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واقعه پادگان لویزان )20آذر 1357( 

الهام رجايي 

چکيده
مبارزه عليه رژيم پهلوي، از مدت ها پيش از پيروزي انقاب اسامي، از سوي قشرهای 
مختلف مردم و با رهنمودهاي امام خميني آغاز ش��ده بود. اين مخالفت ها و مبارزات، 
حتي به نزديكان دربار نيز س��رايت كرده بود؛ به گونه اي كه افرادي از خاندان پهلوي و 
همچنين ارتشيان كه شاه همواره بر روي آنها تكيه كرده بود، با نهضت امام همراه شدند؛ 

تا جايي كه حتي جان خود را در اين راه فدا كردند. 
گفتني است ارتش در دوره پهلوي يكي از مهم ترين اركان حكومت محسوب می شد و 
شاه بر تربيت ارتشيان تأكيد زيادي داشت و در اين راستا نيز از كمك هاي امريكايي ها 
به شدت بهره مند شد. بالطبع اين كمك ها خود منجر به دخالت امريكا در امور داخلي 
ايران ش��د. بنابراين وابس��تگي ارتش و حضور اجباری آنها در جريان سركوب و كشتار 
مردم منجر به انزجار ارتشيان از رژيم پهلوي ش��د. با نزديك شدن به پيروزي انقاب، 
افشاگري ها و مبارزات امام حتي به داخل پادگان ها نيز كشيده شد و تعدادي از ارتشيان 
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كه از پيش، زمينه فكري داشتند از فرمان مقامات مافوق خود سرپيچي كردند و به صف 
مبارزين پيوستند. از اين رو در تاريخ 20آذر 1357 چند تن از ارتشيان متدين در پادگان 
لويزان، به طور خودجوش اقدام به مبارزه مسلحانه عليه فرماندهان خود نمودند و دست 

به اسلحه بردند و عده اي كشته و زخمی  شدند. 
مقاله حاضر درصدد اس��ت با اس��تفاده از ش��يوه توصيفي- تحليل��ي و بهره گيري از 
منابع اصلي )اعم از كتاب ها و روزنامه ها(، به بررسي شرح چگونگي اين حادثه و داليل 
اجراكنندگان و در نهايت به پيامدهاي آن بپردازد. از جمله مهم ترين نتيجه اين واقعه، 
تضعيف روحيه شاه و در نهايت خروجش از كش��ور بود. همچنين بافاصله، بسياري از 

ارتشيان كه تكيه گاه اصلي رژيم محسوب می شدند، به مبارزان پيوستند. 
کليدواژه ها: انقاب اسامي، ارتش، پادگان لويزان، رژيم پهلوي. 

مقدمه
نهضت امام و طرح حكومت اسامی  از جانب ايشان نه تنها در ميان مردم جايگاه ويژه 
و دامنه داري يافت و زمينه ساز انقاب اسامی  شد، بلكه تا اعماق دربار و محافل طاغوتي 
نيز نفوذ كرد و جواناني مانند بهمن حجت كاشاني، علي پهلوي )اسامي(، كاترين عدل، 

برخي از شاهزاده ها و همچنين ارتشيان را به خود آورد و به جنب و جوش واداشت. 
بهمن حجت كاشاني، فرزند س��رهنگ محمود حجت كاشانی و داماد پروفسور يحيی 
عدل بود. وي تحصيات خود را در تهران و فرانسه به پايان برد و قرار بود خلبان مخصوص 
شاه ش��ود، اما تحول روحی عجيب او، زندگی اش را آنچنان دگرگون ساخت كه ظلم و 
جور و فس��اد حاكم بر جامعه را برنتافت و در سال 1354 به حركت مسلحانه عليه رژيم 

پهلوی دست زد.1
بهمن حجت كاشانی توانس��ت يكي ديگر از درباريان را به سوي خود جلب نمايد. وي 
علي پهلوي )اس��امي( فرزند عليرضا پهلوي، در حقيقت برادرزاده محمدرضاشاه بود. 
علي اسامی  نيز بعد از آشنايي با انديشه هاي اسامي- انقابي، دست به اسلحه برد و به 
صف مبارزان عليه رژيم پيوست. به عاوه همس��ر بهمن، كاترين عدل )دختر پروفسور 
يحيي عدل، پزشك مخصوص شاه( به شدت از همسرش حمايت نمود.2 كاترين كه در 
حقيقت دومين دست پرورده بهمن به شمار می آيد تا دوره نوجواني در دربار بود. بعد از 

1. س��يد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، سازمان انتشارات پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامي، 
1390، دفتر 4، ص312-397. 

2. همان، ص324-330. 
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آشنايي با بهمن، به اسام پاي بند شد و به رغم مخالفت هاي پدرش، با وي ازدواج نمود و 
به جرگه مبارزان عليه رژيم وارد شد.1

عاوه بر درباريان، يكي از مهم ترين گروه هاي وابس��ته به رژيم كه تحت تأثير نهضت 
امام خميني قرار گرفت، ارتشيان بودند. اين گروه از مدت ها پيش به دليل سياست هايي 
كه ش��اه در پيش گرفته بود از رژيم به ش��دت ناراضي بود؛ در اينجا الزم است توضيح 

مختصري راجع به وضعيت ارتش ايران در دوره پهلوي ارايه شود. 
حكومت پهلوي با تكيه بر قدرت نظامی  و حمايت كشورهاي خارجي بر سر كار آمد. در 
سال هاي نخست سلطنت محمدرضاشاه، مصادف با پايان جنگ جهاني دوم، ايران، تحت 
اشغال نيروهاي بيگانه بود و ش��اه عمًا قدرتي نداشت. همزمان با جنگ سرد، دكترين 
ترومن مطرح ش��د كه بر مبناي آن اياالت متحده امريكا از دولت هاي وابسته در مقابل 
گروه هاي كمونيس��ت حمايت می كرد و در اين راستا در س��ال 1326ه ش بين ايران و 
امريكا موافقتنامه اي امضا شد كه طبق آن 25 ميليون دالر براي مايحتاج نظامی  ايران 

و تجهيزات ارتش و ژاندارمري به ايران پرداخت می شد.2 
بعد از روي كار آمدن آيزنهاور )در سال 1331ه ش( وي سعي كرد كه از نيروي زميني 
پرخرج امريكا بكاهد و به تقويت ني��روي هوايي و دولت هاي حام��ی  غرب كه در جوار 
شوروي هس��تند بپردازد. به دنبال آن پيمان نظامی  بغداد و سنتو به وجود آمد و از اين 
رو نقش ارتش در ايران گسترده تر شد، كه عاوه بر تأمين امنيت داخلي، نقش منطقه اي 
نيز داشت كه هر دو نقش براي حفظ منافع بيگانگان بود. در اين دوران بود كه ساواك با 
حمايت امريكا تأسيس شد؛ و از اين پس ارتش و ساواك به دو نهاد مهم، براي سركوب 
مخالفان داخلي و حفظ منافع بيگانگان تبديل شدند.3 بنابراين می توان گفت در اوايل 
دهه 1320 ش��اه مهم ترين اهرمی  را كه در اختيار داشت ارتش بود؛ كه آن هم به دليل 
شكست در برابر نيروهاي مهاجم، روحيه اش به ش��دت تضعيف شده بود. اما كمی  بعد 
يعني در اواخر دهه 1320 و اوايل دهه 1330 با كمك امريكايي ها، توانست قدرت خود 
را بازيابد و به طور ظاهري، تبديل به يكي از اركان مهم در اداره كش��ور شود. از اين رو 
می توان گفت حمايت هاي وسيع امريكا از قدرت نظامی  شاه منجر شد كه وي بتواند به 

تثبيت موقعيتش بپردازد و اندكي بعد تبديل به ژاندارم منطقه شود. 

1. همان، ص331-332. 
2. روح اهلل حسينيان، انقاب اس��امي )زمينه ها- چگونگي و چرايي( چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در 

ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1384، ج4، ص205-206. 
3. همان، ص206. 
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طي كودتاي 28مرداد 1332 كه ش��اه براي مدتي از ايران خارج شده بود توانست با 
تكيه بر ارتش و حمايت كشورهاي خارجي از جمله امريكا، مجدداً به تخت سلطنت خود 
بازگردد. شاه بعد از بازگشت به ايران به اين نتيجه رس��يد كه قدرت نظامی  از اهميتي 
مافوق تصوري كه پيش از اين داشت برخوردار است؛ بنابراين از اين پس درصدد برآمد تا 
با توسل به ارتش، هم در داخل و هم در منطقه، قدرت مطلق باشد. از اين رو می توان گفت 
ضعف شاه در اداره كش��ور و عدم امنيت و جايگاه متزلزلش و همچنين عدم مشروعيت 
خاندان پهلوي منجر شد تا محمدرضاش��اه به دنبال يك ابزاري باش��د تا به وسيله آن 

پايه هاي حكومتش را مستحكم كند.
فردوست معتقد است كه شاه بعد از كودتاي 28مرداد مانند رضاشاه، پايه اصلي قدرت 
خود را بر ارتش گذاش��ت و با پول نفت، ارتش را با مدرن تري��ن و گران ترين تجهيزات، 
مسلح نمود و به وفور از مستشاران امريكايي در امر آموزش ارتش استفاده كرد. همچنين 
تنها محمدرضاشاه بود كه حق دخالت در ارتش، شهرباني، ژاندارمري و ساواك را داشت.1

بنابراين شاه با تثبيت قدرتش بعد از كودتاي 28مرداد و سركوب مخالفان، تصميم به 
تجهيز هر چه بيش��تر ارتش را گرفت و از آنجايي كه اين اقدام، با دكترين نيكسون2 در 
منطقه نيز تطابق داشت، تقاضاي ش��اه مبني بر تجهيز ارتش و نظاميان از سوي امريكا 

به سرعت برآورده شد. 3 
بنابراين از اي��ن پس با همراهي امري��كا تجهيزات نظامی  ايران لحظ��ه به لحظه ارتقا 
می يافت. هزينه هاي نظامی  ايران در طي 17 س��ال يعني در فاصله سال هاي 1349-

1332 تا 12 برابر افزايش يافت و از 64 ميليون دالر به 880 ميليون دالر رسيد.4 
با اجراي اصاحات ارضي در س��ال 1341، ارتش نقش مهمی  را ايفا نمود و همچنين 

1. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، روزنامه اطاعات، 1369، ص483-484. 
2. نيكسون، پس از نشستن بر كرسي رياست جمهوري اياالت متحده، ساح قاطع خود را در برخورد با حوادث 
بحران زايي كه امريكا را به مخاطره افكنده بود، سياست خارجي منطقي قرار داد. نيكسون به هنگام مسافرت خود 
به كشورهاي آسيايي، در 25 ژوئيه 1969م در پايگاه نظامي امريكا در جزيره گوام از اقيانوس آرام طي سخناني، 
راهبرد نوين سياس��ت خارجي خود را مطرح كرد. اي��ن راهبرد، اصطاحاً با عناوين دكترين نيكس��ون، دكترين 
نيكسون- كيسينجر، نظريه مش��اركت ملي يا نظريه جايگزيني مورد بررس��ي قرار گرفته است. مهمترين مباني 
دكتر نيكسون از اين قرار اس��ت: 1. رعايت كليه تعهدات كشورهاي هم پيمان از س��وي امريكا؛ 2. تأمين پوشش 
اتمي براي متحدان يا كش��وري كه موجوديتش به منافع حياتي و امنيت امريكا بستگي دارد؛ 3. كمك نظامي بر 
پايه تعهدات قبلي براي رويارويي با هر گونه تجاوز، به شرط آنكه كشورهاي مورد تجاوز، مسئوليت اصلي دفاع را 

)http://www.iichs.org( .بپذيرند
3. حش��مت اهلل عزيزي، تاريخ ش��فاهي ارتش در انقاب اسامي، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامي، 1386، 

ص24-25.
4. همان. 
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در جريان قيام 15خرداد 1342 ش��اه براي سركوب 
مخالفان، از ارتش استفاده كرد. بنابراين از اين پس، 
به شاه اين طور القا شده بود كه براي ادامه سلطنتش 
به ارتش به شدت نيازمند است. در اين راستا تقويت 
و تحكيم ارت��ش و ديگ��ر نيروهاي مس��لح در رأس 
برنامه هاي رژيم قرار گرفت. همچنين شاه از اين پس 
تعداد زيادي از ارتشيان را براي فراگيري فنون نظامی 
 به امريكا فرستاد و با خريد ساح هاي پيشرفته، امكان 
ثروتمند شدن بخشي از افسران ارتش و طبقه حاكم 
فراهم ش��د و اكث��ر فرماندهان عالي رتب��ه ارتش نيز 

تبديل به ثروتمندان و سرمايه داران رژيم شدند.1
در دهه 1340، با آغاز موج جديدي از نارضايتي ها كه از جانب قشر مذهبي، عليه رژيم 
آغاز شده بود، وابس��تگي ارتش به امريكا نيز بر همگان مش��هود شد. هيوبرت همفري، 

سناتور امريكايي، در سال 1960 گفت: 
می دانيد فرمانده ارتش ايران به يك��ي از افراد ما چه گفت؟ او گفت به 
بركت كمك امريكا، ارتش در وضعيت خوبي است. حاال می تواند از پس 

جمعيت غير نظامی  برآيد.2 
بنابراين همزمان با ش��روع نهضت امام خميني، شاه با تكيه و مش��اورت امريكايي ها 
درصدد بود كه اين مخالفت ها را به سرعت سركوب كند؛ و فرماندهان نظامی  و شخص 
شاه مطمئن بودند ارتش��ي كه با تعليمات امريكا شكل گرفته اس��ت به راحتي خواهد 
توانست مخالفان را از پاي دربياورد. شايد بتوان گفت اين اطمينان خاطر نسبت به ارتش 
بود كه منجر شد رژيم در اين دوره مخالفت ها را جدي نمی گرفت و بدون بررسي عواقب 
كارش در همان آغاز، تاش داشت تا نهضت اس��امی  را به طور وحشيانه در نطفه خفه 

كند. 
ش��اه طي س��ال هاي دهه 1350 با افزاي��ش خريد تس��ليحات از امري��كا و باال بردن 
سهم بودجه نظامي، فش��ار مضاعفي را بر بودجه كل كش��ور وارد ساخت. براي افزايش 
قدرت نظاميان ايران، ش��اه 9/3 ميليارد دالر از بودجه 45 ميليارد دالري سال 1356-

1. همان، ص25. 
2. فرد هاليدي، ايران، ديكتاتوري و توسعه، ترجمه محسن يلفاني و علي طلوع، تهران، علم، 1358، ص70. 

همزمان با شروع نهضت امام 
خميني، شاه با تکيه و مشاورت 
امریکایي ها درصدد بود که 
این مخالفت ها را به سرعت 
سرکوب کند؛ و فرماندهان 
نظامی  و شخص شاه مطمئن 
بودند ارتشي که با تعليمات 
امریکا شکل گرفته است به 
توانست  خواهد  راحتي 

مخالفان را از پاي دربياورد
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1355 يعني حدود 20درصد از بودجه كل كشور 
را در بخش نظامی  س��رمايه گذاري كرد.1 از جمله 
مهم تري��ن داليل حمايت هاي گس��ترده امريكا از 
توان نظامی ايران در دهه 1350، يكي اين كه شاه 
در منطقه حافظ منافع امريكا محس��وب می ش��د 
و با بهب��ود و تثبيت موقعيت��ش، بالطبع موقعيت 
امريكا نيز مستحكم تر می ش��د. دوم اين كه خريد 
تجهيزات نظامی از لحاظ اقتص��ادي كامًا به نفع 
امريكا و به ضرر ايران بود. در اين دوره كه مصادف 
با افزايش قيمت نفت بود، پول هاي كاني از طريق 
فروش نفت عايد ايران ش��د كه اكث��ر آن را صرف 
خريد و ارتق��ای تجهيزات ارت��ش می نمودند، و با 
خريد ساح هاي امريكايي در واقع پول هايي كه از طريق نفت به دست آمده بود همگي 

به جيب دولت امريكا می رفت.
به طور كلي در اين برهه محمدرضا پهلوي همانند پدرش، چنان بر روي ارتش حساب 
باز كرده بودند كه به روايت اسداهلل علم »حتي وصيت سياسي ايشان مداخله صريح ارتش 

در كارها بعد از درگذشت شاه« بود.2
ولي پيروزي انقاب اسامی  در بهمن 1357 تمامی  معادالت از پيش تعيين شده شاه و 
امريكا را بر هم زد. تاش شاه براي حفظ ارتش، به موفقيت منجر نشد و حتي در ماه هاي 
پاياني رژيم پهلوي، تعداد زيادي از سربازان به انقاب پيوستند. شايد بتوان گفت از جمله 
داليل اين تغيير رويه، يكي گسترش و فراگير شدن پيام هاي امام بود كه منجر شد حتي 
نوارهاي سخنراني ها و متن اعاميه هاي ايشان به داخل پادگان ها هم رسوخ پيدا كند. 

در اين باره تيمسار شهرام رامتين مي گويد: 
در اين درگيري ها، پيام ها و نوارهاي امام به دست ارتشي ها مي رسيد و 
پرسنل، آگاهانه و هوشيارانه در اين مأموريت ها شركت می كردند؛ يعني 

ناآگاهانه نبود. 3
دوم اين كه اكثر سربازان ارتش در خانواده هاي مذهبي تربيت يافته بودند و از اين رو در 

1. حشمت اهلل عزيزي، همان. 
2. امير اسداهلل علم، يادداشت هاي علم، ويراستار علي نقي عليخان، معين و مازيار، 1380، ص381. 

3. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص53. 

با نزدیک شدن به روز عاشورا، 
مبارزین تصميم قاطعي جهت 
برگزاري راهپيمایي گرفتند، 
رژیم نيز در مقابل تهدید کرد که 
برای جلوگيری از راهپيمایی ها به 
بمباران هوایی متوسل خواهد شد 
و مردم تهران را قتل عام می کند، 
این تهدید را روحانيون به امام 
منتقل کردند و امام فرمودند رژیم 
جرئت چنين جنایتی را ندارد 
و تأکيد کردند که به هر حال 

راهپيمایی باید انجام شود
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سال 1357 كه كشتار رژيم عليه انقابيون اوج گرفت، تعداد زيادي از سربازان تحت تأثير 
خانواده هاي خود، دست از همراهي با رژيم كشيدند و خود تبديل به يك مبارز شدند و 

به شاه پشت كردند و همچون قطره اي به درياي خروشان ملت پيوستند. 
نكته مهم اين اس��ت كه در ماه هاي پاياني حكومت پهلوي، از جمله گروه هايي كه به 
شدت تمايل به مبارزه عليه حكومت را داشت، ارتشيان بودند؛  زيرا اوالً اين عده از نزديك 
نه تنها شاهد جنايات و اتخاذ تصميمات وحشيانه رژيم عليه مردم بي دفاع ايران بودند، 
بلكه كرنش و سرسپردگی س��ران ارتش و درباريان را به بيگانگان به خصوص امريكا و 
اسراييل مشاهده می كردند و اين تحقير، روح و روان ارتشيانی را كه به عشق خدمت به 
ميهن و مردم به زندگی سربازی كشانده بود آزرده كرده بود. ثانياً ارتشيان تنها قشری 
بودند كه به سهولت دسترسي به اسلحه و مهمات داشتند و ثالثاً به دليل روحيه و تربيت 
جنگجويي، بيشتر تمايل به مبارزه مسلحانه داش��تند تا مبارزات فرهنگي و اجتماعي؛ 
به طور نمونه در روز 21آذر س��ال 1356 كه قرار بود شاه در پادگان لويزان حضور يابد، 
طراحان حمله به پادگان لويزان تصميم به شليك توپ به طرف جايگاه شاه را گرفتند، 
ولي شاه در مراسم مزبور شركت نكرد و در نتيجه اجراي آن طرح معوق ماند.1 همچنين 
طبق اظهارات يكي از افراد گروه مزبور، قرار بود كه هر گاه براي مأموريت به فرمانداري 
نظامی به داخل شهر اعزام شوند، از تيراندازي به سوي مردم خودداري كنند و به فرمانده 
خود تيراندازي نمايند، كه البته چون هيچ گاه به اين مأموريت اعزام نشدند، اين نقشه 

نيز عملي نشد.2 
س��ال 1357 همزمان با اوج گيري مب��ارزات مردمی  بود و از آنجاي��ي كه نهضت امام 
خميني برگرفته از نهضت امام حس��ين)ع( بود، با آغاز ماه محرم )س��ال 1357ه ش(، 
و با نزديك شدن به تاسوعا و عاش��ورا به تب و تاب انقاب مردم نيز افزوده مي شد و در 
مقابل، س��خت گيري هاي دولت نيز افزايش می يافت. بنابراين ستاد فرماندهي نظامی 
تهران و حومه، با هدف جلوگيري از هر گونه اخال در جريان برگزاري مجالس عزاداري 

دستورات زير را صادر نمود: 
- در شهرهايی كه مقررات حكومت نظامی برقرار است، اجراي دستورات درباره نحوه 
برگزاري مجالس عزاداري با فرماندار نظامی بوده و در ساير شهرها به عهده شهرباني و 

ژاندارمري كل می باشد.

1. كيهان، ش10742، سه شنبه 5تيرماه 1358، ص8. 
2. احمد نوروزي فرسنگي، ارتش در تاريخ و انقاب اسامي، تهران، زهد، 1385، ص579. 
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- مجالس عزاداري فقط در مساجد، تكايا و حسينيه ها در تهران و شهرستان ها محدود 
گردد؛ به طوري كه در حوزه استحفاظي هر كانتري بيش از دو مجلس تشكيل نشود.

- حركت دسته هاي عزاداري در سطح كشور ممنوع می باشد.
- مساجد، تكايا و حسينيه هايي كه مردم بتوانند در آنجا مجالس عزاداري برپا نمايند 
از قبل تعيين گردد و صاحبان مجالس بايس��تي تعهد می نمودند كه عزاداري تبديل به 

تظاهرات نشود.
- وعاظ مجالس بايد متعهد می شدند كه به جاي ذكر مصيبت سيدالشهدا)ع( مطلب 

ديگري بيان نكنند. 
- مدت برگزاري مجالس عزاداري فقط دوازده روز اول محرم بوده و تمامی  مجالس بايد 

تا قبل از ساعت 17 خاتمه پيدا كند. 1
بنابراين می توان گفت با توجه به اطاعيه اي كه صادر شد، رژيم درصدد بود تا نخست 
كنترل مراسم  عزاداري را در دس��ت بگيرد و دوم آن كه مراس��م را از حالت اعتراضي و 
انقابي به سوي يك مراسم س��وگواري معمولي هدايت و محدود نمايد. در حالي كه با 

وجود اين گونه تاش ها، در ماه محرم مردم حضور گسترده تري يافتند. 
همچنين در اين برهه، به واسطه حضور امام در پاريس، شرايط تبليغاتي مناسبي براي 
نهضت انقابي ايران به وجود آمد و افكار غرب نيز براي نخستين بار با واژه »عاشورا« آشنا 
شدند. روزنامه ها با درج اين خبر كه رژيم شاه از عاشورا می ترسد، اين پرسش را در ذهن 
خبرنگاران خارجي به وجود آوردند كه عاش��ورا چيست و چرا شاه از آن می ترسد؟ امام 
در پاسخ به سؤال آنها توضيح داد كه تاسوعا و عاشورا نماد يك فرهنگ فراگير و حركتي 
عمومی  اس��ت؛ روزهايي كه در آن مردم بيش از هر زمان ديگر به امام حسين)ع( اقتدا 
می كنند. بعد از آن روزنامه هاي غربي به بحث پيرامون معنا و مفهوم عاشورا پرداختند.2 
در پي مطرح شدن قيام عاشورا در سطح جهاني، رژيم كه به شدت مستأصل شده بود، 
مجبور به عقب نشيني شد؛ بنابراين در آستانه روز عاشورا، 470 تن از زندانيان سياسي 
را آزاد كردند و اعام شد كه حركت دسته جات عزاداري در اين روز بامانع است؛ اما در 
واقع، همچنان به اقدامات حفاظتي ادامه می داد زيرا اين طور پيش بيني ش��ده بود كه 
ضربه نهايي در همين روزها وارد خواهد ش��د. اما بر خاف انتظار، راهپيمايي روزهاي 
تاسوعا و عاشورا در نهايت نظم و يكپارچگي و در كمال آرامش و بدون درگيري برگزار 

1. الله فرزين فر، »محرم در آيينه اسناد«، مطالعات تاريخي، ش20، بهار 1387، ص37. 
2. همان، ص38. 
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شد.1 می توان گفت تنها درگيري كه در اين روز رخ داد حمله مسلحانه چند تن از افسران 
گارد شاهنشاهي به فرماندهان و ساير سربازان در پادگان لويزان بود كه تعدادي در اين 
حادثه كشته و زخمی  شدند. شايان ذكر است آن طور كه از شواهد پيداست اين اقدام به 
طور خودجوش از سوي چند تن از ارتشيان انقابي رخ داد و اين حركت از ساير مبارزات 
مردمی  مجزا بود و با هيچ يك از مبارزان و روحانيون ارتباطي نداشت. نگارنده اين مقاله 
قصد دارد به ش��رح اين واقعه و بازتاب و نتايج آن بپردازد. از اين رو الزم اس��ت به شرح 

مختصري از تظاهرات روز تاسوعا و عاشوراي سال 1357 پرداخته شود. 

تظاهرات باشکوه تاسوعا و عاشورای حسينی )19 و 20 آذر 1357ش( 
با فرا رسيدن ماه محرم سال 1398 ه ق )1357ه ش( رژيم شاه به لحظات پايانی خود 
نزديك می شد. امام در روز 10آذر 1357 به مناس��بت آغاز ماه محرم پيامی را به مردم 
ايران ارسال نمودند كه در آن دستورالعمل هايی در جهت براندازی رژيم سلطنتی شاه و 
استقرار حكومت اسامی دادند. در پيام مذكور آمده است كه از دادن ماليات به دستگاه 
ظلم خودداري شود و همچنين كارمندان شركت نفت از خروج نفت جلوگيري كنند. امام 
خواستار شدند تا ليستي از وزرا و صاحب منصبان رژيم تهيه شود تا در موقع لزوم تكليف 
ملت با آنان معلوم شود و بعدها در صورتي كه همچنان اينان اصرار بر حمايت از شاه را 
داشته باشند، آنها را به سزاي اعمال خود برس��انند. به عاوه از خطبا و وعاظ خواستند 
تا در جلسات خود به افشاگري بيشتري نسبت به جرائم رژيم بپردازند و روحانيوني كه 
به قرا و قصبات می روند الزم است تا مردم را نس��بت به ظلم هاي رژيم آگاه نمايند. امام 
در پايان از همه قشرهای مردم خواستند تا براي برچيده شدن سلسله ستمگر پهلوي و 

برقراري حكومت مبتنی بر احكام مترقی اسام، به پا خيزند.2 
در ادامه بايد گفت به طور كلی ش��هر تهران از همان ابتدای م��اه محرم در تب و تاب 
انقاب بود. تظاهرات ش��بانه مردم تهران در خيابان سرچش��مه و اطراف آن، توس��ط 
نيروهای امنيتی به شدت سركوب شد.3 در پايان س��ومين روز ماه محرم مردم تهران، 
بوش��هر، آباده و جهرم، تعدادی ش��هيد و مجروح را تقديم انقاب كردند. در روز پنجم 
محرم، فريادهای اعتراض مردم در ش��هرهای قصرش��يرين، اصفهان، همايون شهر به 
خاك و خون كشيده شد. ششم محرم نيز در تهران و زنجان و خوانسار درگيری شديدی 

1. همان. 
2. صحيفه امام، ج5، ص75-78. 

3. رحيم نيكبخت، زندگي و مبارزات شهيد دكتر مفتح، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1384، ص258. 
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رخ داد.1 
در تهران، فرماندار نظامی، تظاهرات و راهپيمايی سياسی را منع كرد و اجازه اجتماعات 
عزاداری را فقط در مساجد و تكايا داد و مكرر اعام می داشت كه خرابكاران و اخالگران 
در كمين اند تا همه چيز را خونين سازند و در صورت مشاهده هر گونه اقدام عليه امنيت 
ملي و عمومی  مأموران به ش��دت با آن برخورد خواهند كرد. با وجود اين اولتيماتوم ها، 

مردم انقابي دست از مبارزه برنداشتند و روز به روز دامنه اعتراضات گسترده تر شد.2 
با نزديك ش��دن به روز عاش��ورا، مبارزين تصميم قاطعي جهت برگزاري راهپيمايي 
گرفتند، رژيم نيز در مقابل تهديد كرد كه برای جلوگي��ری از راهپيمايی ها به بمباران 
هوايی متوسل خواهد ش��د و مردم تهران را قتل عام می كند، اين تهديد را روحانيون به 
امام منتقل كردند و امام فرمودند رژيم جرئت چنين جنايتی را ندارد و تأكيد كردند كه به 
هر حال راهپيمايی بايد انجام شود. بافاصله از سوی حكومت نماينده ای برای مذاكره با 
سران انقاب فرستاده شد. نماينده رژيم تيمسار مقدم بود كه با آيت اهلل مطهری گفت وگو 
كرد تا مبارزين را قانع نمايد ولی با توجه به اصرار و قاطعيت روحانيون، نتوانستد جلوي 

برگزاري راهپيمايی را بگيرند.3 
گفتنی اس��ت علمای تهران، قلهك، ش��ميران و حضرت عبدالعظيم عموماً با تشكيل 
جلس��اتی بنا گذاش��تند تا از آزادی كه دولت نظامی جهت عزاداری داده بود، به جای 
سينه زنی و راه انداختن دسته هاي عزاداري هر س��ال، روی نقشه منظم و حساب شده، 
اقدام به راهپيمايی عمومی نموده و خواس��ته های خود را با شعارهای از پيش ساخته و 
قطعنامه ای كه بنا بود روز عاشورا در پايان كار خوانده ش��ود اعام دارند.4 به دنبال اين 
گونه اعاميه ها، جمعيت ها و گروه های مردم به اين حركت دعوت شدند و دولت نيز در 
آخرين لحظه مجبور به عقب نشينی ش��د و قوای انتظامی را از مسير راهپيمايان خارج 
ساختند و تظاهرات با جمعيت عظيم ميليونی در دو روز تاسوعا و عاشورا با نظم و آرامش 
انجام شد و تهران در اختيار مردم قرار گرفت. اين اقدام نوعی رفراندوم برای اعام حمايت 
و محبوبيت امام در نزد مردم بود. همچنين قطعنامه ای كه از سوی كميته برگزاركننده 
صادر شده بود توسط آيت اهلل بهشتی خوانده شد؛ كه در آن به مواردی نظير رهبری امام 

1. همان، ص258-260. 
2. جال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسامي، 1362، ج2، ص301-302. 

3. علي اكبر هاشمي رفسنجاني،  ك ارن ام ه  و خ اطرات  س�� ال ه ای  1357 و 1358: ان ق اب  و پ ي روزی ، ت ه ران ، دف ت ر 
ن ش ر م ع ارف  ان ق اب  

4. همان. 
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خمينی، براندازی رژيم شاه، برقراری حكومت عدل 
اسامی، تأمين حقوق بشر، رعايت حقوق اقليت ها، 
آزادی مردم و به خص��وص اقليت ها، اجرای عدالت 
اجتماعی و تأمي��ن حقوق كارگ��ران و دهقانان، از 
بين بردن تبعيض، اس��تقال اقتص��ادی و احيای 
كشاورزی و پيشرفت صنعت، ادامه اعتصابات، ادامه 

كمك های مردمی و... اشاره شد.1 
همچنين خبرگزاری ها از حض��ور 3 تا 4 ميليون 
نفر در اين تظاهرات خبر دادند. در اين روز ارتش به 
شدت شمال تهران را تحت كنترل قرار داد و اطراف 
كاخ نياوران را زير پوش��ش تانك ه��ا و زره پوش ها 
درآورد و سربازان را از مردم دور نگهداشتند و مردم 
نيز عليه رژيم، ش��عارهای تندی دادند و مستقيماً 
انتقام از شاه را خواستار شدند. در اين دو روز با توجه 
به وخامت اوضاع، رژيم فرودگاه مهرآباد را به روی 
هواپيماهای داخلی و خارجی بست و هلی كوپترهای 

ارتش نيز مراقب اوضاع بودند.2 
در اين تظاهرات، ناگه��ان هلی كوپترهای رژيم بر فراز ميدان ش��هياد )ميدان آزادی 
كنونی( ظاهر شدند و همگان تصور می كردند كه مانند روزهای گذشته قصد تيراندازی 
دارند. برخی نيز می گفتند: شاه آمده است تا با چشمان خود راهپيمايی مردم را ببيند. 
كسانی كه زير سقف برج آزادی بودند به گمان اين كه آنجا محفوظ تر است، خود را از زير 
سقف خارج می كردند و جای خود را به ديگری می سپردند. در اين روز شعارهايی نظير 

»خمينی ای امام« و »نهضت ما حسينيه رهبر ما خمينيه« سرمی دادند.3 
عاوه بر تهران، در ساير شهرها نيز راهپيمايی شكل گرفت؛ از جمله در تبريز و مشهد 
ميليون ها نفر شركت داشتند، در اصفهان نيز جمعيت زيادی به سوی مجسمه های شاه 

1. روح اهلل حسينيان، انقاب اسامي )زمينه ها- چگونگي و چرايي( يك سال مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه، 
تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1387، ج5، ص669-671. 

2. جال الدين مدني، همان، ص302. 
3. فاطمه طباطبايي، اقليم خاطرات، تهران، پژوهشكده امام خمينی، 1390، ص459. 

در تظاهرات 19 و 20 آذر 1357 
در تهران ناگهان هلی کوپترهای 
رژیم بر فراز ميدان شهياد 
)ميدان آزادی کنونی( ظاهر 
شدند و همگان تصور می کردند 
که مانند روزهای گذشته قصد 
تيراندازی دارند. برخی نيز 
می گفتند: شاه آمده است تا با 
چشمان خود راهپيمایی مردم 
را ببيند. کسانی که زیر سقف 
برج آزادی بودند به گمان 
این که آنجا محفوظ تر است، 
خود را از زیر سقف خارج 
می کردند و جای خود را به 
دیگری می سپردند. در این روز 
شعارهایی نظير »خمينی ای 
امام« و »نهضت ما حسينيه رهبر 

ما خمينيه« سرمی دادند
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حمله كردند و با تيراندازی هلی كوپترها تعداد زيادی كشته شدند.1 همچنين در ماير، 
نجف آباد و اراك مردم به خاك و خون كشيده شدند و ده نفر به شهادت رسيدند و صدها 
نفر مجروح شدند. در همدان يك سرباز به نام محسن مباشر كاشانی، استاندار اين شهر 
را به رگبار مسلسل بست و متواری شد، ولی توسط نيروهای ژاندارمری محاصره شد و 
به شهادت رس��يد.2 همچنين در پادگان لويزان درگيری مسلحانه ايجاد شد و چند نفر 
از نيروهای گارد به قتل رسيدند. بنابراين دو واقعه اخير، نشان از متزلزل شدن ارتش و 

نارضايتي ارتشيان از رژيم بود. 
گفتني است پيش از واقعه لويزان، پيام هاي متعددي از سوي امام خطاب به ارتشيان 
صادر می شد و در تمامی  آنها، از ارتشيان می خواستند تا به مردم بپيوندند؛ ولي در يكي 
از اين پيام ها امام مطالبي را متذكر ش��دند كه باعث قوت قلب مردم و ارتشيان شد و به 
احتمال زياد يكي از مهم ترين عواملي كه منجر به درگيري مسلحانه در پادگان لويزان 
شد همين پيام اخير امام باشد. ايشان در اين پيام ضمن تأييد برگزاري راهپيمايي، اعام 
كردند كه اين اقدام رفراندومی عليه شاه و دليلی بر بی پايگاهی او نزد ملت است. امام به 
رهبران دولت ها هشدار دادند كه از اين پس هر دولتی از شاه پشتيبانی كند از نفت ايران 
محروم خواهد شد. همچنين از دولت و ملت امريكا خواستند تا كارتر را استيضاح كنند. 
امام خميني يك��ي از مهم ترين مواردي كه بر آن تأكيد ورزيدند اين بود كه از افس��ران 
جوان خواستند به مردم بپيوندند و از ملت نيز درخواست كردند تا با حفظ امنيت از آنها 
نگهداری كنند. در پايان به مردم توصيه كردند كه در اين موقعيت حساس به كسانی كه 
دانسته يا ندانسته امر به سكوت می كنند، اعتنا نكنند و همچنان به مبارزات خود ادامه 
دهند؛ و در شرايط اعتصاب كه ارتباط بين شهرها بسيار دشوار است به هر وسيله ای كه 

می توانند، اخبار مبارزه را به يكديگر برسانند.3 
بنابراين همان طور كه ذكر شد حضرت امام در پيام مزبور، از افسران جوان ارتش دعوت 
به مبارزه و پيوستن به مردم انقابي نمودند؛ از آنجايي كه تعداد زيادي از اين نظاميان، با 
انديشه هاي امام پيش از اين آشنايي داشتند و مترصد فرصتي بودند براي جدايي از ارتش 
و س��رپيچي از اوامر رژيم، با درخواس��ت امام از مردم مبني بر حمايت از افسراني كه به 
انقاب می پيوندند و ناديده گرفتن خطاهايي كه پيش از اين ناخواسته عليه نهضت انجام 
داده بودند، به س��رعت جذب جريان انقاب شدند. از اين رو می توان گفت اين خواست 

1. جال الدين مدني، همان، ص302-303. 
2. روح اهلل حسينيان، همان، ص671. 

3. صحيفه امام،  همان، ص211-217. 
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امام در جريان پادگان لويزان كه مشروح آن خواهد آمد، تبلور يافت. 
گفتني اس��ت بعد از پيام امام، دولت فرانس��ه نماينده خود آقای كلودشايه را نزد امام 
فرس��تاد و به ايش��ان اخطار داد كه »دعوت به اعتصاب، دعوت به فرار سربازان ارتش و 
دعوت به نافرمانی و ايجاد بلوا... از حد آزادی بيان گذشته است... برای ما بسيار مشكل 
است كه دعوت به نافرمانی و ايجاد مشكل و بلوا در كشور را بپذيريم.« امام نيز در پاسخ 
فرمودند اين مطالب در مورد دولت قانونی صحيح است، ولی دولت ايران قانونی نيست. 

زيرا مجلس، شاه و دولت آن قانونی نيستند. ايشان در ادامه اظهار داشتند:
به نظر من دولت فرانس��ه در اين امر در اشتباه است... دولت فرانسه از 
شاه جانبداری می كند و اين اشتباه است. بايد از ملت پشتيبانی كند، شاه 
رفتنی است، شاه نخواهد ماند، ملت می ماند، اصل ملت است، شاه جانی 
است و برای حيثيت فرانسه ضرر دارد كه از يك جانی طرفداری كند...1 
در مقاب��ل اين گونه اقدام��ات، رژيم ني��ز بيكار ننشس��ت و در اصفهان و چند ش��هر 
ديگر با كمك اتومبيل های ارتش��ی و جمعی مزدور تظاهراتی راه انداخت و دس��ت به 
خرابكاری هايی زدن��د و از آنجايی كه متوجه بی فايده بودن اين حركت ش��دند از راديو 
به اس��تانداری ها اعام ش��د كه از اين قبيل تظاهرات جلوگيری كنند.2 می توان گفت 
استفاده از ارتش��يان براي راه اندازي تظاهرات، صرفاً جنبه نمايشي داشت و خود رژيم 
پي به ناكارآمدي ارتش برده بود و براي وارونه نشان دادن اين قضيه دست به اين گونه 
تظاهرات  زد. بنابراين يكي از مهم ترين پيامدهاي راهپيمايي تاسوعا و عاشورا، متزلزل 
شدن ارتش و پيوستن ارتش��يان به انقاب بود. علي محمد بشارتي آورده است: »اولين 
واكنش اين تظاهرات )روز عاش��ورا( حادثه لويزان بود... اين بزرگترين دستاورد فوري 
عاش��ورا بود.«3 پيش از اين، رژيم همواره مدعی بود كه معترضين عده قليلی ماجراجو 
هستند ولی با حضور تعداد زيادی از مردم از اقشار مختلف به همگان اثبات شد كه شاه 

در ميان مردم ديگر جايگاهی ندارد. 

شرح واقعه پادگان لويزان 
همان طور كه پيش تر ذكر شد، در واقعه لويزان تعداد اندكي از ارتشيان دخالت داشتند. 
اين عده آن طور كه پيداست، از يك نقشه شوم پنهاني، توسط رژيم مطلع شده بودند و 

1. همان، ص208-210. 
2. مصاحبه با علي محمد بشارتي، آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، جلسه 44، تاريخ 1377/9/23. 

3. صحيفه امام، همان.
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همين مسئله منجر شد تا براي جلوگيري از عملي شدن آن دست به اسلحه ببرند. طبق 
نقشه مذكور، قرار بود كه در روز عاش��ورا، رژيم جنايتي فجيع تر از پيش را رقم بزند؛ از 
اين رو طبق برخي از گزارش ها، براي سركوب وحشيانه تظاهرات ميليوني مردم تهران، 
نيروهاي زميني و هوايي را در آن پادگان، به صورت آماده باش نگه داشته بودند.1 در اين 

رابطه حجت االسام علي اصغر مرتضوي فرد )جعفري اصفهاني( آورده است: 
در راهپيمايي عاشورا فردي به نام عباس نوري كه از درجه داران ارتش 
بود، خبر آورد كه رژيم به دستور سفير وقت امريكا ]سوليوان] تصميم 
گرفته است كه با ژنرال هاي ارتش در روز عاشورا يك خوني راه بيندازند. 
يك كشتار وس��يعي بكنند كه از 15خرداد و 17شهريور وسيع تر باشد 
كه مردم بترس��ند. در پادگان لويزان يك عده از افسرها و فرماندهان و 
ارتشبدها، حدود سيصد- چهارصد نفر به همراه عده اي از گارد جاويدان 
و يك عده از چتربازهاي ارتش جمع شده بودند و ناهار مفصل خوردند. 
قرار شد تا با چتر روي س��ر راهپيمايي بيايند و يك كش��تاري را به راه 
بيندازند كه خبر خوشحال كننده اي رسيد و آن اين كه وقتي كه آماده 
ناهار ش��ده بودند يك مرتبه چند تن از نظاميان س��ر پا می ايس��تند و 

مسلسل ها را باز می كنند و آنجا كشتار وسيعي می كنند.2 
طراحان اصلي اين اقدام، گروهبان دوم اسماعيل سامت بخش، اسلحه دار گردان 155 
و س��رباز وظيفه، ناصرالدين اميدي عابد بودند كه با جمع��ي از گارد جاويدان با تدارك 
قبلي به ناهارخوري افسران حمله كردند و با ايثار جان خود، فصل تازه اي در دفتر انقاب 

اسامی  گشودند.3
گفتني است شواهد زيادي وجود دارد كه نشان می دهد از مدت ها پيش، ارتشيان در 
فكر ترور شاه و سرنگوني رژيم بودند؛ شهيد س��امت بخش نيز حدود شش ماه قبل از 
حادثه با چند تن از دوستان و درجه داران همفكر خود و چند سرباز وظيفه در تماس بود 

و آنها را در جريان افكار خود می گذاشت.4 
نكته مهم اين است كه در شب قبل از واقعه، شاه در داخل پادگان بود. لكن گروه مزبور 

1. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، 15خرداد، س4، ش18، بهار 1374، ص138. 
2. مصاحبه با علي اصغر مرتضوي فرد )جعفري اصفهاني(، آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، جلسه 31، تاريخ 

 .1377/6/4
3. احمد نوروزي فرسنگي، همان، ص578. 

4. كيهان، ش10742، سه شنبه 5 تيرماه 1358، ص8. 



41
5

)1
35

ر 7
2آذ

0( 
زان

 لوي
ان

دگ
ه پا

اقع
و

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

از اين مسئله بي اطاع و مشغول طراحي نقشه روز 
بعد و حمله به افسراني كه در سالن ناهارخوري جمع 

می شدند بودند.1
درباره موقعيت ساختمان بايد گفت پادگان داراي 
هشت طبقه بوده كه زيرزمين آن شامل ناهارخوري 
و آشپزخانه،  طبقه اول و دوم و سوم متعلق به ستاد 
گارد جاويدان، طبقه ششم و هفتم متعلق به ستاد 
گارد شاهنش��اهي و طبقه هش��تم متعلق به ستاد 
جنگ بود كه در مواقع اضطراري در اختيار شاه قرار 

می گرفت.2
در روز 20آذر، مص��ادف ب��ا روز عاش��ورا از صبح 
گروهبان سامت بخش با خواندن نمازهاي مكرر و 

اظهار نياز به درگاه خداوند، وصيت نامه خود را تكميل كرد و سرباز اميدي نيز وصيت نامه 
خود را نوشت. زمينه سازي براي دسترسي به اسلحه خانه و قسمت آتشبار توسط افراد 

گروه انجام گرفت و اين دو با اسلحه و مهمات همراه خود، حمله را آغاز كردند.3 
طبق نقشه اي كه طراحي شد قرار بود كه مسلس��ل چي گروه، جلوي در خروجي قرار 
بگيرد و يك سرباز براي كش��تن دو نگهباني كه در پشت بام پاسداري مي داده اند برود و 
پس از موفقيت به بقيه افراد بپيوندد و همه با ه��م از درب ورودي داخل و ناهارخوري 
افسران ارشد را به گلوله ببندند.4 درباره اين حمله يكي از افسران پادگان كه خود مسئول 

جمع آوري اطاعات در اين حادثه می باشد چنين آورده است: 
روز تاس��وعا و عاش��ورا ارتش در آماده باش كامل بود. واحدي از گارد 
جاويدان پاسداري كاخ ش��اه را به عهده داشت و عده اي ديگر از آرامگاه 
مراقبت می كردند. در محوطه پادگان لويزان حدود 27 تا 30 هلي كوپتر 
مستقر شده بود. زمان حمله فرا می رسد. سرباز اميدي از ناحيه شمال و 
از پله هاي شرقي و گروهبان سامت بخش نيز از سمت جنوب ساختمان 
مركزي س��تاد گارد جاويدان به افس��ران مجتمع در سالن ناهارخوري 

1. همان. 
2. ميرزا باقر عليان نژاد، روزشمار انقاب اسامي، تهران، سوره مهر، 1383، ج8، ص342-344. 

3. كيهان، همان. 
4. ميرزا باقر عليان نژاد، همان. 

همزمان با تظاهرات 19 و 20 
آذر در همدان یک سرباز به نام 
محسن مباشر کاشانی، استاندار 
این شهر را به رگبار مسلسل 
بست و متواری شد، ولی توسط 
نيروهای ژاندارمری محاصره 
شد و به شهادت رسيد. همچنين 
در پادگان لویزان درگيری 
مسلحانه ایجاد شد و چند نفر 
از نيروهای گارد به قتل رسيدند. 
بنابراین دو واقعه اخير، نشان از 
متزلزل شدن ارتش و نارضایتي 

ارتشيان از رژیم بود
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حمله می نمايند. از جانب س��امت بخش در اين برنامه اش��تباهي رخ 
می دهد و به جاي اين كه داخل ناهارخوري افس��ران ش��ود به س��الن 
ناهارخوري درجه داران وارد می شود و فقط دو تا سه درجه دار آنجا تير 
می خورند و بعد وقتي متوجه اشتباهش می شود، ساختمان ستاد را دور 

می زند و از طرف ساختمان فرماندهي به جلوي ستاد می آيد.1
شايان ذكر است در گزارشي كه يكي ديگر از افسران شاهد حادثه براي فرمانده خود 
نگاشته بود، تلويحاً ابراز داشته است كه كليه كساني كه در حادثه حضور داشتند تحت 
تأثير اين اقدام ش��جاعانه از خود بي خود ش��دند و همه آنها بي اختيار به سوي يكديگر 
تيراندازي مي كردند.2 در همين گزارش تبلور ترس و بدبيني فرماندهان ارتش، خصوصاً 
فرماندهان گارد شاهنشاهي نس��بت به زيرمجموعه و بدنه يگان تحت امرشان مشهود 
است كه بزرگترين نتيجه اقدام گروهبان سامت بخش و سرباز اميدي عابد، می باشد. 

در ادامه بايد اضافه كرد كه سرباز اميدي پس از شعارهاي خدا، قرآن، خميني، و اهلل اكبر 
نيز از سمت شمال به ناهارخوري افسران رفته و تيراندازي كرد كه به دنبال آن افسران 
در حالي كه مسلح می شوند سالن را ترك می كنند، در اين هنگام با سامت بخش مواجه 

می شوند.3
گروهبان سامت بخش با دو دس��ت تيراندازي می كرد. در يك دست نوغان )اسلحه 
مخصوص( و در دس��ت ديگر تفنگ حمل می نم��ود.4 اطاعيه س��تاد فرماندهي گارد 
شاهنشاهي شرح واقعه را اين گونه آورده است: »سرباز وظيفه مذكور ]ناصرالدين اميدي 
عابد[ از درب غربي وارد سالن ناهارخوري شده و در حالي كه عده اي از افسران مشغول 
غذا خوردن و عده اي در حال انتظار و گرفتن غذا از سلف سرويس بوده اند با اجراي رگبار 
مورد هدف قرار می دهد.« در اين گزارش همچنين آمده است كه »اين دو نفر از آنجايي 
كه نگهبان پاركينگ هلي كوپتره��اي آماده بوده اند، دو قبضه تفنگ ژ 3 با ش��ش عدد 
خشاب پر و يك قبضه اسلحه كمري برداشته و تحت عنوان عزيمت به منطقه نگهباني، 
محوطه گروهان را ترك و به طرف ناهارخوري افس��ران س��ربازخانه ك��ه در زيرزمين 
ساختمان ستاد فرماندهي... واقع است حركت می نمايند.«5 در اين هنگام كه اوضاع به 

1. كيهان، همان.
2. احمد نوروزي فرسنگي، همان، ص579-580. 

3. كيهان، همان. 
4. همان. 

5. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، همان، ص138-139. 
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شدت متشنج شد؛ يك هلي كوپتر جهت تيراندازي 
به طرف پادگان در آسمان پرواز مي كرد. همچنين 
لشكر حشمتيه براي س��ركوبي به پادگان لويزان 
اعزام ش��د.1 بافاصله بعد از تيراندازي هايي كه در 
پادگان صورت گرفت، به دستور فرماندهان ارتش، 
هر چه آمبوالنس در پادگان ها بود، همگي به اين 
محل اعزام ش��دند تا مجروحان را به بيمارس��تان 

منتقل كنند.2
س��روان حس��ين مرجان��ي ب��ه نق��ل از يكي از 

دوستانش كه همزمان با اين حادثه در كنار شاه و فرح بود می گويد: 
آقاي توكلي از دوس��تان ما كه در آن روز در جلوي كاخ شاه نگهباني 
می داد، می گفت من داشتم نگهباني می دادم، ديدم كه شاه و فرح دارند 
قدم می زنند. او مس��لح بوده و در كنار آنها قدم می زده است. می گفت 
فرمانده گارد، نش��اط، آمد و گفت: »قربان توي گارد تيراندازي ش��ده 
است«. شاه گفت: »برو نتيجه اش را بياور.«... ده دقيقه بعد از آن او می آيد 
و می گويد كه »تيراندازي هنوز قطع نش��ده است.« شاه می گويد: »اگر 
تا ده دقيقه ديگر تيراندازي توي پادگان لويزان قطع نشد... به توپخانه 

مستقر در حشمتيه دستور بده كه اين پادگان را گلوله باران كند.«3 
البته الزم به ذكر است كه روزنامه كيهان در گزارشات خود آورده است كه در هنگام اين 
واقعه، شاه در منزل تيمسار بدره اي بوده است.4 بنابراين می توان پي برد كه اخبار ضد و 

نقيضي درباره وضعيت شاه در هنگام وقوع اين حادثه وجود داشت. 
هر چند جريان اين واقعه مخفي نگه داش��ته شد و تعداد كشته ش��دگان رسماً اعام 

نگرديد ولي روزنامه كيهان در تابستان 1358 چنين نوشت: 
ساعت 1/5 بعد از ظهر عاشورا يك افس��ر، دو درجه دار و چهار سرباز 
مسلح به ناهارخوري افسران ارشد پادگان لويزان حمله بردند و با رگبار 
مسلسل هفتاد و دو نفر از افسران ارش��د و درجه داران پادگان لويزان و 

1. كيهان، همان. 
2. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص84. 

3. همان، ص84-85. 
4. كيهان، همان.

طراحان اصلي حمله به پادگان 
لویزان، گروهبان دوم اسماعيل 
سالمت بخش، اسلحه دار گردان 
155 و سرباز وظيفه، ناصرالدین 
اميدي عابد بودند که با جمعي از 
گارد جاویدان با تدارک قبلي به 
ناهارخوري افسران حمله کردند 
و با ایثار جان خود، فصل تازه اي 
در دفتر انقالب اسالمی  گشودند
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هوانيروز را كشته... و اعاميه غير رس��می  حاكي است... 27 افسر، 41 
درجه دار و 4 سرباز را كشته اند. كليه حمله كنندگان به غير از يك سروان 

هوانيروز كه دستگير شده كشته شده اند.1 
پارس��ونز ضمن تأييد اصل خبر می نويس��د: »در اين واقعه هفت افسر كشته و پنجاه 
نفر زخمی  ش��دند.«2 همچنين طبق گزارش ستاد گارد شاهنش��اهي، در اين حادثه 7 
نفر از گارد شاهنشاهي و 7 نفر از هوانيروز كشته و مجموعاً 22 نفر از كامش و 14 نفر از 
هوانيروز مجروح شدند.3 اين در حالي است كه منابع ديگر خبر از به جاي گذاشتن 52 
مجروح و 14 كشته می دهند.4 بنابراين درباره تعداد كشته شدگان و زخميان اين حادثه 

اخبار متعددي وجود دارد. 
از جمله مهم ترين و تأثيرگذارترين كس��اني كه در اين عمليات شركت داشتند از اين 

قرار است: 
1. سروان هوانيروز خلبان هلي كوپتر مستقر در پادگان كه در عمليات شركت داشت و 

در پايان عمليات به دست سرسپرده هاي شاه دستگير شد. 
2. ستوان يكم افسر پدافند 2 كه در حين عمليات شهيد شد. 

3. گروهبان يكم اسلحه دار پدافند 2 يا 3 كه در آخر شهيد شد. 
4. گروهبان دوم كمك اسلحه دار گارد جاويدان كه در حين عمليات شهيد شد. 

5. سرباز وظيفه سري 138 گارد جاويدان كه در حين عمليات شهيد شد.5
بنابراين سروان نجات يافته هوانيروز، كه از تيراندازي هاي مأموران رژيم جان سالم به 
در برده بود، بعد از دستگيري، مورد بازجويي قرار گرفت و به زندان می افتد و در جريان 

انقاب اسامي، توسط مردم از زندان آزاد می شود.6
بعد از پايان اعتصابات روزنامه ها و بازگشايي آنها از جمله روزنامه هايي كه به اين واقعه 
پرداخت روزنامه كيهان در 16دي 1357 بود و در روز بعد از انتش��ار و افشاگري روزنامه 
كيهان، ستاد گارد شاهنشاهي، گزارش��ي را براي چاپ در روزنامه ها و جرايد، در راستاي 
تكذيب گزارش روزنامه كيهان، تنظيم نمود. در اين گزارش آمده است كه ضاربين و عاملين 

1. اع ت راف ات  ژن رال ؛ خ اطرات  ارت ش ب د ع ب اس  ق ره ب اغ ی ، ت ه ران   
2. آنتوني پارسونز، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستين، تهران، هفته، 1363، ص170. 

3. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، همان، ص138. 
4. احمد نوروزي فرسنگي، همان، ص579. 

5. ميرزا باقر عليان نژاد، همان، ص342-344. 
6. كيهان، همان.
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اين واقعه فقط دو نفر يعني ش��هيد س��امت بخش و 
شهيد اميدي عابد بوده اند.1 در اين گزارش آمده است 
كه از آن جايي كه عده اي از رسانه ها و راديوهاي بيگانه 
امكان داش��ت تا از اطاعات س��تاد گارد شاهنشاهي 
»بهره برداري هاي مضره« نماين��د، از اين رو بافاصله 

اعاميه اي صادر نكرده است.2
همچنين بايد گفت از جمله ارتش��يان مدافع رژيم 
كه كشته می شوند از اين قرار بودند: سروان عزت اهلل 

برادران )از گارد شاهنشاهي(، ستوان يكم مهدي نيك آريا )از گارد شاهنشاهي(، ستوان 
يكم محمدحس��ين زنجاني پور )از گارد شاهنش��اهي(، ستوان يكم حس��ين قوامی  )از 
گارد شاهنشاهي(، س��توان دوم وظيفه محمدرضا اس��عد )از گارد شاهنشاهي(، سرباز 
وظيفه محمدرضا ملكي )از گارد شاهنشاهي(، س��رباز وظيفه حسين كريمی  )از گارد 
شاهنش��اهي(، س��توان يكم جواد يكم )از هوانيروز(، گروهبان يكم حس��ين بيتار )از 
هوانيروز(، گروهبان يكم حبيب اهلل نويد )از هوانيروز(، گروهبان دوم غامرضا شيباني 
)از هوانيروز(، گروهبان دوم عبداهلل جالي )از هوانيروز(، گروهبان دوم جمشيد مهين 
فراهاني )از هوانيروز(، س��رباز وظيفه ناصر افراز )از هوانيروز(،3 سرتيپ حسين صدري، 
سرهنگ نجم آبادي، سرهنگ علي عسگري فرمانده 200 تانك گارد جاويدان، سرهنگ 
بيرجندي،  س��رهنگ صناعي فرد فرمانده گردان تانك )كه افراد شهيد از همين گردان 
مي باشند(، سرگرد ميرهادي،  ستوان يكم كا احمدي، سرگرد مرجاني معاونت دژباني 
پادگان لويزان، سرهنگ محمد علي شاهسوند معاون تيپ كه زخمی  شده بود. بعد از اين 
واقعه، به دليل بي اعتمادي نسبت به ارتشيان و نظاميان، محدوديت بر اينان بيشتر شد و 
دستور رسيد كه هيچ سربازي حق حمل اسلحه را ندارد و براي غالب كردن اين دستور، 
سه سرباز را در داخل ستاد و يك س��رباز از سربازان آشپزخانه و دو س��رباز از سربازان 

موزيك را مي كشند. 4
در ادامه بايد افزود در واقعه لويزان تيراندازي مدتي ادامه داش��ت و منجر شد تا نظم 
موجود در پادگان به كلي بر هم بخورد. در نهايت درگيري ها توسط سرلشكر محمدامين 

1. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، همان، ص139. 
2. همان، ص138. 

3. همان، ص141-142. 
4. ميرزا باقر عليان نژاد، همان، ص342-344. 

از وصيتنامه سالمت بخش، 
پاکي، صداقت و خلوص 
نيت آشکار می شود. او آرزو 
می کند که »هر چه زودتر 
به یاري خداوند متعال به 
درجه شهادت واقعي برسد 
و روحش با روح 72 تن 
اصحاب امام حسين بپيوندد«
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بيگلري كه از وفاداران رژيم بود، قطع شد. وي با صداي بلند فرياد می زد كه »چرا همديگر 
را می كشيد؟ بياييد من را بكشيد!« و در آخر همه پرس��نل را جمع كرد و در حالي كه 
هر كس چيزي می گفت و كسي را مقصر می دانست، گفت: »آقا! شاه كه مقصر نيست. 
برادر و خواهرهايش و اطرافيان او دزد هستند. آنها دزدي كرده اند، شما چرا به جان هم 
افتاده ايد؟« اين سخنان منجر شد تا جو كمی  آرام شود.1 ولي در واقع ارتش در اين دوره 
به شدت متزلزل شده بود و همگان می دانس��تند كه اوالً مقصر اصلي شخص شاه است 
و خانواده و اطرافيان وي در رديف بعدي قرار دارند و در ثاني ديگر اميدي به بازسازي و 
وفاداري ارتشيان نسبت به رژيم وجود نداش��ت. گرچه سرلشكر بيگلري همان طور كه 
ذكر شد در سخنانش سعي می كرد تا ش��اه را از خطاها و جناياتي كه انجام داده است، 
مبري كند و به طور موقت پادگان را آرام س��ازد ولي در واقع اين حادثه بيش از هر چيز 
شكنندگي ارتش را نش��ان داد و اين را تأييد كرد كه پيام هاي حضرت امام و گرايشات 
مذهبي حتي به داخل ارتش نيز رسوخ پيدا كرده اس��ت و شاه نمی تواند بيش از اين به 
ارتش متكي باشد. به عاوه شاه هم به اين ش��كنندگي پي برده بود. به روايت فردوست 
»بي ترديد حادثه گارد در تنزل روحيه محمدرضا س��هم زيادي داش��ت.«2 بسياري از 
نظاميان نيز به زودي ناتواني خود را در مقابل اين حوادث بروز دادند؛ به طوري كه بعد 
از مطرح شدن خروج ش��اه از كشور، بس��ياري از فرماندهان عالي رتبه نيز از آنجايي كه 
اطمينان داشتند ديگر نمی توانند بر روي سربازانش��ان تكيه كنند، اعام می كردند كه 
در صورت خروج شاه آنها هم يا از كش��ور خارج خواهند شد و يا دست از سركوب مردم 

برخواهند داشت. 

معرفي عامالن واقعه پادگان لويزان 
قهرمانان اصلي و طراحان اين حماسه گروهبان اسماعيل سامت بخش )23ساله( و 
ناصرالدين اميدي عابد )19ساله( بودند. اسماعيل سامت بخش متولد 1335 از خوي، 
گروهب��ان 3 دور 350 توپخانه، دانش آموز شش��م طبيعي و متأه��ل داراي يك فرزند 
18ماهه بود.3 وي بعد از گذراندن دوره آموزش به گردان توپخانه گارد منتقل شد. كمی 
 بعد با تشكيل يك گروه شش نفره در پادگان به تبليغ اسام پرداخت. از جمله اقدامات 
س��امت بخش و اميدي عابد، نماز عيد فطري بود كه در شهريور سال 1357 در داخل 

1. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص85. 
2. حسين فردوست، همان، ص593. 

3. كيهان، همان. 
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ناصرالدين اميدی عابداسماعيل سامت بخش

پادگان برگزار كردن��د. اين برنامه همزمان با برگزاري عظيم نم��از عيد فطر در قيطريه 
تهران بود كه به دنبال آن گروهبان سامت بخش توسط )ضد اطاعات( شناسايي و مورد 

بازجويي قرار می گيرد.1
گفتني است اين دو ش��هيد، پيش 
از اجراي نقش��ه خود، اق��دام به تهيه 

وصيت نامه كرده بودند.  

1. همان. 



ت ها
مناسب

422
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

شهيد اسماعيل سامت بخش در نامه ديگری می نويسد: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سام بر پدر و مادرم و خواهرم و برادرم و همسرم و بچه عزيزم، همگي 
را به خداي قادر و توانا مي س��پارم. انشاءاهلل هر چه زودتر بياري خداوند 
متعال من به درجه ش��هادت واقعي مي رس��م و روحم ب��ه روح 72تن 
اصحاب امام حسين مي پيوندد. از نظر روزي هيچ كدامتان نگران نباشيد 
چون خداوند فرموده كه من روزي را به بنده ام از جايي مي رس��انم كه 
خودش نداند. س��كينه جان مواظب بچه ام باش و آن چيزي را كه ازت 
خواسته بودم بايد بچه ام به آن مقام برسد انشاءاهلل... سكينه  جان من از 
اينكه گريه جلوي چشمم را گرفته نمي توانم نامه بنويسم چون طاقت 
نوشتن را ندارم. ولي اين يك وظيفه بزرگ هر انساني است براي حفظ 
دين و آئين و قرآن بايد قيام كند، جان بدهد تا دينش را از دست اجانب 

نجات دهد. ديگر عرض قابلي ندارم.
اسماعيل سامت بخش 57/9/19

از وصيتنامه سامت بخش، پاكي، صداقت و خلوص نيت آشكار می شود. او آرزو می كند 
كه »هر چه زودتر به ياري خداوند متعال به درجه شهادت واقعي برسد و روحش با روح 
72 تن اصحاب امام حس��ين بپيوندد«. بنابراين می توان گفت قيام عاش��ورا در سطح 
محدود آن، در اقدام وي آشكار شد و تبلور آن را در سطح وسيع می توان در قيام حضرت 
امام خميني ديد. سامت بخش عمليات خود را »يك وظيفه بزرگ هر انسان براي حفظ 
دين و آيين قرآن« می داند كه »بايد قيام كند، جان بدهد تا دينش را از دس��ت اجانب 

نجات دهد.«1
ناصرالدين اميدي عابد متولد 1338 از قصبه بابانظر همدان و از يك خانواده مذهبي 
بود. وي كه دوران س��ربازي خود را در گارد طي كرد، تحت تأثير شهيد سامت بخش 

آماده شهادت و جانبازي شد. 
اميدی نيز قبل از مصاف با افس��ران گارد شاهنش��اهی وصيت نامه خود را می نويسد 
و نش��ان می دهد كه در انتخاب اين مسير مانند س��اير همرزمان خود از آگاهی كامل و 

آمادگی برای شهادت خبر داشته است. 
وصيت نامه ناصرالدين اميري عابد: 

1. همان. 
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به حضور محترم پدر گرامی  آقاي اميرعلي اميري عابدي برسد ماحظه 
فرمايند پدرجان من جان خودم را در راه اسام و قرآن دادم. پيش تر از 
اين نتوانستم خودم را كنترل كنم،  ما چند نفر، قصدمان كشتن چند نفر 
از افسران گارد است،  ما پيروز مي شويم ولي ممكن است كشته شويم، 
خواهش مي كنم ناراحت نباش��يد چون بايد خيلي خوش��حال باشيد، 
پسرتان در اين راه كشته ش��ده، البته اين نامه را وقت نداشتم بنويسم. 
اصل مطلب را به  هادي گفته ام بازجويي مي كني��د. باري پدرجان اول 
خودتان و بعد مادرم خويش��ان يك به يك حالي بن��ده را. من در روز 
عاشورا بعد از ظهر ساعت يك جنگ مي كنم. دگر عرضي ندارم فقط از ما 

راضي باشيد و ما را حال كنيد. 
ناصرالدين اميري عابد بابانظري 
ساعت 1- 1357/9/20 
اميدي در وصيتنامه اش می نويس��د: »پدرجان خودم را در راه اسام و قرآن دادم« و 
»خواهش می كنم ناراحت نباشيد. چون بايد خيلي خوشحال باشيد كه پسرتان در اين 
راه كشته شده است.« وي هنگام تيراندازي با شعار خدا، قرآن، خميني و اهلل اكبر ماشه 

را به طرف افسران گارد چكاند و هر دو در همان ساعت درگيري به شهادت رسيدند.1 

انعکاس خبر واقعه پادگان لويزان در خبرگزاري ها 
زماني كه واقعه پادگان لويزان رخ داد مصادف با اوج گيري مبارزات مردمی  و اعتصاب 
و تعطيلي روزنامه ها در ايران بود. از اين رو خبر مذكور در جرايد رسمی  داخلي منعكس 
نگرديد و حتي در بولتن هاي محرمانه ارتش و ساواك نيز به جزئيات آن پرداخته نشد.2 
انعكاس اين خبر در زمان وق��وع آن، فقط مختص به رس��انه هاي خارجي بود و اينان 
اخباري را منتش��ر كردند كه در نهايت وزارت اطاعات و جهانگردي براي جلوگيري از 
اطاع مردم و همچنين ممانعت از، از دست رفتن روحيه ارتشيان، همگي آنها را تكذيب 

كرد.3
بخش فارسي راديو كلن در گفتار س��اعت 13:30 در تاريخ 26آذر 1357 ضمن اعام 

1. جمهوري اسامي، 1358/4/5، ش23، ص7-8. 
2. انقاب اسامي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطاعات، 1384، ج19، 

پانويس ص383. 
3. همان، 1385، ج21، پانويس ص84. 
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تكذيبيه دولت از قول آسوشيتدپرس گفت كه سربازان 
شورشي »در پادگان لويزان كه در نزديكي كاخ نياوران 
واقع شده سه س��رباز را به ضرب گلوله از پاي درآورده 
و 12 نفر ديگر را به شدت زخمی  كردند. بنا به گزارش 
خبرگزاري مذكور سربازان شورشي كه با مسلسل مجهز 
بودند وارد سالن غذاخوري ش��ده و به طرف نظامياني 
كه در اين س��الن مش��غول صرف غذا بودند تيراندازي 
كردند.«1 می توان گفت خبرگزاري مزبور واقعه را بسيار 
محدود و كوچكتر از واقع نشان داده است زيرا نخست 
آنكه تعداد كشته شدگان و مجروحان بسيار بيشتر از آن 
بوده و ديگر اين كه به انگيزه و علت اين اقدام اش��اره اي 
نشده و صرفاً از اين افراد به عنوان »شورشي« ياد كرده 
اس��ت؛ اين امر خود نشان از اين می دهد كه اين خبرگزاري س��عي در اين داشته تا اين 
واقعه را جداي از جريان مردمی  و انقابي مردم نشان دهد. تا جايي كه در ادامه خبر خود 

هيچ اشاره اي به وقايع اخير ايران و اعتراضات مردمی  نداشته است.
همچنين بايد افزود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس، تاريخ اين واقعه را 19آذر ياد كرد 
كه در آن 6 سرباز وظيفه كشته و 16 نفر نيز به شدت زخمی  شدند. اين خبرگزاري منبع 
خود را يك ارتشي معرفي كرد و افزود: »افس��ران عالي رتبه از آن بيم دارند كه سربازان 
تحت تأثير درخواست آيت اهلل خميني مبني بر عدم اطاعت از افسران مافوق قرار گيرند 
و در خفا اين نگراني را ابراز داشته اند.«2 همان طور كه آورده شد، خبرگزاري فوق الذكر 
به طور تلويحي اشاره اي به اثرپذيري سربازان تحت امر، از سوي امام خميني را مطرح 
كرده و به نگراني مقامات عالي رتبه ارتش نس��بت به نفوذ كام امام در ميان ارتش��يان 

اشاره كرده است. 
در داخل ايران، بعد از پايان اعتصاب مطبوعات، روزنامه هاي داخلي بافاصله شروع به 
كار كردند. در نخستين روز بازگشايي، در تاريخ 16دي 1357، روزنامه كيهان و اطاعات 

از جمله روزنامه هايي بودند كه به طور مختصر به اين خبر پرداختند. 
روزنامه كيهان در مطلبي تحت عنوان »72 افس��ر و درجه دار در حمله به ناهارخوري 

1. همان. 
2. همان. 

شاه توصيه می کند که به 
منظور ایجاد خصومت و 
دشمنی ميان ارتش و مردم 
سربازان  به  می بایستی 
دستور تيراندازی آزادانه 
داده شود و می توان این 
دو نيروی عظيم را از این 
طریق عليه یکدیگر قرار 
داد و بدین وسيله یک جنگ 
طوالنی داخلی به وجود 
آورد و این زمان فرصت 
خوبی است تا اقدامات 

متقابل را طراحی کرد
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گارد جاويدان كشته شدند«، به طور مختصر و بدون پرداختن به جزئيات، به اين واقعه 
اشاره كرد. شايان ذكر است كه در صفحه نخست هيچ اشاره اي به اين خبر نشده است 
و فقط در صفحات بعدي آن، به طور خاصه بدان پرداخته شد.1 شايد بتوان گفت علت 
اين كه روزنامه مزبور به طور گذرا از آن عبور كرده است اين باشد كه اوالً همچنان رژيم 
پهلوي به طور نمايشي بر سر كار است و نسبت به آنها احساس خطر وجود دارد. دوم اين 
كه به دليل رعب و وحشت سران ارتش، از انتشار اخبار مربوطه جلوگيري شده بود از اين 
رو هنوز وسعت و اهميت اين حادثه بر همگان آشكار نگرديده بود. گفتني است در پاسخ 
به مطلب روزنامه كيهان، همان طور كه پيش از اين، گفته ش��د ستاد گارد شاهنشاهي 
اطاعيه را صادر نمود و اعام داش��ت كه بخش اعظم گزارش روزنامه كيهان، غير واقع 
است و فقط دو نفر در اين ماجرا شركت داش��ته اند و براي نخستين بار نام اين دو شهيد 

نيز آورده شد. 
همچنين از جمل��ه روزنامه هايي كه بع��د از پايان اعتصابات به اي��ن حادثه پرداخت، 
روزنامه اطاعات بود ك��ه آن هم به طور مختصر و بدون اش��اره در صفحه اول خود، در 
مطلبي تحت عنوان »واقعه پ��ادگان لويزان« به كليات آن پرداخته اس��ت.2 نكته مهم 
اين است كه پيش از پيروزي انقاب اسامي، روزنامه هايي كه به اين حادثه پرداختند 
همان طور كه آورده ش��د به مطالب كلي اش��اره كرده اند و در هيچ يك از آنها نام افراد 

شركت كننده آورده نشده است. 
گفتني اس��ت روزنامه كيهان بعد از پيروزي انقاب به طور مبسوط به شرح جزئيات 
اين واقعه پرداخت؛ و همچنين براي نخس��تين بار، وصيت نامه ه��اي عامان اصلي اين 
واقعه، يعني شهيد اسماعيل سامت بخش و ش��هيد ناصرالدين اميدي عابد را منتشر 
ساخت كه اين دو نوشتار خود نش��ان از چند نكته مهم دارد و يكي اين كه به هيچ گروه 
سياسي و مبارزي وابسته نبودند و اين اقدام آنها صرفاً جنبه الهي داشته و ديگر اين كه 
اين دو شهيد تحت تأثير پيام هاي امام، خواستار شهادت بودند و نكته آخر اين كه نشان 
می دهد، يكي از مهم ترين آرمان هاي امام كه تبلور فرهنگ عاشورا بود، به ثمر نشسته 

است. 
به عاوه يكي ديگر از روزنامه هاي داخلي كه بعد از پيروزي انقاب اس��امی  به شرح 
اين ماجرا پرداخت روزنامه جمهوري اس��امی  اس��ت. در اين روزنامه مطلبي با عنوان 

1. كيهان، ش 10605، 16دي 1357، ص8. 
2. اطاعات، ش 15753، 16دي 1357، ص2. 
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»عاشوراي لويزان: چگونه چند سرباز از جان گذشته دژخيمان شاه را كه براي بمباران 
مردم آماده می شدند به گلوله بستند« به شرح واقعه می پردازد.1 نكته مهم در اين نوشتار 
اين اس��ت كه يكي از مهم ترين عللي كه منجر به اين واقعه شده است را نقشه شيطاني 
شاه مبني بر بمباران مردم انقابي در روز راهپيمايي می داند. در صورتي كه درباره اين 

نقشه توضيحي ارايه نشده است و بيشتر به شرح واقعه پرداخته است.
در ميان گزارش های منتشرشده، شيوه گزارش اين واقعه توسط دفتر وابسته دفاعی 
سفارت امريكا در تهران جالب توجه است. در ميان اس��ناد منتشر شده النه جاسوسی 
امريكا، در گزارشات مربوط به 21آذر 1357)گزارش شماره 42 در مورد وضعيت ايران( 

آمده است:2 

1. جمهوري اسامي، ش23، س1، 5 تير 1358، ص7. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، مؤسسات مطالعات و پژوهش های سياسی، تهران، 1387، ج9، ص579-580. 
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امريكايی ها ب��رای اين كه باور نكنند انقاب اس��امی يك انق��اب فراگير، مذهبی و 
مردمی و بدون وابستگی به قدرت ها و جريان های چپ و راست داخل و خارج است، طبق 
معمول، خود را به باهت می زنند و در گزارش اين واقعه به كاخ سفيد، اوالً اين اقدام را 
يك اقدام سياسی شخصی!! می دانند ثانياً آن را مربوط به جريانات منسوب به شوروی 
يعنی سازمان چريك های فدايی خلق می سازند تا س��اده لوحی تاريخی خود نسبت به 
شناخت قيام اسامی مردم ايران را در پشت گزارش ها و تحليل های سراسر دروغ و غير 

واقعی و فريبنده پنهان سازند. 

پيامدهاي واقعه پادگان لويزان 
بعد از واقعه مزبور، شاه به شدت تحت فشار قرار گرفت و براي غلبه بر اين بحران و در 
نهايت نجات سلطنت، خواهان ايجاد جنگ داخلي شد تا بين نيروهاي مسلح و مردم هر 
چه بيشتر جدايي و نفرت ايجاد گردد.1 بنابراين پيش از خروج، صحبت هايی را با مقامات 
عالی رتبه ارتش داشت و آخرين دستورات خود را می دهد و اين صحبت ها كه كامًا سری 

1. انقاب اسامي به روايت اسناد ساواك، همان، ج23، پانويس ص267. 
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بود مخفيانه ضبط شد؛ وی توصيه می كند كه به منظور 
ايجاد خصومت و دشمنی ميان ارتش و مردم می بايستی 
به سربازان دستور تيراندازی آزادانه داده شود و می توان 
اين دو ني��روی عظيم را از اين طريق علي��ه يكديگر قرار 
داد و بدين وس��يله يك جنگ طوالن��ی داخلی به وجود 
آورد و اين زمان فرصت خوبی است تا اقدامات متقابل را 
طراحی كرد؛ به عنوان مثال دولتی بر سر كار آيد كه قابل 
قبول باشد و به طور تدريجی پيش رويم. بعد از اين اقدامات نيروی قوی تری جايگزين 
ساواك خواهد شد زيرا به رغم تمامی دستورات ش��اه برای سركوبی مخالفان، رهبران 
سابق ساواك در اين زمينه موفق نبودند و در اين مدت نيروهای مخالف رشد، افزايش 
و همبستگی بيشتری يافتند. ولی با اين گونه اقدامات ديگر فرصتی در دست مخالفين 
نخواهيم يافت.1 با وجود اين گونه تاش ها، هي��چ يك از اين اقدامات راه به جايي نبرد و 
ارتشيان و به ويژه مردم انقابي از طريق پيام هاي امام و هشدارهايي كه ايشان مبني بر 
فاش كردن ترفندهاي رژيم می دادند، تحت تأثير اين نيرنگ ها قرار نگرفتند و می توان 

گفت كه هيچ فاصله اي ميان ارتشيان پيرو امام و مردم مبارز به وجود نيامد.
بعد از حادثه پ��ادگان لويزان، اعتماد ش��اه از ارت��ش خصوص��اً گارد جاويدان يعني 
وفادارترين قسمت هايي كه به آنها تكيه داشت سلب شد. به گفته يكي از محافظين شاه، 
بعد از اين كه شاه از تيراندازي در پادگان لويزان مطلع شد، به شدت در ترس و وحشت 
افتاد. فرح نيز به شدت ترسيد و به ش��اه گفت: »بيا برويم؛ اينجا ديگر جاي ما نيست... 
خاصه اين ماجرا كمر شاه را واقعاً شكست.«2 بنابراين به فاصله اندكي، در تاريخ 26دي 
1357 يعني 37 روز بعد از واقعه لويزان، ش��اه از ايران خارج شد. انعكاس اين واقعه در 
ارتش و نيروهاي نظامی قابل توجه بود؛ تا حدي كه بنا به گفته خود شاه، آخرين فرصت 

را نيز از او گرفت. اردشير زاهدي در اين باره می نويسد: 
موقعي كه در مصر بوديم، يك شب در سر ميز شام، خانم جهان سادات، 
همس��ر رئيس جمهوري مصر كه زن اصفهاني االصل و بسيار خونگرم و 
مهربان بود؛ از شاه سؤال كرد كه چرا در برابر مخالفان شدت عمل از خود 
نشان نداده و دچار بي ارادگي و انفعال و شكست شده است؟ شاه گفت 

1. جمهوری اسامی، ش 144، تاريخ 3 آذر 1358. 
2. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص85. 

وصيتنامه اش  در  اميدي 
می نویسد: »پدرجان خودم 
را در راه اسالم و قرآن دادم« 
و »خواهش می کنم ناراحت 
نباشيد. چون باید خيلي 
خوشحال باشيد که پسرتان 
در این راه کشته شده است.«
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كه ب��دش نمی آمده نهضت را متاش��ي 
كند، اما فرار سربازان از پادگان ها و حمله 
مس��لحانه يك س��رباز وظيفه به افسران 
گارد شاهنشاهي در س��الن ناهارخوري، 
اين فرصت را از او گرفت. معلوم بود كه در 
اين شرايط اگر دستور كشتار مخالفان را 

صادر می كرد، افسران و درجه داران و به ويژه سربازان تبعيت نمی كردند 
و چه بسا كه عليه خود وي اقدام می كردند.1 

بنابراين واقعه پادگان لويزان، ضربه بزرگي به رژيم زد ك��ه در واقع بخش كوچكي از 
تشكل هاي داخلي عليه رژيم، بود. سروان حسين مرجاني كه در جريان اين واقعه قرار 

داشت آورده است: 
]اين اقدام[ گوش��ه اي از تشكل هاي داخلي دوس��تان ما بود. ما حتي 
اين تيراندازي را ناچيز می دانس��تيم و طرح ما هدف گيري فرماندهان 
دانه درش��ت بود؛ اما به هر تقدي��ر، آن حركت كمر رژيم را شكس��ت و 
باورشان ش��د كه گارد محافظ آنها هم با مردم است؛ ضمن اين كه مثل 
ديگر يگان ها، خيلي از آنها به فرمان امام فرار كرده بودند و آنهايي هم كه 
مانده بوديم، دو سه نفري يك گروه تشكيل داده بوديم و مترصد فرصت 
بوديم تا به رژيم ضربه بزنيم كه اگر انقاب پيروز نمی شد، افرادي قطعاً 

اعدام می شدند.2 

نتيجه گيري 
نارضايتي مردم از رژيم پهلوي به سال هاي پيش، باز می گردد؛ در واقع بعد از روي كار 
آمدن رضاشاه از آنجايي كه همگان وي را غاصب و دست نشانده دول خارجي می دانستند 
نسبت به وي بدبين بودند. كمی  بعد از آنجايي كه رضاشاه تغيير رويه داد و شعائر مذهبي 
را ناديده گرفت و سعي در سركوب مخالفان نمود، مردم نيز به شدت از وي منزجر شدند. 
بعد از روي كار آمدن محمدرضاشاه در ش��هريور 1320، از آنجايي كه وي با حمايت 
نيروهاي خارجي و قدرت نظامی بر س��ر كار آمده بود، مردم همچنان احساس بدبيني 

1. اب وال ف ض ل  آت اب ای )به كوشش( ، 25 سال در كنار شاه )خاطرات اردشير زاهدي(، ت ه ران ، ع طائ ی ، 1381، ص254. 
2. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص82. 

پادگان  حادثه  از  بعد 
لویزان، اعتماد شاه از 
گارد  خصوصًا  ارتش 
جاویدان یعني وفادارترین 
قسمت هایي که به آنها 

تکيه داشت سلب شد
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نسبت به حكومت داشتند. شاه از آن جايي كه بعد از روي كار آمدنش با مشكات جدي 
نظير كودتاي 28مرداد 1332، سپس اصاحات ارضي در سال 1341 و در دهه پنجاه با 
گسترش مخالفت هاي مردمی  از سوي قشرهای مختلف جامعه مواجه شده بود، بر ارتش 
تكيه خاصي داشت تا حدي كه بيشترين بودجه كشور و پول نفت در دهه پنجاه را صرف 
نگهداري ارتش نمود؛ تا بلكه با كمك ارتش��يان، همچنان خود را بر سرير قدرت حفظ 
نمايد. شاه در راستاي تقويت ارتش، توانس��ت مدرن ترين تجهيزات نظامی را از امريكا 
خريداري نمايد به گونه اي كه در اين دوره يكي از مهم ترين خريداران تسليحات نظامی 
امريكا، كش��ور ايران بود. در واقع می توان گفت نه تنها خريد ساح هاي مدرن از امريكا 
براي ايران هيچ گونه نفعي را در پي نداشت بلكه كامًا به زيان ايران نيز شد. خريد اين 
گونه ساح ها براي رژيم تنها تأثيري كه داشت منجر شد تا غرور شاه بيش از پيش شود 
و در برخي از جنگ ها نظير لشكركشي به ظفار، لشكركشي به شاخ آفريقا و جنگ ويتنام 
در حمايت از امريكا وارد عمل شود. دولت امريكا نيز از برنامه هاي نظامی شاه به شدت 
حمايت می كرد زيرا اوالً باعث می شد تا ايران حافظ منافع امريكا در منطقه باشد و دوم 
اين كه خريد اين ساح ها باعث چرخش كار كارخانجات اسلحه سازي امريكا می شد. در 
دهه پنجاه كه شاه از باالرفتن قيمت نفت به شدت مسرور و مغرور شده بود، در حقيقت 
با اين سياست هاي امريكا، بخش اعظم درآمدهاي حاصل از نفت را صرف خريد ساح 

می نمود و در واقع پول هاي ايران از طريق معامات نفتي عايد دولت امريكا می شد. 
ش��اه به فاصله اندكي براي فراگيري فنون نظامی و آش��نايي ارتش��يان و نظاميان با 
تكنيك هاي جديد، تعداد زيادي از آنها را راهي امريكا نمود. بنابراين خواه ناخواه دولت 
امريكا به بهانه مشاوره در امور نظامي، در تمامی  امور كشور نيز حق مداخله داشت و اين 
امر خود تبديل به يكي از موارد نارضايتي مردم و حتي برخي از ارتشيان از رژيم شده بود. 
همچنين در دهه 1350، با توجه به اوج گيري مبارزات مردمی  و افزايش فش��ارها بر 
روي مردم، شاه كه دل خوش به حمايت ارتشيان بود، سعي نمود تا از آنها براي سركوبي 
مخالفت ها استفاده كند. غافل از اين كه انديشه هاي مبارزاتي امام خميني حتي به داخل 
پادگان ها هم كشيده ش��ده بود؛ تا جايي كه در برخي از ش��هرها نظير همدان و تهران، 
ارتشيان تحت تأثير امام، از فرمان مافوق هاي خود سرپيچي كردند و حتي بر روي آنها 
دست به اسلحه بردند. به طور كلي در س��ال هاي پاياني حكومت پهلوي، نهضت امام نه 
تنها در ميان ملت ايران جايگاه ويژه و دامنه داري يافت و زمينه س��از انقاب اس��امی 
 ش��د، بلكه تا اعماق دربار و محافل طاغوتي نيز نفوذ كرد و جواناني مانند بهمن حجت 



43
1

)1
35

ر 7
2آذ

0( 
زان

 لوي
ان

دگ
ه پا

اقع
و

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

كاشاني، علي پهلوي )اسامي(، كاترين عدل، برخي از شاهزاده ها عليه حكومت پهلوي 
قيام كردند. 

گفتني است در ماه هاي پاياني سال 1357 تظاهرات  زيادي در تهران و ساير شهرها رخ 
داد كه مهم ترين آنها تظاهرات تاسوعا و عاشوراست كه حضور ميليوني مردم در آن در 
حكم رفراندومی  عليه نظام شاهنشاهي بود و پايه هاي رژيم شاه را كامًا متزلزل ساخت 
و به مرور دامنه اين نارضايتي ه��ا به داخل ارتش كه محكم ترين تكيه گاه ش��اه بود نيز 

كشيده شد. 
بعد از مطرح ش��دن برنامه راهپيمايي روز عاشورا توس��ط مردم انقابي، فرماندهان 
ارتش با مش��اورت امريكايي ها تصميم گرفتند تا با اس��تفاده از چتربازهاي خود، مردم 
شركت كننده در تظاهرات را بمباران كنند. از اين رو چند روز پيش از روز موعود، عده اي 
از افراد مذهبي پادگان لويزان تحت رهبري اسماعيل سامت بخش و ناصرالدين اميدي 
عابد تصميم گرفتند تا به روي تعدادي از افس��ران گارد تيراندازي كنند تا بدين وسيله 

جلوي نقشه شوم رژيم را بگيرند.
به دليل خفقان و سانسور شديد، خبر اين واقعه تا مدتي در اخبار و جرايد منعكس نشد؛ 
در نهايت براي نخستين بار روزنامه كيهان در تاريخ 16دي 1357 به مشروح اين واقعه 
پرداخت. در روز بعد، يعني در 17دي نيز ستاد گارد شاهنشاهي اطاعيه ای را در مقابل 
گزارش روزنامه كيهان منتش��ر نمود و اين حادثه را به گون��ه اي ديگر مطرح كرد. البته 
اين اطاعيه تأثيري بر افكار مردمی  نداشت و ماهيت آن براي همگان كامًا آشكار بود 
و تاش هاي رژيم در واقع راه به جايي نبرد؛ زيرا به فاصله اندكي از واقعه پادگان لويزان، 
شاه و خانواده اش كه ديگر اميدي به ماندن در كش��ور را نداشتند، فرار را بر قرار ترجيح 
دادند. 37 روز بعد يعني در 26دي 1357، ش��اه از كشور گريخت و اندكي بعد يعني در 
روز 22بهمن 1357 رژيم شاهنش��اهي در ميان ناباوران به كلي مضمحل شد و يك بار 
ديگر ملت ايران و جهانيان تأثير شگرف تعظيم شعائر ديني را در مبارزه با ظلم و ستم به 
عينه مشاهده كردند. بنابراين می توان گفت فرهنگ عاشورا عامل اصلي برپايي انقاب 
و انس��جام و وحدت انقاب بود كه با رهنمودهاي حضرت امام اي��ن امر در ميان مردم 

گسترش يافت و همگان با اين حماسه آشنايي يافتند. 


