گرفت
  تظـاهراتي   چنـين   كـرد كـه   مي  و اعالم  را تكذيب  تظاهرات  آن  ، همواره ارتشتاران  بزرگ

  همـافران   و راهپيمـايي   هـا، تظـاهرات   تكـذيب   با وجود ايـن   ، ولي است  نگرفته  صورت
  . داشت  تداوم  همچنان

را   ، موضـوع  هـايي  هيأت  با اعزام  ارتشتاران  شد تا ستاد بزرگ  عثها با تظاهرات  اين 
  كند.  بررسي

را تأييـد كردنـد و     ها، وجود اعتراضـات  از پايگاه  از بازرسي  ، پس اعزامي  هاي هيأت 
  ديگر تبعيـد شـدند؛ از جملـه     هاي پايگاه  يا به  بازداشت  از همافران  ، تعدادي آن  متعاقب



  از همـافران   شدند و تعدادي  تبريز منتقل  ، به همدان  شاهرخي  پايگاه  مافراننفر از ه ٤٥٠
  تحريـك   موجـب   اقـدامات   ايـن   تبعيد شدند.   خاش  و شيراز نيز به  اصفهان  هاي پايگاه

شـاهد    بنـدرعباس   هـوايي   نيروي  ، پايگاه ماه  دي  ام شد. در سي  همافران  هاي ديگر پايگاه
  شـاهرخي   بـا همـافران    همبسـتگي   ي نشـانه   به  بود. آنانكه  همافران  ي گسترده  راهپيمايي
  بند صـادر كردنـد كـه     را در هفت  اي بودند، قطعنامه  كرده  و... تظاهرات  ، وحدتي همدان
  بود:  شده  تصريح  در آن

  مدانه  شاهرخي  و همافران  ايران  با ملت  بندرعباس  هوايي  پايگاه  ـ همافران١« 
  كنند. مي  همبستگي  اعالم  و وحدتي

  . كنيم نمي  حمايت  طاغوت  دستگاه  نفع  و به  مردم  عليه  ـ از دستورات٢ 
  . آمريكا نداريم  نظامي  مستشاران  به  ـ احتياجي٣ 
  . رويم نمي  نظامي  ـ زير بار كودتاي٤ 
و بعـد    خـودش   باشـد، اول   داشـته   نظـامي   قصد كودتاي  كه  ـ هر فرماندهي٥ 

  خواهند شد.  كشته  طرفدارانش
  شوند.  اخراج  بندرعباس  هوايي  بايد از پايگاه  آمريكايي  ـ مستشاران٦ 
  تخليـه   بنـدرعباس   هـوايي   زودتـر بايـد از پايگـاه     هر چه  ساواك  ـ مأموران٧ 

  » شوند.

  هايزر كه  . ژنرال يخترا برانگ  پهلوي  رژيم  عوامل  از پيش  بيش  ، نگراني موضوع  اين 
بـود،    كرده  جمع  بحران  ي كميته  به  موسوم  اي را در كميته  نظامي  نيروهاي  روزها سران آن

  گويد: مي  زمينه  در اين
  در نيروي  داشت  و مسائل  مشكالت  اين  تمام  رسيد كه نظر مي  بد به  خيلي«...  

. زيـرا آنهـا    انتظار را داشتيم  ما كمترين  كه  در جايي  افتاد، درست اتفا مي  هوايي
  » بودند.  بخش  ترين آمريكا و نيز تحصيلكرده  ي تحصيلكرده

  نيـروي   بخش  ترين در حساس  آنان  كرد و چون پيدا مي  هر روز شدت  تظاهرات  اين 
بـود.   بيشـتر   آنان  از اقدامات  رژيم  عوامل  ـ بودند، هراس   ـ تعمير و تجهيز ادوات هوايي



هـا   را از پايگـاه   افـراد مظنـون    داد كه  قول  بحران  ي در كميته  زمينه  در اين  تيمسار ربيعي
،  تنبيهـي   اقدام  بود چرا كه  قمار خطرناكي«نظر هايزر:   امر به  اين  خواهد كرد، ولي  تخليه
  ولـي   » د؛بينجامـ   آنـان   همگـي   و شـورش   آنـان   همبستگي  به  توانست مي  چند تن  عليه

  و تهـران   سـوم   ، بوشهر، پايگاه اصفهان  هاي ، پايگاه ربيعي  گزارش  براساس  نظامي  عوامل
بـروز    امـر باعـث    آوردنـد. ايـن    تهران  ها را به پايگاه  آن  از همافران  را گرفتند و تعدادي

  همـافران از   تعـداد زيـادي    ها و جرايـد خبـر دادنـد كـه     در كشور شد. روزنامه  شايعاتي
  افـزود. ژنـرال    آنـان   و نيز تشديد همبستگي  همافران  امر بر هراس  شدند و اين  تيرباران

  وگـويي  ، گفـت  زمينـه   ـ مجبور شد در اين   ارتشتاران  وقت  ستاد بزرگ  ـ رئيس   باغي قره
  كند.    را تكذيب  دهد و آن  ترتيب  مطبوعاتي

  كـه   خورم مي  خدا قسم  به  من«كرد:   نا اعالمس  شاپور بختيار نيز با حضور در مجلس 
  .»  است  نشده  محاكمه  از همافران  نفر هم  هنوز يك

زياد بـود و هـر روز     زمينه  در اين  ها، فشار افكار عمومي مصاحبه  با وجود اين  ولي 
  تبـع   شد و بـه  مي  همافران  تشديد همبستگي  باعث  شد كه منتشر مي  باره در اين  شايعاتي

  شد تا تيمسار ربيعـي   موجب  عوامل  . اين گرفت تأثير قرار مي  نيز تحت  ارتش  ي ، بدنه آن
  كند.    ترغيب  و پرهيز از تظاهرات  خدمت  ي ادامه  را به  ، آنان ديدار با همافران  ضمن

  هـارم دادنـد. در چ  مي  تداوم  خودشان  اعتراضي  هاي فعاليت  به  همچنان  همافران  ولي 
  همـراه   هـوايي   نيـروي   داران و درجـه   ، همـافران  ، چندهزار نفر از افسران١٣٥٧  ماه بهمن
  خمينـي   خود را از امام  رفتند و حمايت  اهللا طالقاني آيت  منزل  به  ديگر از مردم  هاي گروه
مـا منتظـر   ـ  هسـتيم   هـوايي   ما پرسـنل «كشيدند:  فرياد مي  كه  در حالي  كردند. آنان  اعالم
شـدند،    مواجـه   نظاميان  ي با حمله  شاهرضا شدند و وقتي  ، وارد خيابان...» هستيم  خميني

  عبور آنان  را براي  مجبور شدند راه  نظامي  نشستند و عوامل  زمين  روي  منظم  صورت  به
  را در شـش   اي داشتند، قطعنامه  بر تن  هوايي  نيروي  فرم  لباس  كه  در حالي  باز كنند. آنان

  كردنـد. در ايـن    اعـالم   خمينـي   خـود را از امـام    ، حمايـت  كردنـد و در آن   قرائـت   ماده



،  شـكاري   يكـم   ، پايگـاه  ترابـري   يكم  ، پايگاه٣  ي شماره  از پادگان  ، نمايندگاني تظاهرات
ديـدار بـا     شدند و بـراي   انتخاب  و قصر فيروزه  هوايي  آموزش  ، فرماندهي پدافند هوايي

  خـود و نيـز شـعارهاي     ي در قطعنامـه   همچنين  رفتند. آنان  وي  منزل  به  اهللا طالقاني آيت
كردنـد و    اعـالم »  ملت  خود را به  پيوستگي«، » طاغوت  ارتش«از   جدايي  ، ضمن خودشان

، » پيوسـتيم   ملـت   ، به گسستيم  ، از طاغوت ملي  ، نظاميان خميني  فرمان  به«با تكرار شعار: 
  كردند.    را اعالم  تظاهرات  خود از اين  هدف

  و همـافران   داران ، درجـه  هزار نفـر از افسـران    پنج  به  در بوشهر نيز نزديك  همزمان 
  اعـالم   ، ضـمن  اي كردنـد و بـا صـدور اطالعيـه      شركت  آرام  در تظاهراتي  هوايي  نيروي

  هشـتم   پايگاه  همافران  كردند.   اعالم  پهلوي  يمخود را با رژ  ، مخالفت با ملت  همبستگي
را صـادر    اي ، بيانيـه  تظـاهرات   برگـزاري   ، ضـمن  مـاه  بهمن  نيز در هفتم  اصفهان  شكاري

  عـالم   و مـذهبي   رهبر سياسي«و   ايران  با ملت  همبستگي  اعالم  ، ضمن آن  طي  كردند كه
  مستشـاران   و خـروج   اسالمي  كامل  حكومت  ـ خواستار برقراري   خميني  امامـ»  تشيع

بود،   گذاشته  ارتش  ي تأثير خود را بر بدنه  تظاهرات  اين  بودند.   از كشور شده  آمريكايي
،  خـود از همـافران    حمايـت   ، ضـمن  هايي با صدور اعالميه  از ارتشيان  هايي گروه  چرا كه
  داران و درجـه   هـا، افسـران   گـروه   آن  ي جمله كردند. از مي  را اعالم  ملت  خود به  پيوستن

  زمينـه   در ايـن   اي اعالميـه   هوابرد) بودنـد كـه    ي ويژه  نوهد (نيروهاي  ودوي بيست  تيپ
  بود:  قيد شده  آنان  ي صادر كردند. در اعالميه

و   نيست  قبول  قابل  وجه  هيچ  ما به  هايزر براي  ژنرال  هاي و طرح  ـ دستورات« 
  از بـين   و بـراي   استعمارگر آمريكايي  هيأت  از طريق  را كه  دستوراتي  اجراي ما

  . كنيم مي  ، محكوم است  ملت  و مردمي  اصيل  انقالب  بردن
  از جملــه  از نظاميــان  زيــادي  ي عــده ٤/١١/٥٧  در تــاريخ  غاصــب  ـــ دولــت 

  هـا در تظـاهرات   آن  يباطن  ميل  را برخالف  يگان  از اين ١٥٤و  ١٨١  هاي گردان
  ـ جبراً ـ شركت  پهلوي  از رژيم  مذبوحانه  حمايت  به  و ضد انقالب  ضد مردمي

نوهـد ـ     تيـپ   ـ فرمانده   ركني  سرهنگ  از خيانت  بارزي  ي نشانه  كه  است  داده



  . است
را  خود  نوهد پشتيباني  و سه  بيست  تيپ  داران و درجه  از افسران  كثيري  ـ گروه 

  اصـيل   ايرانـي   چند ميليون  تصويب  به  روز عاشورا كه  اي ماده ١٧  ي از قطعنامه
  خـود را بـا ملـت     كامـل   ، بار ديگر همبستگي دارند. در خاتمه مي  اعالم  رسيده
  االمـام   و منتظـر ورود نايـب    اعـالم   غذا و نظـاير آن   اعتصاب  ي وسيله به  ايران

  .»  هستيم  خميني

  كردند.  اعالم  اسالمي  خود را با انقالب  ، همبستگي گونه  اين  و به 
كشـور    بـه   دادند و تا ورود امـام   را تداوم  پهلوي  رژيم  خود عليه  ، مبارزات همافران 

  همـافران   اقـدامات   گونـه   كشور، بـر ايـن    به  بودند. بعد از ورود امام  در صحنه  همچنان
، در بـدو   تهـران   زهـراي  خـود در بهشـت    تاريخي  سخنراني در  امام  شد. حضرت  افزوده
  اسـالمي   در انقالب  شان خاطر همراهي به  ارتش  داران و درجه  كشور، از همافران  ورود به

  تشكر كردند و فرمودند:
  . اينهـا آبـروي   ملـت   شدند بـه   متصل  كه  قشرهايي  از اين  كنم و اما تشكر مي« 

  كردنـد. ايـن    را حفـظ   شـان  ملـت   را، آبـروي   كشورشـان   را، آبـروي   خودشان
مورد تشكر و تمجيـد    ، اينها همه هوايي  نيروي  دارها، همافرها، افسرهاي درجه

و در سـاير جاهـا اينهـا      ، در همدان در اصفهان  كه  ما هستند و همينطور آنهايي
  وستند و پشتيبانيپي  ملت  را دانستند و به  خودشان  ، كشوري ، ملي شرعي  تكليف

  ...».  كنيم را كردند، ما از آنها تشكر مي  ملت  اسالمي  از نهضت

  دانستند.  ايشان  شرعي  را تكليف  ، آن آنان  تأييد اقدامات  ، ضمن ترتيب  اين  به 
  تـداوم   پهلـوي   رژيـم   خود عليه  ها و تظاهرات راهپيمايي  ، به نيز همافران  از آن  پس 

كردنـد و    تظـاهرات   بهبهان  ، در شهرستان ماه بهمن  در چهاردهم  همافران  جملهدادند. از 
از   روز بعد، صدها تـن   يك  شعار دادند.   خميني  از امام  و در حمايت  پهلوي  رژيم  عليه

كردنـد.    اعـالم   و امـام   انقالب  به  خود را نسبت  رفتند و وفاداري  ديدار امام  ، به همافران
سـر  »  خمينـي   تـوايم   فرمان  به  ، گوش خميني  سرباز توايم  ما همه«شعار:   در حاليكه  آنان



دسـتگير    همـافران   هـاي  خانواده  كردند.  مي  اعالم  ] خود [  را از امام   دادند، حمايت مي
بودند. در   دستگيرشدگان  ها، خواستار آزادي و راهپيمايي  نيز با حضور در تظاهرات  شده
كردنـد و    تجمـع   دادگسـتري   وكـالي   در كـانون   از آنان  ، گروهي ماه بهمن  شانزدهمروز 

بـر    ، عـالوه  تحصـن   بودنـد. در ايـن    دسـتگير شـده    شدند كه  همافراني  خواستار آزادي
  هـاي  نهادهـا و سـازمان    برخـي   كاركنان  ، از جمله از مردم  ، گروهي همافران  هاي خانواده
  از وضـعيت   ، گزارشـي  همـافران   هـاي  خانواده  از اعضاي  داشتند. يكي  نيز شركت  دولتي

  : داد و گفت  ارائه  زنداني  همافران
و   داران ، درجـه  و همـافران   نفر از افسـران  ٧٧٠  تاكنون  دارم  اطالع  تا آنجا كه« 

د. ان دستگير شده  هوايي  نيروي  مختلف  هاي از پايگاه  هوايي  نيروي  ديگر پرسنل
  هــاي خــانواده  ، توســط از طــرِ مختلــف  كــه  اســت  ، تعــدادي جمــع  آمــار ايــن
  گـروه   ايـم  كـرده   مـا تحقيـق    كـه   طوري  ، به است  ما رسيده  به  شدگان بازداشت

  و زنـداني   رسـد نيـز بازداشـت    نفـر مـي   ١٣٠٠تا   شايد تعدادشان  كه  تري بيش
  هـوايي   نفر از پايگاه ١٣٦،  داريم  العما اط  كه  اند. از تعداد دستگيرشدگاني شده

  شـكاري   يكـم   نفـر از پايگـاه   ٤٠،  همـدان   شاهرخي  نفر از پايگاه ٤٦٠بوشهر، 
شـيراز،    هـاي  نفـر از پايگـاه   ٥٠،  و بنـدرعباس   اصفهان  نفر از پايگاه ٥٧،  تهران

  » اند. بوده  دزفول  نفر نيز از پايگاه ٢٧و   تهران  ي قصرفيروزه

  در حـالي   و شهرسازي  مسكن  وزارت  و كاركنان  از كارمندان  روز، تعدادي  اندر هم 
  از همـافران   حمايـت   دادنـد، بـه   را سر مـي »  ماست  ملي  ، ارتش هوايي  پرسنل«شعار:   كه

  پرداختند.  

  هـوايي   نيـروي   و پرسـنل   همـافران   انقالبي  هاي فعاليت  ، اوج ماه  بهمن  روز نوزدهم 
  و زمينـي   هـوايي   نيـروي   نظـامي   از پرسـنل   ، صدها تن صبح  ده  روز، ساعت  در آنبود. 
رفتنـد و بـا     رفـاه   ي مدرسه  بودند، به  ملبس  نظامي  و يونيفورم  لباس  به  در حاليكه  ارتش
  شـركت   نظـامي   نيروهـاي   ي همه  نيز همپاي  همافران  ديدار كه  ديدار كردند. در اين  امام
. نيروهـا در   گرفـت   انجـام   نظـامي   رژه  صـورت   بـه   امام  به  ابراز وفاداري  ند، مراسمداشت



  با مضـامين   داشتند و پالكاردهايي  در دست  بازرگان  و مهندس  از امام  تصاويري  حاليكه
»  خمينـي   تو هسـتيم   از ارتش  اي ما قطره«دادند:  كردند، شعار مي مي  حمل  از امام  حمايت

  از ايـن   حضور داشتند، تصاويري  در صحنه  كه  هايي بستند. عكاس  وفاداري  پيمان  امامبا 
در   نظـامي   حضـور پرسـنل    هـاي  روز، عكـس   آن  فـرداي   كردند و بالفاصله  تهيه  صحنه

بعـد از انتشـار     ها منتشر شد. بالفاصله در روزنامه  نظامي  و يونيفورم  با لباس  حضور امام
ناميـد. ارتشـبد     و مونتاژ شـده   را جعلي  و آن  پرداخت  آن  تكذيب  به  ا، ارتشه عكس  آن
  گويد: مي  زمينه  در اين  باغي قره

نمـود    سـؤال   زده  تلفـن   مـن   بختيـار بـه    ، آقاي ماه  بهمن  روز نوزدهم  غروب« 
  از پرسنل  اي عده  عكس«اظهار كرد: ».  نه: « گفتم» ايد؟ را ديده  كيهان  ي روزنامه«

نمـود:    و اضـافه »  اسـت   كـرده   چـاپ   خميني  آقاي  را در اقامتگاه  هوايي  نيروي
  سـؤال ». انـد  را مونتـاژ كـرده    سـابق   مراسم  هاي از عكس  يكي  كه  است  معلوم«

. ضمناً  است  كامالً روشن«داد:   جواب». اند فهميديد مونتاژ كرده  چگونه: « نمودم
  ايـن   كـرديم   اظهار نمود: ما بررسـي   هم  . ايشان كردم  سؤال  هم  از سپهبد ربيعي

  آقـاي ». كننـد   ها تكذيب در روزنامه  كه  و دستور داديم  است  مونتاژ شده  عكس
  » كنند.  دستور بدهيد تكذيب  تيمسار، شما هم«نمود:   بختيار اضافه

  كرد:  اعالم  اي اعالميه  طي  ارتش  سپس 
  ي اوليـه   اصـول   به  كه  هر كسي  براي  آن  بودن  و غيرواقعي  ه، مونتاژ شد عكس« 

و   اندازان تفرقه  [  و مقاصد شوم  است  ] معلوم   داشته  و مونتاژ آشنايي  عكاسي
و   كرده  رخنه  ارتش  و مستحكم  پيوسته  هم  به  خواهند در صفوف مي  كه  آنهايي
  . سـتاد بـزرگ   ود برسند، كامالً آشكار استخ  ها و آرزوهاي آرمان  به  راه  از اين

،  ناجوانمردانـه   اعمـال   اينگونـه   عزيـز بـه    ميهنـان  هـم   توجه  با جلب  ارتشتاران
  بـه   و اهانـت   منظور تحريك  به  و نشر اكاذيب  جعل  اتهام  را به  اندركاران دست
و كيفر   قانون  ات، برابر مقرر است  در امور سياسي  مبرا از دخالت  كه  ارتش  مقام
  » قرار خواهند داد.  تعقيب  تحت  ارتش



.  وجود نداشـت   عكس  اين  بودن  در واقعي  ترديدي  گونه  هيچ  كه  است  در حالي  اين 
در   حـوادث   ي نامـه  بـا هفتـه    كـه   اي ـ در مصـاحبه    عكـس   ايـن   ـ عكاس   پرتوي  حسين

  گويد: مي  زمينه  داد در اين  ، انجام١٣٧٢  ماه بهمن  شانزدهم
  . وقتـي  رفتم  رفاه  ي مدرسه  به  بود كه  صبح  و نيم  تا هفت  هفت  حدود ساعت« 
  ي از همه  صبح و نيم  هشت  . ساعت است  ها خلوت خيابان  ، ديدم آنجا رسيدم  به

از   مـا كـه    برونـد. در جـواب    بيـرون   رفـاه   ي ها خواستند تا از مدرسـه  عكاس
نبايد   عكاسي  هيچ«، گفتند:  بوديم  را جويا شده  [  علت  ] بوديم  ستاد  مسئوالن

  اتفا مخابرات  به  من». بروند  رژه  امام  همافرها در مقابل  جا باشد. قرار است اين
  و عكس  مانم شما مي  پيش  هم  شما باشد، خودم  پيش  من  دوربين  و گفتم  رفتم
  آنهـا تمـاس    از فرماندهان  آمدند، با يكي  هوايي  نيروي  افسران  . وقتي گيرم نمي

نشـود،    گرفته  كنيد اگر عكسي مي  كار بزرگي  چنين  اين  شما كه: « و گفتم  گرفتم
  چنـد عكـس    صحنه  از اين  كند. بگذاريد من مي  را تكذيب  آن  وقت  فردا دولت

ـ     صحبت  افسر با چند نفر ديگر هم  آن...»  بگيرم آمـد و    مـن   يشكـرد و بعـد پ
شوند،   شناخته  از افراد و افسران  اگر يكي  كه  هستيم  در شرايطي  ما االن: « گفت

  در جواب». آيد مي  آنها پيش  براي  كنند و مشكالتي را دستگير مي  وي  بالفاصله
  و آن  كنم شما پيشنهاد مي  را به  حلي راه  دارد. من  كار عالج  اين: « افسر گفتم  آن
كنند و همافرها  مي  همافرها سخنراني  براي  بالكن  باالي  امام  كه  وقتي  است  ينا

هـا در   آن».  گيـرم  مـي   عكـس   سرشان  از پشت  هستند من  ايشان  سخنان  متوجه
از   جلـوگيري   را بـراي   افسـران   ي شـود همـه   نمـي   باز هـم   گفتند كه مي  جواب
  ها در عكـس  از آن  بعضي  است  ممكن  كه  كرد و گفت  كنترل  شان شدن  شناخته
بايسـتند و    دو نفر از همافرها در كنـار مـن    شد كه  شوند. قرار بر اين  شناسايي
  عكس  كند من نمي  نگاه  سرش  پشت  به  كسي  دادند كه  ها تشخيص آن  كه  زماني
. در حـدود   كار را كردم  همين  دادند و من  آنها رضايت  شرايطي  . با چنين بگيرم
،  استقبال  ي كميته  از مسئوالن  اجازه  و با كسب  گرفتم  عكس  فريم  ، هشت هفت

با   بالفاصله  دانستم را مي  عكس  اهميت  . از آنجا كه شدم  خارج  رفاه  ي از مدرسه



  را بـراي   واقعـه   و وقتـي   [  رفـتم   ] كيهـان    ي روزنامـه   به  دربست  تاكسي  يك
بردند. بعـد از    پي  عكس  اهميت  آنها به  ، همگي كردم  تعريف  يريسردب  شوراي

  بـود، آن   شده  بسته  روزنامه  ي صفحه  كه  اين  رغم ها حاضر شد به عكس  كه  اين
در   هـوايي   نيـروي   افسـران   از رژه  سـتوني   هفت  عكس  كردند و يك  را عوض

  آن  ما مونتاژ نيست  عكس  شود كه  ابتث  كه  اين  كردند.... براي  چاپ  امام  مقابل
مـا    شود كـه   تا ثابت  شد، داديم مي  روزها چاپ  آن  كه  آيندگان  ي روزنامه  را به
  .»  ايم را مونتاژ نكرده  عكس

،  در دسـتوري   امـام   شد و حضـرت   مطرح  هم  روزها در محضر امام  آن  موضوع  اين 
ـ    استقبال  ي ـ از افراد كميته   پيري خواجه  دند. عباسكر  را تكذيب  عكس  آن  بودن  جعلي

  گويد: مي  زمينه  بود، در اين  رفاه  ي روزها در مدرسه  آن  كه
  تكـذيب   اخبـار نادرسـت    برخـي   ، گـاهي  از امـام   اسـتقبال   ي كميته  در همان« 

  چـاپ   و خـارجي   داخلـي   هـاي  در روزنامـه   همافرها كه  شد... مانند عكس مي
بـود.    بسـيار بااهميـت    رژيـم   براي  و امام  ارتش  اتصال  ، يعني واقعه  شد. اين مي

كردند تـا   مي  كند. آنها سعي  را كمرنگ  واقعه  كرد اين مي  متقابالً سعي  هم  رژيم
دسـتور دادنـد     امـام   دهند؛ بنابراين  جلوه  را جعلي  با امام  ديدار همافران  عكس
  ». شود  تكذيب  سعك  اين  بودن  جعلي

  ابراز حمايت  براي  ها تن ، ميليون در ايران  كرد كه  اعالم  رويترز در خبري  خبرگزاري 
  از همـافران   گروهـي   تظاهركنندگان  اين  ها ريختند و در ميان خيابان  به  اهللا خميني از آيت

از   بودنـد و قبـل    مينظـا   لبـاس   بـه   ملبس  نيز حضور داشتند كه  هوايي  نيروي  و خلبانان
، ابتـدا   رژه  در ايـن   كردنـد.    احتـرام   ، اداي اهللا رفته مقر آيت  به  تظاهركنندگان  به  پيوستن
و بـا    ، از امام است  معمول  رسمي  هاي در سان  كه  ، آنگونه دستي  آنها با بلندگوي  فرمانده
  را در پيشگاه  ، رژه تا همافران  خواست  قوا، اجازه  كل  فرمانده  عنوان  به  امام  كردن  خطاب
  شـاهد ايـن    روزهـا در مقـر امـام     آن  كـه   نوري اكبر ناطق قوا آغاز كنند. علي  كل  فرمانده
  گويد: مي  زمينه  بود، در اين  مراسم



؟  ديگر چيست  جريان  كه  بوديم  شد... ما حيران  شروع  امام  اينها جلوي  ي رژه« 
  اشـك   رژه  در حـال   . خود همافرها هـم  ريختيم مي  اختيار اشك اتا بي  در داخل

  » ريختند. مي

شد.   قرائت  از نظاميان  يكي  توسط  هوايي  نيروي  پرسنل  ي ، قطعنامه رژه  از اتمام  پس 
  بود:  آمده  قطعنامه  فرا دادند. در اين  گوش  قطعنامه  اين  به  امام  حضرت

  به  اسالمي  عدل  و استقرار جمهوري  آزادي  در راه  خون  ي قطره  ـ تا آخرين١« 
و   بـوده   خمينـي   امـام   مجاهد كبيرمان  فرمان  به  گوش  ، همواره داده  ادامه  مبارزه
  داد.  خواهيم  انجام  و دل  را با جان  رهبرمان  از سوي  محوله  ي وظيفه  هرگونه

  ايران  حقوِ ملت  و غاصب  غيرقانونيرا   مجلسين  بختيار و نمايندگان  ـ دولت٢ 
  ... دانيم مي

  مهـدي   كشـور ـ مهنـدس     ـ ديني بارز سياسي  شخصيت  ي شايسته  ـ انتصاب٣ 
از   و اطاعـت   پـذيرا شـده    و دل  از جـان   انقالب  وزيري نخست  ـ را به   بازرگان

  . دانيم خود مي  ي را وظيفه  ايشان  قانوني  دستور دولت
  ارتـش   هايزر، يعني  ژنرال  آمريكا از قبيل  ضدخلقي  متعفن  شخاصـ وجود ا٤ 

  . كنيم مي  بختيار را محكوم  و ديگر حاميان  بختيار و سوليوان  حامي
  بپيوندند.  ملت  صفوف  به  خواهيم مي  ارتش  و پرسنل  فرماندهان  ي ـ از كليه٥ 
  ي [  بـا اراده   كـه ]     ايـران مبـارز    ملـت   ي از كليه  هوايي  نيروي  ـ ما پرسنل٦ 

  ما جلـوگيري   ي دستگير شده  از برادران  اي عده  بازداشت  ي خود از ادامه  آهنين
و متعهد   مبارز، مسلمان  ديگر افسران  و اميد داريم  كنيم مي  نمودند، سپاسگزاري

  .»  اسالمي  عدل  آزاد گردند... برقرار باد حكومت  زودي نيز به

  ، فرمودند: هوايي  نيروي  و پرسنل  همافران  به  خطاب  در سخناني  امام  تحضر  سپس 
فريـاد زديـد     طور كه ـ، همان   اهللا عليه عصر ـ سالم   امام  درود بر شما سربازان« 

كـرد.    ماها را سـاقط   هستي  تمام  كه  بوديد، طاغوتي  طاغوت  در خدمت  تاكنون
ها كرد و از  خارجي  ي ما را برده  كه  د. طاغوتيكر  ما را تهي  خزاين  كه  طاغوتي

  سعادت  كه  كريمي  . قرآن هستيم  قرآن  عصر و در خدمت  امام  امروز در خدمت



  در زيـر بيـرِ او واقـع     هر كـس   كه  كريمي  . قرآن است  كرده  بشر را بيمه  ي همه
از شـماها    انيـت شماها، روح  ي ... ما از همه سعيد است  بشود، در دنيا و آخرت

هـا را تـا    طـاغوت   اين  بتوانيم  پيوستگي  هم  با به  كه  كند. ما اميدواريم تشكر مي
  ما بـراي   مملكت  كه  اسالمي  عدل  حكومت  او يك  جاي  و به  ببريم  آخر از بين
  سرنوشـت   خـواهيم  باشد. ما مي  خودمان  دست  چيز ما به  باشد و همه  خودمان

  ارتش  خواهيم ... ما مي آمريكا و شوروي  سفارت  نه  كنيم  تعيين  نخود را خودما
نكند. درود بـر    تصرف  نكند، آمريكا در آن  تصرف  در آن  ما آزاد باشد. اسرائيل

  پيوستيد. درود بر شـما كـه    قرآن  دامن  خدا را دانستيد و به  قدر نعمت  شما كه
سـاير    اميدوارم  اهللا پيوستيد. من  تحكوم  را و به  طاغوت  كرديد حكومت  ترك

  را بفهمنـد و بـه    خودشـان   ي وظيفه  هستند، آنها هم  خدمت  در آن  كه  اشخاص
شماها آزاد   خواهيم . ما مي خواهيم شماها را مي  ي همه  بپيوندند. ما صالح  ملت

  كـه   خـواهيم  كنيـد و مـا مـي     را شـما مسـتقل    مملكت  كه  خواهيم باشيد. ما مي
بكنند اينها نباشـند.    خواهند در شما تصرف مي  كه  ديگر، كساني  ، كسان ديگران
  بكند. بايد ايـن   شما عنايت  ي همه  به  باشد. خداوند نصرت  كوتاه  اجانب  دست
  عدل  حكومت  يك  قيام  كه  و نهايت  شاءاهللا آخر نقطه كنيد تا ان  را حفظ  نهضت
  .»  طاغوتي  حكومت  يك  ايج  به  است  اسالمي  انساني

  و پرسـنل   همـافران   احتـرام   و نيـز اداي   ديدار و ابـراز احساسـات    اين  از پايان  پس 
  خيــل  رفتنــد و بــه  بيــرون  و علــوي  رفــاه  ي از مدرســه  ، آنــان امــام  بــه  نســبت  نظــامي

  پيوستند.    تظاهركنندگان
مـورد تأييـد مـا      وزير بازرگـان  نخست: «شعارها  را با اين  پالكاردي  در حاليكه  آنان 

در   و سـنگري   جايگـاهي   بختيـار هـيچ  «و »  اسـت   هـوايي   نيروي  داران و درجه  همافران
  آن  پيوسـتند. هـايزر كـه     تظاهركنندگان  صفوف  كردند، به مي  حمل» ندارد  هوايي  نيروي

  خبـري   و نيز منابع  ا در تهرانآمريك  از سفارت  هايي گزارش  بود ولي  رفته  روزها از ايران
ذكر كرد و » نفر  حدود دويست«را اوالً،   كرد، همافران مي  دريافت  ارتش  فرماندهان  چون



حضـور    كه  گفت  آن  قلمداد كرد و در توجيه»  ارتش  ي پايه  دون«را افراد   آنان  ديگر آنكه
فـرار    از ارتـش   در تهـران   كـه   تعداد كسـاني   ، چرا كه آور نيست نفر اعجاب  دويست  اين
  اند بيشتر از اينها بود.   كرده

  بـه   را سخت  و آنان  داشت  پهلوي  رژيم  عوامل  ميان  اي گسترده  انعكاس  موضوع  اين 
  . تكاپو انداخت

  با امـام   تهران  هاي هواييِ پايگاه  نيروي  و پرسنل  از ديدار همافران  هنوز چند ساعتي 
شـتافتند و بـا     ديدار امـام   نيز به  اصفهان  هوايي  نيروي  و همافران  پرسنل  كه بود  نگذشته
بعـدازظهر در    ي دقيقـه   و پـانزده   پـانزده   سـاعت   ديدار كـه   ديدار كردند. در اين  له معظم
  هـوايي   نيـروي   هـاي  پايگـاه   و افسـران   ، ابتـدا همـافران   گرفت  صورت  علوي  ي مدرسه
را از   دادند و امـام   ارائه  حضور امام  را به  پيامي  كردند و سپس  را قرائت  سرودي  اصفهان
  كردنـد و سـپس    آگـاه   و اسرائيل  سعودي  عربستان  به  فانتوم  فروند هواپيماي  سي  انتقال

  كه  هوايي  پرسنل  آزادي  زودتر موجبات  ، هر چه خميني  امام  با توجهات  تقاضا كردند كه
  پهلـوي   رژيـم   عليـه   شـان  فـوِ و يـا اعتراضـات     هواپيماهاي  از انتقال  ممانعت  ندر جريا

  شود.    اند، فراهم دستگير شده

، تأكيـد  » عـج  زمـان   امـام   سـربازان «تشـكر از    ديدار ضـمن   نيز در اين  امام  حضرت 
  فرمودند:

بعـد    بـه   از ايـن   كه  بوديد، اميد است  طاغوت  ي سلطه  تحت  اگر شما تا حال« 
شـويد. مـا از     محسـوب   ايشـان   اهللا) و از سـربازان  (سالم  زمان  امام  ي زير سايه
.  زياد است  ، تأسفات تاكنون  ايران  كنوني  دولت  . از اوضاع متأسفيم  ايران  اوضاع

  با ارتش  اينكه  جنايات  ترين ما كردند. از بزرگ  داشتند، در حق  اينها هر جنايتي
  ، لكن و متعهد است  بود و متوجه  اسالمي  ارتش  ي كردند. توده  رفتاريآنقدر بد
ها را بردند و  استفاده  هستند آن  اجانب  در خدمت  كه  از سراني  بعضي  كه  سراني
  شما بـه   كه  كردند. اآلن  را محروم  روند و سايرين رفتند و يا مي  مملكت  از اين
  كـه   داريـم   پذيرد و ما سعي باز مي  را با آغوش شما  بازگشتيد، ملت  ملت  دامن



  خوشـي   پيـدا شـد، بـا كمـال      الهي  عدل  حكومت  كه  شاءاهللا در موقعي شما ان
كرديـد    شما كوشش  كند. ما از اينكه  شما را حفظ  . خداوند تعالي كنيم  پذيرايي
  .»  كنيم تشكر مي، ما   هدف  در راه

  

  ها  درگيري  گرفتن  ت، شد ماه  بهمن  ـ بيستم ٣ 
  بازگشـت   فـيلم   كرد كه  اعالم  سراسري  ، تلويزيون١٣٥٧  ماه بهمن  بيستم  روز جمعه 
بـر اثـر     كـه   خواهـد شـد. مـردم     پخـش   مـاه  بهمـن   كشـور در دوازدهـم    به  خميني  امام

طـور    كشـور را بـه    بـه   خمينـي   بودند ورود امام  نتوانسته  شاه  رژيم  عوامل  هاي مخالفت
شـود.    مزبـور پخـش    منتظر بودنـد تـا فـيلم     بار مشتاقانه  ببينند، اين  از تلويزيون  مستقيم
  بـه   ورود امـام   مسـتقيم   پخش  جاي  به  ماه بهمن  در روز دوازدهم  كه  پهلوي  رژيم  عوامل

  جـاي   بار نيز به  بودند، اين  كرده  پخش  سرود شاهنشاهي  را با آهنگ  كشور، تصوير شاه
  يا طرفـداران   اساسي  قانون  طرفداران  كشور، ابتدا تظاهرات  به  ورود امام  ي صحنه  پخش
  هـاي  از نقشـه   شگرد كه  كردند. اين  بود پخش  برگزار شده  روز در امجديه  آن  را كه  شاه

  آن  پخش  به  چندان  بود و مردم  داده  خود را نشان  ناكارآيي  از اين  هايزر بود، پيش  ژنرال
  كـه   ـ همـافران  نـو ـ دماونـد فعلـي     تهـران   در خيابان  تپه دوشان  دادند. در پادگان بها نمي

  شـاه   طرفـداران   تظـاهرات   پخـش   بودند، به  امام  فيلم  ، منتظر پخش مشتاتر از ديگر مردم
  از اقـدام   كـه   شـاه   رژيـم   گرفتنـد. عوامـل    سـخره   را به  دادند و آنان  نشان  منفي  واكنش
  بودند، در انتظـار فرصـتي    عصباني  شدت  به  و ديدار با امام  ماه بهمن  در نوزدهم  همافران

  نيـروي   بـين   بگيرنـد. در ايـن    انتقام  وارد كنند و از آنان  آنان  به  اساسي  اي بودند تا ضربه
  تعيـين   از پـيش   اي امـه برن  براسـاس   تر از ديگر نيروها بود. آنان حريص  گارد شاهنشاهي

را   همـافران   مقتضـي   بودند تـا در زمـان    استقرار پيدا كرده  هوايي  نيروي  در پادگان  شده
  آنـان   پرداختند، بر خشم  شاه  طرفداران  استهزاي  به  همافران  وقتي  كنند، بنابراين  سركوب
داد و   را نشان  ، تصوير امام يزيونتلو  پيدا كرد كه  غليان  آنان  خشم  وقتي  شد، ولي  افزوده



پرداختنـد و    شـادي   منتظر بودند، بـه   پادگان  نمايش  در سالن  ها قبل از مدت  كه  همافران
  محـض   رسـاند و بـه    اوج  را به  افراد گارد شاهنشاهي  ، خشم اقدام  سردادند. اين  صلوات

  سـالن   پنداشـتند و بـه    آغـاز عمليـات    ي منزله  را به  آغاز شد، آن  همافران  شادي  كه  اين
  وارد سـالن   گـرم   سـالح   و انـواع   ها را شكستند و با مسلسل بردند. شيشه  هجوم  نمايش
  هـاي  و ضـجه   و نالـه   تيرانـدازي   بسـتند. صـداي    گلولـه   را بـه   شدند و همافران  نمايش
  هـاي  خيابـان   بگريزند و بـه   مهلكه  بودند از آن  توانسته  كه  و نيز كساني  زخمي  همافران
  تيـر نگذشـته    اولـين   از شليك  ساعتي ماجرا كرد. هنوز نيم  را متوجه  بروند، مردم  اطراف
تيرهـا، از    پيـاپي   شـليك   از طريـق   مـاجرا شـدند. آنـان     متوجـه   شرِ تهـران   مردم  بود كه
گشـتند.   مـي   تيراندازي  محل  دنبال  به  و سراسيمه  ريختند و ناباورانه  بيرون  شان هاي خانه
و   علـوي   مـدارس   سـوي   ، به است  شده  حمله  مقر امام  كردند به ابتدا تصور مي  كه  مردم
از آنجا   گلوله  شليك  صداي  شدند كه  هوايي  نيروي  متوجه  ناگهان  بودند، ولي  روان  رفاه
انـداز شـد و    طنـين   تهـران   فضايفرياد اللهاكبر در   نكشيد كه  طولي  رسيد.  مي  گوش  به

كار افتاد   ها به تلفن»  كيهان  ي روزنامه  قول  شدند و به  درگيري  متوجه  سراسر تهران  مردم
بـا فريادهـا از     ها همراه گلوله  هنوز شليك».  يافت  راه  خانه  به  ها، خانه و خبرها و شايعه

  حادثـه   ايـن   بـه   مربـوط   ار و شـايعات اخب  شد كه مي  شنيده  هوايي  نيروي  مركز آموزش
را   تپـه   دوشان  دور تا دور پادگان  مردم  نكشيد كه  طولي  .  را فراگرفت  شهر تهران  تمامي

شد و اسـتمداد   مي  شنيده  پادگان  از داخل  سپردند كه  نواهايي  به  كردند و گوش  محاصره
  تاريخي  ، شبي كرد. تهران مي  را در خود گم ها ناله  اين  كه  تيرهايي  طلبيد و نيز صداي مي

در زيـر    را نداشـتند و همـافران    رفتن  داخل  بودند و ياراي  بيرون  كرد. مردم مي  را سپري
از   غلطيدنـد. ديگـر خبـري    مـي   و خـون   خـاك   گـارد بـه    و افسران  سربازان  هاي چكمه

  سـوي   ها و به در خيابان  همچنان  بود و مردم  گذشته ٩از   نبود و ساعت  نظامي  حكومت
  هـاي  نالـه   شـنواي   فقـط   پادگـان   در بيـرون   و نگـران   سراسيمه  بودند. مردم  روان  پادگان
بشـتابند،    همـافران   كمـك   خواستند به مي  گارد بودند. گروهي  تيرهاي  و صداي  همافران



  تا صـبح   ، شب شدند. مردم مي  دادند و مانع  تشخيص  را خطرناك  ديگر، آن  گروهي  ولي
شـد.    نيـز مشـخص    فاجعـه   هـوا عمـق    شـدن   ماندند و با روشن  اطراف  هاي در خيابان
،  برسـاند، فريادكنـان    مـردم   ميـان   بود خود را از حصار افراد گارد به  توانسته  كه  همافري
  افراد گارد، تـا بـه    يها در تيراندازي  كرد كه  كرد. او اعالم مي  دعوت  مقاومت  را به  مردم
نفـر    همـافر و سـه    نفـر از آنـان   ٩  اند كه نفر شهيد شده  و دوازده  نفر زخمي  ، چهل حال
  سـوي   بـه   از سـنگ   آمدند و باراني  هيجان  خبر به  اين  با شنيدن  مردم  دار هستند.  درجه

رگبـار    د و صـداي شدن  ها خشمگين ها، گاردي سنگ  . با پرتاب گرفت  افراد گارد باريدن
  ، آمـاج  و پيـران   و جوانـان   ، كودكـان  ، مـردان  ، فضا را پر كرد، زنان مردم  سوي  بار به  اين

  غلطيدنـد. در سـاعت   خود مي  در خون  خيابان  فرش  گرفتند و در سنگ ها قرار مي گلوله
  بـه   ، اينگونه پهت دوشان  هوايي  آموزش  ، مركز فرماندهي ماه بهمن  و يكم  بامداد بيست  يك
  داد:  گزارش  باغي قره  ژنرال

،  فـيلم   مركـز آمـوزش    ، پرسنل تپه دوشان  هوايي  در مركز آموزش  كه  هنگامي« 
شـد تماشـا    مـي   داده  نشـان   از تلويزيـون   را كـه   خمينـي   آقاي  بازگشت  مراسم
ابـراز    راليهمشـا   بـه   شـديداً نسـبت    كـه   هوايي  نيروي  هنرجويان  كردند، بين مي

ايجـاد    هـوايي   مـأمور نيـروي    كردند و افـراد گـارد شاهنشـاهي    مي  احساسات
را از   و چگـونگي   تكميلـي   . گـزارش  اسـت   شده  تيراندازي  و منجر به  درگيري
  » خواهد رسيد.  اطالع  به  وصول  محض  . به ايم خواسته  هوايي  نيروي

ـ    ربيعـي   بـا ژنـرال    تلفن  بود، از طريق  شده  متعجب  حادثه  از اين  كه  باغي قره  ژنرال 
حاضـر بـود،     تپـه  دوشان  در پادگان  از شاهدان  بعضي  قول  به  ـ كه   هوايي  نيروي  فرمانده
  نشـده   تيرانـدازي   ، ولي بوده  مختصري  درگيري  اينكه  اعالم  و او نيز ضمن  گرفت  تماس
  خاطر داد، در حـالي   اطمينان  موضوع  اين  به  نسبت  ارانارتشت  ستاد كل  رياست  به    است
  . داشت  تداوم  همچنان  پادگان  در داخل  تيراندازي  كه

  بيمارسـتان   هـا را بـه   بودنـد، زخمـي    تپه دوشان  در مركز آموزشي  كه  هايي آمبوالنس 
  شـده   پادگان  ار از داخلفر  به  موفق  كه  از سربازهايي  يكي  بين  كردند و در اين مي  منتقل



  بود، خبر داد:  
  يـك   ي گلولـه   ضرب  به  از فرماندهان  ، يكي پادگان  داخل  هاي در درگيري«...  

  .» است  رسيده  قتل  سرباز به
هـا را در   بـود، آن   آورده  با خـود بيـرون    اسلحه  بود، تعدادي  سراسيمه  او در حاليكه 

افتـاد.    مردم  دست ها به سالح  اولين  ترتيب  اين  و به  شد   ريقرار داد و متوا  اختيار مردم
  ي دقيقـه   چهـار و سـي    ، از سـاعت  اسـت   رسيده  اتمام  رسيد به نظر مي  به  ها كه درگيري

زيـر    تهـران   وقتـي   صـبح   ي دقيقـه   و سـي   هفـت   و سـاعت   گرفت  شدت  بامداد دوباره
بودنـد، افـراد     آورده  دسـت  به  هايي سالح  نيز كه  انشد، همافر مي  روشن  آفتاب  پرتوهاي

  سـنگربندي   پادگان  راندند. در داخل مي  عقب  به  پادگان  خود در داخل  گارد را از مواضع
در   بودنـد. ايـن    گرفتـه   موضـع   از پادگان  هايي در گوشه  از دو طرف  بود و هر يك  شده
كـرد    و اعالم  و گارد را تكذيب  همافران  بين  گيريدر  هرگونه  سپهبد ربيعي  بود كه  حالي
  كـوپتر از فـراز شـهر تهـران     بـا هلـي    او صـبح   وقتـي   ، ولي   نبوده  در بين  تيراندازي  كه
  بود:  كرده  ، مشاهده گذشت مي

بـود. در    ، مملو از جمعيـت  كردم مي  نگاه  شهر را كه  هاي ها و كوچه خيابان«...  
از   هـم   از نقـاط   بودنـد و در بعضـي    در حركـت   جاتي ها دسته از خيابان  برخي
  معمـول   برحسـب   كه  بودند... فكر كردم  كرده  بندان راه  سوزي ايجاد آتش  طريق

  ، وضـع  ستاد بـزرگ   به  رسيدن  محض  . به بودم  هوايي  نيروي  نگران  باشد، ولي
  بـين   ديشـب   درگيري  ر تعقيبد  دادند كه  . جواب كردم  را سؤال  هوايي  نيروي
و در   شـده   تيراندازي  هوايي  و افراد گارد مأمور در نيروي  هوايي  نيروي  پرسنل

نيـز وارد    ، مخالفـان  همـافران   تظـاهرات   دنبـال   بـه   دقيقـه   و سي  حدود هشت
را باز   خانه در اسلحه  هوايي  نيروي  پرسنل  با كمك  شده  مركز آموزش  ي محوطه

  ...».  است  آنها افتاده  دست  به  اسلحه  ، مقاديري دهكر

  شـن   بودند، با صدها كيسه  روان  تپه دوشان  پادگان  سوي  به  از سراسر تهران  كه  مردم 
  كـه   زدنـد كسـاني   فريـاد مـي    پرداختند. گروهي  پادگان  در اطراف  سنگربندي  به  و ماسه



  بگيرند. همافران  كنند، اسلحه  استفاده  توانند از سالح اند و مي داده  انجام  سربازي  خدمت
  بـه   طريـق   پيدا كننـد، از ايـن    ها دست خانه اسلحه  به  مخفي  هاي بودند از راه  توانسته  كه

  شـروع   گسـترده   صـورت   بـه   خياباني  ، جنگ ترتيب  اين  پرداختند و به  مردم  كردن مسلح
  شد. افراد گـارد بـراي   مي  پخش  مردم  ميان  هايي نيز سالح  در مساجد تهران  شد. همزمان

  آوردنـد و از ايـن    صـحنه   خود را به  هاي كنند، تانك  را كنترل  مردم  بتوانند حركت  اينكه
  از پرسـنل   افـرادي   ، پيوسـتن  ميان  ايجاد كنند. در اين  وحشت  مردم  خواستند ميان  طريق
ظهـر    دوازده  قرار داد. سـاعت   مردم  را در دسترس  بيشتري  ح، سال مردم  به  زميني  نيروي

  مسلسـل   بـه   مسـلح   در حاليكـه   هوايي  از افراد نيروي  ، بسياري بهمن  و يكم  روز بيست
ظـاهر    در خيابـان   بودنـد، شـعارگويان    ها قرار داده اتومبيل  ها را بر روي بودند و مسلسل

  بـه   مسـلح   نيز كـه   بود پرداختند. مردم  شده  تانك  به  مسلح  با گارد كه  مقابله  شدند و به
ها پرداختند و بـا   با تانك  مقابله  بودند، به  مولوتوف  كوكتل  ساز از جمله دست  هاي سالح

، آنهـا را از كـار    وسـايل   تـرين  و ابتـدايي   تـرين  ها، با كوچـك  در مسير تانك  قرار گرفتن
افـراد گـارد بشـتابند،      كمك  هوانيروز به  كوپترهاي شد تا هلي  امر باعث  انداختند. اين مي
  اقـدامي   ، آنهـا را از هرگونـه   رگبـار مسلسـل    بـه   هـوايي   افـراد نيـروي    شدن  مسلح  ولي

  ي . او دربـاره  رفـت   تپـه  دوشـان   پادگـان   شخصـاً، بـه    ربيعي  بود كه  از آن  . پس بازداشت
  ويد:  گ مي  پادگان  خود در آن  اقدامات

  ها را باز كردند. تهرانچـي  خانه  شوند. اسلحه  افراد بروند مسلح  تمام  گفتم«...  
ها  خانه بودند، ريختند اسلحه  بود، چهار تا افسر دژبان  بود، الهي  بود، ميرحسيني

  نفر پرسنل ٨٠٠٠ها،...  بام رفتند پشت  ها را برداشتند، همه را باز كردند... اسلحه
  » شد.  شروع  ها و تيراندازي بام پشت  ها را بردند به اسلحه  يهواي  نيروي

تنهـا نبودنـد.     بود و همافران  درآمده  حركت  به  شهر تهران  تمام  بود كه  در حالي  اين 
  آماده  نظامي  با نيروهاي  مقابله  را براي  شد و آنان مي  توزيع  مردم  ميان  در مساجد، سالح

خود را   بود. همه  درآمده  شاه  رژيم  عليه  واحد مبارزه  يك  صورت  به  انتهر  كرد. تمام مي



  دارو و غذا و ملحفه  آوري جمع  نيز به  شخصي  ديدند. صدها اتومبيل مي  كمك  به  مكلف
  سـوي   نفر نيز به  شدند. هزاران مي  روان  تپه دوشان  هوايي  نيروي  سوي  پرداختند و به مي

  صـداي   كـه   اهدا كنند. در هر گوشه  نياز، خون  شتافتند تا در صورت مي  يمراكز خونگير
بردند تا بـر   مي  هجوم  منطقه  آن  به  شتابان  در دست  نفر سالح  شد، هزاران رگبار بلند مي

هـا   بيمارسـتان   هـا را بـه   زخمـي   هـا نيـز كـه    آژير آمبوالنس  شوند. صداي  مسلط  اوضاع
  بـاغي  بختيـار و قـره    بود كه  و احوال  اوضاع  در اين  شد.  انداز مي بردند در فضا طنين مي

  را دادند.    ملي  امنيت  ستاد شوراي  ي جلسه  دستور برگزاري
  
    مردم  و مقاومت  نظامي  ـ تشديد حكومت ٤ 
  شود، دستور داد تا سـاعات   مسلط  خود بتواند بر اوضاع  گمان  به  اينكه  بختيار براي 
  باغي قره  كه  بعدازظهر تغيير يابد؛ چيزي  ي دقيقه  چهار و سي  به  شب ٩آمد و شد از   منع

  بـاره   در ايـن   . وي نداشـت   آن  موفقيـت   بـه   اميـدي   ـ چنـدان    ستاد ارتشتاران  ـ رياست
  گويد: مي

  . جريان كردم  وزير تلفن نخست  ، به مركز فرماندهي  گزارش  از بررسي  پس«...  
  مركز آموزش  اطراف  وقايع  وخامت  در شهر و شدت  سالح  و تقسيم  راتتظاه

و   بايـد اقـدام    نظـامي   فرمانـداري   كـردم   و اضافه  گفتم  وي  و... را به  تپه دوشان
او اظهـار  .»  هسـتم   در تماس  با تيمسار رحيمي: « نمايد. اظهار داشت  جلوگيري
و   ، اجتماعات و فدائيان  . مجاهدين است  سياهكل  ي امروز سالروز واقعه  كرد كه

آنها   دست  اند.... نبايد بهانه داده  شهر ترتيب  و ديگر نقاط  در دانشگاه  تظاهراتي
  كـه   دسـتور دادم   نظـامي   فرمانـداري   . بـه  كرديم  را بررسي  . ما جريانات بدهيم
كنـد.    زظهر اعالمبعدا  ي دقيقه  چهار و سي  عبور و مرور را ساعت  منع  ساعات
  اسـت   مقصود ايـن «داد:   جواب» ؟ چيست  منظور از تغيير ساعت«:   كردم  سؤال
در شهر برقرار گردد تا   و آرامش  شان هاي خانه  مجبور بشوند بروند به  مردم  كه

عبـور و مـرور در     تغيير سـاعت   كنم فكر نمي: « گفتم».  كار بكنيم  چه  بعد ببينيم



  ». در شهر شود...  آرامش  ببس  وضعيت  اين

  تظـاهرات   كـار كـه    ايـن   بختيار بـراي   هاي و نيز توجيه  باغي قره  با وجود ترديدهاي 
  به  اي اشاره  بود و هيچ  كرده  اعالم  تصميم  خود در اتخاذ اين  را دليل  و مجاهدين  فدائيان
  سـاعت   در اخبار سراسري  يزيونبود، تلو  گارد نكرده  و نيروهاي  مردم  ميان  هاي درگيري
  مـردم   را در ميـان   از نگرانـي   خبر، موجي  اين  كرد. اعالم  خبر را اعالم  خود اين  چهارده

ـ بـا صـدور      امام  مبارز و از نزديكان  ـ از روحانيون   اهللا طالقاني آيت  . حضرت برانگيخت
  تار شد:ها را خواس درگيري  پايان  مضمون  اين  به  اي اعالميه

  كـه   اسـت   اي ، توطئـه  هـوايي   نيروي  پادگان  و امروز صبح  ديشب  ي واقعه«...  
تر و  بزرگ  برادركشي  يك  تدارك  جز براي  از مسئوالن  بعضي  ي مسلماً از ناحيه
  .... اينك است  وجود نيامده ما به  ارتشي  فرزندان  ميان  و دشمني  ايجاد خصومت

  پيشـبرد و تحقـق    بـراي   تقاضا دارم  پدر روحاني  يك  عنوان  هب  قضيه  از طرفين
و   جـويي  سـتيزه   ـ به   خميني  ـ امام   رهبر ملت  بخش و نجات  انساني  هاي هدف

  بـاالي   خود برگردند... از مقامات  هاي سربازخانه  به  و همه  داده  خاتمه  درگيري
آبـاد را   فـرح   پايگاه  به  شبانه  تهاجم  يا مسئوالن  مسئول  نيز قوياً خواستارم  ارتش
  بـر اعصـاب    نيز با تسـلط   ملت  نمايند و عموم  تسليم  حقه  مجازات  و به  تعيين

  » پرهيز كنند.  سخت  فردي  هاي و مقابله  جويي خود از مداخله

  :كرد  اعالم  ي بود، با صدور اعالميه  ناظر حوادث  علوي  ي از مدرسه  كه  امام  حضرت 
  بنا دارم  دانيد اينجانب مي  كه  طوري  ، به تهران  محترم  ، اهالي ايران  شجاع  ملت« 
  چـون   و ستم  ظلم  دستگاه  شود، لكن  آميز حل طور مسالمت  به  ايران  مسائل  كه

  و در شـهرهاي   زده  جنايـت   بـه   بيند، دست مي  محكوم  قانون  حسب  خود را به
و در   اسـت   و كشتار كرده  حمله  مسلمان  شجاع  مردم  به  و گنبدكاووس  گرگان
،  اسـت   پيوسـته   ملـت   به  كه  هوايي  نيروي  به  طور ناگهاني  لشكر گارد به  تهران
انـد.   داده  را شكست  آنان  ، شجاعانه مردم  كمك  به  هوايي  و نيروي  نموده  حمله
  برادركشـي   با اين  . اينان كنم مي  مگارد را محكو  عمل  غيرانساني  تعرض  اين  من



  موضع  را به  دارند و چپاولگران را در كشور ما باز نگه  اجانب  خواهند دست مي
تـا    و نيـز مـايلم    ام ننمـوده   جهاد مقدس  هنوز اعالم  با آنكه  خود برگردانند. من

  لكـن  شـود،   عمـل   قـانون   و مـوازين   ملت  آراي  و قضايا موافق  حفظ  مسالمت
از   اگـر دسـت    كه  كنم و اخطار مي  ها را بكنم گري وحشي  اين  تحمل  توانم نمي
  برنگـردد و از طـرف    خـودش   محـل   برندارند و لشكر گارد بـه   برادركشي  اين

اميـد خـدا     آخـر را بـه    نشود، تصميم  جلوگيري  تعديات  از اين  ارتش  مقامات
  شـجاع   از ملـت   . مـن  اسـت   و متجاوزين  نبا متجاسري  آن  و مسئوليت  گيرم مي

  كردنـد، بـا حفـظ     نشيني متجاوز عقب  قواي  كه  در صورتي  كه  خواهم مي  تهران
مجهـز    كنند، ولي  را حفظ  و نظم  ، آرامش دشمن  ي از خدعه  و هشياري  آمادگي

  ز حكومـت امـرو   ي باشند. اعالميه  مسلمين  و فرامين  از اسالم  دفاع  و مهيا براي
اعتنـا نكننـد.     آن  بـه   وجـه   هـيچ   به  و مردم  است  شرع  و خالف  ، خدعه نظامي
خداونـد    خواسـت   به  ندهيد كه  خود راه  به  ، هراسي عزيزم  و خواهران  برادران
  .  پيروز است  حق  تعالي

  »  اسالمي  عدل  ... برقرار باد حكومت 

  نظـامي   حكومت  ـ نيز در پيامي   امام  منصوب وزير ـ نخست   بازرگان  مهدي  مهندس 
  به  ترتيب  اين  و به»  ندانست  و پذيرفتني  مردم  اسالمي  انقالب  پيروزي  عليه  اي توطئه«را 

  بـه   نظـامي   حكومـت   فرمـان   اعتنا به بي  ها، مردم پيام  از اين  . پس پرداخت  با آن  مخالفت
از بـدو ورود    كـه   از امـام   استقبال  ي كميته  ي و پيوسته  ممنظ  ي ها ريختند و شبكه خيابان
را در سراسـر    ، دستور امـام  داشت  عهده  را به  زمينه  در اين  رساني كشور، اطالع  به  ايشان
  را بـراي   امـام   ، فرمـان  دسـت  ها، بلندگو بـه  ، سوار بر ماشين كرد. روحانيون  توزيع  تهران
در   نكننـد. ايـن    رژيم  فرمان  به  كردند اعتنايي مي  دعوت  از مردم كردند و مي  قرائت  مردم
نكنـد،    آمد و شد را رعايـت   منع  فرمان  كه  بود هر كسي  بختيار دستور داده  بود كه  حالي

  ايـن   ي داد دربـاره   انجام  سي بي ها بعد با راديو بي سال  كه  اي دستگير شود. او در مصاحبه
  : گفت  تصميم



  هـر كـس    بـود كـه    طرحـي   اينها اجرا كنند. يـك   كه  بودم  داده  طرحي  ...يك« 
با   و با خشونت  بشه  عبور و مرور را بشكند، آنها توقيف  و منع  نظامي  حكومت
  » برخورد كرد....  شه نمي  هم  ابريشمي  دستمال

  دستور منـع   خود به  تنايياع ها ريختند و بي خيابان  تهديد به  اين  اعتنا به بي  مردم  ولي 
سـرازير    تپـه  دوشـان   پادگـان   سـوي   جا به  بيشتر از همه  كردند. مردم  آمد و شد را اعالم

  نظـامي   شوند. نيروهاي  سالح  به  گارد، مسلح  نيروهاي  كامل  راندن  عقب  بودند تا ضمن
  آنـان   ي وسـيله   ودند تا بهها ب از ديگر ارگان  گرفتن  ، در صدد كمك زمينه  در اين  و ارتش
و   نظامي  از فرمانداري  باغي قره  استمدادهاي  سازند، ولي  را سركوب  و نيز مردم  همافران
  ماند.   نافرجام  زميني  نيروي

  رياسـت   بـه   امنيـت   ، شـوراي  مـاه  بهمـن   و يكـم   بعـدازظهر بيسـت    هجـده   سـاعت  
را   جلسـه   در ايـن   كننـده   ، افـراد شـركت   اغيب داد. قره  جلسه  وزير بختيار تشكيل نخست

ـ وزيـر     وزيـر ـ احمـد ميرفندرسـكي     شـمارد: شـاپور بختيـار ـ نخسـت      برمـي   گونه اين
  ـ اميرحسـين    سـاواك   ـ رئـيس   ـ ناصـر مقـدم    ـ وزير جنگ  ـ جعفر شفقت  امورخارجه

ـ    اللهـي  حبيـب   ـ كمـال    يزمين  نيروي  ـ فرمانده   اي ـ بدره   هوايي  نيروي  ـ فرمانده   ربيعي
ـ    رحيمـي   ـ مهـدي    ژانـدارمري   ـ رئـيس    محققـي   ـ احمـدعلي    دريـايي   نيروي  فرمانده

ـ    سـتاد ارتشـتاران    سوم  ي اداره  ـ رئيس   نوري محمد خواجه ـ علي   تهران  فرماندار نظامي
  ابتدا بختيـار از اينكـه  ،  جلسه  در اين  .  و خودش  دوم  ي اداره  افشار ـ رئيس   پرويز اميني

بيشـتر    آشوب  آمد و شد سبب  منع  اعالم  ، بلكه نشده  رعايت  وجه  هيچ  آمد و شد به  منع
  هسـتند و مـأموران    و اغتشـاش   تظاهرات  ها مشغول در خيابان  و مخالفان  است  نيز شده
  از شيوع  جلوگيري  يراهكارها  ي درباره  كرد. سپس  ، صحبت آنان  از كنترل  ناتوان  نظامي

بودنـد    عمل  شدت  از اعضا معتقد به  شد و برخي  بحث  تپه دوشان  پادگان  بيشتر حوادث
شـود   نمـي   از ايـن   ، بـيش  صبر كـردم   حال  تا به: « جمله  اين  ، بختيار با نقل در نهايت  كه

،  مـاه   بهمـن   يكـم و   بيسـت   نوزده  دستور داد تا از ساعت  تيمسار رحيمي  به» كرد  تحمل



را متفــرِ و از   اجــرا گــذارد، تظاهركننــدگان  بــه  را در تهــران  نظــامي  حكومــت  مقــررات
اجـرا    موقـع   خود را به  طرح«دستور داد:   مقدم  رو به  كنند و سپس  جلوگيري  اجتماعات
را   عـده   از آن منظور  ولي  » دستگير نماييد.  ايم كرده  بررسي  با هم  را كه  عده  ، آن گذاشته

  انقـالب   سـران   دستگيري  بود تا به  مانده  توان  آن    در ساواك  نه  كه  نكرد، در حالي  بيان
داشتند تا مبادا   هراس  كه  رژيم  بود. بختيار و ديگر سران  چيزي  چنين  امكان  بپردازد و نه

  عنوان  فوِ به  ي دادند تا منطقهكنند، دستور   حمله  يا انبار تسليحات  سازي مسلسل  به  مردم
و   سـي »  شـود. بختيـار در كتـاب     بمباران  امكان  شود يا در صورت  اعالم  نظامي  ي منطقه
  ي در برنامـه   سـي  بـي  وگو با راديو بي و نيز در گفت»  سال  و هفت  از سي  روز پس  هفت
  گويد: ورزد و مي تأكيد مي  نكته  ، بر اين اسالمي  انقالب  داستان

در   تسليحات  ي منطقه  بود و دستور بمباران  كتبي  دادم  من  كه  دستور آخري«...  
روز و   بودند و روز به  شده  و... جمع  همافران  منطقه  بود. در اين  سازي مسلسل
  ربيعي  و به  خطر را ديدم  اين  شد. من مي  افزوده  بر تعداد آنان  ساعت  به  ساعت
بايد   ، ولي بله«داد:   او جواب.»  جا رد كرد يا نه ها را از اين شود اين مي آيا: « گفتم

، هـا مخصوصـاً    سالح  اين  اينكه  براي  دستور دادم  ايشان  به  من». دستور بدهيد
  ميليون  ده  كه  شود، جهنم  جا بمباران نيفتد... اين  مردم  دست  به  سبك  هاي سالح

در   و بعد دستور دادم  كرديم  جلسه را صورت  ... اين ، ولي داديم مي  دالر از دست
و افـراد    بود، تانك  زميني  نيروي  فرمانده  كه  اي بدره  آقاي  به  ملي  امنيت  شوراي

آنجـا    از همافر و غيرهمافر كـه   افراد اعم  بدهد به  وقت  هم  ساعت  بفرستد يك
  كنند و هر كس  جا را ترك آن  بلندگو كه  ي وسيله و به  اعالميه  ي وسيله هستند به

  » نكرد بزنند.  ترك

  گويد: مي  باره  در اين  سي بي با راديو بي  اش در مصاحبه  وي 
در   نوشـتم   بزنيـد، مـن    كـه   دادم  سـتاد ارتـش    رئيس  را به  كاغذم  همانجا من« 

  اينكـه   هيد برايد شما دستور مي: « و گفتم  ربيعي  جلوي  ، انداختم امنيت  شوراي
  راه  كـه   همافربـازي   و ايـن   اونجـا داريـم    كـه   چيزهايي  و اين  سازي اسلحه  اين



و   است  نظامي  ي اينجا منطقه  ، شما بگوييد كه نرسه  بدي  جاي  يك  انداختيد، به
اگـر از اونجـا دور     بدهيـد كـه    فرصت  ساعت  يك  مردم  و بلندگو به  با تراكت

   جوابش  مرد با منه  هم  كنيد. هر كي  را بمباران  سازي مسلسل  منطقه  نشدند، اين
  » او اينكار را [ نكرد.  ] ولي

  : كه  اين  كند به مي  را متهم  باغي قره  ژنرال  زمينه  او در اين 
مخصوصـاً،    از هـايزر و از فردوسـت    كـه   هـم   بـاغي  ماجرا مسلماً قره  در اين« 

بعـد از    سـه   سـاعت   كـرد و وقتـي   مي  را بازي  خودش  ش، نق گرفت دستور مي
  بـه «گفتنـد:  » ؟ اجرا شـد يـا نـه     طرح  اين: « پرسيدم  از ستاد كل  من  شب  نصف
  .»  است  برخورده  اشكال

  اينكـه   به  گويد با توجه كند و مي مي  را تكذيب  موضوعي  ، چنين باغي قره  ژنرال  ولي 
  از نيمـه   سـازي  مسلسـل   به  مردم  ي زظهر برگزار شد و حملهبعدا  شش  در ساعت  جلسه
  شـده   مطـرح   امنيـت   شـوراي   ي در جلسه  توانست نمي  موضوعي  شد، چنين  شروع  شب

  را هـم   بـاغي  قره  به  كردن  بر تلفن  بختيار مبني  اظهارات  پاياني  قسمت  باشد. او همچنين
  داده  هـم   فرمـاني   اگـر چنـين    از آنكـه   غافـل   ولي  كند.  رد مي  شدت  و به  كرده  تكذيب

،  بود يـا ربيعـي    اي بدره  از اينكه  دستور فارغ  اين  مخاطب  نبود چرا كه  شد، اجراشدني مي
، تعـداد   مـاه  بهمـن   و يكـم   روز بيسـت   صـبح   نبود. چرا كه  دستوري  چنين  اجراي  ياراي
  امر برقرار بود و طوري  بودند و اين  پيوسته  و مردم  همافران  به  زميني  از نيروهاي  زيادي
  ـ از فرمانـدهان    سـپهبد صـانعي    بود كـه   پاشانده  دستور راـ از هم  ـ مجري زميني  نيروي
  گوشزد كرد:  باغي قره  به  طور رسمي  به  ماه  بهمن  و دوم  ـ روز بيست  زميني  نيروي

  بـه   ، خواسـتم  تيمسـار دارم   بـه   و ارادت  ودمب  زيردست  اينكه  علت  به  من«...  
  زمينـي   ما در نيـروي   تا صبح  ديشب  اينكه  به  با توجه  كه  تيمسار برسانم  عرض
  تيمسـار روي   كـه   كنم  تيمسار عرض  ، به كرديم مي  را بررسي  و وضعيت  بوديم
  » نفرماييد.  حساب  زميني  نيروي

شد.   تهران  ها به نيرو از شهرستان  خواستار اعزام  ارتشتارانستاد   بود كه  علت  اين  به 



  اسـتان   مردم  نيرو با رشادت  بود. اين  كرمانشاه ٨١  لشگر زرهي  نيروها، اعزام  از اين  يكي
  تهـران   بـه   ، از حركت تبريزي  اهللا سيداسداهللا مدني شهيد بزرگوار، آيت  رهبري  به  همدان

از   گـردان   شود، يـك   اعزام  تهران  به  كمك  قرار بود براي  كه  نيروهايياز ديگر   بازماند. 
  را بـر آنـان    راه  سـنگي   سـراي  در كاروان  ماند و مردم  نيز ناكام  آن  كه  بود   لشگر قزوين

  كردند.  ممانعت  بستند و از حركت
  تهديـدهاي   نـا بـه  اعت بـي   بودند، مـردم   شده  مستأصل  چنين  شاه  نيروهاي  در حاليكه 
  رژيـم   بـا نيروهـاي    مقابلـه   بـه   بر دسـت   ها حضور داشتند و سالح ، در خيابان شاه  رژيم
شد، تسـخير    اشاره  پيش  بود، چنانچه  انقالبيون  از اهداف  كه  از نقاطي  پرداختند. يكي مي

  مـردم   رد يورش، مو شب  مركز در اواسط  بود. اين  رژيم  يا انبار تسليحات  سازي مسلسل
مركـز    آن  بـه   مـردم   از هجـوم   ، اينگونـه  تلفنـي   در تماس  و ارتشبد طوفانيان  قرار گرفت

  داد:  گزارش
و   شـده   جمـع   سازي مسلسل  در اطراف  شب  از اواسط  كه  زيادي  جمعيت«...  

انـد. عناصـر    كـرده   سـازي  مسلسـل   بـه   تيراندازي  به  كردند، شروع مي  تظاهرات
  چـون   هستند، ولـي   مقاومت  مشغول  هستند، اگر چه  كمي  ي آنجا عده  گهبانين

  تجـاوز، نگهبانـان    هسـتند در صـورت    هم  و مسلح  زياد است  مهاجمان  ي عده
  مـأموران   اسـت   نماينـد. الزم   از آنها جلـوگيري   زيادي  مدت  نخواهند توانست

  » شوند.  تقويت  سازي مسلسل  نگهباني

پيـدا نكردنـد.     اي خواسـتند، چـاره    ياري  نظامي  از نيروهاي  و بختيار هرچه  باغي قره 
  نيـروي   و در رأس  داشـت  را بر عهده  تهران  نظامي  فرمانداري  معاونت  كه  تيمسار رياحي

  ايـن   در جيـب   دستگير شد و مـردم   مردم  بود، توسط  پرداخته  با مردم  درگيري  به  نظامي
ــ  ١بـود:    قيد شده  در نامه  جمله  را پيدا كردند. از آن  ارتش  كاري  ي ، برنامه تشار  ژنرال

  قـدرت   ] ها [  بايد با تمـام    ـ وزارتخانه٢شوند.   حفظ  بايد با قدرت  راديو و تلويزيون
  هـا بايـد بـه    ــ كالنتـري  ٤باشـند.    داشته  كامل  آمادگي  ضربت  هاي ـ گروه٣شوند.   حفظ
  داشـته   كامـل   هـا آمـادگي   سـربازخانه   در داخل  احتياط  هاي ـ يگان٥شوند.   حفظ  شدت



  ، بايد بـا شـدت   بكنيم  ـ اگر قرار شد عملي٧شوند.   مراقبت  خلق  هاي ـ چريك٦باشند. 
  بـاغي  نبود. قره  اقدام  اين  را ياراي  ارتش  ولي  در حد اعال باشد.   ـ آمادگي٨.  دهيم  انجام
  بـه   اميدش  اينگونه  ، به پنداشت مي  سازي از مسلسل  دفاع  هاي از گزينه  را يكي  رياحي  كه

  او نيز ناكام  هوانيروز ـ شد كه   خسروداد ـ فرمانده   دامان  به  شد و ناچار دست  بدل  يأس
شـكافتند و    نقطـه   را از پـنج   ارتش  تسليحات  ، ديوار شرقي و كلنگ  با ديلم  ماند و مردم

بيشتر از   افتاد و مردم  مردم  دست  به  شاه  رژيم  انبار تسليحات  بود كه  ندميده  ز آفتابهنو
هـا بـود. در    بود، كالنتـري   مدنظر انقالبيون  كه  ديگر از مناطقي  يكي  شدند.   مسلح  پيش
  ميـدان   ، كالنتري شانزده  هاي كالنتري  شد كه  ، مشخص ماه بهمن  و دوم  روز بيست  صبح

تسـخير    هفـت   و كالنتـري   دوازده  ، كالنتري يازده  كوكاكوال، كالنتري  ، كالنتري بهارستان
  هـا بودنـد. كالنتـري    تسخير ديگر كالنتـري   در پي  سالح  انواع  به  مسلح  اند و مردم شده

  د. شـ   آنجا، تسـليم   به  چند نارنجك  ها بود، با پرتاب كالنتري  ترين از مقاوم  كه  چهاردهم
مـأمور تسـخير     از امـام   اسـتقبال   ي كميتـه   روزهـا از طـرف    آن  كـه   دوست رفيق  محسن
  ضـعف   ي دهنده نشان  دهد كه مي  آباد ارائه دولت  از تسخير پادگان  ها بود، روايتي كالنتري
  گويد: ديگر بود. او مي  از سوي  انقالب  نيروهاي  و قوت  از سويي  شاه  عوامل

  . آن كـرديم  را شـنود مـي    ساواك  ، مكالمات با آن  كه  داشتيم  سيم بي  كما ي«...  
  بـود و مكالمـات    شهيد محمد بروجـردي   هاي از دسته  يكي  دست  سيم روز بي
  مـدام   پاسـگاه   كرد. مسـئول  را شنود مي  منطقه  آباد و فرمانده دولت  پاسگاه  ميان
.»  خطر بده  اعالن: « گفت مي  منطقه  فرمانده و» آيند دارند مي  مردم«كرد:  مي  اعالم

».  كـن   تيرانـدازي : « گفـت   منطقه  فرمانده» رسيدند.  مردم: « گفت مي  بعد مسؤول
شد و فريـاد كشـيد:     عصباني  پاسگاه  مسؤول  تا اينكه  داشت  دستورها ادامه  اين

كـرد    و شروع  دهي دستور مي  و مدام  اي خود نشسته  ، در اتا امن احمق  مرتيكه«
  مـردم   تصـرف   بـه   پاسـگاه   ، تـا اينكـه   مافوقش  به  و ناسزا گفتن  دادن  فحش  به

  » درآمد.

نيـز    دادنـد و آنـان   دستور مـي   زيردستانشان  ، به فرماندهان  ، در حاليكه ترتيب  اين  به 



  بـه   انقالبـي   سـلح م  شد، مردم نمي  آنها داده  به  كردند و جوابي  كمك  نيرو، درخواست بي
  شـهري   و پاسگاه  ، كمتر كالنتري صبح  هشت  ها را تسخير كردند. ساعت كالنتري  راحتي
  شاهنشـاهي   ارتش  ، براي ترتيب  اين  باشد و به  درنيامده  تسخير مردم  به  در تهران  بود كه
  بود.   نمانده  باقي  جز تسليم  راهي
  
   انقالب  روزيو پي  ارتش  بيطرفي  ـ اعالم ٥ 
  ارتشـتاران   ستاد بـزرگ   شوراي  ي جلسه  برگزاري  به  باغي ، ارتشبد قره ترتيب  اين  به 

  را بـه   جلسـه   ، فكـر تشـكيل  »صـد روز آخـر  »  در كتـاب   كرد. محمود طلـوعي   مبادرت
دفتـر    ـ رئـيس    ارتشبد فردوسـت «گويد:  داند و مي مي  فردوست  ارتشبد حسين  ي توصيه
  بـه »  كـرده  نمـي   دخالـت   حـوادث   در جريـان   لحظـه   ظاهراً تا اين  ـ كه   اطالعات  ي ويژه
  و رؤسـا و مسـئوالن    و معاونان  با حضور فرماندهان  اي جلسه  تشكيل  ي توصيه  باغي قره

  جلسـه   برگـزاري   پيشـنهاد بـه    آن  نيـز طبـق    باغي قره  دهد كه را مي  مختلف  هاي قسمت
  ايـن   بـه   يـك   هـيچ   فردوست  و نه  باغي قره  نه  كه  است در حالي  اين  . ورزد مي  مبادرت
دهد.  نمي  ارائه  موضوع  اين  به  راجع  نيز سندي  كنند و محمود طلوعي نمي  اشاره  موضوع

  دهد: مي  شرح  را اينگونه  ستاد ارتشتاران  شوراي  ي جلسه  ، برگزاري باغي قره
  از اوضـاع   يـافتن   و اطـالع   نظـامي   مقامات  به  تلفني  ايه از تماس  ] پس«...   

  نرسـيدن   علـت   بـه   كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  و بررسي  از بحث  نيروها [ و پس
  اطالعـات   ، نداشـتن  و در نتيجه  ستاد بزرگ  مركز فرماندهي  به  كامل  گزارشات

  در جريـان   ستاد بزرگ ، شاهنشاهي  مسلح  نيروهاي  خصوصي  از وضعيت  كافي
نيروهـا    واقعي  ستاد در جريان  اينكه  و براي  آنها نيست  حقيقي  وضعيت  آخرين

و   شـان  و معاونـان   فرماندهان  است  قرار بگيرد، الزم  نظامي  هاي و ساير سازمان
  ، بـه  سـتادي   شوراي  يك  تشكيل  را براي  و ادارات  ارتشي  هاي سازمان  يرؤسا 
  .»  كنيم  دعوت  ارتشتاران  بزرگستاد 

دسـتور فـوِ را     نظـامي   نيروهاي  و معاونان  فرماندهان  به  دفتر ستاد ارتشتاران  رياست 



  فوِ با حضور افراد زيـر تشـكيل    ي ، جلسه صبح  ي دقيقه  و سي  ده  كرد و در ساعت  ابالغ
  شد:
   ارانارتشت  ستاد بزرگ  ـ رياست  باغي قره  ـ ارتشبد عباس١ 
   ـ وزير جنگ  ـ ارتشبد جعفر شفقت٢ 
   اطالعات  ي دفتر ويژه  ـ رياست  فردوست  ـ ارتشبد حسين٣ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  ـ جانشين  حاتم  ـ سپهبد هوشنگ٤ 
  و امنيـت   اطالعـات   سـازمان   وزير و رئـيس  نخست  ـ معاونت   ـ سپهبد ناصر مقدم٥ 

  ) كشور (ساواك
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  ـ مشاور رئيس  نائيني  نجيمي  ليـ سپهبد عبدالع٦ 
  كشور  ژاندارمري  ـ فرمانده  محققي  ـ سپهبد احمدعلي٧ 
   شاهنشاهي  زميني  نيروي  ـ فرمانده  اي بدره  ـ سپهبد عبدالعلي٨ 
   شاهنشاهي  هوايي  نيروي  ـ فرمانده  ربيعي  ـ سپهبد اميرحسين٩ 
   شاهنشاهي  دريايي  نيروي  ـ فرمانده  اللهي حبيب  دينال ـ درياساالر كمال١٠ 
   جنگ  وزارت  پارلماني  ـ معاون  نائيني  ـ سپهبد عبدالمجيد معصومي١١ 
   شاهنشاهي  زميني  نيروي  لجستيكي  ـ معاون  ـ سپهبد جعفر صانعي١٢ 
   هنشاهيشا  دريايي  نيروي  فرمانده  ـ جانشين  زاده ـ درياساالر اسداهللا محسن١٣ 
   شاهنشاهي  زميني  نيروي  پرسنلي  ـ معاون  جهانباني  ـ سپهبد حسين١٤ 
   شاهنشاهي  زميني  نيروي  ي و برنامه  طرح  ـ معاون  ـ سپهبد محمد كاظمي١٥ 
   ارتش  ـ سرلشگر كبير ـ دادستان١٦ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  پنجم  ي اداره  آذر ـ رئيس بخشي  ـ سپهبد خليل١٧ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  سوم  ي اداره  ـ رئيس  نوري محمد خواجه ـ سپهبد علي١٨ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  دوم  ي اداره  افشار ـ رئيس  ـ سرلشگر پرويز اميني١٩ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  هفتم  ي اداره  ـ رئيس  ـ سرلشگر محمد فرزام٢٠ 



   ارتشتاران  ستاد بزرگ  چهارم  ي اداره  ـ رئيس  پژمان  ـ سپهبد جالل٢١ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  يكم  ي اداره  رئيس -  الريجاني  رحيمي  ـ سپهبد موسي٢٢ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  ـ سپهبد ناصر فيروزمند ـ معاون٢٣ 
   شاهنشاهي  زميني  نيروي  عمليات  ـ معاون  بري خلعت  ـ سپهبد امير فرهنگ٢٤ 
    زميني  نيروي  هواپيمايي  هر خسروداد ـ فرماندهـ سرلشگر منوچ٢٥ 
   ارتشتاران  ستاد بزرگ  آجوداني  ـ رئيس  آبكناري  ـ سپهبد محمد رحيمي٢٦ 
  .   ارتش  مالي  بازرسي  ي اداره  ـ رئيس  وكيلي  ـ سپهبد رضا طباطبايي٢٧ 

  كـه   اسـت   شده  برده  نيز اسم  ديگر ارتش  بر افراد فوِ، از ديگر فرماندهان  عالوه  البته 
  ي باشد. جلسـه   داشته  صحت  رسد چندان نظر نمي  به  حضور داشتند، ولي  جلسه  در اين

  علـت   به  فردوست  حسين  قول  به  در حاليكه  ارتشتاران  ستاد بزرگ  فوِ در اتا كار رياست
  بـه   بـاغي  شـبد قـره  شـد و ارت   تشكيل  بودند،   سرپا ايستاده  از حاضران  جا، برخي  تنگي
  بـه   اشـاره   و ضـمن   كشور پرداخت  و رخدادهاي  اتفاقات  تشريح  به  جلسه  رئيس  عنوان

  ، شـدت  همـافران   بـه   مردم  و پيوستن  تپه در دوشان  و گارد شاهنشاهي  همافران  درگيري
و   ظهر بيستبعداز  ي دقيقه  چهار و سي  آمد و شد از ساعت  منع  ها، اعالم درگيري  يافتن
  اوضـاع   تشـريح   به  تا هر يك  خواست  و از فرماندهان  نظامي  ، از نيروهاي ماه بهمن  يكم

امـر خـود در     تحـت   نيروهـاي   از عجز و نـاتواني   از فرماندهان  كشور بپردازند. هر يك
  امنيـت  و  اطالعـات   سازمان  نابسامان  از اوضاع  ساواك  گفتند. ابتدا رياست  بحران  كنترل

كـرد    را تشـريح   زميني  نيروي  نابسامان  اوضاع  اي سپهبد بدره  و سپس  گفت  كشور سخن
را   زمينـي   نيـروي   روي  نكردن  بر حساب  خود مبني  حرف  سپهبد صانعي  زمينه  و در اين

  يحتشـر   بـه   ربيعـي   از آن  بود. پـس   ستاد گفته  رياست  به  ماه بهمن  و يكم  بيست  شب  كه
  كـرده   ستاد شـركت   كار در شوراي  با لباس  . او در حاليكه پرداخت  هوايي  نيروي  اوضاع

،  تيرانـدازي   علـت   به  كه: « گفت  ماه بهمن  و يكم  بيست  شب  اتفاقات  از تشريح  بود، پس
  و بـه   بسـيار بـدي    با وضع  هم  و اآلن  بودم  زنداني  هوايي  نيروي  فرماندهي  در پست  من



و در   كـوپتر برسـانم   هلـي   به  فرماندهي  ساختمان  پشت  خود را به  توانستم  خزيده  حالت
  پـس » كردنـد....  مي  تيراندازي  اطراف  هاي بام دائماً از پشت  ، چون كنم  شركت  جلسه  اين

كـرد    امر خود را تشريح  تحت  نيروهاي  ـ اوضاع   ژاندارمري  ـ فرمانده   ، محققي از ربيعي
  مـأموران   اسـت   سـاعت   و هشـت   چهـل : « گفـت   نيروهـايش   آشـفتگي   عمق  ي و درباره
در   سـتاد ژانـدارمري    ، به نگهبان  و سربازان  قرارگاه  گروهان  اند از آنجا غذا براي نتوانسته
  و امينـي   هـا گفـت   نيز از تسخير كالنتري  نوري  سپهبد خواجه». اسفند بياورند ٢٤  ميدان

از   شورا رسانيد. پـس   اعضاي  اطالع  را به  سپه  در ميدان  مركز پليس  شار، تسخير شدناف
  و خواسـتار كنـار كشـيدن     را در اختيار گرفت  تريبون  ، سپهبد خاتم حاضران  ايراد بيانات

  : گفت  شد. وي  ارتش  طرفي بي  و در واقع  از مداخالت  ارتش
  خصوصي  وضعيت  آخرين  به  كنيد، با توجه مي  مالحظه  تيمساران  طوريكه  به« 

  ارتـش   دانـيم  مي  همه  كه  عللي  اند، به كرده  نيروها تشريح  فرماندهان  ها كه يگان
قادر   شان ا ظهار فرماندهان  نيروها بنا به  كه  است  قرار گرفته  خاصي  در موقعيت

  انـد و بنـا بـه    بـرده   شريفت  حضرت ديگر اعلي  نيستند. از طرف  عملي  انجام  به
.  اسـت   امور كشور تعطيـل   كه  هاست كنند، ماه نمي  وزير مراجعت اظهار نخست

  اند كه داده  نشان  هم  ملت  . تمام است  اسالمي  جمهوري  خواهان  اهللا خميني آيت
...  بختيــار هــم  هســتند، آقـاي   اســالمي  و خواســتار جمهـوري   طرفـدار ايشــان 

در   نـدارد... اخـتالف    مـردم   بين  طرفداري  كند، ولي  اعالم  ريخواهد جمهو مي
بگيرد.   صورت  و چگونه  كي  ي وسيله  در كشور به  جمهوري  اعالم  كه  است  اين

  و اعالم  خود را كنار كشيده  ... ارتش آمده  پيش  موارد كه  از اين  در كشور تركيه
  در ايـن   كـه   اسـت   ايـن   شـنهاد مـن  كنـد. پي  نمي  دخالت  در سياست  است كرده

  ». ننمايد  ، مداخله خود را كنار كشيده  ارتش،   هم  سياسي  ي مناقشه

  حاضـر در جلسـه    از ديگـر اعضـاي    فردوست  ارتشبد حسين  كه  است در حالي  اين 
و   از بحـث   پـس   شـد.    او داده  از سـوي   ارتـش   طرفي بي  پيشنهاد اعالم  كند كه ادعا مي

يكـديگر    عليـه   جلسـه   در آن  ، دو گروه و موافق  مخالف  و صحبت  زمينه  در اين  ررسيب



  طرفـي  بي  و... خواستار اعالم  و فردوست  سپهبد خاتم  رهبري  به  گرفتند. گروهي  موضع
با بختيار بودند.   همبستگي  اعالم  منوچهر خسروداد، خواهان  ديگر چون  بودند و گروهي

در   حضـرت  اوامـر اعلـي    به  با توجه»  كه  شاه  قول  اين  از گوشزد كردن  پس  وهدو گر  اين
،  در نهايـت » نظـر باشـد    وحـدت   كـه   بهتـر اسـت    ارتـش   تماميـت   وحـدت   مورد حفظ

ارتشـبد    دادنـد.    رأي  ارتـش   طرفـي  بـي   اتفـا آرا بـه    حاضـر بـه    شد. اعضاي  گيري رأي
  تعلـل   ارتـش   طرفـي  بـي   بـه   دادن  از افراد حاضر در رأي  برخي  اعتقاد دارد كه  فردوست

  گويد: مي  زمينه  شد. او در اين  حل  موضوع  اين  من  با وساطت  كردند، ولي
  و بحـث   شده  تشكيل  كميسيون  اين  از صبح: « كرد و گفت  من  رو به  باغي قره« 

ـ   از بختيار حمايت  آيا ارتش  كه  است  بر سر اين و   موافـق   ؟ نظـرات  ا نـه كند ي
  كميسـيون   ، لذا اعضـاي  نشده  مشخص  نظر كميسيون  و تا كنون  هست  مخالف

  نيـروي   (فرمانـده   اي بـدره » كنيـد.   خواستند تا شما بياييد و نظر خود را اعـالم 
» در اختيـار داريـد؟    اي عده  چه: « كردم  بود. از او سؤال  نشسته  ) كنار من زميني
  كـم   است  ممكن  اند كه زياد نشده  لحظه  تا اين  نفر بودند كه ٧٠٠  صبح: « گفت
  اي بدره» داريد؟  خيالي  مگر چه: « . پرسيدم كردم  ديگري  از اوسؤال» باشند.  شده
،  كنـيم   ها دفـاع  از سربازخانه  اگر ما بتوانيم«و افزود: »  خيال  ، كدام نه«داد:   پاسخ
خـود را    آرامـش   ، ولي است  نگران  خيلي  بود كه  شخصم» .  ايم كار كرده  خيلي

  دقـت   بود، به  نشسته  اي بدره  راست  سمت  كه  كرد. سپهبد ربيعي مي  كامالً حفظ
اگـر آمريكـا بخواهـد      دهـم  مـي   احتمـال   كرد (مـن  مي  گوش  من  هاي حرف  به

  اد و امينـي آنها خواهد بـود). خسـرود    يك  ي شماره  بكند، او خودش  كودتايي
  حاضـران   بـه   خطـاب   داشتند. سـپس   توجه  من  هاي حرف  به  افشار نيز با دقت

از   اسـت   عبـارت   آن  ي و وظيفه  كرده  را مشخص  ارتش  ي ، وظيفه قانون: « گفتم
  ارتـش   ي و در وظيفه  متجاوز بيگانه  ارتش  در مقابل  ايران  از مرزو بوم  حفاظت
  موافـق   كـه   كنـد، لـذا تيمسـاراني     پشـتيباني   وزير هم ز نخستا  كه  نشده  نوشته

:  گفـت   سـپهبد خـاتم    بلند كردند. سـپس   همه». خود را باال كنند  هستند، دست



  امضاي  شود و به  بود، تصحيح  اگر نظراتي  كند كه  بنويسد و قرائت  لطفاً مطلبي«
  »برسانيد....  اعضا كميسيون

  » امضا كردند.  بودند و...همه  موافق  كرد و همگي  قرائت و  را نوشت  متن  خاتم 

شـد.    تصـويب   ارتشـتاران   سـتاد بـزرگ    در شـوراي   ارتش  طرفي بي  وسيله  اين  و به 
  بود:  صورت  اين  به  تصويبي  ي اعالميه

و   را داشته  كشور عزيز ايران  و تماميت  از استقالل  دفاع  ي وظيفه  ايران  ارتش« 
،  قـانوني   هاي از دولت  با پشتيباني  است كرده  سعي  داخلي  هاي در آشوب  نونتاك
اخيـر كشـور،     تحـوالت   بـه   دهد. بـا توجـه    انجام  نحو احسن  را به  وظيفه  اين

  مـاه   بهمـن   و دوم  روز بيسـت   ي دقيقه  و سي  ده  در ساعت  ارتش  عالي  شوراي
و   از هـرج   جلـوگيري   بـراي   شد كه  گرفته  يماتفا آرا تصم  و به  تشكيل،  ١٣٥٧
]    اعـالم   فعلي  سياسي  خود را در مناقشات  طرفي تر، بي بيش  و خونريزي  مرج

  خـود مراجعـت    هاي پادگان  به  شد كه  دستور داده  نظامي  هاي يگان  كند [  و به
  ايـران   پرسـت  نو ميه  و نجيب  شريف  ملت  پشتيبان  هميشه  ايران  نمايند. ارتش

  پشـتيباني   قدرت  با تمام  ايران  شريف  ملت  هاي و خواهد بود و از خواسته  بوده
  » نمايد. مي

و مقـرر    اعضـا، تكميـل    ي كليه  از امضاي  بعدازظهر پس  يك  در ساعت  اعالميه  اين 
از   پـس   يبـاغ  شـود. قـره    رسـيده   مـردم   عمـوم   اطـالع   و به  گرفته  شد تا با راديو تماس

. او  اسـت   بختيار منكر آن  بود كه  در حالي  كرد. اين  ، بختيار را مطلع اعالميه  اين  تصويب
  گويد: مي  باره  در اين»  سال  و هفت  از سي  روز پس  و هفت  سي«در 

  اينجـا جمـع    ارتش  امراي  گفت  من  به  تلفن  پاي  باغي ، قره صبح  ده  ساعت«...  
  شـايد يـك    كـه   فكر كردم  اول  كنند... من مي  صحبت  ارتش  به  راجعاند و  شده

  بكننـد. از يـك    نظـري   خواهند تبـادل  مي  با هم  طور عادي  باشد و به  مشورتي
  كـه   هـايي  و جـز كميسـيون    جنگ  عالي  جز شوراي  به: « امر پرسيدم  متخصص
، آيـا   هسـتم   آن  رئيس  منخود   كه  ملي  امنيت  دارند و شوراي  خاص  مأموريت



  كه  مرا فراگرفت  سوءظن». خير«گفتند: » ؟ ديگر نيز هست  قانوني  هاي كميسيون
  اطـالع   من  به  بود كه  يازده  . ساعت نيست  قانوني  هستند كه  كاري  اينها مشغول
از   سـاعت   تا آن  و من  ارتش  طرفي بي  ي اعالميه  ، يعني صادر شده  دادند اعالميه

  .»  ماجرا خبر نداشتم  اين

دانـد،   مـي   سـتاد را غيرقـانوني    شواري  تنها تشكيل  گذارد و نه پا را فراتر مي  او حتي 
  گويد: برد و مي مي  را زير سؤال  طرفي بي  اصل  بلكه

  منـافع   بود، برخالف  ارتش  حيثيت  بود، برخالف  قانون  برخالف  آن  تشكيل«... 
و   كـي   بـين   طرفـي  ، بـي  طـرفم  بـي   تواند بگويد مـن  نمي  رتشا  كشور بود. يك

  ». ؟... كي

  طرفي بي  ي و نيز تأييد اعالميه  دولت  رئيس  از اطالع  باغي قره  كه  است  در حالي  اين 
  گويد: كند و مي مي  خود نقل  او در خاطرات  از جانب

  بـود، بـه    زظهر گذشـته بعـدا   يـك   از سـاعت   چند دقيقـه   كه  موقع  در اين«...  
شد. در   تمام  اآلن  فرماندهان  شوراي  ي جلسه  اظهار كردم  زده  وزير تلفن نخست

ها  آن  و امكانات  مسلح  نيروهاي  وضعيت  ي درباره  و بررسي  از بحث  شورا پس
  و چهار ساعت  ، در بيست خصوص به  تهران  كشور و وقايع  حوادث  و همچنين
شـد.    گرفتـه   سياسي  در مناقشات  ارتش  طرفي بي  بر اعالم  ار تصميماجب اخير، به
  طرفي بي  ي اعالميه  داشت  راديو و تلويزيون  سرپرست«بختيار اظهار نمود:   آقاي
خواهـد.   مي  پخش  ي و اجازه  است  دستش  خواند. گوشي مي  من  را براي  ارتش

كـرد:    و بعد اضافه» را تأييد بكنيد  صدور اعالميه  تيمسار صحت  كه  منتظر بودم
  » نمايند.  پخش  كه  دهم دستور مي  اآلن«

  ي تنهـا نقطـه    اميد و در واقع  ترين عمده  كه  ارتش  طرفي بي  ي ، اعالميه ترتيب  اين  به 
شـدند.    آگـاه   از آن  شد و مردم  بود، خوانده  پهلوي  سلطنت  در حفظ  و شاه  غرب  اتكاي
، چـرا   نداشت  بر سير انقالب  نيز تأثيري  آن  نكردن  اعالم  بود كه  در حالي  ماتتصمي  اين
هـا و   و پادگـان   و انتظـامي   مراكـز نظـامي    ، تمـام  ارتشـتاران   از سـتاد بـزرگ    بيـرون   كه



اللهاكبر در سراسر كشور   بود و نداي  درآمده  انقالب  تسخير نيروهاي  به  ها، همه كالنتري
  وزيري ديد، از نخست مي  را برباد رفته  اميدهايش  تمام  بود. بختيار نيز كه  ز شدهاندا طنين

كـرد.    تـرك   برگشت و بي  موهوم  مقصد سرنوشتي  را به  بعد، تهران  شد و چندي  متواري
  كرد:  روايت  گونه  ، فرار خود را اين سي بي و گو با راديو بي  ها بعد در گفت او سال

  ، وقتي توانم نمي  ، من نه  كه  شد [  ديدم  اعالم  ارتش  طرفي بي  اعالم  ي] وقت«...   
رو   ديگـرون   جلوي  تونه مي  قوايي  طور بكنند، ديگر چه  اين  ها خودشون نظامي
بيـاد در    كـه   كوپتر دادم هلي  دستور يك  من  شد كه  هم  ترتيب  همين  و به  بگيره

  تا چيز خصوصي  دو سه  آمد. بلند شدم  دو ساعتحدود   كه  نظامي  ي دانشكده
» گرديد آقا؟ برمي  كي  كه: « گفت  كالنتري  ، خانم پايين  ، رفتم پايين  و رفتم  داشتم
ور  ور و آن ها سربازها اين در پله» روز.  يه  گردم برمي  ؟ ولي كي  دونم نمي: « گفتم

  يـك   يـك   . بـه  هستيم  باً در محاصرهدادند. حاال ما تقري  ها سالم اند. اين ايستاده
  تـوي   و صـد متـر بيشـتر نبـود، آمـدم       شـدم   . سـوار اتومبيـل   دادم  اينها دست
  »كوپتر بلند شد. هلي  بعد ديگه  تشريفات  اونجا همون  افسري  ي دانشكده

  سـتاد بـزرگ    شوراي  ي متذكر شد و در جلسه  آن  به  توان مي  بين  در اين  كه  اي نكته 
  دشـمني   يـا حتـي    نكردن  شد، حمايت  بيان  ارتش  فرماندهان  تك  تك  از زبان  ارتشتاران

  اجرايـي   وارد دسـتگاه   رژيـم   اپوزيسـيون   از نيروي  بختيار بود. بختيار كه  با شخص  آنان
  و هشـتم   بيسـت   بعد از كودتاي  كه  ارتش  هاي ژنرال  در ميان  بود، از ابتدا جايگاهي  شده

دسـتور    كسب  بودندـ و تحمل  كرده  عادت  از شاه  دستور گرفتن  به  ، فقط١٣٣٢  مردادماه
  اصالح  هايزر اساساً با قصد و نيت  و ژنرال  را نيز نداشتندـ نداشت  فرد ديگري  از طرف
در   و سـلطنت   شـاه   حفـظ   آمـد، چراكـه    ايران  به  ارتش  هاي بختيار و ژنرال  ميان  ي رابطه

  گمـان   ، بـه  ماهـه   يـك   از تـالش   پس  كرد. او نيز كه پيدا مي  دو امكان  اتحاد اين  صورت
و   را بهبود بخشـد، در نهايـت    بختيار و ارتش  ميان  ي رابطه  بود تا حدودي  خود توانسته

  حاصـال   داد كـه   او نيـز نشـان    بود. رفتن  كرده  را ترك  ، تهران اقدام  از آن  ناتوان  در عمل
  ارتش  هاي ژنرال  در بيانات  توان مي  وضوح  را به  و آن  است  ناممكن  بختيار و ارتش  ميان



،  ارتـش   طرفـي  بـي   ي از صـدور اعالميـه    ديـد. پـس    ستاد ارتشتاران  شوراي  ي در جلسه
صـادر    گونـه   هـا را ايـن   پادگـان   نيروها بـه   نيز دستور بازگشت  تهران  نظامي  فرماندهان

  ردند:ك
  از خـونريزي   جلوگيري  براي  در آن  كه  عظام  ها از آيات اعالميه  به  با توجه«...  

هـا و عناصـر    يگان  ي كليه  به  نظامي  اند، لذا فرمانداري فرموده  را مطرح  مسائلي
  مربوطه  هاي يگان  ، به حساس  نقاط  حفظ  ، ضمن شبانه  است  دستور داده  انتظامي
  » مايند.ن  مراجعه

  بـود و مـردم    ارتـش   در تصرف  همچنان  از مراكز نظامي  بعضي  بود كه  در حالي  اين 
كـرد،   مـي   را هـدايت   انقـالب   علـوي   ي از مدرسـه   كـه   امام  . حضرت درصدد تسخير آن

  آرامـش   بـه » هـا  پادگـان   بـه   ارتـش   نيروي  رفتن»  را در صورت  صادر و مردم  اي اعالميه
  : است  صورت  اين  به  اعالميه  اين  رد. متنك  دعوت

  خواسـت   بـه   كـه   ، اكنـون  تهـران   آگـاه   و برادران  ، خواهران ايران  شجاع  ملت« 
  دخالت  و عدم  نشيني عقب  ارتش  و نيروي  است  نزديك  پيروزي  خداوند متعال

  اعـالم   ترا از ملـ   خودشـان   ، ابـراز و پشـتيباني   را در امـور سياسـي    خودشان
  آمـادگي   حفـظ   و عـين   از اوضاع  مراقبت  با كمال  عزيز و شجاع  اند، ملت كرده
انـد،   خود رفتـه   هاي پادگان  به  ارتش  نيروي  كه  ، در صورتي احتمالي  دفاع  براي

و   سـوزي  بخواهنـد بـا آتـش     نماينـد. اگـر اخاللگـران     را حفـظ   و نظم  آرامش
  آگـاه   شـان  و انسـاني   شرعي  ي وظيفه  را به  آورند، آنان بار  به  فاجعه  خرابكاري

  شـود و بـه    ملـت   حرمـت   هتـك   كارهـا موجـب    قبيل  گردانند و نگذارند اين
  آمد، واجب  ميدان  باز به  ارتش  نخواسته  نكنند و اگر خداي  ها حمله سفارتخانه

  از خود دفاع  نيرو و قدرت  و با تمام  كرده  ، دفع وجه  را با شديدترين  آنان  است
از   جلـوگيري   در صـورت   كـه   كـنم  مـي   اعـالم   ارتش  امراي  به  نمايند. اينجانب
را از   ، ما آنان اسالمي  ملي  قانوني  و دولت  ملت  به  آنان  و پيوستن  تجاوز ارتش

  .»  منمايي رفتار مي  با آنان  و مانند برادران  دانيم مي  را از آنان  و ملت  ملت



درآمـد. ابتـدا     انقـالب   تسخير نيروهـاي   به  راديو و تلويزيون  نكشيد كه  طول  چندي 
چهـار،    بـين   فوِالذكر [  در سـاعت   ] پيام   امام  درآمد و پيام  تسخير انقالبيون  به  جم جام
  شـد و سـپس    قرائـت   اردبيلـي   موسـوي   اهللا سـيدعبدالكريم  آيـت   بعدازظهر توسـط   پنج
راديـو در    ، ايسـتگاه  اجـرا درآمـد. همزمـان     بـه »  ايـران   اي«و سـرود    انقالبي  هاي مهبرنا

در   اهللا محالتـي  اهللا فضـل  درآمد. آيـت   اسالمي  انقالب  نيروهاي  تصرف  نيز به  سيدخندان
  گويد: مي  زمينه  اين

ـ  ربع  [  سه  راديو رسيديم  ايستگاه  به  بعدازظهر بود  ] كه  و ربع  پنج  ساعت«...  
  دستگاه  ما بود [  توانست  همراه  كه  جواني  كشيد تا  ] مهندس  طول  ساعتي  يك

  اي  خمينـي «نوار  ] سرود [    و يك  بودم  برده  نوار قرآن  يك  بيندازد. من  را راه
بـود.    و ربـع   شـش   خواندند.... ساعت مي  موقع  آن  بود كه  سرود هم  يك».  امام
اهللا  بسم: « و گفتم  كرديم  . راديو را روشن هست  سخنگو كي  نگفتم  هم  منجا  آن

  مقـدار صـحبت    .... يك است  ايران  اسالمي  انقالب  صداي  . اين الرحيم  الرحمن
آنجـا را    سـاعت   ... ما يـك  . بعد نوارها را گذاشتيم را خواندم  امام  و پيام  كرديم
بود...   ما آمده  همراه  ـ هم   سحابي  ـ برادر مهندس   سحابي  . فريدون كرديم  اداره
. دو  خوانديم مي  از حفظ  طوري  همين  خواند. گاهي ، او مي نوشتم مي  من  گاهي
  بـود كـه    و ربع  شش  ، ساعت نوار گذاشتيم  ، دو دفعه را گذاشتيم  نوار امام  دفعه
.  جم  جام  كردند به  ا را متصلو آنج» شد  گرفته  جم  جام«: كردند و گفتند   تلفن
  پيـام   اردبيلي  آقاي  ، ديديم رفتيم  وقتي  جم  جام  رفتيم  شديم  سوار ماشين  ما هم
  ». خواند... را مي  امام

بـود تـا در     خواسـته   بـود و از آنـان    كـرده   دعوت  آرامش  را به  مردم  امام  در حاليكه 
  كـه   رفـت  مي  آن  بيم  بكوشند، ولي  آرامش  ر حفظها د پادگان  به  ارتش  بازگشت  صورت
  آرامـش   بودند، درصدد سـلب   گرفته  در دست  كه  هايي ها و افراد با سالح از گروه  برخي
شـد تـا     باعث  عوامل  رسيد. اين مي  امام  به  زمينه  در اين  هم  هايي برآيند و گزارش  عموم
  را بـه   اسـالمي   انقـالب   ، پيروزي آرامش  به  مردم  دعوت  ديگر ضمن  با صدور پيامي  امام



  بود:  صورت  اين  شد، به  قرائت  از راديو و تلويزيون  كه  پيام  دهد. متن  بشارت  آنان
خداونـد    لطـف   بـه   كه  حساس  ي لحظه  ، در اين ايران  و قهرمان  مسلمان  ملت« 

از   پـس   ] را [  يكـي تعمار  اسـتبداد و اسـ    شما، سـدهاي   ي قهرمانانه  مبارزات
خـود را آشـكار     هاي ها و ميوه شما شكوفه  اسالمي  شكند و انقالب مي  ديگري

و   شما بـرادران   يك  از يك  ابراز تشكر و قدرداني  ضمن  دانم مي  سازد، الزم مي
، رشـد   گذشـته   مبارزات  شما در جريان: « نمايم  را يادآوري  ، چند نكته خواهران

  ايـن   است  الزم  از پيش  بيش  ايد و اكنون خود را آشكار كرده  و انقالبي  ياسالم
تواننـد   مـي   ايران  مسلمان  بدانند مردم  دهيد تا جهانيان  نشان  جهانيان  رشد را به

نماينـد. لهـذا از شـما      خـود را انتخـاب    سعادت  ، راه و آن  اين  قيموميت  بدون
  بشـويد و نگذاريـد آشـوبگران     و مـرج   و هرج  آشوب  اوالً، مانع  كه  خواهم مي

  بردن  و از بين  متهمين  ، مجازات سوزي ، آتش غارت  از قبيل  عملياتي  به  مغرض
  دسـت   و خصوصـي   عمومي  اموال  و اتالف  و هنري  و صنعتي  ، فني آثار علمي

افراد مفسد   دننفوذ دا  از طريق  نهضت  ي چهره  كردن  خراب  براي  بزنند. دشمن
مـا را    زند تا نهضت كارها مي  چنين  به  دست  مسلمان  ي توده  در ميان  و مغرض
  بـه   دست  هر كس  كه  كنم مي  اكيداً اعالم  قلمداد نمايد. من  و وحشيانه  ارتجاعي
خداونـد    مطـرود و در پيشـگاه    ملـت   انقالبـي   ي بزند، از جامعه  عملياتي  چنين
  ما از نظر پيروزي  هنوز انقالب  باشيد كه  داشته  . ثانياً، توجه است  مسئول  متعال

  مند است بهره  و دسايس  وسايل  از انواع  . دشمن است  نرسيده  پايان  به  بر دشمن
  هـاي  از فرمـان   و اطاعـت   و انضـباط   . تنها هشياري ماست  ها در كمين و توطئه
  بـر آب   هـا را نقـش   توطئـه   ي همـه   كـه   اسـت   اسالمي  موقت  و دولت  رهبري

گيـرد،   اسير در اختيار شما قرار مي  عنوان  به  كه  از دشمن  سازد. ثالثاً، افرادي مي
  ، بـه  اسـت   اسـالمي   سنت  كه  و آزار قرار ندهيد. همچنان  هرگز مورد خشونت

و   را محاكمـه آهـا    موقع  به  اسالمي  دولت  كنيد و البته  و مهرباني  محبت  اسيران
  و خـواهران   شـما بـرادران    ي را در مورد آنها اجرا خواهد كرد. از همـه   عدالت

  سلسـله   يـك   وارث  كـه   اسـالمي   انقـالب   موقـت   با دولت  كه  خواهم عزيز مي



  ي و قـوه   حول  نماييد تا به  ، همكاري است  فاسد گذشته  هاي دولت  هاي خرابي
مـورد    آباد و آزاد را كـه   اسالمي  يكديگر، ايران  كاريزودتر با هم  هر چه  الهي
  ».  باشد، بسازيم  ، جهانيان ي غبطه

  

  بختيار  ـ استعفاي ٦ 
  مدتش  كوتاه   يوزير  نخست  از دوران  شاپور بختيار در چند برهه  استعفاي  ي شايعه 

بـود    و ديدار با امـام   پاريس  به  شد، او خواستار عزيمت  تر گفته پيش  شد. چنانچه  مطرح
  ي كشـور نيـز شـايعه     بـه   شد. بعـد از ورود امـام    او مطرح  استعفاي  ي شايعه  موقع  و آن

  پايـاني   بختيار در روزهـاي   استعفاي  بحث  ترين شايد جدي  شد، ولي  او مطرح  استعفاي
  والمسـلمين   االسـالم  شد. حجت  مطرح  ماه  بهمن  و دوم  تا بيست  بيست  ، يعني صدارتش

  عنـوان   اسـتعفا بـه    ـ از ايـن    وقـت   انقـالب   شوراي  ـ از اعضاي   رفسنجاني  اكبر هاشمي
  گويد: مي  كند، ولي بختيار ياد مي  دوم  استعفاي

او (بختيار)   از طرف  نهايي  ي امضا شده  متن  بعدها، هيچ  روزها و نه  آن  نه  من« 
  ».  استعفا نديدم  عنوان  به

  اسـتعفاي   بـاغي  قـره   و ژنرال  اميرانتظام  و نيز عباس  سيدجوادي  اصغر حاج علي  ولي 
  گويد: مي  باره  در اين  اميرانتظام  كنند. عباس تأييد مي  ماه بهمن  و دوم  بختيار را در بيست

در   پيشـنهاد كـردم    شد... من  بختيار مطرح  استعفاي  ، بحث بهمن  سوم  ي هفته« 
. قرار شد  باشيم  داشته  و ناصر مقدم  باغي با حضور ارتشبد قره  اي جلسه  باره  اين

  در كـاخ   و من  با حضور سحابي  مشترك  اي ، جلسه ماه  بهمن  عصر روز نوزدهم
  فوِالذكر [  برگزار شود. در آن  هاي ] و با حضور بختيار و ژنرال   وزيري نخست
هـا و   خشـونت   خواستار پايـان   و مقدم  يباغ ها قره از ژنرال  دكتر سحابي  جلسه

قوا در اختيار بختيار هسـتند...    با تمام  آنها تأكيد كردند كه  ها شد، ولي درگيري
بگيـرد و قـرار شـد فـردا       و قـاطعي   صـريح   كرد تصميمات  قبول  بختيار سپس

  بهمـن   م. بيسـت  بروم  ديدنش  به  اش استعفانامه  تحويل  براي  ) من ماه بهمن  (بيستم



)  ماه بهمن  و دوم  روز بعد (بيست  به  را موكول  و او آن  كردم  بختيار تلفن  ، به ماه
  امروز ساعت  كه  گفت  من  به  بازرگان  ، مهندس ماه بهمن  و دوم  كرد. روز بيست

خواهـد كـرد. در     تقديم  جفرودي  را در منزل  اش بعدازظهر بختيار استعفانامه ٤
  ، عبدالحسـين  ، جفـرودي  بـاغي  برگزار شد، قـره   جفرودي  در منزل  هك  اي جلسه
  كـه   منتظر ورود بختيـار بـوديم    و... حضور داشتند. همه  و يداهللا سحابي  خليلي
  ، ولـي  نيسـت   آمـدن   بـود قـادر بـه     كـرده   زد و... اعـالم   او زنگ  از مدتي  پس

را آورد.   آمد و اسـتعفانامه   رديف  از مدتي  را خواهد فرستاد. پس  اش استعفانامه
نـزد    پـاكنويس   را براي  آن  از اصالح  كرد... پس  را دريافت  آن  بازرگان  مهندس

را بـا    شـده   اصالح  متن  را برد و بعد از مدتي  دكتر بختيار فرستادند. قاصد پيام
  ».  كرديم  را ترك  داد و ما جلسه  بازرگان  مهندس  خود آورد و به

  تأييـد مـوارد يـاد شـده      او برگزار شد، ضـمن   در منزل  جلسه  كه  جفرودي  دسمهن 
  از اهالي  اي عده  در جمع  بازرگان  مهندس  خواست  به  يداهللا سحابي  مهندس  گويد كه مي

  ايـن   امروز روز سرنوشـت   بود كه  ـ گفته   جفرودي  مسكوني  منزل  ي آبادـ منطقه سلطنت
  و خـواهش   هست  درش  مهمي  ي جلسه  ) هم جفرودي  (منزل  خانه  ينو ا  است  مبارزات

را   ، حاضران جلسه  اين  تشريح  نيز ضمن  باغي قره  دور شوند. ژنرال  خانه  از حول  كنم مي
ـ    بازرگـان   ـ مهندس   تهران  دانشگاه  سابق  ـ رئيس   كند: دكتر سياسي مي  معرفي  گونه  اين

ـ وزيـر     شـناس  حق  ـ مهندس   دانشگاه  ـ استاد سابق   يداهللا سحابي ـ   وزير موقت نخست
، خـود   اميرانتظـام   ـ عبـاس    فنـي   ي دانشـكده   سـابق   ـ رئيس   خليلي  ـ مهندس   راه  سابق
  بختيـار، مهنـدس    اسـتعفاي   بر طـرح   عالوه  جلسه  . در اين جفرودي  و مهندس  باغي قره

  هـم   بـاغي  قـره   شد و در عـوض   موقت  از دولت  ارتش  خواستار حمايت  بازرگان  مهدي
  شد.   مراكز نظامي  به  مردم  نكردن  خواستار حمله

  

  نو   ـ آغاز روزي ٧ 
  تلويزيوني  ، در سخنراني موقت  وزير دولت نخست  عنوان  به  بازرگان  مهدي  مهندس 



  ، خواستار حملـه  اسالمي  انقالب  پيروزي  تبريك  ، ضمن١٣٥٧  ماه بهمن  و سوم  در بيست
  : شد و گفت  نظاميان  به  مردم  نكردن

  پرپيچ  امروز در راه  كه  ايران  مبارز و مسلمان  ملت  به  وسيله  اين  به  خوشوقتم« 
  بيسـت   مورخ  ي اعالميه  خود با شنيدن  بخش نجات  انقالب  ي و پر گردنه  و خم
  ، تبريـك  اسـت   شده  نائل  پيروزي  به  ارتش  عالي  شوراي ١٣٥٧  ماه بهمن  و دوم
در امـور    طرفـي  بـي   اعـالم   قدرت  ، با كمال ارتش  امراي  تصميم  . در اين بگويم
سـتاد    كردنـد و تيمسـار رياسـت     ملت  هاي خواسته  از تمام  و پشتيباني  سياسي
  موقـت   خـود را بـا دولـت     ، همكـاري  حضـوري   ) در مالقات باغي (قره  ارتش

  . چـه  نيز تشكر كـنم   و سربازان  افسران  ي اظهار نمود. جا دارد از كليه  اينجانب
  قدر انقـالب  از رهبر عالي  و پيروي  ملي  جنبش  به  همبستگي  قبالً اعالم  آنها كه
انـد   داشته  پيروزي  در اين  سزايي  به  بودند، سهم  پيوسته  ملت  صفوف  و به  كرده
  ارتـش   ي از اعالميه  و اطاعت  ملي  انقالب  حقانيت  به  با توجه  كه  كساني  و چه
ديگـر،    بازگشتند. از طرف  مربوطه  واحدهاي  ، به برداشته  مردم  از تعرض  دست

  امـام   همـانطور كـه    نمايم مي  پرشور توصيه  عزيز و جوانان  هموطنان  ي كليه  به
و   اند، بـرادروار بـا افسـران    دانسته  نانرا از آ  و ملت  را از ملت  ارتشيان  خميني
، آزار،  سـوزي  ، آتش ، خرابكاري حمله  تنها از هرگونه  رفتار نمايند و نه  سربازان
نمايند   خودداري  نظامي  و نيروهاي  ارتشي  مؤسسات  به  نسبت  ، تعرض دخالت

  تجهيـزات و   و تأسيسات  عمارات  كنند، بلكه  محاصره  ستاد رفع  و از ساختمان
كشـور و    مطلـق   ملـك   را كه  و عمومي  دولتي  و عمارات  اموال  ي و كليه  ارتش
و   و بـدخواهان   و نگذارنـد اخاللگـران    نمـوده   ، حفاظـت  است  مردم  به  متعلق

  » آورند.  فراهم  و مزاحمتي  خسارت  بيخردان

بـود    ورِ خورده  بود. تاريخ  زمين  ايران  ديگر در تاريخ  ، روزي ماه بهمن  و سوم  بيست 
  سـاحل   بـه   ايـران   ملـت   نهضـت   بودند و كشتي  نو در انداخته  طرحي  بديل بي  و مردمي
  نمودند:  صادر كردند اعالم  كه  روز در پيامي  آن  بود. امام  رسيده  نجات

  بـه   اسـت   ، الزم اسـت   عزيـز نزديـك    ملـت   نهـايي   پيروزي  كه  موقع  در اين« 



از   نمايند. متخلف  توجه  و تعهد ملي  ـ الهي شرعي  طور تكليف  زير به  كراتتذ
  : است  اسالمي  كشور و نهضت  به  و خائن  خداوند تعالي  ، مخالف آن
  شـد، بايـد از هـر نـوع      برچيـده   و ستمكاري  ديكتاتوري  دستگاه  كه  ـ اكنون١ 

از   كـه   اسـت   شود و بر عموم احتراز  و ظلم  سوزي و آتش  و چپاول  خرابكاري
  كـه   نماينـد. آنـان    جلـوگيري   شدت به  و غيرانساني  غيراسالمي  اعمال  گونه  اين

  نهضـت   و مخـالف   مملكـت   بـه   زننـد، خـائن   مي  وحشيانه  اعمال  اين  به  دست
  هستند.   اسالمي

مراكـز    ظدر حفـ   ، نظارت موقت  دولت  از طرف  نظم  تا برقراري  ـ بايد ملت٢ 
بنمايـد و    و ملـي   ها و ديگر مراكـز دولتـي   ها و بانك وزارتخانه  از قبيل  عمومي
  كنند كه  منعكس  عزيز نگذارند بدخواهان  را نگذارد هدر برود. ملت  ملت  اموال
  .  است  را گرفته  آن  جاي  و خرابكاري  و مرج  فاسد، هرج  رژيم  خوردن  هم  با به

  پشتيباني  منقرض  ، از رژيم انقالب  خواهند با ماسك مي  كه  انيطلب فرصت  ـ به٣  
بايـد    ايران  مسلمان  ندهيد و ملت  فعاليت  نمايند، مهلت  را بدنام  كنند و نهضت
  بگيرد.   دست ابتكار را به

دارنـد،    مأموريـت   وزير اسـالمي  نخست  آقاي  جناب  از طرف  كه  ـ مأموراني٤ 
  مسـلمان   مـردم   كنيـد و اگـر مخـالفين     همكاري  و بايد با آنان انقالبند  سربازان

  كنند.  كنند از آنها جلوگيري  خواستند كارشكني
بروند   مساجد و مراكز اجتماع  ها به زودتر از خيابان  هر چه  مردم  است  ـ الزم٥  

و   اعـالم   دهند و بر علماي  گوش  محترم  و خطباي  اعالم  علماي  ي فرموده  و به
  را دعوت  و مردم  برده  تشريف  مساجد و مراكز عمومي  به  كه  بالد است  خطباي

  شدت  به  مسير نهضت  و خالف  شرع  خالف  و سداد كنند و از اعمال  صالح  به
باز دارنـد    و خرابكاري  و مرج  را از هرج  رسا مردم  نمايند و با بياني  جلوگيري
  نمايند.  غرا ابال  مقدس  شارع  و حكم

  ملـت   بـه   و شـهرباني   و ژانـدارمري   ارتش  از قبيل  انتظامي  قواي  كه  ـ اكنون٦ 
نكننـد و    آنـان   بـه   تعرض  وجه  هيچ  به  كه  است  الزم  ملت  اند، بر عموم پيوسته



را ارشـاد    مـردم   كـه   است  اعالم  كنند و بر علماي  برادر نگهداري  را چون  آنان
  انـد، حمايـت   آمـده   اسـالمي   حكومت  لواي  تحت  كه  انتظامي  ز قوايا  كنند كه
  » نمايند.

اسـتقرار پيـدا     اسـالمي   مقـدس   و نظام  رسيده  پيروزي  به  اسالمي  نهضت  در حاليكه 
و   شـاه   در گـرو حفـظ    در ايـران   شـان  منـافع   و آمريكا كه  طرفدار شاه  بود، عوامل  كرده

»  پـراواداي »  روزنامه  قول  به  در ايران  ماه  يك  خوردند. هايزر كه مي  بود، افسوس  سلطنت
و   روز بيسـت   خود ذيـل   هاي ، در يادداشت»كرد  حكومت  اي السلطنه نايب  چون»  روسيه
  نويسد: مي  ماه بهمن  دوم

  . آمريكـا دوسـت   انگيـز اسـت   بسـيار غـم    و مهيب  خوفناك  داستان  اين  پايان« 
  توانسـت  مـي   كـه   اسـت   داده  را از دست  اش بنيه متحد ستبر و خوشو   نزديك
ضـرر، ميلياردهـا دالر     يـك   نمايد. همين  تأمين  فارس  را در خليج  غرب  منافع
  اقـدامات   اسـت   ، زيرا آمريكا مجبـور شـده   است  آمريكا در برداشته  براي  خرج
ضـرر    تـرين  بگيرد، اما شايد تلـخ در نظر   آينده  هاي سال  را براي  ديگري  امنيتي

  .»  است  ديده  در ايران  كه  است  آمريكا، ضرري

نيز   كودتا در ايران  انجام  آمريكا در حمايت  متقاعد كردن  براي  برژينسكي  هاي تالش 
در   همچنـان   مـردم   تر اينكـه  و مهم  ژنرالي  بود و نه  مانده  ارتشي  نه  بود، چرا كه  نتيجه بي

را   جامعه  ي ، اداره انقالب  و شوراي  موقت  در كنار دولت  برجسته  بودند و رهبري  هصحن
  بود:    گفته  هايزر در جواب  بود كه  داليل  اين  بود و به  دار شده عهده

باشـند و فكـر     عملـي   چنين  هستند اهل  من  مخاطب  كه  كساني  كنم فكر نمي« 
  ايـن   كـه   است  اين  پاسخ  كنند، بنابراين  حمايت  نآمريكا از م  مردم  كه  كنم نمي

  .»  نيست  كار عملي

  كند: مي  را بيان  انقالب  خود از پيروزي  افسوس  گونه  اين  برژينسكي 
در   كـه   هـايي  پيروزي  كارتر بود. برخالف  حكومت  شكست  ترين بزرگ  ايران« 

  سـاختن   عـادي   براي  تالش و» ديويد كمپ«در   مصر و اسرائيل  صلح  مذاكرات



  كـه   و اسـتواري   محكـم   كارتر شـد و سياسـت    حكومت  نصيب  با چين  روابط
و   مثبـت   از آنهـا نقـاط    اتخـاذ گرديـد و هـر يـك      در برابـر شـوروي    سرانجام
از   شـاه   آيد، سـقوط  شمار مي  كارتر به  حكومت  خارجي  در سياست  اي سازنده

  بار آورد و از نظـر سياسـي    آمريكا به  براي  باري مصيبت  نتايج،   نظر استراتژيك
  فاجعـه   ايـن   آميـز بـود. شـايد از نظـر تـاريخي      خود كـارتر فاجعـه    خود براي
هرگز   از حد نيرومند بود و شايد شاه  بيش  بود، زيرا بنيادگرايي ناپذير مي اجتناب
،  از آن  اش اراده  شـدن   بـا فلـج    و در پايان  بيني خودبزرگ  با جنون  توانست نمي
  است  اين  برم مي  رنج  آن  ياد آوردن  از به  كه  در برد. اما اعتقاد من  به  سالم  جان
بكند.   تري بيش  آمد، تالش  پيش  از آنچه  جلوگيري  براي  توانست آمريكا مي  كه

  واقع  چه نآ  توجيه  يابد و براي مي  تحقق  حادثه  از وقوع  پس  هميشه  جبر تاريخ
  » گيرد. قرار مي  ، مورد استفاده است  شده

آمريكـا در    توانـايي «از   بود كه  برژينسكي  آمريكا فقط  وقت  سياستمداران  و در ميان 
  داد. سر مي  داد سخن»  ايران  اسالمي  مهار انقالب

  



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
   نتيجه 
  انكارناپـذير حركتـي    زومـات از مل  ، يكي حركت  يك  هدايت  براي  وجود تشكيالت 

خـود    اهـداف   بـه   گاه  ها هيچ نهضت  ترين بسا عظيم  ، چه وجود آن  و بدون  است  جمعي
يـا  »  جنبش»  عنوان  ها به حركت  نوع  از آن  كه  و سياست  شناسي جامعه  رسند. علماي نمي

خود خواهد   و اهداف  نتايج  به  و جنبشي  دارند حركت  برند، عقيده مي  نام» كور  حركتي«
ها  و آرمان  اهداف  تحقق  آن  مند باشد و بدون بهره  دهنده  سازمان  رهبري  از يك  رسيد كه

  مسـتثنا نبـود و اگـر چـه      قاعـده   نيز از اين  ايران  اسالمي  خواهد بود. انقالب  غير ممكن
  كردنـد، ولـي   مـي   عمـل  گـر،  هدايت  مركزي  عنوان  به  كه  ايشان  و مشاوران  رهبر انقالب

بـا مراكـز     پهلـوي   و برخـورد عناصـر رژيـم     طرف  از كشور از يك  رهبر انقالب  دوري
بـود،    مراكز توأم  نفوذ در آن  و تبعيد يا گاهي  بيشتر با دستگيري  كه  انقالب  گيري تصميم

گير در كشـور   متصمي  هاي و گروه  رهبر انقالب  ميان  ارگانيك  ارتباط  ديگر مانع  از طرف
  اعضـاي   و انتخـاب   امام  ، توسط١٣٥٧  در آذرماه  اسالمي  انقالب  شوراي  شد. تشكيل مي
  از رهبريـت   اسـالمي   شـد تـا انقـالب     و مورد اعتمـاد، باعـث    راسخ  مبارزان  از ميان  آن

  متمركز برخوردار شود.
بـا    ارتبـاط   ، ضـمن  آن  طـي   بود كه  امام  از ابتكارات  اسالمي  انقالب  شوراي  تشكيل 
  رهبـري   فـوِ نيـز بالفاصـله     سپرد. شوراي  آن  را نيز به  انقالب  ، هدايت آن  از كانال  مردم

  هـاي  مبـارزه   بـه   اي ويـژه   و انتظـام   خـود، نظـم    و با اقـدامات   گرفت  را بر عهده  انقالب



  در تشـكيالتي   انقالبيون  هبريتر  و تمركز يافتن  شورايي  چنين  بخشيد. تشكيل  انقالبيون
، هويدا بود.  و گسيختگي  ، تشتت شاه  رژيم  در اردوگاه  بود كه  ، در حالي فعال  ، ولي سري

را   ، انقالبيـون  نظـامي   دولتـي   بـه   توانند با توسـل  مي  پنداشتند كه مي  و حاميانش  اگر شاه
  شـاه   داد و رژيم  را نشان  نظامي  دولت  فوِ، ناكارآيي  هاي و راهپيمايي  بترسانند، تظاهرات

  دولت  واگذاري  برآمدند و آن  انقالبيون  به  تري بيش  امتيازات  درصدد اعطاي  و حاميانش
  ، شـاپور بختيـار بـه    بسـيار در نهايـت    و قوس  از كش  بود. پس  شاه  رژيم  اپوزيسيون  به

را ايفا كنـد، از    رژيم  اطمينان  سوپاپ  نقش  خواست مي  شد. او كه  انتخاب  وزيري نخست
يـا    لوحانـه  سـاده   مانـد. او كـه    خود نيز نـاتوان   ياران  شد و در جذب  خود اخراج  حزب

در   يـا ناآگاهانـه    ، آگاهانه پنداشت مي  ميهن  به  خدمت  ي خود را در زمينه  اقدام  متظاهرانه
را   رحمي و بي  خشن  ديكتاتوري  سال  پنجو   بر بيست  بالغ  كه  قرار گرفت  مسير سياستي
  ي از حلقـه   را خـارج   فـردي   پـذيرش   تـوان   كـه   بـود. ارتـش    گردانيـده   بر كشور حاكم

در   بـودن   اراده و بي  الفعل  آلت  شان مشخصه  ـ كه   محمدرضا شاه  پرورده دست  دولتمردان
،  طـرح   ايـن   طـراح   عنـوان  د. آمريكا بهبودن  مخالف  اقدام  بود ـ نداشتند، با اين   برابر شاه
  ايـران   را بـه » برخوردار بـود   ايراني  هاي بيشتر با ژنرال  و صميميتي  از دوستي»  كه  ژنرالي

  دهد .  و بختيار آشتي  ارتش  فرستاد تا ميان
  بر خـارج   مبني  غرب  سران  و تصميم»  گوادلوپ»  كنفرانس  ديگر، برگزاري  از طرف 
  ايران  هايزر به  زمينه  طلبيد. در اين را مي  ارتش  سازي  آماده  از كشور، ضرورت  هشا  شدن

  توانسـت  بختيـار مـي    بختيـار را بپـذيرد و نـه     توانسـت  مـي   ارتش  نه  از آنكه  آمد، غافل
  دهد.    را انجام» خود  تاريخي  مأموريت»  آورد كه  دست  را به  اختياراتي

  شـاه   اينكه  بود و آن  ديگر مهم  ي جنبه  از كشور، از يك  شاه  جخرو  به  غرب  تصميم 
  را در آن  و بقـايش   داشـت   غـرب   حمايـت   بـه   مفرطـي   وابسـتگي   روانـي   از لحـاظ   كه

  شد.  و درمانده  مستأصل  ديد، بيشتر از پيش ها مي حمايت
رهبـر    حسـاس   اقـدام  ، ويژه شد و به  همراه  مردم  خشم  بختيار با موج  دولت  تشكيل 



  بختيار در جلب  ماندن  و ناكام  طرف  او از يك  دولت  كردن  توصيف  در نامشروع  انقالب
و   تظـاهرات   ديگـر، در گسـترش    از طـرف   امام  آن  و در رأس  انقالبي  مبارزان  همكاري
ـ   از كشـور، مـردم    شـاه   خـروج   ، هنگـام  داشت  زيادي  ها نقش راهپيمايي   بـه   راضدر اعت
سـر    بـار غريـو شـادي     ايـن   كه  تفاوت  ها ريختند. با اين خيابان  بختيار به  دولت  تشكيل

  آن  الي  تنفر و انزجار از البـه   كردند كه  خود بدرقه  كوبنده  را با شعارهاي  دادند و مردي
  ي چنبـره   را به  يقانون  نهادهاي  تر، تمام تمام  با استبداد هر چه  كه  اشعار هويدا بود، كسي

  بـود. بالفاصـله    كرده  مستولي  مملكتي  اركان  را بر تمام  و قدرتش  خود در آورده  قدرت
  رژيـم   عوامـل   تكـاپو و تـالش    گردد. تمام كشور باز مي  به  كرد كه  اعالم  ، امام از آن  پس

از   امـام   از يـاران   رخيب  با دلسوزي  توأم  هراس  ، آمريكا و حتي ويژه و به  و غرب  پهلوي
  در دوازدهـم   . پـرواز انقـالب   نداشـت   ايشـان   از تصـميم   در انصراف  ديگر، نقشي  طرف
  اقيانوسي  را در ميان  پرواز درآمد و رهبر انقالب  به»  دو گل  شارل»  ، از فرودگاه ماه  بهمن

در كشور در كنـار    حضور امام كرد.  پياده  تهران  در فرودگاه  مبارز و انقالبي  هاي از انسان
  كشور را از كـاخ   گيري ، مركز تصميم اسالمي  انقالب  شوراي  منظم  و تشكيالت  مشاوران
  در تشـكيل   امـام   كرد. تصميم  منتقل  تهران  در قلب  اي مدرسه  و دربار به  وزيري  نخست
  و غـرب   شـاه   رژيم  عوامل  هاي نقشه  بر تمام  بطالني  ، خط اسالمي  انقالب  موقت  دولت

 ١٣٥٧  روزولـت   دهد و كروميت  را بابختيار آشتي  قرار بود ارتش  كه  كشيد. هايزر كسي
ـ و    ادعاهايش  وبختيار را با تمام  نيافت  وطنش  مام  به  جز عزيمت  اي بار چاره  باشد، اين
،  ، دهقانان . نظاميان ذاشتـ تنها گ   ميهنش  به  تاريخي  در مأموريت  هايش لوحي شايد ساده
  را بـه   انقـالب   پيوسـتند و كشـتي    انقالب  هاي صف  به  جامعه  و ديگر قشرهاي  كارگران
  و برگـي   پيوسـت   شاه  دير استعفا كرد و به  كردند. بختيار خيلي  رهنمون  پيروزي  ساحل

  شـد و آن   دميـده   ريخيتا  در كالبد سرزمين  تازه  ورِ خورد و روحي  ايران  ديگر در تاريخ
  بود.    اسالمي  انقالب  پيروزي

  



  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  گاهشمار 
  
   در فرودگاه  از ايشان  اي عده  و استقبال  پاريس  به  خميني  ورود امام       ١٥/٧/١٣٥٧ 
   خميني  با امام  مصاحبه  براي  و غير ايراني  ايراني  خبرنگاران  هجوم       ١٥/٧/١٣٥٧ 
   فرانسه  دولت  محدوديت  ي ادامه  در صورت  پاريس  ترك  براي  امام  آمادگي  اعالم       ١٦/٧/١٣٥٧ 
  شهر  آن  ي لوشاتو در حومه  نوفل  ي دهكده  به  از پاريس  امام  عزيمت       ١٧/٧/١٣٥٧ 
  لوشاتو  در نوفل  خميني  با امام  بازرگان  مهدي  مهندس  مالقات       ٢٩/٧/١٣٥٧ 
  وزير  ـ نخست  امامي  جعفر شريف  تعفاياس       ١٤/٨/١٣٥٧ 
   محمدرضا پهلوي  وزير، توسط نخست  عنوان  به  غالمرضا ازهاري  ژنرال  معرفي       ١٥/٨/١٣٥٧ 
     نظامي  دولت  تشكيل  به  و اعتراض  ايران  مردم  به  امام  پيام       ١٦/٨/١٣٥٧ 
  ها ديگر شهرستانو   تاسوعا در تهران  راهپيمايي  برگزاري       ١٩/٩/١٣٥٧ 
  ها وديگر شهرستان  عاشورا در تهران  عظيم  راهپيمايي  برگزاري       ٢٠/٩/١٣٥٧ 
  تاسوعا و عاشورا  روزهاي  تظاهرات  مناسبت  به  ايران  مردم  به  امام  پيام       ٢١/٩/١٣٥٧ 
   ملي  ي جبهه  شاپور بختيار از اعضاي  وزيري  خبر نخست  اعالم       ٨/١٠/١٣٥٧ 
   ملي  ي شاپور بختيار از جبهه  اخراج       ٩/١٠/١٣٥٧ 
  » گوادلوپ«، و آمريكا در  ، انگليس ، فرانسه چهار كشور: آلمان  سران  كنفرانس  تشكيل    ١٣/١٠/١٣٥٧ 
  بختيار  ، از طرف دولت  با تشكيل  امام  مخالفت    ١٥/١٠/١٣٥٧ 
   رضا پهلويمحمد  از طرف  سلطنت  شوراي  اعضاي  تعيين    ٢٣/١٠/١٣٥٧ 
  شاپور بختيار  ي كابينه  به  اعتماد مجلسين  رأي    ٢٦/١٠/١٣٥٧ 
   از ايران  محمدرضا پهلوي  خروج    ٢٦/١٠/١٣٥٧ 
   محمدرضا پهلوي  از خروج  مردم  و شعف  شادي    ٢٦/١٠/١٣٥٧ 



  از كشور  شاه  خروج  مناسبت  به  ايران  مردم  به  خميني  امام  پيام    ٢٧/١٠/١٣٥٧ 
   ايشان  الوقوع  قريب  بازگشت  درخصوص  ايران  مردم  به  خميني  امام  پيام      ٣٠/١٠/١٣٥٧ 
   خميني  از امام  استقبال  ي كميته  تشكيل       ١/١١/١٣٥٧ 
   ايران  به  امام  شاپور بختيار با بازگشت  مخالفت       ٤/١١/١٣٥٧ 
   ايران  به  سفر ايشان  تعويق  و درخواست  خميني  امام  شاپور بختيار به  ي نامه       ٥/١١/١٣٥٧ 
   ايران  به  و نويد بازگشت  فرودگاه  بستن  درخصوص  امام  پيام       ٥/١١/١٣٥٧ 
   خميني  با امام  و مالقات  فرانسه  سفر به  بختيار براي  خبر تصميم  پخش       ٧/١١/١٣٥٧ 
  لوشاتو  لو نوف  فرانسه  از مردم  تقدير و تشكر امام    ١١/١١/١٣٥٧ 
   ايران  سمت  به  از پاريس  امام  حركت    ١١/١١/١٣٥٧ 
   ايران  به  ورود امام    ١٢/١١/١٣٥٧ 
  مهرآباد  در فرودگاه  خميني  امام  سخنراني    ١٢/١١/١٣٥٧ 
   خميني  از امام  در تهران  مردم  ي گسترده  استقبال    ١٢/١١/١٣٥٧ 
  زهرا  ر بهشتد  خميني  امام  سخنراني    ١٢/١١/١٣٥٧ 
   خميني  امام  مفقود شدن  ي شايعه  پخش    ١٢/١١/١٣٥٧ 
   رفاه  ي مدرسه  به  ورود امام    ١٢/١١/١٣٥٧ 
   علوي  ي مدرسه  به  امام  انتقال    ١٣/١١/١٣٥٧ 
   در قم  اقامت  براي  آمادگي  ها و اعالم از طلبه  در حضور جمعي  امام  بيانات    ١٣/١١/١٣٥٧ 
   تهران  شهرداري  از سمت  جواد شهرستاني  استعفاي    ١٤/١١/١٣٥٧ 
   خميني  امام  ، از طرف كابينه  تشكيل  براي  بازرگان  مهدي  مهندس  معرفي    ١٦/١١/١٣٥٧ 
   بازرگان  از دولت  حمايت  اعالم  براي  از مردم  امام  درخواست    ١٦/١١/١٣٥٧ 
   بازرگان  مهدي  مهندس  تصابان  شاپور بختيار به  اعتراض    ١٦/١١/١٣٥٧ 
   بازرگان  ها از دولت و شهرستان  تهران  مردم  ي گسترده  حمايت  اعالم    ١٧/١١/١٣٥٧ 
   خميني  با امام  از همافران  جمعي  خبر مالقات  پخش    ١٧/١١/١٣٥٧ 
   اي هعد  شدن  ، شيراز و تبريز و كشته اصفهان  ها در شهرهاي ناآرامي  گزارش    ١٨/١١/١٣٥٧ 
   با امام  هوايي  نيروي  ديدار همافران    ١٩/١١/١٣٥٧ 
   كيهان  ي در روزنامه  علوي  ي در مدرسه  همافران  عكس  چاپ    ١٩/١١/١٣٥٧ 
  بختيار  از طرف  كيهان  عكس  شمردن  و جعلي  با امام  همافران  خبر مالقات  تكذيب    ١٩/١١/١٣٥٧ 
  گارد  و سربازان  همافران  شديد ميان  درگيري    ٢٠/١١/١٣٥٧ 
   خارجي  هاي و رسانه  داخلي  در مطبوعات  همافران  خبر درگيري  انعكاس    ٢١/١١/١٣٥٧ 
   هوايي  نيروي  ي در محدوده  سازي اسلحه  بمباران  دستور بختيار براي    ٢١/١١/١٣٥٧ 



   ها در تهران ها و كالنتري پاسگاه  به  مردم  ي حمله    ٢١/١١/١٣٥٧ 
   مردم  ميان  اسلحه  پخش    ٢١/١١/١٣٥٧ 
   محافظ  نيروهاي  و تيراندازي  وزيري  نخست  به  مردم  ي حمله    ٢١/١١/١٣٥٧ 
  ها پادگان  به  بازگشت  براي  سربازان  و دستور به  ارتش  طرفي بي  اعالم    ٢٢/١١/١٣٥٧ 
   انقالبيون  توسط  تهران  راديو و تلويزيون  تصرف    ٢٢/١١/١٣٥٧ 
  در راديو  انقالب  صداي  پخش    ٢٢/١١/١٣٥٧ 
  بختيار  استعفاي    ٢٢/١١/١٣٥٧ 
   اسالمي  انقالب  پيروزي  مناسبت  به  از راديو و تلويزيون  امام  پيام  قرائت    ٢٢/١١/١٣٥٧ 
   آرامش  حفظ  براي  ايران  مردم  به  خميني  امام  پيام    ٢٢/١١/١٣٥٧ 
  
  
  



  
  
  
  
  



  

  تصاوير 
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  
  



  
  
  
  سفيد 



  
  
  
  
  
  
  و مآخذ  منابع 
  
  و محمـدابراهيم   محمدي احمد گل  ي ، ترجمه  دو انقالب  بين  ايران، يرواند،   ـ آبراهاميان 
  ١٣٧٧  ، تهران ، نشر ني فتاحي
  ، رسـا، تهـران   منـوچهر شـجاعي    ي ، ترجمـه   ايران  انقالب  ناز درو،   .دي ، جان ـ استمپل 
١٣٧٧  
  ١٣٧٤  ، تهران اسالمي  ، مركز اسناد انقالب اسالمي  ـ اسناد انقالب 
  پيرو خـط   ، دانشجويان٣  ج،   ميانه  خط  مجموعه ، ٢٦  ي ، شماره جاسوسي  ي ـ اسناد النه 
  تا ، بي ، تهران امام

  پيـرو خـط    ، دانشجويان٣  ، ج  ميانه  خط  مجموعه،  ٢٧  ي ، شماره سيجاسو  ي ـ اسناد النه 
  تا ، بي ، تهران امام

   و ارشاد اسالمي  فرهنگ  ، وزارت ، تهراننور   ي صحيفه،   خميني  ـ امام 
  ١٣٧١  ، تهران خميني  و نشر آثار امام  تنظيم  ي ، مؤسسه٣و  ٢  ، جكوثر ـ ـــــــــــــ،   
  ١٣٨١  ، تهران ، نشر ني١  ج ،  اتهام  سوي  آن،   ، عباس تظامـ اميران 
،  مهـدوي   ، زيـر نظـر عبدالرضـا هوشـنگ      سـي   بي  راديو بي  روايت  به  ايران  انقالب.   
  ١٣٧٢  نو، تهران طرح
تـا    از والدت  موقت  دولت  (سيماي  موقت  و دولت  انقالب  شوراي،   ، مهـدي  . بازرگان 

  ١٣٦٢  ، تهران آزادي  ضت، نه)  رحلت



  ١٣٧٣  ، تهران آزادي  ، نهضت  در دو حركت  ايران  انقالب،    ، مهدي ـ بازرگان 
  ١٣٨٠  ، زيبا، تهران الجوردي  ، ويراستار حبيبشاپور بختيار   خاطراتـ بختيار، شاپور،   
  اديـو، فرانسـه  ر  ، انتشـارات   سال  و هفت  از سي  روز پس  و هفت  سي. ـــــــــــــ،   
١٣٦١  
  ١٣٦١  ، پاريس مهشيد اميرشاهي  ي ، ترجمه  يكرنگي. ـــــــــــــ،   
،  ، جامي حميد احمدي  ي ، ترجمه  و گروگانگيري  شاه  اسرار سقوط، زبيگنو،   ـ برژينسكي 
  ١٣٦٢  تهران
حميـد    شكوشـ   ، بهصدر)  بني  ابوالحسن  (خاطرات  تجربه  درس،   صدر، ابوالحسن ـ بني 

  ١٣٨٠جا  ، بي اسالمي  انقالب  ، انتشارات احمدي
  ١٣٧٥  ، تهران ، پنجره اميررضا ستوده  و گردآوري  ، تدوين  آفتاب  پاي پابهـ   
  ١٣٧١  ، تهران ابوترابيان  حسين  ي ترجمه ،  تاريخ  به  پاسخ، محمدرضا،   ـ پهلوي 
  ١٣٦٠  ، تهران ، سروش  ايران  تاريخ  تقويمـ   
  ، تهران اسالمي  پور، مركز اسناد انقالب : حميد كرمي ، تدوين  اهللا خزعلي آيت  خاطراتـ   
١٣٨١  
،  اسـالمي   ، مركز اسناد انقالب : جواد امامي ، تدوين  خميني  اهللا مسعودي آيت  خاطراتـ   
  ١٣٨١  تهران
  ١٣٨٠  ، تهران اسالمي  ، مركز اسناد انقالب  اهللا يزدي آيت  خاطراتـ   
  ، مركـز اسـناد انقـالب    : محمـود طاهراحمـدي   ، تـدوين بينا  توكلي  ابوالفضل  خاطراتـ   

  ١٣٨٣  ، تهران اسالمي
  ١٣٧٥  ، تهران هنري  ي ، حوزه اسالمي  تبليغات  ، سازمان  اكبر براتي  خاطراتـ   
، ١  ميردار، ج  ي: مرتض ، تدوين  نوري اكبر ناطق علي  والمسلمين  االسالم حجة  خاطراتـ   

  ١٣٨١  ، تهران اسالمي  مركز اسناد انقالب
  ١٣٧٤  ، تهران هنري  ي ، حوزه  غفاري  هادي  االسالم حجة  خاطراتـ   
  ١٣٧٥  ، تهران ، علم محمود طلوعي  ي ، ترجمهدو سفير   خاطراتـ   



  ، تهـران  اسالمي  ، مركز اسناد انقالب : رضا بسطامي ، تدوينمنفرد   دانش  علي  خاطرات.   
١٣٨٤  
،  اسـالمي   پور، مركـز اسـناد انقـالب    : داود قاسم ، تدوين  دوست رفيق  محسن  خاطراتـ   
  ١٣٨٣  تهران
  ١٣٧٥،  ، تهران هنري  ي ، حوزه  الويري  مرتضي  خاطراتـ   
  ١٣٧٥  ، تهران اسالمي  ، مركز اسناد انقالب  شهيد محالتي  و مبارزات  خاطراتـ   
  ١٣٧٥  ، تهران هنري  ي ، حوزه  با انقالب  گام  به  گام، اكبر،   ليليـ خ 
  ، تهـران  اسـالمي   ، مركز اسناد انقالب١٠و  ٩  ، ج  ايران  روحانيون  نهضت،   ، علي ـ دواني 
١٣٧٧  
بـا   [   تـا جنـگ    از انقالب  ايران  سياسي  ] تاريخ   و انقالب  هاشمي، مسعود،   ـ رضوي 
  ١٣٧٦  ، تهران ، همشهري رفسنجاني  هاشمي  اهللا آيت  ضرتح  ي مقدمه
،  ، تهـران  و آشـتياني   محمـود شـرقي    ي ، ترجمه  ها در ايران قدرت  جنگ،   ، ياري ـ روبين 
١٣٦٣  
،  محمود طلوعي  ي ، ترجمه گوادلوپ  ، كنفرانس  و زندگي  قدرت،   ، والري ـ ژيسكاردستن 
  ١٣٦٨  ، تهران نشر و ترجمه  پيك
  ١٣٦٧  ، لندن ، مليونها  اميدها و نااميدي،   ، كريم ـ سنجابي 
،  هفتـه   كتاب  ، انتشارات محمود مشرقي  ي ، ترجمه  در ايران  مأموريت،   ، ويليام ـ سوليوان 
  ١٣٦١  تهران
  هاشـمي   ي )، بـا مقدمـه    تـا جنـگ    از انقالب  ايران  سياسي  تاريخ، محمـود، (   ـ طلوعي 

  ١٣٧٦  ، تهران ، همشهري رفسنجاني
  ١٣٧٨  ، تهران ، نشر علمصد روز آخر ، محمود،   ـ طلوعي 
  مهـدوي   عبدالرضا هوشنگ  ي ، ترجمه  در ايران  دموكراسي  بحران،   ، فخرالدين ـ عظيمي 
  ١٣٧٤  ، البرز، تهران نوذري  و بيژن
  ١٣٨٣  ، آسيا، تهران  پهلويتا   از هخامنشي  ايران  ارتش  تاريخ، احمد،   بابايي  ـ علي 



  ، تهـران  اطالعـات   ي ، مؤسسه١  ، ج  پهلوي  سلطنت  ظهور و سقوط،   ، حسين ـ فردوست 
١٣٧٠  
ـ  فرهنگـي   ، مجتمـع  ، فردوسـي )  با خورشيد (خاطرات  همگام،   پور، اسماعيل ـ فردوسي 

  ١٣٧٢،  خميني  امام  اجتماعي
  ١٣٦٨  ، تهران ، نشر ني  الژنر  اعترافات،   ، عباس باغي ـ قره 
  ١٣٧١  ، تهران خميني  و نشر آثار امام  تنظيم  ي ، مؤسسه٣و  ٢  ـ ــــــــــــ، كوثر، ج 
  ١٣٨٠  ، تهران اسالمي  ، مركز اسناد انقالب  اسالمي  و انقالب  ارتش،   ، سعيده ـ لطفيان 
  ، قـم  اسـالمي   ، دفتـر انتشـارات  ٢  ، ج  معاصر ايـران   سياسي  تاريخ،   الدين ، جالل ـ مدني 
١٣٦١  
  نـو، تهـران    ، طـرح   سـي  بي بي  روايت  به  ايران  انقالب)،   ، عبدالرضا (هوشنگ ـ مهدوي 
١٣٧٢  
)، رسا،  ،(از كودتا تا انقالب  ايران  ي ساله  و پنج  بيست  سياسي  تاريخ، غالمرضا،   ـ نجاتي 
  ١٣٧١  تهران
،  بازرگـان   مهدي  مهندس  ، خاطرات  و مقاومت  خدمت  سال  شصترضا،   ، غالم ـ نجاتي 

  ١٣٧٣  رسا، تهران
  ، مركز اسناد انقالب  شاه  رژيم  داخلي  در تحوالت  آن  و نقش  ساواك،   راد، تقي . نجاري 

  ١٣٧٨  ، تهران اسالمي
  ١٣٧٣  ا، تهران، رس سعيد آذري  ي ، ترجمه  اوين  تا زندان  شاه  از كاخ،   ، احسان ـ نراقي 
،   بهشـتي   اهللا دكتر محمـد حسـيني   آيت  ماندگار از زندگي  خاطرات،   ، مرتضي ـ نظري 

  ١٣٧٨  ، تهران اسالمي  دفتر نشر فرهنگ
،  محمـود مشـرقي    ي ، ترجمـه   در ايـران   توطئه ، زبيگنـو،   و برژينسكي  ، سايروس ـ ونس 
  ١٣٦٢  ، تهران هفته  كتاب
و   ، انقـالب  ١٣٥٧و  ٥٨  هـاي  سـال   و خـاطرات   كارنامـه ، اكبـر،    رفسنجاني  ـ هاشمي 

  ١٣٨٣  ، تهران ، معارف بشيري  عباس  اهتمام  ، به هاشمي  ، زير نظر: محسن پيروزي



  ، رسـا، تهـران   عادلي  محمدحسين  ي ، ترجمه  در تهران  مخفي  مأموريت،   ـ هايزر، رابرت 
١٣٦٥  
،  بهشـتي   ، شهيد دكترسيدمحمدحسـيني  سوم  ، كتاب  اسناد ساواك  روايت  به  امام  ياران.   

  ١٣٧٨،  اطالعات  وزارت  اسناد تاريخي  مركز بررسي
  ١٣٦٣  ، تهران ، قلمروزها   ها در آخرين تالش  آخرين،   ، ابراهيم ـ يزدي 
  ١٣٦٢  ، تهران آزادي  ، نهضت  ايران  سفر هايزر به  بررسي ـ ــــــــــ  
  
  ها   و روزنامه  مجالت 
  متعدد  هاي متعدد، سال  هاي ، شماره  اطالعات   ي ـ روزنامه 
  متعدد  هاي ، شماره  اسالمي  جمهوري   ي ـ روزنامه 
   رسالت   ي ـ روزنامه 
  متعدد  هاي ، شماره  كيهان   ي ـ روزنامه 
  متعدد  هاي شماره فردا،   ايران   ي ـ نشريه 
   رسانه   ي ـ نشريه 
   اميد ايران   ي شريهـ ن 
  
  اسناد 
  .٥٥ـ  ١١٧٥٤  بازيابي  ي ، شماره اسالمي  . آرشيو مركز اسناد انقالب 
  بـا حسـين    اسـالمي   مركـز اسـناد انقـالب     ي ، مصاحبه اسالمي  . آرشيو مركز اسناد انقالب 

  . همداني
  بـا علـي    المياسـ   مركـز اسـناد انقـالب     ي ، مصـاحبه  اسـالمي   . آرشيو مركز اسناد انقالب 
  منفرد. دانش
بـا نصـراهللا     اسـالمي   مركز اسـناد انقـالب    ي ، مصاحبه اسالمي  . آرشيو مركز اسناد انقالب 

  . شادنوش



  
  
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
   اعالم  فهرست 
  
   اشخاص 
  ١٢٠  قمي  آذري 
  ٥٧آريانا، منوچهر  
  ١٤٩قجر   آقامحمدخان 
  ٥٧  آموزگار، سيروس 
  ١٤٧  قي، عبدالبا اللهي آيت 
  
  ١٤٩  احمدشاه 
  ١٢٠  احمدي 
  ٧٣  ، عليقلي اردالن 
  ٥٢، ٤٤، ٤٣، ٣٩، ٢٨، ٢٧  ازهاري 
  ٨٤)  اهللا ، جعفر (آيت اشراقي 
  ٨٠  الدين ، شهاب اشراقي 
  ٦٠، ٥٨  ، هلموت اشميت 
  ١٣٣،  اكبري 
  ١٤٦  ، مرتضي الويري 
، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢)  (ره  خميني  امام 

٦٢، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٤٨، ٣٩، ٣٨، ٣٤، ٢٦، ٢٥، ٢٤ ،

٨٨، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٢، ٦٩، ٦٨، ٦٤ ،
١٠٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩ ،
١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،
١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١٥ ،
١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٣ ،
١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٧، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٤ ،
١٧٨، ١٧٧، ١٧٢، ١٦٩، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤ ،
١٩٢، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٧٩ ،
٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣ ،
٢٣٥، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٤١، ٢٣٩  

  ١٤٧، صاد  اماني 
  ١٤٧  ، قاسم اماني 
  ٢٣٣، ٢٣٢، ١١٢  ، عباس اميرانتظام 
  ٦٩، ٥٣  اميني 
  ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٦افشار   اميني 
  ٥٠  ، علي اميني 



  ٧٣، ٥٣، ٥٠  ، عبداهللا انتظام 
  ١٥٦، ١٤٧  انواري 
  
  ١٤٧، ٩٤، ٩٢  بادامچيان 
  ٩٤  ، عبدالعلي بازرگان 
، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦  ، مهـدي  بازرگان 

١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١١٢،١٨٠، ٢٦، ٢٥ ،
٢٠٥، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٥ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢١٥، ٢٠٦  

  ٥٩، جيمز  بال 
  ٩٥، ٢٣، ٢١، ١٩باهنر  
ــاپور   ــار، ش ، ٦١، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢بختي

١٠١، ٨٧، ٨٥، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٦٣ ،
١٢٠، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٧، ١٠٤ ،
١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٧، ١٧١،١٨٠، ١٧٠ ،
٢١٦، ٢١٣، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٥ ،
٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٨ ،
٢٤٠  

  ٥٧  بختيار، عباسقلي 
  ٢٢٣  آذر، خليل  بخشي 
، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢١٧، ٢١٦، ١٩٤، ١١٥  اي بـــــدره  

٢٢٥  
  ١٤٠، ١٣٨، اكبر  براتي 
  ٢٣٧، ٢٣٦، ٤٧  برژينسكي 
  ٢٢٠، ١٣٩، ٩٧، محمد  بروجردي 
  ٣٩)  اهللا (آيت  بصيري 
  ٩٤  ، حسين اسدي بني 

  ٢٥، ٢٣  صدر، ابوالحسن بني 
  ٩٤  ، مرتضي بهرامي 
  
  ٨٦، ٥٩، ٣٧  پارسونز، آنتوني 
  ٢٠٣  ، حسين پرتوي 
  ٢٢٣  ، جالل پژمان 
  ١٦٠، ١٥٦، ١٣٣)  اهللا (آيت  پسنديده 
  ٥٩  پونياتوفسكي 
  ٩٩  پويان 
، ١٠٧، ٨٤، ٨٢، ٦٧، ٦٢، ٣٠، ٢٥، ١١  پهلـــــوي 

١٩٥، ١٨٩، ١٧٨، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٥٧ ،١٤٩ ،
٢٣٩، ٢٢٨، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦ ،
٢٤٠  

ــوي  ، ٣٩، ٢٧، ٢٥، ١٨، ١٥، ١٢، محمدرضــا  پهل
٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٥٤، ٥١، ٤٨، ٤٧، ٤١، ٤٠ ،
٨٩، ٨٨، ٨١، ٧٥، ٧٣، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٤ ،
١٧٩، ١٧٣، ١٦٧، ١٥١، ١٥٠، ١٠٨، ١٠١ ،

٢٤٠، ٢٢٥، ٢٢٤، ١٩٠،٢٠٨  
  ٥٧  ، رستم پيراسته 
  
  ٢٢٧  ، اسداهللا تجريشي 
  ٨٥  تختي 
  ١٢٠، ٩٤  توسلي 
  ٩٧  بينا، ابوالفضل توكلي 
  ٩٤، ٩٢  تهرانچي 
  ١١٠، ٧٣، ٧٢  الدين ، جالل تهراني 
  



  ١١٤  ثابتي 
  
  ١١٤، ٩٤  ، مهدي جعفري 
  ٢٣٣  جفرودي 
  ٨٥)  اهللا (آيت  ، عبدالجليل جليلي 
  ٢٢٢  ، حسين جهانباني 
  
    ، عباس چمران 
  
  ٢٢٢  ، هوشنگ حاتم 
ــاج  ــد   ح ، ١٥٨، ١٥٧، ١٣٩، ١٣٨، ١١١، ٩١احم

١٦٠، ١٥٩  
  ٢٢٢، ٢١٦، ١٩٤  اللهي حبيب 
  ٢٣  حبيبي 
  ١٢٥، ١٢٣  ، حسن حبيبي 
  ٩٤  ، اقدس سرابي  حبيبي 
  ١٢٥، ٣٧، ٢٦  سوم  )، امام (ع  علي  بن  حسين 
، ١٨، ١٧، ١٦)  اهللا ، محمـد (آيـت   بهشتي  حسيني 

١٠٤، ٩٥، ٩٢، ٩١، ٧٢، ٣٣، ٢٦، ٢٣، ٢٠، ١٩ ،
١٦٤، ١٤٧، ١٣٧، ١١٣  

  ٢٠٦  عج  زمان  )، امام عصر (عج  ولي  حضرت 
  ٢٣٣  شناس  حق 
  ١٤٧  حميدزاده 
  ١٤٦، ١٢٠، ٩٩  حيدري 
  
  ٢٢٥، ٢٢٤  خاتم 
  ٥٧، جواد  خادم 

  ٢٣، ٢٢، ٢١)  اهللا (آيت  ، سيدعلي اي خامنه 
  ١٤٧  م، كري خداپناهي 
  ١٦٣  خرازي 
  ١٨٨، ١١٧)  اهللا (آيت  ، ابوالقاسم خزعلي 
  ٢٢٥، ٢٢٣، ٦٩خسروداد، منوچهر  
  ١٣٨، ١٢٠، ١١٣)  اهللا (آيت  خلخالي 
  ٢٢٣  ، فرهنگ بري  خلعت 
  ٢٣٣  خليلي 
  ٢٠٤، ١٦٣  ، عباس پيري خواجه 
  ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٦محمد   ، علي نوري  خواجه 
  ٩٤  ، علي خوانساري 
  
  ٩٤فرد   دانش 
  ١٤٧منفرد   دانش 
  ٩٤  دانشيان 
  ٨٤)  اهللا (آيت  دستغيب 
  ١٦٦  ، علي دواني 
  ٦٥، ٤١، چارلز  دونكن 
  ٧٤، ٦٩  ديبا، فرح 
  
  ٩٤  راستگو، حسن 
  ١٢٠  ، حسين راستي 
  ١٢٠  رباني 
ــي  ــين ربيع ، ١٩٧، ١٩٤، ١١٥، ٧٤، ٦٨  ، اميرحس

٢٢٢، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٢  
  ٢١٦، ٢١٣  رحيمي 
  ٢٢٣  آبكناري  رحيمي 



  ٢٢٣  الريجاني  رحيمي 
  ٥٧آرا، منوچهر  رزم 
  ١٦٨، ١٦٧، ١٥٠، ١٤٩  رضاخان 
  ٩٤  ، رحيم رضايي 
، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ٩٨  دوسـت   رفيق 

١٤٥  
  ١٩٩  ركني 
  ٢٢٠  رياحي 
  ٥٧  ، محمدامين رياحي 
  
  ٦٧، ٤١، اردشير  زاهدي 
  ٤١  اهللا  ، فضل زاهدي 
  ١٨  ، ابوالفضل زنجاني 
  
  ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨  ، والري ژيسكاردستن 
  
  ١٤٧  سازگارا، محسن 
  ١٨  ، علي سامي 
  ٩٢  ، كاظم سامي 
  ٧٢، محمد  سجادي 
ــداهللا ســحابي  ، ٣٠، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٦  ، ي

٢٣٣، ٢٣٢، ١٨٥، ١٨١، ٧٢، ٧١  
  ١٩٣سعيد  
  ١١٣، ٧٤، ٧٣، ٧٢  سعيد، جوادي 
  ٩٤  ، مهدي سعيد محمدي 
ــنجابي  ، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٨، ٢١، ٢٠، ١٩،  ســ

١٧٩، ٦٩  

ــوليوان  ــام سـ ، ٦٦، ٥٦، ٤٧، ٤٣، ٤٢، ٤١  ، ويليـ
٢٠٥، ١٠٣  

  ٢٣٣  سياسي 
  ٧٢اكبر  ، علي سياسي 
، ٢٣، ٢٢، ١٨، احمــد  ســيدجوادي  صــدر حــاج 

٢٣٢، ١٨٢، ١١٤  
  
  ١٣٣  ، نصراهللا شادنوش 
  ٩٤، ٩٢  حسيني  شاه 
  ١٩٦  شاهرخي 
  ١٢٠  حمدعلي، م شرعي 
  ٧٢  ، كاظم شريعتمداري 
  ٨٥، ٨٤  شريعتي 
  ٧٠، جعفر  امامي  شريف 
  ٢٢٢، ٢١٦، ٥٧، جعفر  شفقت 
  ٤١شلزنيكر  
  ٣٤، ٢٢  ، عباس شيباني 
  ١٤٦، ٩٩  عطار، حسين  شيخ 
  
  ٧١  صالح 
  ٩٤خو   صالح 
  ٢١٨  صانعي 
  ٢٢٤، ٢٢٢، جعفر  صانعي 
  ١٢٠  ، يوسف صانعي 
  ١٣٩، ١٣٨، ٩٨، ٩٧، ٩٣، ٩٢  ، هاشم صباغيان 
  ١٤٧  صدوقي 
  ١٥٧، ٧١، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٩  صديقي 



  ٥٧  ، لطفعلي صميمي 
  
  ١٨٩، حميد  طالبيان 
، ٣٠، ٢٨، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧) اهللا (آيت  طالقاني 

٢١٤، ١٩٨، ١٨١، ١١٦، ١١٢، ٨٥، ٨٣، ٣٢  
  ١٥٧، ١٤٥، محمدرضا  طالقاني 
  ١٢٠  طاهري 
  ٢٢٣، رضا  وكيلي  طباطبايي 
  ١٨  ، كاظم طرخاني 
  ٢٢١، محمود  طلوعي 
  ٢١٩، ٦٧  طوفانيان 
  
  ١٤٧  جعفري  عابدي 
  ٩٤  عارفي 
  ٩٤  عالي 
  ١٨  نسب  عالي 
  ٩٨  عراقي 
  ١٦٣، ١٦١  عراقي 
  ٣٠  عسگر اوالدي 
  ١٤٧، محمد  عطايي 
  ٩٤  ، عباس عطري 
  ٩٤  مند، حسن عالقه 
  ٧٣، ٧١  آبادي علي 
  ١٨٣، ١٧٣  اول  )، امام (ع  بابيطال بن علي 
  
  ١٢٥  ، هادي غفاري 
  ٩٤  ، مهدي غيوران 

  
  ١٢٠  موحدي  فاضل 
  ١٤٣)  محمد (س  زهرا بنت  ي فاطمه 
ــت  ، ٢٢٣، ٢٢٢، ١١٤، ٤٠، ٢٥  ، حســين فردوس

٢٢٥  
  ١٣٠، ١٠٠پور  فردوسي 
  ٢٢٣، محمد  فرزام 
  ٩٤  ، مهدي فقيهي 
ــفي  ــدتقي فلسـ ، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥   ، محمـ

١٦٩  
  ٩٤  بخش  فياض 
  ٢٢٣فيروزمند، ناصر  
  
  ٨٤  ، محمدعلي طباطبايي  قاضي 
  ٢٣، ٢٢، ١٩  اهللا  ، ولي قرني 
ــره  ــاغي ق ، ١١٢، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٦٨، ٣٣، ٢٩، ٢٦  ب

٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٢، ١١٥ ،
٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠،٢٢١، ٢١٨ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢  

  ٢٥، ٢٣  زاده قطب 
  
، ١٠٣، ١٠١، ٦٥، ٦١، ٥٨، ٤٢، ٤١  كارتر، جيمي 

٢٣٧، ١١٥، ١٠٨  
  ١٤٧  كارگشا، عبدالرحمن 
  ٢٢٣، محمد  كاظمي 
  ٥٧، منوچهر  كاظمي 
  ٦٠، ٥٨، جيمز  كاالهان 



  ٢٢٣كبير  
  ٢٣، ٢٢، ١٨  ، مصطفي كتيرايي 
  ٩٦، محمد  كچويي 
  ١٦٣  كرباسچيان 
  ٩٥اصغر  ، علي كرباسچيان 
  ٤١  رنكريستوفر، وا 
  ٩٤  كريميان 
  ١٦١كشاورز  
  ١٤٧  ، مصطفي زاده كفاش 
  
  ١٩٤  گس 
  
  ٩٤  ، مرتضي الجوردي 
  
  ٤٩  الدوله  ، صديق مازندراني 
  ١٧٣اشتر   مالك 
  ٢٢٢  ، اسداهللا زاده محسن 
  ١٢٠  محفوظي 
  ٢٢٢، ٢١٦، ١١٥  محققي 
  ٩٢، ٣٢، ٣٠  محالتي 
ــدين محالتــي  ، ١١٩،١٣٨، ٨٤)  اهللا (آيــت  ، بهاءال

١٨٩، ١٥٩  
  ٢٣٠  اهللا ، فضل محالتي 
  ١٦٨پيامبر   )،  (ص  عبداهللا  محمدبن 
  ١٦٧، ١٦٦  ششم  )، امام (ع  علي  محمدبن 
  ٧١  طباطبايي  محيط 
  ١١٢، ٢٥  مدني 

  ٢١٩)  اهللا (آيت  ، اسداهللا تبريزي  مدني 
  ١٤٧، محمد  مرايي 
  ٩٤فر،  مرتضايي 
  ١١١  مرزبان 
  ٢٣، ٢٢، ١٩  مسعودي 
  ١٠٠)  اهللا (آيت  خميني  مسعودي 
  ٥٧، محمد  مشير يزدي 
  ١٨١، ٨٥، ٥٢، ٤٨مصد، محمد  
، ٩١، ٩٠، ٧٢، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦  مطهري 

١٤٧، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٠، ١١٣، ٩٤، ٩٢ ،
١٨٢، ١٦٣  

  ٤٩  شاه  مظفرالدين 
  ١٤٧  معاديخواه 
  ٢٢٢  ناييني  معصومي 
، ١٤٧، ١٣٧، ٩٤، ٩٢، ٣٣ ) اهللا ، محمد (آيت مفتح 

١٥٦  
  ٢٢٢، ٢١٦، ١١٤، ٦٩، ٥٢، ٢٦  مقدم 
  ١١٨، ١١٣)  اهللا (آيت  منتظري 
  ٢٠، ١٨  ، حسينعلي منتظري 
  ٢٣٠، ٣٤، ٢٩، ٢٣، ٢٠، ١٩  اردبيلي  موسوي 
  ٩٤زرگر   موسوي 
  ٧١مهد سينا  
  ٩٤فرد   مهدوي 
  ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨، محمدرضا  كني  مهدوي 
  ٩٢، ٩٠)  اهللا (آيت  اهللا  ، فضل محالتي  زاده مهدي 
  ٦٨  الدين  ، كمال اللهي ميرحبيب 
  ٢١٦، ٥٧  ميرفندرسكي 



  ١٨، ناصر  ميناچي 
  ١٢٠، محمد  مؤمن 
  
  ٤٨ناصر  
، ١٥٦، ١٤٥، ١٤٤، ٣٤اكبـر    ، علـي  نـوري   ناطق 

١٦٥، ١٦٤، ١٦٣  
  ٨٥  اللهي نجات 
  ٢٢١  ناييني  نجيمي 
  ٢٨  ، احسان نراقي 
  ١٨٩حميدرضا ،  نوروزيان 
  ١٧٢، عليرضا  زاده نوري 
  ١٧٧)  اهللا (آيت  ، حسين همداني  نوري 
  ٩٤  ، كاظم نيكنام 
  ٦٦، ٤١، ديويد  نيوسام 
  
  ٩٤، محمد  واحدي 
  ٧٣، ٧٢  ، محمدعلي وارسته 
  ١٠٨، ٤٧، ٤١  ، سايروس ونس 
  
  ٩٤  هاشمي 
، ٢٢، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، اكبـر   رفسنجاني  هاشمي 

٢٣٢، ١٨٥، ١٨٣، ١٨٠، ١١١، ٩٥، ٨٦، ٢٣  
ــرت   ــايزر، راب ، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٢  ه

١٩٩، ١٩٧، ١٩٤، ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ٧٥، ٧٣ ،
٢٤٠، ٢٣٦، ٢٠٨، ٢٠٥  

  ٩٤  اي هزاوه 
  ٦٥، الكساندر  هيگ 

  
  ٩٤  ، عباس پناه  يزدان 
  ١٠٠)  اهللا (آيت  يزدي 
، ١٠٠، ٧١، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٨، ١٧  ، ابـراهيم  يزدي 

١٨٥، ١١٢، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٣  
  
   اماكن 
  ١١٧  آبادان 
  ١٠٦، ٥٩  جنوبي  آفريقاي 
  ٦٥، ٦٠  آلمان 
ــا   ، ١١٥، ١٠٧، ١٠٦، ٦٩، ٦٥، ٦٤، ٤٧، ٣٩آمريك

٢٣٦، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣  
  ٣٠  آمل 
  
  ٢٠٧، ١٠٦  اسرائيل 
ــفهان   ٢٠٠٧، ١٩٧، ١٩٦، ١١٦، ٤٢، ٣٠، ٢٧  اصـ

٢٠٧  
  ٥٩  افغانستان 
  ٦٤  انگليس 
  ١٩٥، ٤٧، ٤٢، ٢٧  ايران 
  
  ٨٤  بابل 
  ١١٦،  بندر پهلوي 
  ٢٠٠، ١٩٧  بندرعباس 
  ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١١٦بوشهر  
  ٢٠٠  بهبهان 
  



ــاريس  ، ١١٣، ١١٠، ٩١، ٤٨، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٥  پـ
١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٢٢  

  
  ١٩٦، ١٨٩، ١١٧، ٨٤، ٤٢، ٣٠تبريز  
  ١٢٢، ١١٨، ٩٦، ٧٤، ٦٦  تهران 
  
  ٥٨  پگوادلو  ي جزيره 
  
  ٩٨انصار   ي حسينيه 
  
  ١٨٩، ١١٧  خلخال 
  ٥٩  فارس  خليج 
  ٣٠خوانسار  
  
  ١٨١  دارالفنون 
  ١٨١  تهران  فني  ي دانشكده 
  ١١٦  دزفول 
  
  ١٠٦  روسيه 
  
  ٣٠  زنجان 
  
  ١٨٩  سراب 
  ٧٥سقز  
  ١٨٩  سلماس 
  
  ٨٤  چراغ  شاه 

  ٢٣٧، ٥٩  شوروي 
  ١٩٦، ١١٧، ٢٧شيراز  
  
  ٢٠٧  سعودي  عربستان 
  
  ١٨١، ١٤٥، ١٢٣، ١٠٣، ٦٠، ١٥  فرانسه 
  
  ١٩٢، ١٨٨، ١٧٨، ١١٧  قم 
  
  سعدآباد   كاخ 
  ٦٧، ٦٣سفيد   كاخ 
  ٣٨  نياوران  كاخ 
  ٢١٩  سنگي  كاروانسراي 
  ٥٩  كامبوج 
  ٣٠  كرمان 
  ١١٦  كرمانشاه 
  
  ٢٠٧، ١٩١  گرگان 
  ١٢٥گرمسار  
  ٢١٤  گنبدكاووس 
  
  ١٨٩ماكو  
  ١١٨  مسجد امام 
  ٣٣)  (عج  زمان  جد اماممس 
  ٨٤  مسجد عقيق 
  ١١٧، ٥٨مشهد  
  ١٨٩  ممقان 



  
  ٤٢آباد  نجف 
، ١١٠، ١٠٣، ٨٩، ٨٨، ٨١، ٥٧، ٢٦لوشـاتو    نوفل 

١٢٦، ١٢٥، ١٢٣  
  
  ٨٥  امجديه  ورزشگاه 
  
  ١٨٩هشترود  
  ١٩٦، ٢٧  همدان 
  
  ٥٩  جنوبي  يمن 
  
  ، گروهها و.... ها، احزاب سازمان 
  ٨٣  ربيانم  اسالمي  انجمن 
  
ــت  ــرا   بهش ، ١٤٢، ١٢٣، ١١٨، ١٠٠، ٩٨، ٩٣زه

٢٠٠، ١٨٠، ١٥٦، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣  
  ٦٨  سي  بي  بي 
  
، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨  تپه  دوشان  پادگان 

٢٢٣، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣  
  ٢٠١  و بندرعباس  اصفهان  پايگاه 
  ٢٠١  دزفول  پايگاه 
  ٢٠١  همدان  شاهرخي  پايگاه 
  ٢٠١  قصر فيروزه  پايگاه 
  ٢٠١بوشهر   هوايي  پايگاه 
  ٢٠١  شكاري  يكم  پايگاه 

  
  ٨٣  داروسازان  ي جامعه 
  ١٠٨، ٥١  ملي  ي جبهه 
  
  ١١٠  آسوشيتدپرس  خبرگزاري 
  ٨٩  فرانسه  خبرگزاري 
  ٦٧  يونايتدپرس  خبرگزاري 
  
  ٢٢٨  افسري  ي دانشكده 
  ١٢٩، ١٢٠، ١١٨، ١١٣، ٨٣، ٢٧  تهران  دانشگاه 
  
  ٢٠٥رويترز  
  
  ١٢٥، ٣٨، ٣٢، ٣٠، ٢٥  ساواك 
  
  ٨٣  ملي  امنيت  شوراي 
، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢١، ١٢  انقـالب   شوراي 

١٨٠، ١٧٧، ١٤٦، ١١١، ١٠٢، ٩١، ٩٠، ٨٧، ٢٨ ،
٢٣٢، ١٨٣، ١٨١  

  ١١٧، ٧٢، ٤٤  سلطنت  شوراي 
  
  ١٠٠  قم  مقيم  علماي 
  ٢١٤، ٢١٣  فداييان 
  ٢٤١، ١٢٧، ١٢٦  لدوگ  شارل  فرودگاه 
، ١١٦، ١١٥، ١٠٠، ٩٨، ٩٣، ٧٤مهرآبـاد    فرودگاه 

١٤١، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٢، ١٢١  
  



  ٢٠٠  دادگستري  كانون 
  ٢٢٠ها  كالنتري 
  ٣٨  كمونيست 
، ٩٧، ٩٦، ٩٥  از امـام   اسـتقبال   مركـزي   ي كميته 

١٧٣، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٢٩، ١٢٢  
  
  ٢١٤، ٢١٣  مجاهدين 
  ٩٨، ٩٧  خلق  مجاهدين 
  ١٩٨، ١٥١، ٧٤سنا   مجلس 
  ١٩٥، ١٩٣  ملي  شوراي  مجلس 
  ١٨٣  ملي  مجلس 
ــه  ــاه  ي مدرسـ ، ١١٢، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣  رفـ

٢٠٣، ١٨٨، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠ ،
٢٠٦، ٢٠٤  

  

ــه  ، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٤٦، ٩٥  علــوي  ي مدرس
٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٠، ١٧٣، ١٧٢  

  
  ٦٤ناتو  
  
  ٢٠١  و شهرسازي  مسكن  وزارت 
  
   و نشريات  كتب 
  ١٨٢)  (روزنامه  اطالعات 
  
  ٢٣٦)  (روزنامه  پراواداي 
  
  ٢٠٣  حوادث 
  
  ٢٠٤، ٢٠٢)  (روزنامه  كيهان 
  
  ١٦٦  روحانيون  نهضت 
  
  
  
  

  سفيد 
  



  ١  منشورات 



 ٢  



 ٣  



 ٤  



 ٥  



 ٦  



 ٧  



 ٨  



 ٩  



 ١٠  



 ١١  



 ١٢  



  
  سفيد 
  



   تينال 
  



  سفيد 
  
  



   التين 
  
  
  
  

  



  
  
  ساز  سرنوشت  ي دهه  
  
  كـه   داشت  هايي و بزنگاه  حساس  ها مقاطع نيز همانند ساير انقالب  ايران  اسالمي  انقالب 

  بـا رژيـم    ملـت   ي مبارزه  روزهاي  زد. در آخرين  را رقم  ملت  ي ها مبارزه سال  سرنوشت
در   مقاومـت   بـه   مردم  و تشويق  و هدايت  خميني  امام  حضرت  ي داهيانه  ، رهبري پهلوي

  شـده   جـدي   انقالب  شوراي  تشكيل  از زمان  را كه  رژيم  بختيار، روند سقوط  برابر دولت
  بخشيد.  دوچندان  بود، شتاب

  تكـاپوي   روزهـاي   و آخـرين   پهلـوي   آخر عمر رژيم  ي دهه  وقايع  بررسي  به  كتاب  اين 
  پردازد؛ روزهـايي  مي  اسالمي  بختيار و استقرار جمهوري  دولت  برچيدن  براي  راناي  ملت

شـــــود.  خوانـــــده» ســـــاز سرنوشـــــت  ي دهـــــه»  اســـــت  شايســـــته  كـــــه
  


