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کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

غالمرضا خارکوهی1
اشاره 

درباره سوابق و مقدمات بازگشت حضرت امام به ميهن اسامی متأسفانه كمتر مطالعه 
و پژوهش صورت گرفته است. لذا اين مقاله ش��ايد از جمله بررسی های نادری باشد كه 
می تواند هم نسل جديد را با اين موضوع آش��نا نمايد و هم به عنوان طرح مسئله مورد 
توجه و تعمق محققان تاريخ انقاب و علوم سياسی قرار گيرد. در اين مقاله ضمن اشاراتی 
به سوابق احتمالی بازگش��ت امام در اواسط مهرماه س��ال 57 پس از اخراج از عراق، به 
بررسی تفصيلی اين مسئله در دوره زمانی 26دی تا 12بهمن سال 57 كه بازگشت امام 
قطعيت يافت، پرداخته ايم. به عبارت ديگر اين مقاله تأملی اس��ت بر يكی از مهم ترين 

رويدادهای مؤثر در سقوط نظام شاهنشاهی و پيروزی انقاب اسامی در ايران. 
کليدواژه ها: خروج يا فرار شاه، بازگش��ت امام خمينی، مبارزات مردم ايران، وحدت، 
ارتش، نوفل لوشاتوی فرانسه، امريكا، س��اواك، تهران، فرودگاه مهرآباد، محمدرضاشاه 

پهلوی، شاهپور بختيار 

1. تاريخ نگار انقاب اسامی 
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تکاپوی های بازگشت امام و تدابير پيش گيرانه
حضرت امام از همان روز نخس��ت كه در 13آبان سال 43 به اجبار رژيم شاه، دستگير 
و به تركيه و سپس به عراق و بعد هم به فرانس��ه تبعيد شد، همواره درصدد بازگشت به 
ايران بوده است، تا از درون كشور و در كنار مردم انقابی به مبارزات خود عليه حكومت 
پهلوی ادامه دهد. اما شاه و سازمان های امنيتی، سياسی و نظامی او هرگز اجازه بازگشت 
او و يارانش را به ايران نمی دادند و در صورت ورود خود و طرفدارانش بازداش��ت و روانه 

زندان می شدند. 
رژيم از اين كه امام وارد ايران شود به شدت هراس داشت. چنان كه وقتی در اوايل مهر 
سال 57 مسئله اخراج امام از عراق مطرح شد و رژيم صدام با همدستی حكومت ايران 
فشار زيادی برای خروج او از نجف به عمل آورد و دولت كويت نيز حاضر به پذيرش امام 
نشد، دستگاه امنيتی شاه ضمن بررس��ی ابعاد مختلف اين موضوع و احتمال ورود امام 
به ايران، گزارش مفصلی تهيه و برای مطالعه ش��اه ارس��ال نمود كه بسيار حائز اهميت 

می باشد. در بخشی از اين گزارش به اصطاح شرف عرضی چنين آمده است: 
در صورتی كه ]ام��ام[ خمينی تصميم به مس��افرت و اقامت در ايران 
بگيرد، آزادی او، حتی برای يك روز هم مصلحت نيست. زيرا اين فرصت 
را به گروه های مخالف و مخرب می دهد كه گرد او جمع شوند و تشجيع 
گردند و در عمل جنگ خانگی به وجود آورند. بنابر اين در صورت وقوع 
چنين امری يعنی ورود ]امام[ خمينی به ايران، موارد زير می تواند دافع 

وقوع حوادث نامطلوب باشد: 
1. به مرزهای ورودی كشور، اعم از هوايی و زمينی در تهران، خسروی، 
خرمشهر، آبادان و شيراز آماده باش داده شود كه در صورت ورود خمينی 
به داخل كشور، او را متوقف نموده و از تماس او با افراد غير مسئول، جداً 

جلوگيری نمايند. 
2. بافاصله از مرز ورودی به وسيله هواپيما يا هلی كوپتر به يك پادگان 

نظامی مطمئن در تهران منتقل و تحت مراقبت شديد قرار گيرد. 
3. از س��وی واحدهای نظامی و انتظامی در سراس��ر كشور، به منظور 
جلوگيری از بروز حوادث نامطلوب و س��ركوبی اقدام��ات اخال گرانه 
آماده باش برقرار و پيش بينی ه��ای الزم به عمل آي��د. در صورت بروز 
آش��وب های پردامنه در ه��ر نقطه، حكوم��ت نظامی برقرار ش��ود و به 
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اخالگران و عناصر آشوب طلب، فرصت بهره برداری داده نشود. 
4. آيات و مراجع مقيم كشور كه به اس��تثنای چند نفر معدود از آنها، 
عموماً در باطن با ]امام[ خمينی مخالف اند، نسبت به حساسيت موضوع، 
توجيه شوند تا بر اثر ترس از ايادی وی و يا ماحظات و محظورات ديگر، 

دست به اقدامات حساب نشده ای نزنند. 
5. كليه طرفداران و ايادی شناخته شده ]امام[ خمينی در نقاط مختلف 
كشور بافاصله دستگير ش��وند. تا مجال انجام تحريكات مضره و ايجاد 

اغتشاش پيدا نكنند.1
بنا به اسناد س��اواك تهران- مورخ 17مهر س��ال 57- حتی عكس و مشخصات امام 
به كلي��ه مرزهای هوايی و دريايی بحرين فرس��تاد ش��ده بود، مبنی ب��ر اينكه نامبرده 

ممنوع الورود است و حق ورود به كشور بحرين را هم ندارد.2 
باز ساواك تهران دو روز بعد )19مهر( دستور داد در صورت ورود امام به ايران، »خود 
و همراهانش بايستی بافاصله و بدون فوت وقت با هواپيما يا هلی كوپتر نظامی به مركز 

اعزام شوند.«3 
به دنبال آن در همين روز طی بخش��نامه ای محرمانه، اعام ش��د كه كارمند مسئول 
س��اواك در هر فرودگاه موظف اس��ت قبل از نشس��تن هر يك از پروازهای خارجی در 
فرودگاه، حاضر باش��د تا پس از فرود هواپيما بافاصله به داخ��ل آن مراجعه كرده و به 
طور غير محسوس مسافرين را چك نمايد تا چنانچه امام خمينی در هواپيما بود، كليه 
مسافرين را پياده و نامبرده را در هواپيما نگهداری نموده و سپس با يك فروند هواپيما يا 

هلی كوپتر نظامی به مركز اعزام، و چگونگی را در اسرع وقت تلگرام نمايند.4 
عاوه بر اين ظاهراً رژيم شاه نقشه ديگری هم برای به دام انداختن امام در سر داشت 
و آن اينكه امام را سر مرز عراق بازداشت نمايند و مخفيانه با هلی كوپتر به جزيره كيش 
ببرند و زندانی نمايند و بدون آنكه كس��ی از سرنوش��ت امام اطاعی در دس��ت داشته 
باشد، او را به شهادت برسانند يا اين كه با پنهان كردن او مانع از فعاليت های سياسی و 

مبارزاتی اش شوند. حجت االسام علی آل كاظمی  در اين باره می گويد: 

1. آئينه آفتاب، تبيان انديش��ه امام خمينی در كام و پيام حجت االسام والمسلمين حاج سيد احمد خمينی، 
تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، خرداد 1374، ص123.

2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اس��ناد به روايت ساواك، تهران، مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام، 1386، 
ج21، ص639. 

3. آئينه آفتاب، همان، ص125. 
4. همان. 
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در س��ال 57 كه حضرت امام قصد عزيمت از عراق به كويت را داشت، 
چند ساعتی در مرز كويت توقف داش��تند. اما دولت كويت اجازه ورود 
به امام نداد. رژيم شاه با مرزبانی عراق هماهنگی می كند تا با اعزام يك 
هلی كوپتر به مرز، امام را تحويل بگيرد و برای هميش��ه به جزيره كيش 

تبعيد نمايند تا تحت نظر كامل باشد. 
از اين موضوع به واسطه يكی از افسران انقابی كه از قبل با او آشنا بودم، 

و من در آن زمان در مشهد بودم، مطلع شدم. 
موضوع هم از اين قرار بود كه خس��روداد كه يكی از خلبانان و افسران 
طاغوتی بود با تعدادی از فرماندهان در هوانيروز كرمانش��اه جلس��ه ای 
تشكيل می دهند و اين افسر انقابی هم كه عضو اطاعات ارتش بود و در 
آن جلسه حضور داشت از ماجرا با خبر می شود، فوری به واسطه شخص 

ديگری به من خبر می دهند. 
من از مشهد با چند نفر از علما همچون آيت اهلل شيرازی، آقای فلسفی 
در تهران و حاج آقا پسنديده در قم تماس گرفتم و خبر را به اطاع آنها 
رس��اندم. آنها نيز با علمای بصره تماس می گيرن��د و می گويند چنين 
خطری امام را تهديد می كند به امام اطاع دهيد كه امام س��وار ماشين 
دولتی و نظامی نشوند. فوری از بصره به امام اطاع می دهند و امام هم 

بدون وقفه به طرف بغداد حركت می كند.1 
البته وحشت رژيم شاه از بازگش��ت حضرت امام به ايران تا آخر ادامه داشت. چنانكه 
سپهبد مقدم رئيس سازمان اطاعات و امنيت ايران )ساواك( در تاريخ 12آذر سال 57 
طی نامه ای ِسّری خطاب به رئيس ستاد بزرگ ارتش��تاران و رئيس شهربانی و فرمانده 
ژاندارمری كشور خبر از احتمال بازگشت امام در ماه های محرم و صفر را داد و تأكيد نمود 

در صورت ورود، وی دستگير و به تهران منتقل شود: 
نظر به اينكه امكان دارد خمينی در ماه های محرم و صفر از طريق يكی 
از مرزهای هوايی يا زمينی به كش��ور وارد شود، خواشمند است دستور 
فرماييد به فرماندهان نظامی كليه شهرستان هايی كه مرزهای هوايی و 
زمينی و دريايی دارند، هشدار داده شود، از هم اكنون در مرزهای ورودی 
آمادگی الزم داشته باشند تا به محض ورود يادشده، هر گونه ارتباط او 

1. صحيفه، ش50، ضميمه روزنامه جمهوری اسامی، تهران، دوشنبه 1381/3/13، ص14. 
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را بدواً با افراد غير مسئول قطع نموده، و با همكاری با سازمان اطاعات 
و امنيت محل، وی را در اولين فرصت با هواپيما يا هلی كوپتر نظامی به 

تهران اعزام دارند.1 

1. سجاد راعی گلوجه، مبارزات امام خمينی به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ص531. 



ت ها
مناسب

348
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

حتی دوس��تان و ياران و خانواده امام 
هم در صورت بازگشت در مرز بازداشت 
و زندانی می ش��دند. چنانكه وقتی پسر 
امام- مرحوم س��يد احمد آقا- س��ال ها 
قبل از نجف برگش��ت توس��ط مأموران 
امنيتی رژيم ش��اه دستگير و حدود سه 

ماه زندانی شد.1
با وجود اين روند مب��ارزات امام هيچ 
گاه متوقف نش��د. حتی فرانس��ه كه به 
دروغ مدعی »آزادی بيان« اس��ت برای 
ماندن امام در كشورش بارها از رژيم شاه 
اجازه گرفت و در اوايل ورود امام مانع از 
آزادی بيان و فعاليت های سياسی ايشان 
می شدند. اما به تدريج متوجه شدند كه 
قدرت و ش��هرت امام فرات��ر از مرزهای 
ايران- بلكه او يك چه��ره بين المللی- 
است. لذا ديگر نتوانس��تند از مصاحبه ها و برنامه های فرهنگی ايشان ممانعت به عمل 
آورند. چون در غير اين صورت حيثيت شعار آزادمنشی و دمكراسی خواهی فرانسوی ها 

و غربی ها به شدت زير سؤال می رفت. 
بنابراين امام در تبعيدگاه جديد نيز همچنان رسالت الهی خود را برای بيداری و آگاهی 
سياسی- مذهبی مردم ايران و افشای جنايات رژيم پهلوی ادامه داد و هر روز با انتشار و 
ارسال اطاعيه، نوار سخنرانی، پيام های روشنگرانه و برنامه های فرهنگی و سياسی ديگر، 
ارتباط عميق خود را با شبكه انقابی درون كشور و مردم سراسر ايران و ايرانيان خارج 
كشور پوياتر و قوی تر نمود. به طوری كه شعله های آتشی كه از دی ماه سال 56 با قيام 
19دی طاب قم روشن شده بود، آن چنان زبانه كشيد كه تا يك سال بعد، سراسر كشور 
را فرا گرفت؛ لذا شاه به اجبار از ترس جانش در 26دی ماه سال 57 كشور را ترك كرد و 
هزينه رفتار ظالمانه نسبت به امام و مردم فداكار را با فرار خفت بار و سقوطش پرداخت. 
به دنبال خروج اش��كبار شاه و همس��ر ش��ريك جرمش، مردم مناطق مختلف كشور 

1. مجموعه آثار يادگار امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1385، ج2، ص94. 

فرودگاه مهرآباد، 16ژانويه 1979: 
آخرين سفر شاه آغاز می گردد
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با ش��نيدن اين خبر به وجد آمدند و س��ر از پا 
نشناخته به خيابان ها ريختند و با پخش نقل و 
شيرينی و گل، اين پيروزی را جشن گرفتند. 
به راس��تی كه مردم در آن روز ب��رای اولين بار 
پس از پنجاه سال غم و اختناق، خنديدند و از 
ته دل ش��ادی نمودند و اين جشن و شادمانی 
تا نيمه های شب در خيابان ها و مساجد كشور 

ادامه داشت. 
حضرت امام خمينی بافاصله در همان روز 
در 26دی، طی بيانيه ای خروج ش��اه را اولين 
مرحله پايان يافتن س��لطه جنايت بار 50ساله 

رژيم پهلوی عنوان كرد و اين پيروزی را به ملت ايران تبريك گفت و اعام نمود به زودی 
دولت موقت انتقالی را معرفی می كند و در اولين فرصت به ايران باز خواهد گشت.1 

بنابراين امام با فرار شاه، بستر الزم را برای بازگشت به ميهن اسامی و حضور در جمع 
مردم فداكار مساعد ديد و با بازگشت خود ناقوس مرگ نهايی حكومت پهلوی را به صدا 
درآورد. لذا با وجود همه ناباوري ها و تمام تاش هايی كه در سطح بين الملل برای حفظ 
تاج و تخت رژيم شاه و جلوگيری از موفقيت امام خمينی به عمل آمد، انقاب اسامی در 
مرحله نخست مبارزات خود پيروز گرديد و از اين جهت پيروزی آن بيشتر به يك معجزه 

می ماند تا تحول عادی. 
به جز امام خمينی و توده های بي ش��ماری كه خارج از تحليل های معمول، به گفته ها 
و وعده های امام باور قلبی داش��تند، عموم تحليل گران سياس��ی و همه كسانی كه در 
رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند، وقوع چنين پيروزی را، حتی تا روزهای واپسين 

عمر رژيم شاه ناممكن می دانستند.2 
لذا خروج خفت بار محمدرضاش��اه پهلوی از ايران س��رفصل مهم و ت��ازه ای در تاريخ 
17ساله مبارزات انقاب اسامی بود كه با دست توانای حضرت امام و با پشتيبانی ملت 
فداكار ايران صورت گرفت. امام طی پيامی  در تاريخ 30دی ماه سال 57 نهضت مقدس 

اسامی را با خون پاك شهيدان و مصيبت های جانگداز توأم دانست و نوشت: 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، ج3، 1391، ص639. 
2. مجيد انصاری، حديث بيداری، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص112. 

روند مبارزات امام هيچ گاه متوقف 
نشد. حتی فرانسه که به دروغ مدعی 
»آزادی بيان« است برای ماندن امام 
در کشورش بارها از رژیم شاه اجازه 
گرفت و در اوایل ورودش مانع از 
آزادی بيان و فعاليت های سياسی 
او می شدند. اما به تدریج متوجه 
شدند که قدرت و شهرت امام فراتر 
از مرزهای ایران- بلکه او یک چهره 
بين المللی- است. لذا دیگر نتوانستند 
از مصاحبه ها و برنامه های فرهنگی 

او ممانعت به عمل آورند



ت ها
مناسب

350
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

آزادي خواهی و استقال طلبی شما در جبين تاريخ ثبت شد. دشمن 
اساسی خود و كشور خود را از صحنه بيرون رانديد، و بزرگ ترين خائن 
و جانی كشور را در گورستان تاريخ دفن نموديد. شما با قيام و استقامت 
خود ب��ه ملت های مس��تضعف ثابت كردي��د كه اس��لحه های مدرن و 
قدرت های شيطانی نمی توانند در مقابل خواست ملتی كه برای دفاع از 
عقيده و حق خود دالورانه بپاخاسته است دوام داشته باشند؛ و نيز ثابت 
كرديد كه قدرت ملتی آگاه، بر تمامی ساح های ابرقدرت ها پيروز است. 
شاه رفت و رژيم شاهنشاهی فرو ريخت. دزدان بيت المال سرمايه ها را 
خارج كردند و يكی پس از ديگری گريختند. ملت شجاع در اولين فرصت 
به حس��اب آنان خواهد رسيد. اينان رفتند و آش��فتگي ها و خرابي های 
بسياری را بر جای گذاشتند كه با خواست خدا و همت ملت بايد ترميم 

شود؛ گر چه سال ها طول خواهد كشيد.1

مرحوم س��يد احمد خمينی- فرزند گرامی  امام كه آن زمان همراه پدر بزرگوارش در 
فرانسه بود- می گويد: شاه رفت و امام تصميم گرفتند تا به ايران بيايند. در ايران تقريباً 
همه مخالف اين سفر بودند، می ترسيدند كه رژيم شاه بايی سر امام بياورد. معتقد بودند 
كه هنوز زود است، و حق هم داشتند بترسند. انقاب بود و يك رهبری امام. اگر خدای 
ناكرده او طوری می شد، چه می شد؟ تلفن پشت تلفن كه داستان را به امام بگو تا بلكه از 

1. صحيفه امام، ج 5، ص502.  
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بازگشت منصرف شود. من هم می گفتم، اما امام تصميمشان را گرفته بودند كه بيايند.1
لذا بار ديگر امام در ادامه پيام30دی ماه، ضمن آنكه خبر از بازگشت قريب الوقوع خود 
به ايران داد و هش��دارهای مهمی  نيز به مجلسين ش��ورای ملی و سنا، شورای سلطنت 
و قوای انتظامی و ارتش داد، فعاليت آنها را غير قانونی اع��ام و تأكيد كرد كه آنها بايد 

كناره گيری نمايند. 
1. اينجانب ان ش��اءاهلل تعالی به زودی به شما می پيوندم تا در خدمت 
شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشكات كوشا بوده و با هم صدا 
و هم قدم شدن همه اقشار ملت بر فس��ادها غلبه كنيم. دوستان عزيزم! 
خود را برای خدمت به اسام و ملت محروم مهيا كنيد. كمر به خدمت 
بندگان خدا كه خدمت به خداست ببنديد. من با توفيق خداوند تعالی 
پس از چند روزی در خدمت ش��ما خواهم بود و در پش��ت سر شما به 

سربازی خود ادامه خواهم داد. 
2. به نمايندگان محمدرضا پهلوی كه مجلسين را غصباً اشغال كرده اند 
اخطار كنيد كه خانه ملت را خالی كنند تا نمايندگان مردم پس از پنجاه 
سال كه ملت از حق خود محروم بود، به خانه خود بيايند. و ان شاءاهلل همه 
خواهيد ديد كه انتخابات آزاد و مجلس سالم يعنی چه. من به آنان اخطار 
می كنم كه در صورت ورود مجدد به مجلس مسئول هر گونه پيشامدی، 

خود آنان هستند. 
3. بار ديگر به اعضای شورای سلطنتی، كه شاخه ای است از ريشه غير 
قانونی، اخطار می شود كه از شورا كناره گيری كنند و بيش از اين با ملت 

مخالفت نكنند. 
4. بار ديگر به قوای انتظامی و نيروهای زمينی، هوايی، دريايی توصيه 
می ش��ود كه در حفظ انتظامات بكوشند و ملت ش��ريف و بيدار با آنان 

همكاری كنند. 
ملت آگاه ايران بايد از اشخاص و يا گروه های منحرف كه در اين موقع 
حساس به فكر آشوب افتاده و می خواهند به نفع اجانب خيانت به كشور 
كنند، جداً جلوگيری كنند؛ و به آشوبگران هشدار دهند كه از اعمال ضد 

1. مجموعه آثار يادگار امام، همان، ص77. 
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انسانی و اسامی و ملی اجتناب كنند و به ملت بپيوندند.1 

ديدار با دانشجويان ايرانی خارج کشور
هر نهضتی در راه نيل ب��ه پيروزی نيازمند اتحادی عميق مي��ان كليه نيروهای مبارز 
خويش است.2 زيرا وحدت قشرهای جامعه در مواجهه با طاغوت، اين امكان را به رهبری 
انقاب می داد كه اه��داف و برنامه های مبارزه را به صورتی بهت��ر و مؤثرتر ادامه دهد تا 
پيروزی بر دشمن حاصل ش��ود. به همين خاطر فردای آن روز اول بهمن سال 57 امام 
ضمن ماقات با جمعی از دانشجويان و ايرانيان خارج  كشور در نوفل لوشاتو، به تشريح 
لزوم اتحاد و يكپارچگی و قيام برای خدا به عنوان رمز پيروزی انقاب پرداخت و گفت: 

ش��ما ديديد كه در اثر وحدت كلمه در جامعه ايران��ی يك قدرتی كه 
خودش را ابرقدرت حس��اب می خواس��ت بكند و دنب��ال او ابرقدرت ها 
بودند، همه ابرقدرت ها از او تأييد كردند بلكه مع األس��ف دول اسامی 
هم- قاطبت��اً تقريباً- ب��ا او همراهی كردند، ديديد كه ب��ا وحدت كلمه 
ملت، تمام كنگره های قصرش فرو ريخت يكی بعد از ديگری. آن حزب 
»رستاخيز«ی كه آن قدر برای آن مديحه س��رايی كردند، هم خود او و 
هم عمال خبيث او آن قدر درباره آن مبالغه ها كردند، مدح ها خواندند و 
خود ايشان گفت كه اگر كسی داخل اين حزب نشود او را ما تذكره اش 
را می دهيم و می گوييم برود بيرون، آن قدر پافشاری راجع به اين حزب 
كرد لكن ملت ايران مقابل حزب و مقابل حزب ساز و مقابل تانك و توپ 
و مسلس��ل ايس��تاد و مجبور كرد اين آدم ديكتاتور را به آنكه از حزبش 
صرف نظر بكند و حزب را َكاْن لَْم يَُكْن فرض كند. و آن خيانتی كه كرده 
بود راجع به تغيير تاريخ  اسام، باش��رف ترين تاريخ ها ]و[ سازنده ترين 
تاريخ ها، آن تاريخی كه انس��ان ها را- مس��تضعفين را بيدار كرد و تمام 
قلدرهايی كه در آن وقت بودند خاضع كرد و انسان به تمام معنا، با همه 
ابعاد، هم ابعاد معنوی و هم ابعاد مادی س��اخت، و اين ش��خص ]شاه[ 
می خواست اين شرافت را از ايران سلب كند و اصل اسام را پايكوب كند 
و تاريخ جاهليت شاهنشاهی را به جای آن بگذارد، و ديديد كه به واسطه 

1. صحيفه امام، همان، ص503. 
2. ياد يار، ضميمه روزنامه جمهوری اسامی، يكشنبه 1369/3/13، ص35. 
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همت مردم ايران همه قشرها قيام كردند، و اين مطلب را هم ملزم شد 
كه از دست بدهد و ديديد كه به واسطه اتفاق كلمه ای كه شما ايرانی ها 
داش��تيد اين آدم با آن همه مداحي هايی كه خودش از خودش می كرد 
و ديگران از او و آن همه حرف ها كه درباره او مديحه س��راها می گفتند، 
ملزم شد كه بيايد ]در راديو و تلويزيون با خواندن متنی[ در مقابل ملت و 
توبه كند و عذر بخواهد؛ برای اينكه مردم را فريب بدهد البته، لكن ملزم 
شد به اينكه عذر بخواهد. و ديديد كه اتفاق كلمه شما ملت ايران موجب 
شد كه تمام ابرقدرت ها عقب زدند؛ و اول كه از او حمايت ها كردند، هر 
كدام حرف ها زدند: دخالت نظامی می كنيم، تجزيه می شود ايران، از اين 
حرف های- شعرهايی كه هميشه می خوانند خواندند، و شما ديديد كه 
با اينكه همه ابرقدرت ها دنبال سر او بودند و می خواستند از او حمايت 
كنند، ملزم ش��د كه از ايران بيرون برود و حاال هم بيرون ايران است؛ و 

مع األسف فرار كرد از چنگ مسلمين و از چنگ جوان های ما.1 
او سپس اشاراتی نمود به اموال و ذخايری كه شاه از ملت ايران غارت كرده و به خارج 
برده، ظلم ها و قتل عام ها و جنايت هايی كه نموده، تبعيدها و حبس های طوالنی مردم 
و خصوصاً جوان ها، و ناراحتي هايی كه برای جوان ها، روشنفكرها، علما، دانشگاهيان، و 
بازرگان های ما فراهم نموده، و دانش��گاه های ما را به صورتی درآورده كه نيروی انسانی 
ما را هدر داد و بلكه نيروهای انسانی ما را منقلب كرد به يك نيروهای غير انسانی. ما اين 
ظلم ها را نمی توانيم جبران كنيم. اگر همه شما هم جمع بش��ويد و او را اعدام كنيد باز 
همان يك جان را از او می گيريد. او صدها جان از بهترين فرزندان اسام را گرفته است، 
اما خودش يك جان كه بيشتر ندارد. دست و پايش را هم ببريد و چشم هايش را درآوريد، 

باز هم جبران نمی شود. 
حضرت امام در ادامه همين س��خنرانی با يادآوری بخش��ی از مفاس��د اجتماعی شاه 

می گويد: 
اين سينماهايی كه در زمان ايشان مش��غول فعاليت بودند، آن مراكز 
فحشايی كه اينها درست كردند، مراكز فحشايی كه موجود كردند برای 
اينكه جوان های ما را بكشند به آن مراكز و غافل كنند از مسائل حياتی 
خودشان، از مسائل زندگی بخش خودشان، اين مراكز اسباب اين شد كه 

1. همان، ص504. 
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اين نيروی انسانی كه بايد در خدمت كشور ما باشد عاوه بر اينكه معطل 
شد، منقلب شد به يك نيروی غير انسانی. 

امام سلطنت را خاف عقل می دانست و در ادامه يادآور شد كه مقصد ما تنها رفتن شاه 
نيست، اين يكی از مطالب است؛ ما رژيم سلطنتی را اصًا غلط می دانيم، از اول اين غلط 
بوده، خاف قوانين انسانی بوده؛ رژيم سلطنتی از اول خاف قوانين عقليه انسان است. 

اصًا قضيه سلطنت يك مطلب خاف عقلی است، خاف شعور انسانی است. 
اگر ما رجوع كنيم به تاريخ- و ما كه ش��اهد خود قضيه بوديم، ش��ما 
جوان ها آن وقت نبوديد- ما ش��اهد قضيه بوديم كه قضيه چه جور بود 
و چه جور تحقق پيدا كرد، با س��رنيزه مجلس درست كردند! با سرنيزه 
رأی درست كردند! مگر كسی جرئت می كرد رأی ندهد؛ جرئت می كرد 
نفس بكش��د... البته يك عده ای هم آن وقت از جان گذشتند مخالفت 
كردند، لكن مابقی همه سرنيزه باالی سرشان بود، يا تطميع. زياد به آنها 
چيز دادند. يا سرنيزه بود. يك مجلسی سرنيزه ای درست كردند و با آن 
مجلس س��رنيزه ای  به ما تحميل كردند يك همچو موجوداتی را ]مثل 

خاندان پهلوی[.
امام در بخش ديگری از همين سخنرانی با اشاره به پشتوانه الهی اين قيام و اتحاد كلمه 
مردم، تأكيد نمود كه مردم در اين مبارزه عليه رژيم پهلوی فرياد زدند كه خدا و اسام 
را می خواهند، آزادی و اس��تقال می خواهند. حكومت اسامی را می خواهند. كوشش 

كنيد قيام شما الهی باشد. 
امام اعتقاد داش��ت كه »ما يك حكومت ع��ادل می خواهيم. عادل يعنی دزد نباش��د 
الاقل!«. به گفته امام آيا حكومت ها می توانند آن همه سرمايه ای كه شاه از بنياد پهلوی 
به س��رقت برده، برگردانند؟ و آيا می توانند ش��اه را به ايران بازگردانند تا حساب بنياد 
پهلوی را پس بدهد؟ پانزده ميلي��ون دالر فان، ده ميليون دالر فان، پنج ميليون دالر 
فان، س��ی ميليون دالر فان؛ در حالی كه همه دزدها از اجزا و بستگان و پسر و دختر 

خود شاه بودند.1

دعوت از عشاير برای برقراری نظم و امنيت محل
به دنبال فرار شاه از كش��ور، برخی از عوامل فرصت طلب به جای همراهی با مردم در 

1. همان، ص505 تا 510 )به صورت تلخيص و گزيده(. 
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مبارزه با رژيم پهلوی، دست به اغتشاش و غارتگری اموال مردم در مناطق مختلف كشور 
زدند. بسياری از اين فرصت طلبان با تشويق و حمايت سازمان های نظامی و امنيتی رژيم 
پهلوی به ويژه ساواك و ژاندارمری اقدام به ناامنی و سرقت اموال مردم می كردند. چنان 
كه در تاريخ 2بهمن 1357/ 23صفر 1399 امام ط��ی پيامی  خطاب به عموم طوايف و 

ايات سلحشور و شجاع بويراحمد نوشت: 
از عواطف اسامی شما سلحشوران مس��لمان و طرفداران جمهوری 
اسامی متش��كرم. اميد اس��ت در پرتو حكومت عدل و افراشته شدن 
پرچم اسام، آزادی و امنيت و استقال نصيب ملت محترم ايران شود. 
اين جانب از طوايف بويراحمد و ساير طوايف شجاع ايران تقاضا دارد كه 
در حفظ نظم و امنيت منطقه خودش��ان كمال مراقبت را بنمايند؛ و در 
اين موقع حساس كه به وطن ما می گذرد نگذارند اشخاص ماجراجو به 

بدخواهان دين و كشور بهانه دهند.1

مصاحبه با دو روزنامه مهم داخلی
در آن زمان روزنامه های اطاعات و كيهان مهم ترين مطبوعات رسمی  و علنی داخل 
ايران بودند و با وجود همه عوامل شاه دوست و ضد مذهبی كه در اين دو روزنامه فعاليت 
می كردند باز هم مردم بيش از همه به اخبار آنها رجوع می كردند. در اين راستا فردای آن 
روز يعنی 3بهمن 1357 خبرنگاران روزنامه های اطاعات و كيهان مصاحبه مشتركی 
با امام داش��تند كه درباره مسائل جاری انقاب اس��امی گفت وگو نمودند. امام در اين 
مصاحبه كه به درخواس��ت خبرنگاران اين دو روزنامه انجام ش��د با تيزبينی سياسی، 
بخشی از مطالب و نظريات مهم خود را برای مخاطبان ايرانی مطرح نمود. او خاطرنشان 
كرد روزنامه هايی كه مضر به حال ملت نباشند و نوش��ته های  آنها گمراه كننده نباشد، 
آزادند. اسام، هم آزادی خواهد داد و هم توجه به اقتصاد خواهد كرد و هم توجه به ساير 
احتياجات كش��ور. اقليت های مذهبی هم در اس��ام احترام دارند و آنها هم مثل ساير 

قشرهای ملت با رفاه زندگی خواهند كرد. 
البته بيان همه چيز آزاد اس��ت، در صورتی كه مضر برای ملت نباشد، چيزهايی آزاد 
نيست كه مضر به حال ملت ما باشد. بيان عقيده گروه های چپ و ماركسيست كه در ايران 
هستند، اگر مضر به حال ملت باش��د جلوگيری می شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده 

1. همان، ص519. 
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باشد مانعی ندارد. همه مردم آزادند مگر حزبی 
كه مخالف با مصلحت مملكت باشد. 

زنان همچون م��ردان در س��اختن جامعه 
اسامی فردا ش��ركت دارند. آنان از حق رأی 
دادن و رأی گرفت��ن برخوردارند. در مبارزات 
اخير ايران، زنان ايران نيز سهمی چون مردان 
دارند. ما همه گون��ه آزادی را به زن خواهيم 
داد. البته جلوی فس��اد را می گيريم و در اين 

مورد ديگر بين زن و مرد فرقی نيست.1 
در اينج��ا يك��ی از خبرن��گاران زن گف��ت: 
چون مرا به عنوان ي��ك زن پذيرفته ايد، اين 

نشان دهنده اين است كه نهضت ما يك نهضت مترقی است. 
امام در پاسخش اظهار داشت: 

اينكه من شما را پذيرفته ام، من شما را نپذيرفته ام! شما آمده ايد اينجا 
و من نمی دانستم كه شما می خواهيد بياييد اينجا! و اين هم دليل بر اين 
نيست كه اسام مترقی است كه به مجرد اينكه شما آمديد اينجا، اسام 
مترقی است. مترقی هم به اين معنی نيست كه بعضی زن ها يا مردهای 
ما خيال كرده اند. ترقی به كماالت انس��انی و نفسانی است و با اثر بودن 
افراد در ملت و مملكت است نه اينكه سينما بروند و دانس بروند. و اينها 
ترقياتی است كه برای شما درست كرده اند و شما را به عقب رانده اند؛ و 
بايد بعداً جبران كنيم. شما آزاديد در كارهای صحيح. در دانشگاه برويد 
و هر كاری را كه صحيح است بكنيد؛ و همه ملت در اين زمينه ها آزادند. 
اما اگر بخواهند كاری خاف عفت بكنند و يا مضر به حال ملت- خاف 

مليت- بكنند، جلوگيری می شود؛ و اين، دليل بر مترقی بودن است.2

گفت وگو با تلويزيون فرانسه
امام ش��رايط ارتش را به خوبی درك می كرد و از آش��فتگی داخل آن اطاع داشت. او 

1. همان، ص520؛ گزيده و ويرايش مصاحبه امام. 
2. همان، ص521. 

امام با فرار شاه، بستر الزم را برای 
بازگشت به ميهن اسالمی و حضور 
در جمع مردم فداکار مساعد دید و 
با بازگشت خود ناقوس مرگ نهایی 
حکومت پهلوی را به صدا درآورد. 
لذا با وجود همه ناباوري ها و تمام 
تالش هایی که در سطح بين الملل 
برای حفظ تاج و تخت رژیم شاه و 
جلوگيری از موفقيت امام خمينی به 
عمل آمد، انقالب اسالمی در مرحله 

نخست مبارزات خود پيروز گردید 
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می دانس��ت در اين روزها اوضاع داخلی ارتش شاهنشاهی از درون مضمحل شده، ولی 
سران ارشد و فرماندهان برجسته نظامی، سربازان و درجه داران را وادار به مقابله با مردم 
می كنند. حتی سه روز پس از فرار شاه، ارتشبد عباس قره باغی كه رئيس ستاد كل ارتش 

بود به خوبی متوجه اوضاع وخيم سيستم نظامی كشور شد. او در اين زمينه نوشت: 
پس از سركشی به فرماندهی ستاد، اثرات بی ايمانی، باتكليفی و عدم 
عاقه به كارهای روزمره به وضوح مشهود بود. فرار روزافزون افسران و 

سربازان و آمار غائبين نشانه ديگر اين امر بود.1 
به گفته قره باغی حتی يگان های ارتش شاهنشاهی مأمور به فرمانداری نظامی تهران 
به علت باتكليفی چند ماهه روز به روز روحيه خود را بيشتر از دست می دادند.2 مردم 
به مأموران نظامی، انتظامی و س��اواك حمله می كردند و ضمن اخذ س��اح های آنها، 
در صورتی كه متوجه می ش��دند دستشان به خون شهدا آغشته اس��ت، آنها را قصاص 
می كردند. كار به آنجا رس��يد كه حتی برخی از نظاميان و بستگانشان نيز ضمن اعام 
همبستگی با انقاب اسامی، خواهان بازگش��ت امام خمينی به ايران شدند. چنان كه 
روز 4بهمن سال 57 گروهی از افس��ران و همافران و درجه داران نيروی هوايی تهران با 
خانواده هايشان دست به تظاهرات زدند. آنها فرياد می زدند: »ما منتظر خمينی هستيم.« 
در اين ميان حدود 400 هماف��ر و درجه دار هوانيروز پاي��گاه هوايی خاتمی  اصفهان، 
چند هزار همافر و درجه دار پايگاه هوايی شيراز و بوش��هر به نفع امام خمينی و انقاب 
اسامی دست به تظاهرات و راهپيمايی زدند. به دنبال آن روز 5 بهمن سال 57 مخالفت 
و تظاهرات افسران، همافران و درجه داران نيروی هوايی عليه حكومت پهلوی در بوشهر، 
80 نفرشان توسط قوای نظامی دستگير شدند. همچنين كاركنان هلی كوپترسازی ايران 
وابسته به »صنايع نظامی وزارت جنگ« نيز تهديد به اعتصاب كردند و خواستار اخراج 
كاركنان امريكايی شدند. آنها همچنين اعام كردند اگر از هلی كوپترها در راهی غير از 

منافع ملی بهره برداری شود دست به اعتصاب نامحدود خواهند زد.3 
كار به جايی رسيد كه حتی قره باغی از رياست ستاد كل ارتش استعفا نمود. ولی با اصرار 
بختيار و سوليوان- س��فير امريكا در ايران- به كارش ادامه داد. لذا روز 3بهمن 1357/ 
24صفر 1399 امام در مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانس��ه اظهار اميدواری كرد كه 

1. غامرضا كرباسچی، هفت هزار روز تاريخ ايران و انقاب اسامی، بی جا، بنياد تاريخ انقاب اسامی ايران، بهار 
1371، ج2، ص1086. 

2. اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، تهران، نی، 1365، ص257. 
3. وقايع انقاب ايران، نوشته م. ج، تهران، بی نا، احتماالً سال 1358، صص145-146. 
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ارتش و تمام افسرانش به طرف ملت برگردند. امام در اين مصاحبه خود درباره وضعيت 
ارتش  و ميزان وفاداری بدنه آن به ملت گفت: 

در حال حاضر قش��رهايی در ارتش رو به ملت هستند ولی من صاح 
ارتش می دانم كه همه برگردند به طرف مردم و با ش��اهی كه كنار رفت 
و ديگر برگش��تی ندارد، تماس نداش��ته باش��ند و توهم نكنند كه بايد 
تماس داشته باشند. ارتش بايد ارتش ملت باشد. ما ارتش را از خودمان 

می دانيم. اگر چند نفری جنايتكارند، حسابشان جداست. 
امام ضمن اش��اره به اينكه اكنون آرای عمومی، شاه را خلع كرده و ما به استناد همين 
فشار افكار عمومی، قدرت را به دس��ت می گيريم و حكومت جديد را مستقر می كنيم، 

شايعه كمك گرفتن از كشورهای ديگر را به شدت تكذيب كرد و اظهار داشت: 
از هيچ مملكتی و از هيچ جايی، روحانيون ايران پشتيبانی و كمك مالی 
نمی گيرند. مردم ايران عاقه اس��امی دارند به روحانيون و هر كمكی 
روحانيون بخواهند به آنها می دهند و احتياجی به كمك خارجی ندارند. 

امام در ادامه راجع به تمدن و ترقی كشور افزود: 
ما با آثار تمدن موافقيم. مايليم كه مملكت ما مجهز شود به همه آثار 
تمدن، ولی نه آن طور كه شاه عمل كرد. شاه تمام آثار تمدن را به صورت 
فاسدكننده درآورد. س��ينما به صورت ترويج فساد شد. اخاق جوان ها 
را فاسد كرد، مراكز فحش��ا را زياد كرد، و وسايل اعتياد جوانان را فراهم 
ساخت. جوان های ما را به هروئين مبتا كرد. ما با اينها مخالفيم. با آثار 
تمدن و پيشرفت مخالف نيستيم... حاال ملت ايران سال ها بايد زحمت 
بكشد كه ايران را ترميم كند و خساراتی را كه شاه در ايران ايجاد كرده و 

خرابي هايی را كه به بار آورده جبران نمايد.1 

وداع با ياران اقامتگاه 
امام چند روز مانده به بازگشتشان به ايران، يعنی روز 4بهمن 1357/ 25صفر 1399 
در نوفل لوشاتو در ديدار با كاركنان اقامتگاهش، آنجا را منزل خود آنها اعام كرد و ضمن 
تشكر از همه آنان كه در اين موقع مبارزه با رژيم پهلوی، كمك می كنند و كارها را انجام 
می دهند، يادآور ش��د كه كار، كار خودتان و اين منزل محقر، منزل خودتان است. امام 

1. صحيفه امام، همان، ص523 و 525. 
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ضمن بيان اين جمله كه »من بيعتم را از شماها برداش��تم«، تأكيد نمود كه چون سفر 
خطرناكی است و ممكن است اتفاقی بيفتد، من می خواهم تنها به ايران بروم و آقايان و 
خانم ها بعداً بيايند. ناگهان فضای جلسه خيلی عاطفی شد و حاضران ضمن تجديد بيعت 
با امام حتی گفتند ما با خون سرخ خود با شما پيمان بسته ايم و سر پيمان خود هستيم. 
لذا همه كاركنان اقامتگاه امام از اينكه در اين سفر تاريخی امام را همراهی نكنند ناراحت 
بودند. ولی امام تأكيد نمودند كه در هر صورت براي من ناگوار است كه كسی به خاطر 

من به زحمت و در خطر بيفتد. 
امام در بخش ديگری از اين ديدار به تشريح خودسری ها و ريشه مفاسد و بی قانونی های 

رژيم پهلوی پرداخت و گفت:
همه مصيبت هايی كه در اين سا ل ها واقع شده است برای اين بوده است 
كه دستگاه ها سرخود بوده اند. از آن دستگاه اول گرفته، آن شخصی كه 
به اسم شاه در اين مملكت حكومت كرده، سر خود حكومت كرده، مقيد 
به قوانين نبوده؛ وقتی كه اين سر خود حركت كرد، كسانی هم كه دنبال 
او هس��تند از او ياد می گيرند، اينها هم س��ر خود می شوند... بايد دست 

خيانت را كوتاه كرد.1

تعويق سفر امام و واکنش مردم
اوايل بهمن سال 57 خبر تصميم امام در بازگشت به كش��ور منتشر شد. قرار بود روز 
جمعه 6 بهمن امام در ايران باشند. هر كس كه می شنيد به وجد می آمد. مردم چهارده 

1. همان، ص526. 
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سال انتظار كشيده بودند. اما در عين حال مردم و دوستان امام نگران جان ايشان بودند. 
چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامی  برقرار بود. از اين رو دوستان 

امام نيز توصيه به تعويق سفر تا تأمين شرايط داشتند. 
از سوی ديگر حضور امام در اين شرايط در جمع ميليون ها مردم بپاخاسته از ديد امريكا 
به معنای پايان حتمی كار رژيم شاه بود. لذا اقدامات فراوانی از تهديد به انفجار هواپيما 
گرفته تا وقوع كودتای نظامی برای تعويق سفر ايشان صورت گرفت. حتی رئيس جمهور 
فرانسه  واسطه شد كه مانع بازگشت امام شود؛ اما امام خمينی تصميم خود را گرفته بود 
و طی پيام هايی به مردم ايران گفته بود می خواهد در اين روزهای سرنوشت ساز و خطير 

در كنار مردمش باشد. 
اما ش��اهپور بختيار برای اجرای توطئه هايی كه در سر داش��ت و مأموريت هايی كه از 
جانب ابرقدرت های خارجی خصوصاً امريكا و شخص شاه به او محول شده بود، از جمله 
كودتای نظامی و سركوب گسترده انقاب، شديداً احتياج به زمان داشت. به همين سبب 
از هر طريق درصدد بود تا بازگش��ت امام را به تأخير بيندازد.1 لذا وقتی برنامه بازگشت 
امام جدی ش��د، دولت بختيار با هماهنگی ژنرال هايزر امريكايی فرودگاه های كشور را 
بست.2 در نتيجه امام طی پيامی  خطاب به ملت ايران در تاريخ 5 بهمن سال 57، علت به 
تعويق افتادن بازگشت خود به ايران را بسته شدن فرودگاه های كشور به دستور شاپور 

بختيار اعام كرد و نوشت: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

من از ملت ايران خصوصاً اهالی شهرس��تان ها و روستاهای كشور كه 
متحمل زحمت ش��ده و از نقاط دور و نزديك به تهران آمده اند، تشكر 
می كنم. اميدوارم تا با ميزبانان خود، اهالی محترم و آگاه تهران همگامی 
كرده و در راهپيمايی آنان ش��ركت كنند؛ و مظالم دولت حيله گر و غير 
قانونی را افشا نمايند. از اينكه ايادی اجانب، فرودگاه های سراسر ايران را 
به روی من بسته اند، به ناچار تصميم گرفتم كه روز يكشنبه 29 صفر ]8 
بهمن سال 57[ به كشور برگشته و چون سربازی در كنار شما به مبارزه 

عليه استعمار و استبداد تا پيروزی نهايی ادامه دهم. 
مردم دلير ايران آگاه اند كه اين حركات مذبوحانه و غير انسانی از دولت 

1. سيد محمدهاشم پوريزدان پرست، »توطئه ليبرال های ملی گرا برای ماقات شاهپور بختيار با امام در پاريس«، 
15خرداد، ش34، زمستان 1391، ص249. 

2. حميد انصاری، حديث بيداری، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص105. 
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غاصب و متظاهر به قانون اساسی، نمی تواند راه ملت را منحرف نمايد. 
دولتی كه بر خاف تمام موازين اسامی و انسانی كراراً مطالبی به دروغ 
به اينجانب نس��بت داده است كه ش��ديداً تكذيب می كنم. من هرگز با 
دولت های غير قانونی مذاكره نك��رده و نمی كنم. اينان عمال اجانب اند 
كه در زير پوشش قانون اساس��ی خيانت خود را پنهان می كنند. اينان 
اگر به قانون اساسی و آرای عمومی ارج می گذاشتند، بايد هر چه زودتر 
كنار می رفتند. ملت ش��ريف و آگاه بايد بداند كه دول��ت فعلی با كمال 
بي شرمی تصميم دارد ش��اه مخلوع و فراری را چون  گذشته ]مثل سال 
32[ برگرداند و حكوم��ت جابرانه اين دودمان ننگي��ن را بار ديگر بر ما 
تحميل كرده و برای هميشه ما را در اختناق و زير سلطه اجانب قرار دهد، 
ولی ديگر دير شده است و اراده آهنين ملت به خواست خدای تعالی اين 
آخرين توطئه را نيز درهم خواهد شكست. از خداوند متعال نصرت اسام 

و مسلمين را خواستارم. 
و السام عليكم و رحمه اهلل1
ارتشبد قره باغی رئيس ستاد بزرگ ارتش��تاران در خاطراتش به نكات جالبی اعتراف 

می كند كه حاكی از ناتوانی رژيم شاه و ارتش شاهنشاهی 
در مهار دوستداران امام و افزايش فزاينده جمعيت مردمی 
 تهران و شهرستان ها به س��وی فرودگاه است. او اعتراف 
می كند كه بع��د از اتخاذ تصميم در ش��ورای امنيت ملی 
مبنی بر جلوگيری از آمدن امام خمينی، فرودگاه مهرآباد 
بسته ش��د و در نتيجه ورود وی كه در روز 6بهمن ماه 57 
اعام ش��ده بود متوقف گرديد؛ بافاصله جبهه مخالفين 
شروع به واكنش و تشديد اغتشاش��ات و آشوب نمودند، 
بدين ترتيب كه 40 نفر از روحانيون پايتخت در مس��جد 
دانش��گاه تهران تحصن اختيار ك��رده و اعاميه ای صادر 
نمودند كه تا آم��دن امام خمين��ی به اي��ران به تحصن 
خود ادامه خواهن��د داد. به تدريج تع��داد افراد متحصن 
به صد يا حتی بيشتر رسيد. روزنامه ها، راديو و تلويزيون 

1. صحيفه امام، همان، صص528-529. 

ارتشبد عباس قره باغی



ت ها
مناسب

362
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

ضمن انتش��ار اعاميه و اخبار مربوط به تحصن 
روحانيون، به نفع مخالفي��ن تبليغات می كردند. 
اخبار واصله نشان می داد كه با انتشار خبر آمدن 
امام خمينی، روحانيون، اهالی شهرهای مختلف 
را كه مانند تهران به حال تعطيل درآمده بودند، 
تش��ويق به آمدن به پايتخت می نمايد. در تهران 
هم برای مقابله با بسته ش��دن فرودگاه مهرآباد 
گروه های گوناگ��ون مخالف با ص��دور اعاميه، 
مردم را دعوت كردند كه در 8بهمن ماه فرودگاه 
را اش��غال ]كرده[ و برای آمدن امام خمينی باز 
و آماده نگهدارن��د. به اين ترتيب م��ردم از نقاط 
مختلف شهر به طرف فرودگاه مهرآباد به حركت درآمدند. برابر گزارش ژاندارمری كشور، 
روز 8بهمن ماه 1357 جمعيت زيادی برای اشغال فرودگاه به طرف مهرآباد رفته بودند.1 
امام همچنين در روز 5بهم��ن 1357 عاوه بر پيامی  كه جهت اط��اع مردم انقابی 
ايران فرستاد، برای افشای هر چه بيش��تر اين اقدام غير قانونی دولت بختيار در بستن 
فرودگاه های كش��ور، به مصاحبه با خبرنگاران رسانه های جهان پرداخت و ضمن اتمام 
حجت با بختيار- نخست وزير دست نشانده شاه فراری- ملت ايران را به تداوم انقاب و 

مبارزه فراخواند و آمادگی خود را جهت بازگشت به ايران بار ديگر اعام و تأكيد نمود: 
من از ايرانيانی كه با من همراهی كردند متشكرم. من بنا داشتم كه فردا 
]جمعه 6 بهمن[ را در ميان ملت باش��م و هر رنجی كه آنها می برند من 
هم با آنها باشم. لكن دولت خائن از اين امر مانع شده و همه فرودگاه های 
ايران را بست. و من پس از باز شدن فرودگاه ها بافاصله خواهم رفت و به 
او ]شاپور بختيار[ خواهم فهماند كه شما غاصب هستيد و خائن به ملت 
ما؛ و ملت ما ديگر تحمل شما نوكرهای خارجی را نخواهد داشت. بايد 

اينها بدانند كه وقت آنكه قلدری بكنند گذشت. 
من ملت ايران را دعوت می كنم ب��ه ادامه نهضت؛ و دعوت می كنم كه 
اين قلدرها را سر جای خودشان بنشانند. لكن آرامش را از دست ندهند. 
من از همه ملت ايران تشكر می كنم و در اولين فرصت پيش مردمم به 

1. اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، همان، ص249-250. 

تاریخ  پيامی  در  طی  امام 
30دی ماه سال 57 نهضت مقدس 
اسالمی را با خون پاک شهيدان 
و مصيبت های جانگداز توأم 
دانست و نوشت: »آزادي خواهی 
و استقالل طلبی شما در جبين 
تاریخ ثبت شد. دشمن اساسی 
خود و کشور خود را از صحنه 
بيرون راندید، و بزرگ ترین خائن 
و جانی کشور را در گورستان 

تاریخ دفن نمودید...«
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ايران خواهم رفت تا با آنها يا كشته شوم و يا حقوق ملت را بگيرم و به ملت 
برگردانم. خداوند همه شما را توفيق بدهد. 

ملت ايران بايد بداند كه اين شخص ]شاپور بختيار[ كه متكفل حكومت 
ش��ده اس��ت به ايل خودش خيانت می كند؛ آن ايلی كه پشتوانه ايران 
بودند و رضاشاه آنها را از پای درآورد. اين شخص به ايل خودش، به ملت 
خودش، خيانت می كند. و بايد ايل بختياری بداند كه اين اشخاصی را كه 
به آنها خيانت می كنند از جلو راه ملت بردارند. بايد ارتش بداند كه اينها 
خيانتكارند؛ به آنها كمك نكنند. بايد همه ايران بدانند كه توطئه ای در 
كار است؛ از اين توطئه بايد جلوگيری شود. اين آخرين قدمی است كه 
اين خائنين برمی دارند؛ و ما ان شاءاهلل اين قدم را هم می شكنيم و پيش 
شما می آييم و آنها را به جای خودشان خواهيم نشاند... هر وقت كه منع 
برداشته شود و فرودگاه ها باز شود من به ايران خواهم رفت تا اگر بنا باشد 
خون من بريزد، در پيش رفقای خودم و همراه جوان های ايران بريزد. و 

ما از اين هيچ باكی نداريم و ما سرافرازی اسام و ايران را می خواهيم.1
در اي��ن ميان حضرت امام س��ه نفر از ش��خصيت های سياس��ی امري��كا را كه منتقد 
سياس��ت های ش��اه و دولت امريكا بودند و اصرار بر ماقات با امام داشتند را به حضور 
پذيرفت. اين ديدار در تاريخ 6بهمن 1357 در محل اقامتگاه امام در نوفل لوش��اتو و به 
صورت علنی صورت گرفت. اين سه نفر عبارت اند از: رمزی كارك )دادستان كل اسبق 
امريكا(، ريچارد فالك )اس��تاد دانشگاه پرينس��تون در ايالت نيوجرسی و رئيس بخش 
مطالعات خارجی آن( و دان لوئی )نماينده سازمان های مذهبی امريكا(. آنان حتی پيش 
از آن در اوايل ژانويه 1979 برای بررسی وضع ايران از نزديك، به تهران سفر كرده بودند. 
هر سه نفر، از رهبران مخالف با جنگ ويتنام و شركت فعال امريكا در اين جنگ بودند. 
اينان پس از بازديد از تهران، در راه بازگش��ت در پاريس توق��ف كردند و روز 26 ژانويه 
1979 با امام خمينی ديدار و مذاكره نمودند. گفتنی اس��ت كه ديدار اين سه امريكايی 
با امام، مصادف بود با زمانی كه سيد جال الدين تهرانی، رئيس شورای نيابت سلطنت، 
به پاريس آمده و استعفای خود را از رياست اين شورا تس��ليم امام كرده بود. اين ديدار 

به صورت پرسش و پاسخ از محضر امام انجام شد كه از اهميت زيادی برخوردار است. 
س��ؤال: ]فالك: انقاب ايران قابل پيش بينی نبوده است. طی قرن ها 

1. صحيفه امام، همان، ص531. 
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سياس��ت و مبارزات سياس��ی و مذهب، به طور زيبايی، با هم مخلوط 
ش��ده اند. آيا به نظر آيت اهلل اين امر چگونه در سياست خارجی ايران با 
ساير كشورهای جهان منعكس می شود؟ نقش مقاوم شيعه در برابر ظلم، 
اميد بزرگی را در دل ها زنده كرده اس��ت؛ ام��ا می خواهيم بدانيم وقتی 

شيعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد كرد؟[
پاسخ امام: تشيع همان طور كه مظهر مقاومت بوده است در تمام اعصار، 
از صدر اسام، تشيع مظهر مقاومت و دفاع از حق بوده است اما هرگز اهل 
ظلم و ستم نبوده است. حكومت هايی كه بر اساس مذهب تشيع پيش 
آمده و ثبت ش��ده در تاريخ، همان طور كه ظلم را تحمل نمی كرده اند، 
تحميل ظلم را هم نمی كنند. اگر حكومتی با قانون اس��ام پيش بيايد 
و مذهب تش��يع آن را پيش ببرد، بنابر آن است كه همين رويه را پيش 
ببرد. هيچ انسانی را بر اساس  مسلك مذهبی تحت فشار و سلب آزادی 
قرار ندهد. تمامی انسان ها در مذهب تشيع آزادند، مستقل هستند. و بر 
حْسب تشيع، با تمامی ملت ها و دولت هايی كه با حكومت تشيع خوش 
رفتاری و احترام متقابل كنند، اگر مذهب تشيع بر جايی غلبه كند، آن 
گونه عمل می كند كه حكومت های آنها هرگز چنين رفتاری ندارند. از 
آن عدالت غافل اند. تاريخ نش��ان می دهد كه وقتی اسام جايی را فتح 
كرده اس��ت مردم آن چنان به اس��ام رو كرده اند و به دولت های قبلی 
خود پش��ت كرده اند؛ نظير ايران كه با آغوش باز به اسام و تشيع روی 
آوردند. احكام اسام روی عدالت است. زندگی حكام با پايين ترين افراد، 
يك طور بوده اس��ت. رئيس مذهب ما ]امام علی[ كه حكومتش وسيع 
بود- چندين مقابل ايران، حجاز و مصر و ايران و همه آنها تحت سيطره 
او بود- زندگی اش از همه افراد ملت پايين ت��ر بود. عدالت را باالتر از هر 
كس كه تصور شود اجرا می كرد. در محكمه اگر ادعايی عليه او بود حاضر 
می شد، در محكمه می نشس��ت. حكم خاف ]قاضی [ را قبول می كرد. 
تشيع در عين مقاومت، عادل است؛ و عدالت يعنی »نه ظلم بكن و نه زير 
بار ظلم برو«. برنامه تشيع را امام ما در اين دو كلمه خاصه كرد: نه تحمل 
ظلم بكن و نه ظالم باش. برنامه كلی تشيع و اسام همين است... همين 

است. تشيع از قرآن است. 
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سؤال: ]در مش��اهدات ما درباره 
جنبش حاضر در اي��ران، امری كه 
نگران آن هس��تيم، درجه تحمل 
در برابر غير مذهبي های چپی در 
ايران تحت دولت اسامی است. ما 
متوجه شديم كه در ايران در بين 
دانشجويان و سايرين، كه زندگی 
آنها در اسام و جمهوری اسامی 
مشكل است، ترس و نگرانی وجود 

دارد. چه اطمينان هايی نسبت به اين نگراني ها وجود دارد؟[
پاس��خ امام: اصل گرايش اينه��ا به مكتب های انحراف��ی به علت عدم 
اطاع از اسام اس��ت. خيال می كنند اس��ام طرفدار... هيئت حاكمه، 
سرمايه داران، كارخانه داران است! اگر اينها مطلع باشند كه اسام يك 
وضع تعديلی دارد و همه چيز را بر اس��اس عدالت حل می كند، از نظر 
آزادی عقايد بنابر آن است ]كه [ اش��خاص منحرف هميشه حرف های 
خود را می زده اند، اگر آنها از اصل اسام خبردار شده باشند اين حرف ها 
را نمی زنند. اينها اگر به همه مسائل آشنا شوند اختافات از بين می رود. 
در عين حال، ما از اظهار عقيده جلوگيری نك��رده و نمی كنيم. لكن از 
كارهايی كه منحرفين گاهی می كنند، می خواهند ش��لوغ كاری كنند. 
االن نهضتی در ايران برپاست كه برای قطع ظلم است تا رژيم فاسد را از 
بين ببرند. در اين بين عده معدودی به خرابكاری مشغول اند، تبليغ سوء 
می كنند و نظر دارند كه اين رژيم را حفظ كنند يا رژيم اس��امی پيش 
نيايد يا انحراف دارند و توجه به مس��ائل ندارند و يا با توجه به مس��ائل، 
اغراض فاسد دارند. ما آزادی به همه مسالك و عقايد می دهيم لكن اگر 
بخواهند شورش كنند و مس��ير ملت را تغيير دهند، دست ظالم را نگه 
دارند، مجاز نخواهند بود. هر ملتی حق دارد منافع ملی و مذهب خود را 

حفظ كند از تعديات آنها. اگر تعدی نكنند ما تعدی نمی كنيم. 
سؤال: ]سؤالی درباره امپرياليسم فرهنگی؛ اسام توجه و تكيه زيادی 
روی ارزش های فرهنگی و اساسی داده است. در اين پنجاه، شصت سال 

امام سلطنت را خالف عقل 
می دانست و در ادامه یادآور 
شد که مقصد ما تنها رفتن شاه 
نيست، این یکی از مطالب 
است؛ ما رژیم سلطنتی را اصاًل 
غلط می دانيم، از اول این غلط 
بوده، خالف قوانين انسانی 
بوده؛ رژیم سلطنتی از اول 
خالف قوانين عقليه انسان است
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حكومت پهلوی امپرياليسم فرهنگی شديد بوده است كه منجر به، به هم 
خوردن ارزش های اسامی- ايرانی ش��ده است و جای آن را ارزش های 
غربی گرفته است. آيا آيت اهلل چه قدم هايی برای ترميم اين خرابي های 

اجتماعی و فرهنگی برخواهند داشت؟[ 
پاسخ امام: همين مسائل موجب مخالفت ما با شاه شد. شما يك جنبه 
را در نظر می گيريد اما جنبه های زيادی دارد. در اين پنجاه س��ال تنها 
فرهنگ ما را به عقب نبرده، س��ال های طوالنی مردم را به عقب بردند؛ 
اقتصاد ما را به عقب بردند. ايران يك كش��ور فقيری ش��ده است. ايران 
مخازن زيادی دارد اما اين مخازن غارت ش��ده اس��ت. نفت رفته است 
و پايگاه برای امريكا درست شده اس��ت. نيروهای انسانی ما را به عقب 
راندند. به طوری كه اگر بخواهيم اصاح كنيم برنامه طوالنی الزم دارد. 
ارتش ما را فاسد تربيت كردند، يعنی رؤسای ارتش در طبقات باال. آنها 
به تبع افكار فاسد پدر و پسر، افكار فاسد دارند. ارتش ما را انگل تربيت 
كرده اند. ]اصاح��ات [ محتاج به يك برنامه های طوالنی اس��ت لكن ما 
از باب اينكه تمامی ملت ما بپاخاسته اس��ت و يك مطلب را می خواهد: 
»آزادی، اس��تقال، حكومت اس��امی«. اميد آن را داريم كه با كمك 
همه اقش��ار كه اظهار همكاری می كنند اين فرهنگ را از حالت انگلی و 
استعماری درآوريم و به يك فرهنگ استقالی بدل سازيم، و به كمك 
همه اقش��ار اصاح كنيم. و مخازنم��ان را نگذاريم هدر ب��رود و عاقانه 
بفروش��يم و عاقانه صرف ملت، چه فرهنگ چه ساير جاهای مورد نياز 
بكنيم. در اين پنجاه سال چه باهايی بر سر ما آوردند! ما مواجه با يك 
مملكت آشفته هستيم كه از همه جهات درهم ريخته است. با كمك افراد 
ملت كه اتفاقاً تمامی اقشار هم با ما موافق اند، قيام كنيم و ما سال های 
طوالنی البته اي��ن آش��فتگي ها را ترميم كنيم. يك فرهنگ مس��تقل 
اسامی، يك ارتش مستقل، يك اقتصاد سالم، يك زراعت كه به كلی از 
بين رفته است، نياز به س��ال ها كار دارد تا برگردد به اول. مصيبت های 
زيادی داريم، و بيشتر آنها از اين ابرقدرت ها، از دست آنهاست. ان شاءاهلل 
خودمان را از قيد آنها آزاد خواهيم كرد تا به اس��تقال در تمام اقش��ار 

برسيم. 
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س��ؤال: ]يكی از مصاحبه كنندگان: خيلی متشكرم. س��ه اميد و آرزو 
داريم:

اول. انتقال قدرت به دولت جديد؛ س��ريع و با آرامش و بدون شلوغی 
انجام گيرد. 

دوم. وعده های عدالت برای همه مردم تحقق يابد. 
سوم. مردم ايران و مردم امريكا به هم عشق بورزند، تفاهم كنند، احترام 
بگذارند. و ما می خواهيم به هر شكلی كه ممكن است به شما كمك كنيم 

كه اين سه اميد و آرزو تحقق يابند[
پاس��خ امام: ما هم اميدواريم. آرزوی اول كه كليدش در دست اجانب 
است به واس��طه فهم آنها، كه دست از فش��ار و تهديد گذشته، دست از 
تحريكات و تهديدات بردارند و اگر به م��ا مهلت بدهند خواهيد ديد كه 
ملت ايران تحت اس��ام و با آرامش و بدون تش��نج قدرت را به دس��ت 
خواهند گرفت؛ و قدرتی كه به دس��ت می آيد ص��رف در تحقق عدالت 
خواهد ش��د. اگر اين قدرتمندهايی كه در رأس ملت ها واقع می ش��وند 
كنار بروند يا اصاح بشوند تفاهم با ملت ها آسان خواهد بود. اما تا زمانی 

كه آنها هستند تفاهم معلوم نيست بشود.1 

حيله جديد شاپور بختيار
در اين ميان بختيار كه در مهار انقاب و مبارزات 
مردم كافه شده بود، در حيله ای جديد خواست 
به نوفل لوش��اتو نزد امام برود تا به زعم خود از او 
بخواهد كه به دولتش مهلت بدهد تا كاستی های 
رژي��م شاهنش��اهی را جب��ران نماي��د. بختي��ار 
تاش داش��ت تا از اين ديدار با ش��انتاژ تبليغاتی 
بهره برداری سياس��ی نمايد و چنين وانمود كند 
كه با امام- رهبر بامنازع مخالفان رژيم- سازش و 

تفاهم نموده تا هم در سطح بين الملل اعتبار سياسی كسب نمايد و هم در داخل- به زعم 
خود با وقت خريدن- خروش مردم را خاموش نمايد. 

1. همان، ص533 و 535. 
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بختي��ار مدت ها پ��س از ف��رارش از اي��ران در 
گفت وگ��و با راديو بی .بی.س��ی اعت��راف كرد كه 
هدف او از ديدار با امام در نوفل لوش��اتو اين بوده 
كه يا امام می پذيرد ي��ا رد می كند. اگر پذيرفت و 
ماقات انجام ش��د نصف كاريزمايش می شكند. 
اگر نپذيرفت به مردم ايران می گويم او حاضر به 

هيچی نيست.1
در خص��وص اي��ام بازگش��ت ام��ام، بختي��ار 
همچنين در كتاب خاطراتش، اذعان می كند كه 
استراتژی اش بر دو اصل اس��توار بوده، اول اينكه 
روحانيون انقابی را ولو برای مدتی كوتاه سرگرم 

كند و ديگر اينكه با تكيه بر ارتش انقاب مردم را سركوب نمايد.2
اما امام كه در زيركی و هوش سياسی سرآمد بود، هر يك از مقامات بلندپايه حكومت 
پهلوی... كه تقاضای ماقات با امام را داش��ت، می گفت ابتدا از مقام خود استعفا دهيد 
و در رس��انه هم اس��تعفا را اعام نماييد بعد به ماقات بياييد. چنانكه پيش از آن سيد 
جال الدين تهرانی كه رئيس شورای سلطنت بود چنين كرد. اما بختيار می خواست به 
خيال خود زرنگ بازی دربياورد. ولی امام به او اجازه نداد و شرط ماقات را استعفايش از 

نخست وزيری اعام كرد. 
البته منظور امام از استعفا تأييد صاحيت اداری و دولتی بختيار و ساير مقامات رژيم 
نبود. بلكه اين شيوه به خاطر حفظ ظاهر بود و بس، چنانكه خود حضرت امام چند روز 
بعد طی سخنانی يادآور شد كه من گفتم اگر رئيس دولت- به قول خودشان- بخواهد 
بيايد اينجا، تا استعفايش را قبًا ننويسد و اعام نكند با من نمی تواند ماقات بكند. اين 
هم كه من می گويم استعفا، نه اينكه اين به معنای واقعی استعفا است؛ چون اين آقا اصًا 
نخست وزير قانونی نيست كه استعفا كند؛ لكن برای حفظ ظاهر، ما كلمه استعفا را ذكر 

می كنيم و اال استعفا يعنی چه! تو اصًا نخست وزير نيستی! 
در اين بين دار و دسته حكومت چنين شايعه كردند كه امام حاضر به ماقات با بختيار 
به عنوان نخس��ت وزير می باش��د و اين خبر موجب نگرانی مردم انقابی شد. در نتيجه 

1. عمادالدين باقی )به كوشش(، تحرير تاريخ شفاهی انقاب اس��امی؛ مجموعه برنامه داستان انقاب از راديو 
بی.بی.سی، تهران، تفكر، ص241. 

2. شاپور بختيار، يكرنگی، ترجمه مهشيد اميرشاهی، چاپ امريكا، ص172. 

به دنبال فرار شاه از کشور، برخی 
از عوامل فرصت طلب به جای 
همراهی با مردم در مبارزه با 
رژیم پهلوی، دست به اغتشاش 
و غارتگری اموال مردم در مناطق 
مختلف کشور زدند. بسياری از 
این فرصت طلبان با تشویق و 
حمایت سازمان های نظامی و 
امنيتی رژیم پهلوی به ویژه ساواک 
و ژاندارمری اقدام به ناامنی و 

سرقت اموال مردم می کردند
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امام طی پيامی  در تاريخ 7بهمن 1357/ 28صفر 1399- كه مصادف با عزاداری مردم 
ايران در سراسر كشور به مناسبت رحلت پيامبر اكرم)ص( بود- از نوفل لوشاتو خطاب به 

روحانيون و مردم تهران و شهرستان ها، ضمن تكذيب اين شايعه، نوشت: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

حضرات حجج اسام تهران و ساير شهرستان ها- دامت بركاتهم  
آنچه ذكر شده است كه ش��اپور بختيار را با سمت نخست وزيری من 
می پذيرم، دروغ است بلكه تا اس��تعفا ندهد او را نمی پذيرم؛ چون او را 

قانونی نمی دانم. 
حضرات آقايان به ملت اباغ فرماييد كه توطئه ای در دست اجراست 
و از اين امور جاريه گول نخوريد. م��ن با بختيار تفاهمی نكرده ام و آنچه 
سابق گفته است كه گفت وگو بين او و من بوده، دروغ محض است. ملت 

بايد موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئه ها باشند. 
والسام عليكم و رحمه اهلل.1

هشدار امام به امريکا و ارتش
يكی از اقدامات امريكايی ها به نفع حكومت پهلوی و كمك به نخس��ت وزيری بختيار 
اعزام ژنرال هايزر در عصر روز 14دي ماه 1357- 4ژانويه 1979- بود كه ساعتي قبل از 
غروب آفتاب وارد تهران شد. شب را در اقامتگاه ژنرال گاست، رئيس هيئت مستشاري 
امريكا در تهران گذراند. سفر نامبرده به ايران به منظور تقويت روحيه افسران بلندپايه 
ش��اه صورت گرفت و مأموريت او اين بود كه نظاميان را براي همكاري با شاپور بختيار 
)پس از فرار ش��اه به خارج از كش��ور( و برنامه ريزي براي يك كودتاي نظامي جهت باز 
گرداندن ش��اه به قدرت آماده و كمك نمايد!2 اين كودتای نظامی ق��رار بود در يكی از 
روزهای بين 5 تا 22 بهمن ماه س��ال 57 اجرا ش��ود و صدها هزار نفر از مردم انقابی و 
مخالفان رژيم پهلوی دستگير يا كشته ش��وند. به همين خاطر ارتش محكم پشت سر 
دولت بختيار ايس��تاده بود و حتی فرودگاه را با تانك و نفربر نظامی مسدود كرد تا مانع 
از بازگشت امام شود. اين گونه اقدامات كه مستقيماً با دس��تور و حمايت دولت امريكا 
و مخصوصاً ژنرال هايزر، در ايران انجام می ش��د كامًا مغاير با خواس��ت اكثريت مردم 

1. صحيفه امام، همان، ص537. 
2. فخر روحاني، اهرم هاي سقوط شاه و پيروزي انقاب اسامي، تهران، سازمان تبليغات، ج1، ص158. 
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انقابی بود. 
كار به جايی رس��يد كه مردم شعار »مرگ 
بر هاي��زر« را بر روی ديوارهای تهران و س��ر 
در ستاد مش��ترك ارتش نوشته بودند. حتی 
مردم عك��س اين ژن��رال امريكاي��ی را كنار 
عكس كارتر- رئيس جمهور وقت امريكا- در 
تظاهرات حمل می كردن��د.1 بی جهت نبود 
كه روزنامه پراودا- ك��ه پر تيراژترين روزنامه 
اتحاد جماهير ش��وروی س��ابق بود- ژنرال 
هايزر را »نايب الس��لطنه ايران« و »فرماندار 
كل ايران« معرفی كرده و نوشته بود: ژنرال هايزر با موفقيت جای شاه را گرفته و او اينك 
دست در دست دولت بختيار و فرماندهان ارتش مسئول خون ريزی های روزانه در تهران 

و شهرهای ايران است. 
اين روزنامه همچنين يادآور ش��ده بود، نتيجه مداخات علنی و آشكار امريكا در امور 
داخلی ايران، وقوع يك كودتای نظامی خزنده است كه در حال شكل گيری می باشد.2 
در همان ايام عاوه بر امريكا و متحدانش، شخص شاه نيز تنها راه بازگشت به سلطنتش 
را انجام يك كودتای نظامی توسط ارتش و با حمايت های خارجی می دانست. در نتيجه 
امام روز 7بهمن ضمن هش��دار به دولت امريكا، اهداف كلی جمهوری اس��امی  را نيز 

ترسيم نمود: 
كارها و عمليات بختيار و س��ران كنونی ارتش نه تنها برای ملت ايران 
بلكه برای دولت امريكا هم، به خصوص آينده خود امريكا هم در ايران، 
سخت ضرر دارد و من ممكن است مجبور شوم دستور جديدی درباره 
اوضاع ايران بدهم. بهتر است ش��ما به ارتش توصيه كنيد كه از بختيار 
اطاعت نكند؛ ]و[ دست از اين حركات بردارند. ادامه اين عمليات توسط 
بختيار و سران ارتش ممكن است فاجعه ای بزرگ به بار آورد... وقتی من 
دولت موقت را اعام كنم خواهيد ديد كه رفع بسياری از ابهامات خواهد 
شد و خواهيد ديد كه ما با مردم امريكا دشمنی خاصی نداريم و خواهيد 

1. مأموريت در تهران؛ خاطرات ژنرال هايزر، ترجمه ع. رشيدی، تهران، اطاعات، 1365، ص219. 
2. همان، ص239. 

به گفته قره باغی حتی یگان های 
ارتش شاهنشاهی مأمور به فرمانداری 
نظامی تهران به علت بالتکليفی چند 
ماهه روز به روز روحيه خود را بيشتر 
از دست می دادند. مردم به مأموران 
نتظامی و ساواک حمله  نظامی، ا
می کردند و ضمن اخذ سالح های 
آنها، در صورتی که متوجه می شدند 
دستشان به خون شهدا آغشته است، 

آنها را قصاص می کردند
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ديد كه جمهوری اسامی كه بر مبانی فقه و احكام اسامی استوار است 
چيزی نيست جز بشردوستی و به نفع صلح و آرامش همه بشريت است. 
بستن فرودگاه ها و جلوگيری از رفتن ما به ايران، ثبات را بيش از پيش 
بر هم می زند، نه آنكه اوضاع را تثبيت نمايد. از جانب نيروهای طرفدار 
من خواسته شده است كه اذن بدهم بروند فرودگاه را باز كنند با زور؛ اما 
من هنوز چنين اذنی نداده ام. همچنين نيروهای مسلح از نظامی و غير 
نظامی من  جمله عشاير درخواست عمل برای پايان دادن به وضع كنونی 
كرده اند. اما من هنوز اذن نداده ام و ترجيح می دهم كه كار با مس��المت 

تمام شود و سرنوشت مملكت به دست ملت سپرده شود.1

گفت وگو با خبرنگار فرانسوی 
در اين روز )7بهمن 1357( امام عاوه بر دو پيام مهمی  كه صادر نمود، مصاحبه ای نيز 
با يكی از خبرنگاران فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آينده ايران پس از پيروزی انقاب 
و تعيين موضع در برابر غربی ها  داشت. اين مصاحبه نسبتاً مفصل در آن شرايط بحرانی 

تاريخی بسيار حائز اهميت بود و بسياری از ابهامات و اتهامات ناروا را پاسخ داد:
س��ؤال: ]رفتن ش��ما به ايران تأخير افتاد. تظاهرات ديروز با خشونت 
كوبيده شد و به نظر می رسد كه رفتن شاه تعيين كننده نيست. آيا شما 

در استقرار حكومت اسامی به ترديد افتاده ايد؟[
پاس��خ امام: آن طور كه ما در نظر داريم بايد ش��اه و رژيم س��لطنتی 
و حكومت منصوب ش��اه- تمام- بروند و با اس��تقرار حكومت اسامی 
وضع تثبيت خواهد شد. آنچه وضع را متزلزل می كند دولت و بعضی از 
ارتشيان دست نشانده اوست. من بارها گفته ام كه ارتش با ماست. تمام 
اين خشونت ها از تنی چند فرماندهان است كه ناچار با شكست روبه رو 

هستند. 
سؤال: ]در محدوده يك جمهوری اسامی قشون چه خواهد شد؟ آيا 

كماكان از مدرن ترين وسايل برخوردار خواهد شد؟[ 
پاسخ امام: البته ما ارتش الزم داريم و با استقرار جمهوری اسامی بايد 
ارتش قوی باش��د اما به نفع مردم. ارتش بايد در خدمت ملت باشد و نه 

1. صحيفه امام، همان، ص538. 
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در خدمت اجانب و برای سركوبی ملت. تاكنون ارتش را طوری انتخاب 
كرده بودند كه كارش سركوبی ملت بود. تنی چند فرماندهان خائن به 
سود اجانب عمل می كردند؛ اينان كه كنار بروند ارتش در خدمت ملت 
درخواهد آمد و از مدرن ترين وسايل برخوردار خواهد بود. البته از وسايل 
مدرنی كه ب��ه درد ارتش بخورد نه اينهايی كه فعًا به درد مستش��اران 

امريكايی می خورد و بس. 
سؤال: ]چه رفتاری در برابر سرمايه گذاري های فرانسه و قراردادهايی 

كه با فرانسه امضا شده است اتخاذ خواهيد كرد؟[ 
پاس��خ امام: اين امور راجع به دولت آينده است. البته قراردادهايی كه 
به نفع ملت باشد محترم ]است [ و آنچه به ضرر ملت باشد ملغی خواهد 
شد. فكر نكنيد كه چون من در فرانسه هستم  قدمی به نفع فرانسه كه به 
ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل ساير كشورهاست. من 
به مبارزه خود در هر كجا كه باش��د ادامه می دهم؛ فرانسه و جای ديگر 

ندارد. البته فعًا از فرانسه- شخصاً- متشكرم. 
س��ؤال: ]آقای تهرانی كه از ش��ورای سلطنت اس��تعفا كرده است آيا 
نمی تواند نقش واسطه مفيدی را ميان شما و ارتش و بختيار ايفا كند؟[

پاسخ امام: دولت بختيار، دولت غير قانونی ]است [ و وساطت با او هيچ 
معنی ندارد؛ و ارتش هم مقامی نيس��ت كه بتوان با او وارد مذاكره شد و 

تفاهم نمود. 
سؤال: ]چرا پيشنهاد بختيار را درباره دادن امكان انتخاب به ملت- ميان 

جمهوری اسامی و يك رژيم ديگر- قبول نمی كنيد؟[
پاسخ امام: بختيار غير قانونی اس��ت و ملت با او مخالف است. او از نظر 

من يك فرد خائن است. 
سؤال: ]شما با اسراييل مخالف ايد و از ياسر عرفات حمايت می كنيد. 

رفتار شما در بحران خاورميانه چه خواهد بود؟[
پاسخ امام: اين امور مربوط به دولت آتيه است و من فعًا نمی توانم در 
اين باره اظهار نظر كنم. البته به محض آمدن يك حكومت مردمی روی 

كار، با اسراييل قطع رابطه خواهيم كرد؛ چون غاصب است. 
س��ؤال: ]آيا ش��ما اين فرض را مورد بررس��ی قرار داده اي��د كه خود 



37
3

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

ران
 ته

م به
 اما

ت
گش

 باز
ای

زه
 رو

ين
خر

در آ
ی 

اش
نك

ك

مسئوليت جمهوری اس��امی را بر عهده بگيريد؟ در چه حدود و با چه 
شرايطی؟[

پاسخ امام: خير؛ من مسئوليت رياست جمهوری را به عهده نمی گيرم. 
كار من هدايت آنهاست. 

سؤال: ]شما در پنجشنبه گذش��ته احتمال حوادث وخيمی را هنگام 
ورود خود به تهران داديد. حوادث ساعات اخير مؤيد اين بيم هست؟[

پاسخ امام: تا اين رژيم هس��ت و تا اين دولت غاصب ]بختيار[ سر كار 
است اين احتمال ها را می دهم. وقتی اين دولت برود اوضاع آرام می شود. 
شخص من مطرح نيست. من از خدا می خواهم تا در برابر ملتم به شهادت 
برسم و در كنار آنها كشته ش��وم. من بارها گفته ام كه من با يك شخص 

عادی يكی هستم. 
سؤال: ]جمهوری اسامی، آن طور كه شما در نظر داريد، بر پايه چند 
حزبی خواهد بود؟ و آيا گرايش های مذهبی ديگر و غير مسلمان، محترم 

شمرده خواهد شد؟[ 
پاس��خ امام: همه احزاب در ايران آزاد خواهند بود مگر آنكه مخالف با 
مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعاليت آنها جلوگيری می شود. لكن 
اظهار عقايد آزاد اس��ت. اقليت های مذهبی نيز همه محترم هس��تند و 

حقوق آنان در اسام و جمهوری اسامی محفوظ است. 
سؤال: ]هيچ كس نقش »سيا« را در استقرار رژيم شاه و نگاه داشتن و 
حفظ دولت بختيار انكار ندارد. در اين شرايط چگونه می توان مانع يك 

عمل نظامی قهرآميز تحت رهبری امريكا شد؟[
پاس��خ امام: به همان ترتيب كه ش��اه از بين رف��ت اراده ملت بر همه 
مش��كات غلبه خواهد كرد؛ و ارت��ش، غير از چند نفر از س��ران آن، از 

مردم اند و با ما هستند. 
سؤال: ]آيا شما از حمايت های خارجی برخورداريد؟[

پاسخ امام: هيچ حمايتی از ما نشده اس��ت. گاهی لفظاً اظهار حمايت 
شده است لكن حمايت عملی به هيچ وجه وجود ندارد؛ و ما محتاج هيچ 
حمايتی نيستيم. ملت ايران اراده كرده است تا پيروز شود و حتماً پيروز 

خواهد شد. 
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س��ؤال: ]وقتی حكومت بختيار برود چه تدابير اقتص��ادی فوری بايد 
اتخاذ كرد؟[

پاس��خ امام: برای نجات اقتصاد كش��ور ما علمای اقتصاد داريم؛ آنان 
را به كار وامی داريم تا اولويت ها را معين كنن��د. ما می دانيم كه اقتصاد 
كشور منهدم شده است و بعد از پيروزی با بحران های اقتصادی عظيمی 
روبه رو هستيم. چون شاه برای آرامش خيالی ايران، پولی ]از بيت المال[ 
در بانك ها نگذاشته اس��ت و افراد خائن پول های گزافی از كشور خارج 
كرده اند. ولی ما اشخاصی داريم كه می توانند راه حل ها را بيابند. و چون 
ملت همه از جمهوری اسامی پشتيبانی می كنند، اميدواريم بتوانيم بر 
مشكات غلبه كنيم و جهات مادی و معنوی خود را سامان بخشيم، و به 
اميد خدا ايران را از نو بسازيم. ولی باز بايد اقرار كنم كه مشكات بزرگ 

اقتصادی در پيش است. 
سؤال: ]آيا شما امشب به ايران می رويد؟ چه خواهيد كرد اگر فرودگاه 

بسته باشد؟ گفته شده از راه ديگری خواهيد رفت؛ چه راهی؟[
پاسخ امام: تا فرودگاه بسته باش��د نخواهم رفت؛ و به محض باز شدن، 
خودم را به هم ميهنانم خواهم رس��اند تا در كنار آنان يا پيروز شوم و يا 

كشته. 
سؤال: ]بعضی می گويند شما غرب را به لرزه درآورده ايد. آيا ما غربي ها 

حق داريم از شما بترسيم؟[
پاس��خ امام: اما اينكه می گوييد غرب به لرزه درآمده، اگر از اين لحاظ 
است كه ما مطلب حقی گفته ايم و بدين مناسبت قلب مردم غرب را به 
لرزه انداخته است، مايه ترس نيست؛ مايه اميد است. غرب بايد اميدوار 
باش��د كه ملتی برای گرفتن حق خود، اين چنين قيام كرده است. بله، 
ممكن اس��ت دولت های غربی كه احتمال می دهند منافعشان به خطر 
افتاده است خوف داشته باش��ند لكن اگر با عدالت رفتار كنند خوفشان 

بي جاست. ايران هم با آنان به عدالت رفتار خواهد كرد. 
سؤال: ]برخی از رسوم اسامی مانند حجاب اجباری رها شده است. آيا 

در جمهوری اسامی از نو اجباری خواهد شد؟[
پاس��خ امام: حجاب به معنای مت��داول ميان ما، كه اس��مش حجاب 
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اسامی است، با آزادی مخالفتی 
ندارد؛ اسام با آنچه خاف عفت 
اس��ت مخالفت دارد و ما آنان را 
دعوت می كنيم ك��ه به حجاب 
اسامی رو آورند. و زنان شجاع 
ما ديگر از باهاي��ی كه غرب به 
عنوان تمدن به سرش��ان آورده 
است به ستوه آمده اند و به اسام 

پناهنده شده اند. 
سؤال: ]منظور از قيمت عادالنه نفت چيست؟ و با چه معياری تعيين 

می گردد- همان قيمتی كه اوپك تعيين می كند؟[
پاسخ امام: قيمتی است كه بر اساس تفاهم ميان دولت ما و دولت های 
ديگر برقرار می ش��ود. به طوری كه نه به آنها اجحاف شود و نه به ما. ما 

هرگز حاضر نيستيم زير عنوان اوپك منافعمان را غارت كنند. 
]به چه دليل دولت بختيار را غير قانونی می دانيد؟[

پاس��خ امام: به دليل مخالفت همه مردم. بختيار را ش��اه نصب كرده 
است و مردم همه با ش��اه مخالف اند و او را عزل كرده اند، و در تظاهرات 
و راهپيمايي های مكرر اين معنی را ثابت كرده اند. دولت قانونی بايد از 

مردم و برای مردم باشد نه مخالف مردم. 
سؤال: ]ما غربيان مادی هستيم؛ باالخره بر اين اساس با ما چگونه رفتار 

خواهد شد؟[
پاسخ امام: من متأس��فم كه ش��ما غربي ها معنويات را فدای ماديات 
كرديد و مصالح مادی را بر معنويات مقدم داش��تيد. همين امر موجب 
اين بدبختي هاست. آنچه بشر را مترقی می كند معنويات است. معنويات 
می تواند بشر را سعادتمند كند و آرامش ايجاد كند. ماديات است كه بشر 
را به جان هم انداخته. من توصيه می كنم كه شما غربي ها به معنويات 
توجه كنيد. ش��ما مدعی هس��تيد كه مسيحی هس��تيد؛ ببينيد سيره 
حضرت مسيح چه بوده است. سيره حضرت مس��يح را روش خود قرار 
دهيد تا سعادت برای شما حاصل شود. ما می خواهيم رژيمی ايجاد كنيم 

ارتشبد قره باغی رئيس ستاد بزرگ 
ارتشتاران در خاطراتش به نکات 
جالبی اعتراف می کند که حاکی 
از ناتوانی رژیم شاه و ارتش 
شاهنشاهی در مهار دوستداران 
امام و افزایش فزاینده جمعيت 
مردمی  تهران و شهرستان ها به سوی 

فرودگاه است
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كه روش حضرت مسيح در آن مورد توجه است.1

انبوه شهرستانی ها، مهمان تهرانی ها
در اين ايام انبوه مردم از سراس��ر كش��ور به سوی تهران سرازير ش��ده بودند و هر روز 
تظاهرات ميليونی در خيابان های تهران به راه می انداختند و خواستار باز شدن فرودگاه ها 
بودند. جمعی از روحانيون و شخصيت های سياسی در مسجد دانشگاه تهران تا باز شدن 
فرودگاه دس��ت به تحصن زدند.2 آقای فتح اهلل نوری يكی از جوانان انقابی كه خود آن 
ايام به اتفاق جمع ديگری از همشهريانش در مراسم استقبال از حضرت امام در تهران 

حضور داشته می گويد: 
ما هم از علی آب��اد كتول به آنجا رفتيم كه در مس��جد ل��رزاده تهران 
جمعيتی از گرگانی ها از جمله آي��ت اهلل نورمفيدی و آيت اهلل طاهری را 
در آنجا زيارت كردم. از شهرهای ديگر استان گلستان هم دوستان ديگر 
آمده بودند. اما با ورود مردم به تهران، فرودگاه توسط بختيار بسته شد. 
با بسته شدن فرودگاه، مردم هر روز در تهران به حمايت از حضرت امام و 
مخالفت با رژيم شاه و در اعتراض به بسته شدن فرودگاه راهپيمايی های 
بسيار گسترده ای انجام می دادند. يك روز صبح زود ما از مسجد لرزاده 
تهران تا بهشت زهرا كه مسافتي طوالنی بود پياده به راه افتاديم كه موقع 
ظهر به بهشت زهرا رسيديم. در آنجا جمعيت بسيار زيادی تجمع كرده 

بودند. 
شهيد دكتر بهشتی آن روز با صدای رسا و زيبا مشغول سخنرانی در آن 
مراسم بود. در حين سخنرانی ايش��ان، هلی كوپتری در حال گشت زنی 
در آسمان بهش��ت زهرا و باالی س��ر جمعيت بود و مردم داشتند آن را 
نگاه می كردند. در نتيجه شهيد بهشتی با لحن زيبايش گفت: حال كه 
به آسمان و به هلی كوپتر نگاه می كنيد، مشت های گره كرده خود را هم 

نشان بدهيد. 
در اين موقع مردم مشت هايشان را گره كردند و مثل مسلسل به سوی 

آسمان نشانه رفتند كه صحنه بسيار زيبا و به ياد ماندنی شده بود. 

1. صحيفه امام، همان، ص540-542. 
2. حميد انصاری، همان، ص113. 
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بعد از س��خنرانی ش��هيد بهش��تی، مجری برنامه اعام كرد كه آقای 
خامنه ای برای قرائت قطعنامه تشريف بياورند. ظاهراً آقای خامنه ای در 
آن موقع در محل جايگاه حضور نداشت. در اين موقع در حالی كه مردم 
منتظر بودند، ديدم از فاصله دورتر از ميان جمعيت راه باز می شود و آقای 
خامنه ای دارد به جلو می آيد. به ما نزديك ش��د و ما هم راه را باز كرديم 
و عبور كرد و رفت و قطعنامه را قرائت كردند. صحنه بسيار جالبی شده 
بود... فكر می كنم همان روز بود كه شهيد بهش��تی برای مردم در آنجا 
يك س��خنرانی كرد و گفت از اينكه ما كمتر در ميان مردم حضور پيدا 
مي كنيم، بعضی از دوستان گله می كنند. اما از جهاتی ضرورت دارد كه 
ما به بعضی از مسائل ديگر هم برس��يم. البته آن ايام هم مصادف بود با 
تحصن روحانيت در دانشگاه تهران براي اعتراض به بسته شدن فرودگاه 
توسط بختيار كه شهيد بهشتی از گردانندگان اصلی اين تحصن بودند.1 
به دنبال اقدام كينه توزانه بختيار در مس��دود كردن فرودگاه ه��ا، عده اي از روحانيون 
و مردم مبارز تهران و شهرستان ها با تجمع در مس��جد دانشگاه تهران دست به تحصن 
اعتراض آميز زدند و مردم تهران و شهرس��تان ها هم هر روز در خيابان ها به راهپيمايی 

می پرداختند و شعار می دادند: 
وای به حالت بختيار اگر خمينی دير بياد 

خمينی، خمينی، قلب ما، باند فرودگاه توست 
مرگ بر بختيار، دولت بی اختيار

بختيار، بختيار، اگر خمينی دير بياد، مسلسل ها بيرون مياد.2 
رژيم وقتی موج بيكران ياران و دلباختگان امام را ديد كه برای استقبال از رهبر تبعيدی 
خود در آن سرمای زمس��تان و كمبود بنزين و نفت و وس��ايل نقليه مشتاقانه به تهران 
آمده اند، بر شدت س��ركوب در تهران و شهرس��تان ها افزود و در مناطق مختلف كشور 
دست به كشتار مردم بی گناه زد؛ به طوری كه از روز فرار شاه تا امروز هزاران نفر از مردم 
كوچه و بازار در سراسر كشور به دست مأموران امنيتی و نظامی بختيار كشته و مجروح 
شده اند و عوامل رژيم ش��اه اموال زيادی از مردم را غارت كرده اند و مغازه های مردم را 
به آتش كشيده اند. اين اخبار كه پياپی به امام می رس��يد موجب نگرانی او از اين وقايع 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده 
2. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در نهضت امام خمينی، قم، بنياد شهيد و امور ايثارگران/ رازبان، 1387، 

ص243. 
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ناگوار می ش��د. لذا امام طی سخنانی در 
جمع دانش��جويان و ايرانيان مقيم خارج 

در تاريخ 8 بهمن 1357 اعام كرد: 
من هر چه مصيبت بر برادرهای ايرانی 
وارد بشود يا تحمل زحمت ها بكنند، اين 
به منزله يك بار گرانی اس��ت كه بر دوش 
من واقع می ش��ود و من از عه��ده جواب 
آن نمی توانم برآيم. همين دو، س��ه روز، 
باز كش��تارهايی در ايران واقع شده است 
كه موجب تأثر ماس��ت. و اهال��ی ايران، 
از جاهای مختلف ايران ]برای اس��تقبال ما[ به ته��ران آمدند و تحمل 
زحمات كردند، در اين س��رمای زمس��تان هجوم كردند طرف تهران. و 
اين هم موجب تأثر من است؛ و تمام آنها يك باری است به دوش من كه 

سنگينی می كند. 
من از خ��دای تب��ارك و تعالی توفيق مل��ت ايران را و م��ردم ايران را 
خواستارم. من س��امت همه آنها را از خداوند تعالی خواستارم. من بنا 
داش��تم كه بروم پيش رفقای ايرانی و در صف آنها خدمت بكنم و ميل 
داشتم كه اگر آنها برايشان غمی وارد می شود من هم شريك باشم؛ اگر 
خدای نخواسته خون آنها بريزد من هم با آنها شريك باشم؛ لكن دست 
خيانتكارها باز از آس��تين درآمد و به توهم اينكه اگر ما برويم به ايران، 
برای آنها مثًا بد می ش��ود يا برای ارباب ها، به نفع ارباب ها نيس��ت، از 
رفتن ها و رفتن من ممانعت كردند و راه ها را بستند. و من ان شاءاهلل در 

فرصت اول، همان برنامه ای را كه برای رفتن داشتم، دارم . 
امام در همين سخنرانی ضمن اش��اره به اينكه ما هم به تبعيت از نبی اكرم- صلی اهلل 
عليه و آله و سلم- قيام كرديم تا اين ملت محروم ايران را به كمال اليق خودش برسانيم 

و از گرفتاری نجات بدهيم، درباره ارتش گفتند: 
م��ا می خواهيم ارت��ش را از اين انگل ب��ودن نجات بدهيم. م��ا از اول 
كه مستش��ارهای امريكا آمدند و ارتش ما را در دس��ت گرفتند، با اين 
مخالف بوديم. ما از مصوني��ت دادن به اتباع امريكا ]كاپيتوالس��يون[ 

سؤال خبرنگار فرانسوی: بعضی می گویند 
شما غرب را به لرزه درآورده اید. آیا ما 

غربي ها حق داریم از شما بترسيم؟ 
پاسخ حضرت امام: اما اینکه می گویيد 
غرب به لرزه درآمده، اگر از این لحاظ است 
که ما مطلب حقی گفته ایم و بدین مناسبت 
قلب مردم غرب را به لرزه انداخته است، 
مایه ترس نيست؛ مایه اميد است. غرب 
باید اميدوار باشد که ملتی برای گرفتن حق 

خود، این چنين قيام کرده است
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تنفر داشتيم و اظهار تنفر كرديم. ما می خواهيم اين دولت ها را مستقل 
كنيم، راضی نمی ش��وند! ما می گوييم شما خودتان مستقًا در مملكت 
خودتان، در مقدرات مملكت خودتان بايد دخالت داش��ته باشيد، آنها 
می گويند ما می خواهيم نوكر باش��يم! لفظاً نمی گويند، عمًا اين طور 
است. ما می خواهيم ارتش را از اين مستشارهای امريكايی و آقاباالسرها 
نجات بدهيم، اين گردن كلفت های ارتش راضی نمی ش��وند به اين امر، 

می خواهند زير بار باشند. 
امام در بخش ديگری از سخنانش به يادآوری برخی از ادعاهای دروغين شاه و خاندانش 

در رسانه ها پرداخت و اظهار داشت: 
از اول ما مبتای به ادعاها بودي��م. زمانی كه محمدرضاخان بود اينجا 
ادعاها پش��ت س��ر هم! راديو فرياد می كرد و تلويزيون نمايش می داد 
و مطبوع��ات دنبالش. و هر وق��ت آدم روزنام��ه را باز می ك��رد، اولش 
اعليحضرت آريامهر چه فرمودند، واال حضرت چ��ه فرمودند، ملكه چه 
فرمود، شهبانو چه فرموده؛ هر وقت راديو را باز می كرديم همين حرف 
بود؛ هر كس صحبت می خواس��ت بكن��د بايد همين حرف ه��ا را بزند. 
خودش��ان هم دائماً از اين حرف ها می زدند كه مملك��ت را ما چه وضع 
كرديم، ما به »تمدن بزرگ« می خواهيم برس��انيم، ما چه می خواهيم 
بكنيم، ما چه می خواهيم بكني��م. وقتی فوتش كردند و رفت! فهميديم 
كه هيچ كاری نك��رد؛ هيچ غلطی نكرده. ش��ما دس��ت روی هر يك از 
مظاهر تمدن بگذاريد، خراب اس��ت و اين ]ش��اه [ خرابش كرد. يادتان 
نرود محمدرضا را؛ همه بدبختي های ش��ما مال اي��ن خبيث بود. اين را 
يادتان نرود؛ ذكرش كنيد. اين طور نيست كه حااليی كه از ايران خارج 
شده، حاال شما ديگر بگوييد گذش��ت، ديگر حرفش را نزنيد؛ خير اين 
بايد ذكرش زنده بماند... محمدرضاخان اين جور می گفت- كه اگر من 
نباشم تجزيه می شود مملكت! يك تكه اش را انگليسی ها می برند، يك 
تكه اش را روس ها می برند، يك تكه اش را امريكايی ها می برند! ما آن وقت 
هم می گفتيم كه آقا! تو كه هستی اين طوری است! تو برو اين حرف ها 

نمی شود. 
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شاهنشاهی و ملی گرايی دو روی يک سکه
يكی از مهم ترين نكاتی كه امام در اين سخنرانی )8بهمن 1357( به آن پرداخت انتقاد 
به ملی گراها و مخالفان جمهوری اس��امی و مروجان جمهوری دمكراتيك بود. در اين 
سخنرانی امام، نظام شاهنشاهی و ملی گرايی را دو روی يك سكه  و هر دو را دشمن اسام 

معرفی كرد و گفت: 
تا حاال ما گرفتار الف ها و گزاف های محمدرضاخان بوديم؛ به صورت 
شاهنشاهی و اعليحضرتی آريامهری! حاال ما گرفتار »مليت« و »آزادی« 
و اين حرف ها هستيم. سر قبر دكتر مصدق برويم و- عرض كنم- از اين 
حرف ها! ما نه آنها را باور كرديم، نه اينه��ا را باور می كنيم. ما خوش باور 
نيستيم، چه كنيم!... يك ]روز[ اس��مش شاهنشاهی می شود، يك روز 
مليت و جمهوری دموكراتيك و اين حرف ها. اينها با اسام بد هستند، 
با جمهوری اش خوب اند! آن تكه دومش كه جمهوری اس��امی است با 
اين بد هستند. آنها دشمن اس��ام اند. اگر نيستند، چرا وقتی برنامه تان 
را می دهيد می گوييد جمهوری دموكراتيك؟ اسام چه گناهی كرده؟ 
اسام به شما چه كرده؟ شما خوب نيس��تيد با اسام برای اينكه اسام 
است كه جلوی منافع شخصی را می گيرد، اس��ام است كه نمی گذارد 
اين گردن كلفت ها زندگی اشرافی بكنند، يا زندگی آن طوری كه دلشان 
می خواهد بكنند. اسام تعديل می كند. اسام است كه نمی گذارد اجانب 
بر مس��لمين حكومت بكنند، اسام اس��ت كه جلوی ظلم را می گيرد، 

جلوی ديكتاتوری را می گيرد.  
امام سپس ضمن تأكيد بر تشكيل حكومت جمهوری اسامی  در ايران، در ادامه همين 

سخنرانی خود فرمودند:
من در اول فرصتی كه پيدا كنم به خواس��ت خدا م��ی روم ايران و اول 
قدمی كه برمی دارم تأسيس می كنم يك دولت اسامی مبتنی بر احكام 
اس��ام، مبتنی بر رأی مردم. پيش��نهاد می كنيم به مردم و رأی از آنها 
می گيريم و يك حكومت اسامی تأس��يس می كنيم... ]اينكه بعضی ها 
می گويند[ جمهوری اس��امی يك چيزی اس��ت كه م��ا نمی فهميم. 
اينها خودش��ان را به نفهمی می زنند! چ��را نمی فهميد؟ جمهوری اش 
 را كه همه می داني��د، يعنی رأی عمومی بايد بگيريد. اس��امی اش هم
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يعنی قواعد اسام.1

افشای جنايات دولت بختيار و گشايش فرودگاه
دو روز بعد يعنی در تاريخ 9بهمن 1357 امام طی پيامی  خطاب به ملت ايران به افشای 

جنايات دولت بختيار پرداخت و از مردم خواست به مبارزات خود ادامه دهند: 
باز دست ناپاك خيانتكار عمال بيگانه از آستين نوكرهای محمدرضا 
پهلوی درآمد و مل��ت را به جرم آزادي خواهی و اس��تقال طلبی به عزا 
نشاند. تا ديروز محمدرضای خائن، ارتش را با آتش گشودن روی ملت 
و برادران و خواهران خود ننگين كرد، اكن��ون نوكر يا نوكران خائنش، 
اين خدمت به اس��تعمار را به عهده گرفتند. هر روز مواجه با يك دسته 
نيرنگ باز هس��تيم كه می خواهند منافع اجنبی را تأمين كنند، اگر چه 
به كشتار هزاران نفر از اين ملت رنجديده شجاع بي انجامد. ملت دلير با 
خون جوانان عزيز خود محمدرضا را از صحن��ه خارج كرد، لكن اجانب 
يك مهره ديگر ]به نام شاپور بختيار[ را با نقاب مليت به صحنه آوردند... 
ملت عزيزم! دوس��تان من! نه به وعده های پ��وچ دولت های غير قانونی 
اعتنا كنيد و نه از هياهوی دژخيمان بهراسيد. نهضت مقدس را به پيش 
برانيد و به آخر رسانيد... خداوند با شماست. اكنون بر جميع جناح های 
ملی و دولتی است كه چون گذشته دولت غير قانونی را محكوم كنند و 
اطاعت از آن نكنند كه اطاعت طاغوت حرام و مخالف رضای خداس��ت. 
من از طبقه شريف ارتش كه دستشان به خون جوانان آلوده نشده است 
می خواهم كه ننگ اطاعت از جنايت��كاران را تحمل نكنند و با قاطعيت 
آنان را از مقابله با ملت بازدارند... من از كارمندان وزارتخانه ها می خواهم 
كه زير بار ننگ اطاعت از غاصبان حقوق ملت نروند، كمك به اين ياغيان 
و اطاعت از آنان حرام و مخالف شرع و عقل است... من در اولين فرصت 
خودم را نزد شما می بينم تا در شادی و غم با شما سهيم باشم و با هم در 

صف واحد به اعمال عمال اجانب خاتمه دهيم.2
تجمع ميليون ها نفر از مردم ش��هرها و روس��تاهای كش��ور در تهران برای شركت در 

1. صحيفه امام، همان، ص549-543 )به صورت گزيده(. 
2. همان، ج6، ص1-2. 
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مراسم اس��تقبال از امام و برخورد 
خشونت آميز دولت بختيار با مردم 
تهران و شهرس��تان ها از يك سو، و 
تشديد مبارزات امام برای بركناری 
دول��ت بختي��ار و س��قوط آخرين 
بقاي��ای حكومت پهل��وی از طرف 
ديگر، اوضاع سياسی ايران را بسيار 
ملتهب كرده بود. در اين ميان امام 
خمينی در تاري��خ 9بهمن 1357 
ط��ی مصاحب��ه ای با خبرن��گاران 
مطبوعات و رادي��و- تلويزيون های 
جهان ضمن تأكيد ب��ر غير قانونی 
بودن و لزوم بركناری دولت بختيار، 
از امريكا و انگليس به خاطر حمايت 
از بختيار انتقاد كرد. امام همچنين 
راجع به خطر كودتای نظامی توسط 
عوامل رژيم شاه، با اشاره به كودتاهای سال های 1299 و 1332 برای روی كار آوردن 
رضاخان و پس��رش، خاطرنشان كرد ما از كودتای نظامی ترس��ی نداريم. ملت ايران به 

كودتاهای نظامی عادت كرده است. 
در ادامه اين مصاحبه امام ضمن برما كردن توطئه های پشت پرده حاميان رژيم، مردم 
را به پايداری و تداوم مبارزه  دعوت كرد و گفت من در كن��ار آنان تا آخرين نفس برای 

حفظ قوانين اسام و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه می دهم. 
سؤال: ]آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت؟[

پاسخ امام: من مكرر گفته ام كه اصوالً شاه سابق قانونی نبود، مجلسين 
قانونی نيس��ت، بختيار قانونی نيست. پس كس��ی را كه قانونی نيست 
نخواهم پذيرف��ت. من به ملت اي��ران توصيه می كنم ك��ه در اين وقت 
حساس درست بيدار باشند؛ متوجه باشند كه توطئه ای بايد در كار باشد. 
من می بينم كه همان كسانی كه از شاه سابق طرفداری می كردند حاال 
از بختيار پشتيبانی می كنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امريكا از 
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او پشتيبانی می كنند. اگر اين شخص ملی است- همان طور كه خودش 
اظهار می كند- چرا آنها از او پشتيبانی می كنند؟ اگر ملی است چرا بدون 
مجوز قانونی و بر خاف ميل ملت، پست نخست وزيری را اشغال كرده 

است؟ اگر احترام به آرای عمومی می گذارد چرا كنار نمی رود؟ 
ملت ايران بايد بداند كه من در كنار آنان ت��ا آخرين نفس برای حفظ 
قوانين اس��ام و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه می دهم. و بر همه 
ملت واجب است تا در اين امر پايداری كنند و سستی و سردی به خود 
راه ندهند. مطمئن باشيد كه ما پيروزيم و مطالب ما مطالب حق است و 

حق الجرم پيروز است. 
سؤال: ]در صورتی كه بختيار اس��تعفا بدهد يا ندهد و كودتای نظامی 

بشود چه خواهيد كرد؟[
پاسخ امام: ما از كودتای نظامی ترسی نداريم. ملت ايران به كودتاهای 
نظامی عادت كرده اس��ت. ما پنجاه سال اس��ت زير بار كودتا هستيم: 
كودت��ای رضاخان، كودت��ای محمدرضا. م��ا با فش��ارهای اينها عادت 
كرده اي��م. ما از كودتا هيچ ترس��ی نداري��م. من تعج��ب می كنم كه ما 
می خواهيم ارتش��ی را از ش��ر اس��تعمار خارج كنيم و آنها خودش��ان 
نمی خواهند بعضی از بلندرتبه ها می خواهند نوكر باش��ند. اصوالً ارتش 
با ماست. خاصه ما از كودتای نظامی هيچ ترس��ی نداريم؛ برای اينكه 
ملت ايران مهياست تا آخرين نفس به قيام و نهضت خود ادامه دهد. ملت 
ايران تا پيروزی نهايی را به دست نياورد، دست از نهضت خود برنمی دارد. 

سؤال: ]چرا تصميم رفتن به ايران را به تأخير انداختيد؟[
پاسخ امام: تصميم من همان طور كه بوده است هست ولی دولت غير 
قانونی، برای حفظ منافع اجانب، مانع ورود من به ايران شده است. و من 
در اولين فرصت به ايران خواهم رفت و حقوق ملت ايران را خواهم گرفت. 
آنهايی كه به ملت ايران خيانت می كنند، بايد كن��ار بروند. و من چون 
گذشته در تصميم خود باقی هستم و ملت ايران بايد در تصميم خود باقی 
باشد. بر احدی از افراد ملت جايز نيست كه در اين موقع حساس كه امر 

بين موت و حيات است بنشيند و ساكت باشد. 
ملت ايران! به نهضت خود ادامه دهيد كه قدرت با شماست. از قدرت ها 
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نترسيد. ش��ما می توانيد با قدرت ملی خود كشور خود را نجات دهيد و 
سرنوشت خود را خودتان در دست بگيريد. به هياهوی اين و آن گوش 
ندهيد. به توطئه های زير پرده توجه كنيد. خداوند ش��ما را حفظ كند، 

ان شاءاهلل تعالی.1
هجوم مردم شهرها و روستاهای ايران به تهران جهت استقبال از امام به حدی افزايش 
يافت كه كاسه صبر آنان پس از ده روز انتظار داشت لبريز می شد. بختيار احساس كرد 
كه اگر بيش از اين فرودگاه ها را بسته نگاه دارد ممكن است مردم به طور غير قابل كنترل 
به سوی نخست وزيری و فرودگاه مهرآباد تهران هجوم آورند و دودمانش را بر باد دهند، 
نيروهای چريكی مسلمان نيز ممكن بود مسلحانه به گردان ارتشی مستقر در مهرآباد 
حمله نمايند. قيام مسلحانه عشاير نيز عليه دولت بختيار خطر ديگری بود كه او را تهديد 
می كرد. لذا بختيار به ناچار بر اثر فشار مردم از داخل، و فشار سياسی و تبليغاتی امام از 
خارج، تسليم شد و فرودگاه ها را به روی هواپيمای امام باز نمود و تانك ها و مسلسل ها، 
آنجا را ترك كردند. به اين ترتيب حضرت امام اعام كرد فردا 12بهمن به ايران می آيد. 

توأمانی اخالق و مبارزه 
اما حضرت امام كه تنها يك رهبر سياس��ی- مذهبی نبود، بلكه يك روحانی و اس��تاد 
اخاق و معنويت هم بود كه ساليان سال شاگردانی ارزشمند تربيت كرده بود، روز قبل 
از حركت به سوی ايران، در تاريخ 11بهمن سال 57، پس از چهار ماه توقف پر حادثه در 
خاك فرانسه با انتش��ار پيامی، از مهمان نوازی دولت و ملت فرانسه تشكر كرد و حتی از 
همسايگان مسيحی خود نيز عذر خواست و نوشت: »از زحماتی كه به همسايگان و اهالی 

نوفل لوشاتو دادم معذرت می خواهم.«
به راس��تی كدام رهبر بزرگ سياسی در دنيا تاكنون از همس��ايگان بيگانه اش چنين 
خاضعانه دلجويی نموده اس��ت؟! اين روح لطيف امام در واقع اليه پنهان شخصيت اين 
مرد بزرگ تاريخ است. چنان كه در همين روزها كه اوج مبارزات سياسی بين المللی او 
عليه بزرگ ترين شريك سياسی امريكا و غرب و حتی شوروی و چين كمونيست است، 
يك جوان غير مسلمان به نام پريدسی كوپيس��ا از آلمان غربی برای امام كارت پستالی 
می فرستند و می نويسد چون نامزدم عاقه مند به جمع آوری دست خط بزرگان است و 
كلكسيونی از آنها را دارد، می خواهم برای سالروز تولدش- چهارم فوريه- دست خط شما 

1. همان، ص4. 
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را به عنوان هديه به او بدهم تا خيلی خوشحال شود. »لذا از شما درخواست می كنم كه 
لطفی در حق من كرده و چند جمله زيبا روی كارت پستالی كه )در پاكت نامه( برايتان 
گذاشته ام برای ايشان بفرستيد.« در نتيجه امام بدون توجه به آن همه مشغله سياسی 
و موقعيت حس��اس تاريخی و بين المللی كه دارد، قلم برمی دارد و چند جمله پدرانه و 

آموزنده برايش می نويسد: 
بسمه تعالی 

سعی كنيد برای جامعه فرد مفيدی باشيد. 
سعی كنيد تحت تأثير قدرت های شيطانی واقع نشويد. 

سعی كنيد انسان متعهدی باشيد. 
ان شاءاهلل سامت باشيد. 

روح اهلل الموسوي الخمينی 1 

هيجان و اضطراب از پاريس تا تهران
هنوز س��اعاتی به ورود هواپيمای امام باقی مانده و تب و تاب برنامه اس��تقبال فضای 
ايران را احاطه كرده است. تهران حال و هوای ديگری دارد. در اوج سرمای زمستان بوی 
بهار ايمان و آزادی فضای كشور مخصوصاً پايتخت را پر كرده است. مردم به وجد آمده 
خيابان ها را داوطلبانه نظافت و شست وشو می كنند تا قدمگاه مهمان و رهبر عزيزشان 
پاكيزه باشد. فاصله سی و سه كيلومتری فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرای تهران گلباران 

1. همان، ص5. 
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شده و همچون اتاق پذيرايی پاكيزه شده است. 
شعار ديو چو بيرون رود فرشته درآيد طنين انداز 
است. هر كس می خواهد در نزديك ترين مكان مسير 
عبور امام قرار گيرد تا س��يمای نورانی اش را پس از 
14 سال دوری و هجران غم بار ببيند و دستی برايش 

تكان دهد. 
س��تاد اس��تقبال از امام ب��ا مديريت ي��اران امام 
مخصوصاً شهيد دكتر بهشتی و شهيد استاد مطهری 
و ديگر اعضا برنامه ريزی دقيقی، هم برای امنيت امام 
و هم اداره مراس��م فرودگاه، و هم مراسم سخنرانی 
امام در بهش��ت زهرا نموده اند. در اين راستا تعداد 
زيادی از جوانان داوطلب با مديريت ستاد استقبال، با بازوبندهای مشخص برقراری نظم 

و امنيت مراسم را بر عهده گرفته اند. 
دولت بختيار به رغم حمايت های امريكا و اروپا، كامًا مستأصل شده و هاج و واج مانده 
اس��ت؛ زيرا همه تاش هايش برای مهار رهبری امام و كنترل مبارزات مردم بی نتيجه 
بوده، حتی كنترل س��ازمان های دولتی و بدنه ارتش نيز از دس��ت او خارج شده است، 
لذا اميدهايش را بر باد رفته می بيند. با وجود اين در شهرس��تان ها كشتار و بگير و ببند 
همچنان ادام��ه دارد. از يك طرف مأم��وران حكومت نظامی و از ط��رف ديگر مأموران 
ژاندارمری، شهربانی، ساواك و چماقداران شاه دوست به جان و مال و زندگی و كسب و 
كار مردم تعرض می كنند و گاهی آنها را به گلوله می بندند و گاهی غارت می كنند يا به 

آتش می كشند. 
اما همه نگاه ها به تهران و فرود هواپيمای امام خيره شده است. برخی نگران توطئه های 
پشت پرده بودند كه مبادا هواپيمای امام را در آس��مان منفجر نمايند، يا خدای نكرده 
اتفاق ديگری بيفتد. به همين خاطر در حالی كه امام آماده پرواز به سوی ايران می شد 
همه عوامل داخلی و خارجی و به تعبيری »مه و خورش��يد و فلك« بسيج شده بودند تا 
او را از بازگشت به ايران در آن شرايط حساس سياس��ی، امنيتی و بين المللی منصرف 
نمايند. كارتر رئيس جمهور امريكا و رؤسای كشورهای انگليس و اروپا و فرانسه از يك سو، 
بختيار و ساير عوامل رژيم شاه از س��وی ديگر، ياران امام در ايران و حتی افراد اقامتگاه 
امام در نوفل لوش��اتو از طرف ديگر، همه به تكاپو افتاده بودند تا نظر امام را از اين پرواز 

سؤال خبرنگار فرانسوی: به چه 
دليل دولت بختيار را غير قانونی 

می دانيد؟
پاسخ حضرت امام: بختيار را 
شاه نصب کرده است و مردم 
همه با شاه مخالف اند و او را 
عزل کرده اند، و در تظاهرات و 
راهپيمایي های مکرر این معنی 
را ثابت کرده اند. دولت قانونی 
باید از مردم و برای مردم باشد نه 

مخالف مردم
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منصرف نمايند. به قول حجت االس��ام علی اكبر 
محتش��می پور در آن مقطع خاص، همه در مورد 
بازگش��ت امام به ايران تجزيه و تحليل می كردند 
و نظر می دادند ك��ه نبايد حاال رفت. دش��من به 
شدت بر اين مسئله اصرار داشت و متأسفانه تقريباً 
تمام دوستان نيز تحت تأثير همين جو و تحليل و 
اس��تدالل ها بودند و اصرار داشتند كه امام در اين 
موقعيت نباي��د برگردد. ام��ام فرمودند وقتی من 
ديدم دنيا دارد مخالفت می كند، فهميدم كه اين 
راه، حق است. آن موقع همه ترسيده بودند. تمام 

شخصيت ها در داخل كشور و همه ياران امام پيام می دادند كه فعًا صاح نيست بياييد. 
علما و مجتهدين احساس خطر می كردند و حتی كسانی كه از پاريس راه افتادند همه 
تحت تأثير همين جو بودند و هيچ كدام اميد نداشتند سالم به تهران برسند. امام با آن 

عزم فوالدين تشخيص دادند، سوار هواپيما شدند، به ايران آمدند و پيروز هم شدند.1 
مرحوم حاج احمد آقا خمينی- فرزند گرامی  امام- می گويد: 

هواپيمايی اجاره شد. بنا شد هر كسی پول ]بليت[ خودش را بدهد. لذا 
امام كرايه خودشان و من را دادند. پليس فرانسه برای حفظ امام از منزل 

تا فرودگاه تدابير امنيتی ديده بود.2 
به گزارش خبرگزاری پارس: 

هواپيمای حامل آي��ت اهلل خمينی مقداری بنزين اضاف��ی زده بود تا 
اگر نتواند در تهران به زمين بنش��يند بتواند راح��ت به پاريس برگردد. 
همراهان آيت اهلل گفتند به اصرار اِرفرانس عده مسافران هواپيما به 50 
مسافر و 150 روزنامه نگار محدود شد تا جمبوجت امكان حمل بنزين 

بيشتری داشته باشد.3 
هواپيما حدود ساعت 11 شب 12بهمن 57 از فرودگاه پاريس پرواز كرد، نزديك 160 
نفر خبرنگار، عكاس و فيلم بردار همراه امام بودند. نماز شب را در طبقه دوم هواپيما به 
جا آوردند و نماز صبح به جماعت اقامه شد. شش ساعت پرواز طول كشيد، تاريكی شب 

1. ياد يار، ضميمه روزنامه جمهوری اسامی، 1369/3/13، ص60. 
2. آئينه آفتاب، همان، ص121. 

3. اخبار خبرگزاری پارس ايران، تاريخ 1357/11/12. 

به دنبال اقدام کينه توزانه بختيار 
در مسدود کردن فرودگاه ها، 
عده اي از روحانيون و مردم مبارز 
تهران و شهرستان ها با تجمع در 
مسجد دانشگاه تهران دست به 
تحصن اعتراض آميز زدند و مردم 
تهران و شهرستان ها هم هر روز در 
خيابان ها به راهپيمایی می پرداختند 
و شعار می دادند: وای به حالت 

بختيار اگر خمينی دیر بياد
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همه جا را گرفته بود.1 به گفته مرحوم حجت االسام اسماعيل فردوسی پور: 
وقتی كه هواپيما به فضای ايران رس��يد برای ما بعد از س��اليان دراز، 
ديدن تهران بسيار جالب و ش��گفت انگيز بود، فرودگاه مهرآباد خلوت 
است، هيچ هواپيمايی ديده نمی ش��ود. پرواز انقاب به طرف باند رفت 
كه بنشيند، ناگهان اوج گرفت و خلبان كه فرانسوی بود به زبان فرانسه 
جماتی گفت. كسانی كه فرانس��ه نمی دانستند شايد ترسيدند و تصور 
كردند كه اجازه فرود داده نش��ده است، ولی خلبان اعان كرد كه ستاد 
استقبال امام می گويد يك ربع ساعت دور بزن و سپس بنشين، ما هنوز 
آماده استقبال نيستيم. پس از 15 دقيقه بار ديگر به سمت باند آمد و بر 

زمين تهران به سامت نشست.2
اين مراس��م بی نظير تاريخی آن روز از ابتدا تا انتها به صورت مس��تقيم از تلويزيون و 
راديو مركز تهران پخش می شد. البته پخش زنده مراسم استقبال و سخنان امام با ميل و 
رضايت مديران منصوب شاه نبود، بلكه اين اقدام با فشار و فداكاری جوانان انقابی شاغل 

1. همگام با خورش��يد؛ خاطرات حجت االسام والمسلمين اسماعيل فردوس��ی پور، تهران، مجتمع فرهنگی- 
اجتماعی امام خمينی فردوس، بهمن1372، ص508. 

2. همان، ص508-509. 
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در صدا و س��يما بود كه بر مس��ئوالن شاه دوست اين 
رسانه فاسد تحميل شد وگرنه سران راديو و تلويزيون 
كه بلندگوی محض رژيم شاهنش��اهی بودند به هيچ 
وجه مايل به پخش زنده و گسترده مراسم بازگشت و 

سخنرانی امام نبودند. 
باالخ��ره به لط��ف الهی با حض��ور خالصان��ه مردم 
مسلمان در صحنه، امام در ساعت 9 و33 دقيقه صبح 
روز 12بهمن وارد ايران شد و پس از 14 سال تبعيد، 
پا به خاك ميهن اسامی گذاش��ت. در فرودگاه ابتدا 
آيت اهلل پس��نديده برادر حضرت امام و آيت اهلل شهيد 

مطهری و آيت اهلل طالقانی برای اس��تقبال داخل هواپيما رفتند و بع��د از آنها امام امت 
پياده شدند، و به سوی سالن فرودگاه رفتند، در آنجا تاوت آياتی چند از كام اهلل مجيد و 
اجرای برنامه هايی كوتاه مثل خير مقدم كه توسط آيت اهلل شهيد مرتضی مطهری قرائت 
شد و دكلمه يكی از فرزندان شهدا، سرود معروف »خمينی ای امام، خمينی ای امام، ای 
مجاهد ای مظهر شرف، ای گذشته زجان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، 

مرگ در راه حق افتخار توست...« اجرا شد. 
س��پس حضرت امام در اينجا س��خنان كوتاه ولی مهمی  بيان كردند. بخش اول اين 
سخنرانی امام كه از نظر روانشناس��ی اجتماعی و مردم شناسی سياسی بسيار مهم بود 
تشكر ايشان از قشرهای مختلف با ذكر نام آنان بود. امام ابتدا از عواطف طبقات مختلف 
ملت تشكر نمود و گفت: »عواطف ملت ايران به دوش من بار گرانی است كه نمی توانم 

جبران كنم.«
سپس از طبقه روحانيون كه در قضايای گذش��ته جانفشانی كردند، از دانشجويان كه 
در اين مسائل مصايب ديدند، از بازرگانان و كسبه كه به زحمت افتادند، از جوانان بازار و 
دانشگاه و حوزه های علميه كه در اين راه خون دادند، از اساتيد دانشگاه، از دادگستری، 
قضات دادگستری، وكای دادگستری، از همه طبقات، از كارمندان، كارگران، دهقانان، 

و از همه طبقات ملت تشكر نمودند. 
امام در بخش دوم س��خنانش ضمن تأكيد بر وحدت قشرهای مختلف مردم به عنوان 
رمز پيروزی برای ادامه مبارزه تا سقوط كامل نظام شاهنشاهی، به ذكر برخی از جنايات 
ش��اه به عنوان خائن اصلی و عامل اصلی بدبختی كش��ور پرداخت و يادآور شد كه بعد 

یکی از مهم ترین نکاتی که 
 امام در این سخنرانی )8 بهمن 
1357( به آن پرداخت انتقاد 
مخالفان  و  ملی گراها  به 
جمهوری اسالمی و مروجان 
جمهوری دمکراتيک بود. 
در این سخنرانی امام، نظام 
شاهنشاهی و ملی گرایی را 
دو روی یک سکه  و هر دو را 

دشمن اسالم معرفی کرد
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از پنجاه سال خيانت سلس��له پهلوی و بعد از سی و 
چند س��ال جنايات و خيانات اين شخص خائن، كه 
مملكت م��ا را به عقب ران��ده، فرهنگش  را فرهنگ 
اس��تعماری كرده، زراعتش را، و خزاينش را به باد 
فنا داده، مملكت را وي��ران كرده، و ارت��ش را تابع 
مستش��اران خارجی كرده، با وجود اين باز به خيال 
خامش دنبال بازگشت به قدرت است. لذا پيروزی 
 ما وقتی است كه دس��ت اجانب از مملكتمان كوتاه 
شود و تمام ريشه های رژيم سلطنت از اين مرز و بوم 

كنده شود و همه آنها از اريكه قدرت بيرون رانده شوند.1
مرحوم حاج احمد آقا خمينی- فرزند گرامی  امام- می گويد: 

امام را بعد از صحبت در مهرآباد نمی گذاش��تند به بهشت زهرا بروند. 
می گفتند خطرناك است. آيت اهلل منتظری و مرحوم آيت اهلل طالقانی از 
امام خواستند تا يك سره به منزل بروند. مرحوم دكتر بهشتی هم با رفتن 
امام موافق نبود. وقتی خوب حرف هايشان را زدند، امام رو كردند به من 
و گفتند ماشين كجاست؟ من قول داده ام به بهشت زهرا بروم و رفتيم.2

سپس حضرت امام در ميان شور و ش��وق بی نظير مردم ايران با ماشين راهی بهشت 

1. صحيفه امام، همان، ص8-9. 
2. آئينه آفتاب، همان، ص121. 

امام در سخنرانی 8 بهمن 1357، 
ضمن تأکيد بر تشکيل حکومت 
جمهوری اسالمی  در ایران، 
فرمودند: من در اول فرصتی 
که پيدا کنم به خواست خدا 
می روم ایران و اول قدمی که 
برمی دارم تأسيس می کنم یک 
دولت اسالمی مبتنی بر احکام 

اسالم، مبتنی بر رأی مردم
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زهرا شد. اما در آستانه بهشت زهرا ازدحام جمعيت 
مانع از ادامه مسير با ماش��ين گرديد. لذا طوالنی 
شدن مراسم در آن هوای زمستانی، هم برای مردم 
خسته كننده می ش��د و هم برای سامتی امام كه 
در سنين باال بود خطر داش��ت. با وجود آنكه چند 
هزار جوان مس��لمان با هماهنگی س��تاد استقبال 
مسئوليت برقراری نظم و امنيت آن روز را بر عهده 
داشتند اما ازدحام فوق العاده جمعيت مشتاق امام 

به هيچ طريقی قابل كنترل و مديريت نبود. لذا امام پس از چند ساعت معطلی در مسير 
جمعيت، و عدم توانايی ماش��ين بليزر برای ادامه مس��ير، به ناچار با هلی كوپتر نيروی 
هوايی- نيرويی كه زودتر از همه به انقاب اسامی اظهار همبستگی كرد- آمدند و امام 
را سوار كردند و به محل بهشت زهرای تهران منتقل نمودند. گرچه در آنجا نيز به خاطر 
ازدحام جمعيت فرود هلی كوپتر دچار مشكل شد، ولی با همكاری جوانان منتخب ستاد 
استقبال و بزرگان انقاب، با هر زحمتی بود هلی كوپتر بر زمين نشست و امام وارد مزار 

شهيدان شد و در جايگاه قرار گرفت و به سخنرانی تاريخی خود پرداخت. 
سخنان حضرت امام در بهشت زهرا، مهم ترين و سياسی ترين سخنرانی ايشان بعد از 
سخنرانی وی عليه كاپيتوالسيون در آبان سال 43 می باشد، امام در بهشت زهرا نكات 
بسيار مهمی  را به صورت مستدل و منطقی و حقوقی بيان كردند كه در تاريخ نطق های 
سياس��ی رهبران انقابی جهان بی نظير اس��ت و در چند بخش قاب��ل تجزيه و تحليل 
می باشد. اين شيوه بيان امام می تواند الگوی رهبران جنبش های آزاديخواه جهان، عليه 

رژيم های ديكتاتوری نيز قرار گيرد. 
اين س��خنان ش��امل چند بخش اس��ت. بخش اول آن جنبه عاطف��ی دارد كه اظهار 

همدردی با آسيب ديدگان و مصيبت زده ها به ويژه خانواده های شهدا است: 
ما در اين مدت مصيبت ها ديديم؛ مصيبت های بس��يار بزرگ. و بعض 
پيروزي ها حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بود. مصيبت های زن های 
جوان مرده، مردهای اوالد از دس��ت داده، طفل های پدر از دس��ت داده. 
من وقتی چشمم به بعضی از اينها كه اوالد خودشان را از دست داده اند 
می افتد، سنگينی در دوشم پيدا می شود كه نمی توانم تاب بياورم. من 
نمی توانم از عهده اين خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآيم. من 

امام راجع به خطر کودتای نظامی 
توسط عوامل رژیم شاه، با اشاره 
به کودتاهای سال های 1299 
و 1332 برای روی کار آوردن 
رضاخان و پسرش، خاطرنشان 
کرد ما از کودتای نظامی ترسی 
نداریم. ملت ایران به کودتاهای 

نظامی عادت کرده است
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نمی توانم تشكر از اين ملت بكنم كه همه چيز خودش را در راه خدا داد. 
خدای تبارك و تعالی بايد به آنها اجر عناي��ت فرمايد. من به مادرهای 
فرزند ازدست داده تس��ليت عرض می كنم و در غم آنها شريك هستم. 
من به پدرهای جوان داده، من به آنها تس��ليت ع��رض می كنم. من به 
جوان هايی كه پدرانشان را در اين مدت از دست داده اند تسليت عرض 

می كنم.
بخش دوم سخنان امام جنبه حقوقی و استداللی داشت كه به زبانی ساده و قابل درك 
برای عموم مردم، غير قانونی و غير عقلی بودن حكومت پهلوی را اثبات و تشريح نمود. 
چون در آن سال ها به علت بی توجهی رژيم ش��اه اكثريت مردم از نظر علمی  كم سواد يا 
بی سواد بودند، لذا اين س��خنان با ادبياتی قابل فهم برای چنين اكثريتی بيان شد؛ زيرا 
عاوه بر حاضران در آنجا، جمع كثيری نيز در شهرها و روستاهای دورافتاده ايران اين 

سخنرانی را به طور مستقيم و زنده از تلويزيون و راديو تهران گوش می كردند: 
اين س��لطنت پهلوی از اول كه پايه گذاری ش��د بر خاف قوانين  بود. 
آنهايی كه در سن من هستند می دانند و ديده اند كه مجلس مؤسسان 
كه تأسيس شد، با سرنيزه تأسيس ش��د. ملت هيچ دخالت نداشت در 
مجلس مؤسسان. مجلس مؤسس��ان را با زور سرنيزه تأسيس كردند، و 
با زور وكای آن را وادار كردند به اينكه به رضاشاه رأی ]برای[ سلطنت 
بدهند. پس اين سلطنت ]پهلوی[ از اول يك امر باطلی بود؛ بلكه اصل 
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رژيم س��لطنتی از اول خاف قانون و خاف قواعد عقلی است و خاف 
حقوق بشر است. 

برای اينكه ما ف��رض می كنيم كه يك ملتی تمامش��ان رأی دادند كه 
يك نفر سلطان باشد؛ بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت 
خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها برای 
آنها قابل عمل اس��ت. لكن اگر يك ملتی رأی دادند- ولو تمامشان- به 
اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين به چه حقی ]است؟ مگر[ 
ملت پنجاه س��ال پيش از اين، سرنوش��ت ملت بع��د را معين می كند؟ 
سرنوشت هر ملتی به دس��ت خودش اس��ت. ما در زمان سابق- فرض 
بفرماييد كه زم��ان اول قاجاريه- نبوديم؛ اگر فرض كنيم كه س��لطنت 
قاجاريه به واس��طه يك رفراندومی تحقق پيدا كرد و همه ملت هم- ما 
فرض كنيم كه- رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آغامحمدخان 
قجر و آن س��اطينی كه بعدها می آيند؛ در زمانی ك��ه ما بوديم و زمان 
س��لطنت احمدش��اه بود، هيچ يك از ما زمان آغامحمدخان را ادراك 
نكرده؛ آن اجداد ما كه رأی دادند برای س��لطنت قاجاريه، به چه حقی 
رأی دادند كه زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست 

خودش است. 
ملت در صد سال پيش از اين، صد و پنجاه سال پيش از اين ملتی بوده، 
يك سرنوشتی داشته است و اختياری داشته، ولی او اختيار ما را نداشته 
است كه سلطانی را بر ما ]در امروز[ مس��لط كند. ما فرض می كنيم كه 
اين سلطنت پهلوی، اول كه تأسيس شد... به اختيار مردم بود و مجلس 
مؤسسان را هم به اختيار مردم تأسيس كردند، اين اسباب اين می شود 
كه- بر فرض اينكه اين امر باطل صحيح باش��د- فقط رضاخان سلطان 

باشد؛ آن  هم بر آن اشخاصی كه در آن زمان بودند. 
و اما ]چرا بعد از او[ محمدرضا س��لطان باشد بر اين جمعيتی كه االن 
بيشترش��ان... ادراك آن وقت را نكرده اند؟ چه حقی داش��تند ملت در 
آن زمان سرنوش��ت ما را در اين زمان معين كنند؟ بنابر اين س��لطنت 
محمدرضا اوالً كه چون س��لطنت پدرش خاف قانون ب��ود و با زور و با 
سرنيزه تأسيس شده بود، ]و[ مجلس ]مؤسس��ان آنها هم[ غير قانونی 
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است، پس سلطنت محمدرضا هم غير قانونی است... اين هم يك دليل 
كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نيست. 

عاوه بر اين، اين سلطنتی كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس 
مؤسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتی كه سرنوشت 
خودش با خودش بايد باش��د، در اين زمان می گويد كه ما نمی خواهيم 
اين سلطان را. وقتی كه اينها رأی دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، 
سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتی را نمی خواهيم، سرنوشت اينها 
]يعنی مردم اين دوره[ با خودشان اس��ت. اين هم يك راه است از برای 

اينكه سلطنت او باطل است. 
بخش ديگری از سخنان استداللی و حقوقی حضرت امام در آنجا مربوط به دولت ها و 
نخست وزيران و كابينه های آنها از س��ال 1300 تا 1357 است. از نظر امام چون اساس 
سلطنت رضاشاه و پسرش غير قانونی است، دولت های منصوب آنها هم غير قانونی و غير 
عقانی است. لذا دولت بختيار هم چون توسط محمدرضاشاه منصوب شده غير قانونی 

می باشد و بايد كنار برود: 
حاال می آييم سراغ دولت هايی كه ناشی ش��ده از سلطنت محمدرضا 
و مجلس هايی كه ما داريم... دولتی كه ناش��ی می شود از يك شاهی كه 
خودش و پدرش غير قانونی است، خودش عاوه بر او غير قانونی است، 
وكايی كه تعيين كرده اس��ت غير قانونی اس��ت، دولت��ی كه از همچو 
مجلسی و همچو سلطانی انشا بش��ود، اين دولت غير قانونی است... آيا 
كس��ی كه خودش از ناحيه مجلس، از ناحيه مجلس سنا، از ناحيه شاه 
منصوب است، و همه آنها غير قانونی هستند، می شود كه قانونی باشد؟ 
ما می گوييم كه شما غير قانونی هس��تيد بايد برويد... بنابراين آيا ملتی 
كه فرياد می كند كه ما اين دولتمان، اين ش��اهمان، اين مجلس��مان بر 
خاف قوانين است، و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است 
كه سرنوشتمان دست خودمان باشد، آيا حق اين ملت اين است كه يك 
قبرستان شهيد برای ما درس��ت بكنند در تهران، يك قبرستان هم در 

جاهای ديگر؟1
بخش سوم سخنان استداللی امام جنبه توصيفی- انتقادی دارد كه درباره عملكرد و 

1. همان، ص11-13. 
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اقدامات اجرايی حكومت شاه در زمينه های اقتصادی و 
فرهنگی و وابسته كردن كشور به خارج و نيز گسترش 
فساد و فحشا در ايران اس��ت، كه امام به خاطر آشنايی 
عميق با ش��رايط ايران و مش��اهدات عينی و مطالعات 
مستند از تاريخ و حوادث 57 سال حكومت پهلوی، در 
اين سخنرانی به طور مختصر، برخی از اقدامات غلط شاه 

و پدرش را نقد و توصيف نموده است: 
محمدرضای پهلوی، اين خائن خبيث... فرار كرد و همه چيز ما را به باد 
داد. مملكت ما را خراب كرد، قبرستان های ما را آباد كرد. مملكت ما را از 
ناحيه اقتصاد خراب كرد. تمام اقتصاد ما االن خراب است و از هم ريخته 
است؛ كه اگر بخواهيم ما اين اقتصاد را به حال اول برگردانيم، سال های 
طوالنی با همت همه مردم ]بايد تاش كنيم[... ش��ما ماحظه كنيد به 
اس��م اينكه ما می خواهيم زراعت را، دهقان ها را دهق��ان كنيم، تا حاال 
رعيت بودند و ما می خواهيم حاال دهقانشان كنيم! »اصاحات ارضی« 
درست كردند. اصاحات ارضی ش��ان بعد از اين مدت طوالنی به اينجا 
منتهی شد كه به كلی دهقانی از بين رفت، به كلی زراعت ما از بين رفت، 
و االن شما در همه چيز محتاجيد به خارج. يعنی محمدرضا اين كار را 
كرد تا بازار درست كند از برای امريكا، و ما محتاج به او باشيم، در اينكه 
گندم از او بياوريم، برنج از او بياوريم، هم��ه چيز را ]از آنجا وارد كنيم[. 
تخم مرغ از او بياوريم، يا از اسراييل كه دست نشانده امريكاست بياوريم...

]محمدرضا[ فرهنگ ما را يك فرهنگ عقب نگه داش��ته درست كرده 
است... به طوری كه االن جوان های ما تحصياتشان در اينجا تحصيات 
تام تمام نيست و بايد بعد از اينكه يك مدتی در اينجا يك نيمه تحصيلی 
كردند، آن هم با اين مصيبت ها، آن هم با اين ]فش��ار[ها، بايد بروند در 
خارج تحصيل بكنند. ما پنجاه س��ال است، بيش��تر از پنجاه سال است 
دانشگاه داريم و قريب سی و چند سال اس��ت كه اين دانشگاه را داريم؛ 
لكن چون خيانت شده است به ما، از اين جهت رشد نكرده؛ رشد انسانی 

ندارد. تمام انسان ها و نيروی انسانی ما را از بين برده است اين آدم. 
اين آدم به واس��طه نوكری كه داش��ته، مراكز فحش��ا درس��ت كرده. 

چند جمله پدرانه و آموزنده 
از حضرت امام: سعی کنيد 
برای جامعه فرد مفيدی 
باشيد؛ سعی کنيد تحت تأثير 
قدرت های شيطانی واقع 
نشوید؛ سعی کنيد انسان 

متعهدی باشيد
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تلويزيونش مركز فحشاست، راديوش- بس��ياری اش- فحشاست... در 
تهران مركز مشروب فروشی بيش��تر از كتاب فروشی است، مراكز فساد 
ديگر الی ماشاءاهلل اس��ت. برای چه؟... ما با سينما مخالف نيستيم، ما با 
مركز فحشا مخالفيم. ما با راديو مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم. ما با 
تلويزيون مخالف نيستيم، ما با آن چيزی كه در خدمت اجانب برای عقب 
نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نيروی انسانی ماست، با آن مخالف 
هستيم. ما كی مخالفت كرديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد 
وقتی كه از اروپا پايش را در ش��رق گذاش��ت- خصوصاً در ايران- مركز 
]عظيمی [ كه بايد از آن اس��تفاده تمدن بكنند ما را به توحش كشانده 
است. سينما يكی از مظاهر تمدن است كه بايد در خدمت اين مردم، در 
خدمت تربيت اين مردم باشد؛ و شما می دانيد كه جوان های ما را اينها به 
تباهی كشيده اند. و همين طور ساير اين ]مراكز[. ما با اينها در اين جهات 

مخالف هستيم. اينها به همه معنا خيانت كرده اند به مملكت ما. 
و اما نفت ما. تمام نفت ما را به غير دادند! به امريكا و غير از امريكا دادند. 
آنی كه به امريكا دادند ]در[ عوض چه گرفتند؟ عوض، يك اسلحه هايی 
برای پايگاه درست كردن برای آقای امريكا! ما هم نفت داديم و هم پايگاه 
برای آنها درست كرديم!... اگر چند س��ال ديگر- خدای نخواسته- اين 
]شخص [... عمر س��لطنتی پيدا كرده بود، مخازن نفت ما را تمام كرده 
بود، زراعتمان را هم كه تمام كرده، اين ملت به كلی س��اقط شده بود و 

بايد عملگی كند برای اغيار. 
ما كه فرياد می كنيم از دست اين ]شخص[، برای اين است. خون های 
جوان های ما برای اين جهات ريخته شده؛ برای اينكه آزادی می خواهيم 
ما. ما پنجاه سال است كه در اختناق به سر برديم. نه مطبوعات داشتيم، 
نه رادي��و صحيح داش��تيم، نه تلويزي��ون صحيح داش��تيم؛ نه خطيب 
می توانست حرف بزند، نه اهل منبر می توانس��تند حرف بزنند، نه امام 
جماعت می توانست آزاد كار خودش را ادامه بدهد؛ نه هيچ يك از اقشار 

ملت كارشان را می توانستند ادامه بدهند. 
پس از اس��تدالل منطقی امام مبنی بر غي��ر قانونی بودن رژيم پهل��وی و دولت های 
منصوبش به ويژه آخرين آنها كه دولت بختيار بود، امام در بخش چهارم سخنرانی اش- 
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كه چند جمل��ه كوتاه ب��ود- با ش��دت تمام 
وعده معرفی »دولت موق��ت انقاب« را داد. 
مخصوصاً اين قسمت از س��خنانش كه گفت 
من تو دهن دول��ت بختيار می زن��م و خود با 
پش��تيبانی ملت دولت تعيين می كنم، آنقدر 
برای مردم ايران و رس��انه های جهان مهم و 

جذاب بود كه ورد زبان آنها شد: 
من ت��و ده��ن اي��ن دولت 
]بختي��ار[ می زن��م!... من به 
پش��تيبانی اين مل��ت دولت 
تعيي��ن می كن��م!... اي��ن آقا 
]يعنی بختي��ار[ كه خودش 
هم خ��ودش را قب��ول ندارد! 

رفقايش هم قبولش ندارند، ملت هم قبول��ش ندارد، ارتش هم قبولش 
ندارد؛ فقط امريكا از اين پش��تيبانی كرده و ]ژنرال هاي��زر را به ايران[ 
فرستاده، به ارتش دستور داده كه از اين پشتيبانی بكنيد؛ انگليس هم 
از اين پشتيبانی كرده و گفته است كه بايد از اين پشتيبانی بكنيد. يك 
نفر آدمی كه نه ملت قبولش دارد، نه هيچ يك از طبقات ملت ]بايد كنار 
برود[... ]بختيار[ می گويد كه در يك مملكت كه دو تا دولت نمی شود! 
خوب، واضح اس��ت اين؛ يك مملكت دو تا دولت ندارد لكن دولت غير 
قانونی بايد برود. تو غير قانونی هس��تی! دولتی كه ما می گوييم، دولتی 
است كه متكی به آرای ملت است؛ متكی به حكم خداست. تو بايد يا خدا 

را انكار كنی يا ملت را! 
در ادامه اين بخش امام تأكيد نمود كه ما تا هستيم نمی گذاريم اينها دوباره سلطه پيدا 
كنند و نخواهيم گذاشت كه محمدرضا به حكومت برگردد و دوباره ما را گرفتار اختناق 

كند و همه هستی ما به كام امريكا ببرد. 
آخرين بخش سخنرانی امام در بهشت زهرا درباره ارتش بود. امام ضمن تشكر و تمجيد 
از آن دس��ته نظاميان اعم از درجه دارها، همافرها، و افسرهای نيروی هوايی كه به ملت 
پيوس��تند و »آبروی خودش��ان را، آبروی كشورشان را، آبروی ملتش��ان را، اينها حفظ 

 سخنان حضرت امام در بهشت زهرا،
مهم ترین و سياسی ترین سخنرانی 
ایشان بعد از سخنرانی وی عليه 
 43 سال  آبان  در  کاپيتوالسيون 
می باشد، امام در بهشت زهرا نکات 
بسيار مهمی  را به صورت مستدل و 
منطقی و حقوقی بيان کردند که در 
تاریخ نطق های سياسی رهبران انقالبی 
جهان بی نظير است و در چند بخش 
قابل تجزیه و تحليل می باشد. این 
شيوه بيان امام می تواند الگوی رهبران 
جنبش های آزادیخواه جهان، عليه 

رژیم های دیکتاتوری نيز قرار گيرد
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كردند«، با ساير سران و فرماندهان ارتش شاهنشاهی اتمام حجت كرد كه: 
ما داريم زحمت می كش��يم، خون داديم، جوان داديم، حيثيت و آبرو 
داديم، مش��ايخ ما حبس رفتند، زجر كشيدند، می خواهيم كه ارتش ما 
مستقل باش��د. آقای ارتشبد، ش��ما نمی خواهيد؟ آقای سرلشكر، شما 
نمی خواهيد مستقل باشيد؟ شما می خواهيد نوكر باشيد؟! من به شما 
نصيحت می كنم كه بياييد در آغوش مل��ت؛ و همان كه ملت می گويد 
بگوييد. بگوييد ما بايد مستقل باشيم. ملت می گويد ارتش بايد مستقل 
باشد، ارتش نبايد زير فرمان مستشارهای امريكا و اجنبی باشد... ما كه 
اين حرف را می زنيم كه ارتش بايد مستقل باشد، جزای ما اين است كه 

توی خيابان، خون جوان های ما را بريزيد؟!1 
آن روزها بازگشت امام در سراسر كشور حال و هوای خاصی داشت؛ به ويژه براي آنها 
كه دلشان مي خواس��ت در آن لحظات در تهران باش��ند، آن لحظات بوی بهار پيروزی 
می داد و نسيم آزادی و استقال را به ارمغان می آورد. بسياری از مردم سراسر كشور كه 
به علت سرما و كمبود وس��ايل نقليه و كمبود بنزين نتوانستند در مراسم تهران حاضر 
شوند، گزارش بازگشت حضرت امام را به طور مستقيم از تلويزيون و راديو می ديدند و 
می شنيدند، و غرق در شادی و شعف می ش��دند. مردم چراغ های ماشين خود را روشن 
می كردند و بوق بوق زنان و شادی كنان در خيابان ها می گشتند و به هم تبريك می گفتند 

و نقل، گل و شيرينی توزيع می كردند. 
در اين ميان با يورش نظاميان ش��اه به صدا و س��يمای تهران، برنامه پخش مستقيم 
مراسم قطع شد كه موجی از عصبانيت و ناراحتی را در ميان مشتاقان امام به وجود آورد. 
اين اقدام دژخيمان نه تنها چيزي از عشق مردم به حضرت امام نكاست، بلكه با آمدنش 

نور اميد در دل های ملت ستم ديده تابيدن گرفت. 
واقعيت اين است كه استقبال عظيم مردم از امام در واقع يك رفراندم طبيعي بود كه 
به نفع حضرت امام و عليه رژيم طاغوت صورت گرفت و همه س��ركردگان رژيم شاه را 
سرجايشان نش��اند، و نشان داد كه مردم طرفدار چه كسي هس��تند و چه مي خواهند؟ 
استقبال بي نظيري كه با شركت ميليون ها نفر انجام شد. آن روز خيلي عجيب بود. چون 
همه در داخل و خارج از كشور فهميدند كه مردم امام را مي خواهند و با او هستند و نظام 

1. صحيفه امام، همان، ص18-14 )به صورت گزيده و تلخيص(. 
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شاهنشاهي را قبول ندارند.1
لذا بازگشت امام خمينی به كشور عاوه بر آنكه موجي از خوشحالي و نشاط انقابي را در 
ميان مردم بيشتر كرد، موجب گسترش دامنه مبارزات و راهپيمايي ها، در نقاط مختلف 
ايران نيز شد. به طوری كه برپايی تظاهرات و مجالس انقابی عليه رژيم پهلوی هر روز بيش 
از گذشته در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ متداول شد و روند مبارزات امام با حمايت 
وسيع مردم هر روز بيش از پيش اركان باقيمانده حكومت پهلوی به ويژه دولت بختيار را 
فرو می ريخت. چنانكه ده روز بعد حكومت 2500 ساله شاهنشاهی و حكومت 57 ساله 
پهلوی برای هميشه متاشی شد و دوران تازه ای در تاريخ به نام »دوران انقاب اسامی با 
رهبری حضرت امام خمينی« آغاز گشت كه وابسته به هيچ يك از قدرت های استكباری 
غرب و شرق نبود و ملت مسلمان تحت تعاليم آموزه های دينی قرآن و اهل بيت)س( با رأی 

آزادانه خود سرنوشت خود را به دست گرفتند. 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، 1391، ج3، ص705. 


