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  تقدیمی:

  

را به زانو  يآخوند میشکنجه رژ نیکه با استقامتش ماش شودیم میتقد يبه بزرگ مرد انیرانیا ینسل کشکتاب 
  . نشد آنان یشیفرما يمضحکه دادگاهها و آورددر

صطف ضات د يجوان کارگر یصالح یم ستگ 1396ماه  يبود که در اعترا ستیبه ر یشد و در دادگاه رید پور، نجف یمراد عل ا
  .طناب آخوندها شد ریاس 1399مرداد  15به اعدام محکوم ودر  لیو بدون حضور وک یمدرک چیبدون ه

س ییو در تمام مراحل بازجو رفتیاتهام قتل را نپذ چگاهیه یصالح سدار  نیو همچن یو باز پر شتن در قتل پا ست دا در دادگاه، اتهام د
ــانه ریمقتول را رد کرد. در ز ــکنجه نیترددمنش ــتند او را به اعتراف علش ــ هیها نتوانس ــازند، او بارها از قاض ــت  یخود مجبور س درخواس

ـــبود با بررکرده  یاو پ یگناهیبه ب یتیامن يها نیدورب یس
که عادت دارد با  یاسالم يجمهور ییببرند. دستگاه قضا

ـــکنجه دادن افراد، آنان را مجبور م خود  هیعل تا کندیش
بود مواجه شــده يمردبا راد بارنیاعتراف اعتراف کنند، ا

ــکنجه ــ يهاکه  ش ــت انهیوحش او را به زانو در  هآنان نتوانس
ــتند ا شآورد. هرچه تال بزرگ مرد را به  نیکردند نتوانس
 یکی کهیخود مجبور کنند. بطور هیعل نیاعترافات دروغ

جه ـــکن فاتاز ش به عجز خود در  یگران در اعترا نه   ها ابل
ستند حرفها تالش کبود هرچه بچه دهید یآموزش جاسوس یصالح یچون مصطف"از او  اظهار داشت:  يریاعتراف گ از او  یردند نتوان

ــندب رونیب ــطف نکهی. با توجه به اکش ــده هیدر دادگاه اول یمص ــتگ يپس از چند یبود ولتبرئه ش ــادره اموال  ریدوباره دس و به اعدام و مص
  او به نفع پاسدار مقتول مصادره شد. یمنزل مسکون یهمسر و دو فرزند خردسال بود ول يدارا یصالح یمحکوم شد، مصطف
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 سخن ناشر

 ،محقق سنده،ینو یقره داغ هیارزنده از خانم دکتر حور ياثر ،یرانیلوکاست اوه ای یشکتاب ارزشمند و مستند نسل ک
 ییدر حکومت قرون وسطا انیرانیا افتهیسازمان که در موضوع کشتار و قتل عام باشدیم ینید نقاش و پژوهشگر

 .گاشته شده استن يآخوند

 ست،یمعلوم ن یبدرست یاسالم يجمهور افتنیسال قدرت در چهل و دو  رانیکشته شدگان در اها و یآمار تعداد اعدام 
 57ل شده است، تعداد اعدام ها از سا يکه جمع آور یآمار و ارقام ساساکه انجام گرفته و بر  یقاتیتحق هیبر پا یول

متعلق به  67سال  يها یها بخصوص اعدام یاعدام نیاز ا ياریاست، بسهزار نفر برآورد شده 61از  شیب 97تا 
 اند. خاوران، در سراسر کشور مدفون شده رینظ یجمعگور دسته کصدیاز  شیگرا در ب چپ يهاگروه

مهاجم  یخارج يها روین لهیتماما بوس ،کهرا شاهد بوده ياریبس يهاتیها و جنا یکش جنگ ها و نسل رانیا خیتار
 یرانیوسعت آن هم توسط حاکمان به ظاهر ا نیبد یاتیجنا یاست، ولچون اعراب و مغوالن و ترکان صورت گرفته

 است. هسابق یکامال ب ردیصورت بگ یالملل نیکه همراه سکوت  مجامع ب

 ،فقط به چند قطعنامه بسنده کردندکشتار بودند و  نیساکت ماند و تنها نظاره گر ا ایکه در آن دن یو قتل عام کشتار

با احکام مجازات  ایاعدام شدند و  یبصورت گروه ایحکام جابر و متحجر  لهیبوس یکه در سکوت کامل  جهان یمردم
 یاتیبه ثبت جنا ریقابل تقد یاثر با تالش نیا سندهینو .دندیچون قطع دست، پا و سنگسار روبرو گرد ییقرون وسطا

 .شودیمحسوب م یاسیحساب س هیتصف یداشته و هم به نوع ینیاست که هم جنبه دپرداخته

به نقش  شتریدارد، که ب 57 یاز انقالب مشروطه تا انقالب ضد سلطنت رانیا خیگذرا به تار یکتاب نگاه نیاول ا جلد
 بدست گرفتن قدرت اشاره ينها براآ یمخف افتنیکشور پرداخته و به سازمان  يها استیآنها بر س ریو تاث ونیروحان
 .دارد

 يکه برا داردیپرده برم یاتیشده و از جنا یبررس زیبه قدرت ن دنیحاکم، قبل از رس ونیروحان اتیاثر، جنا نیا در
رکس  نمایصدر و فاجعه س یو امام موس ینیخم یجالدان، قتل مصطف نیثبت شده ا يهاتیمردم ناشناخته است. از جنا

 یزندگ یبه معرف یخیتار يکتاب با حفظ امانت دار نیا در. جنایت رستوران خوانساالر را می توان برشمردو  آبادان
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 يو شکنجه گران و قضات صادر کنندهو حکام شرع  اتیجنا  نیا نیو شرح حال عامل یزندگ و پرداخته انیقربان
 يحداقل کار تکارانیجنا نیا يهایاهکاریو تاباندن نور بر س اتیجنا نیا یبررس است.گرفتهقرار نیبذره ریز زیاحکام  ن

 انجام داد.  توانیم اتیجنا نیو فراموش نشدن ا شانیهاو خانواده انیقربان ياست که برا

 نیاست، چون فراموش شدن ا ریو مبارزان اعدام شده قابل تقد انیمبارز در زنده نگهداشتن نام قربان يبانو نیا زحمات
  .باشدیم تهایجنا نیا نیدر تکرار آن و فرار مرتکب یلیدل نیهمچنو  انیبه قربان یانتیخ اتیجنا

به چاپ  ،مبارز پرداخته يبانو نیا یجنجال يها ینقاش یکه به معرف "نقش بتان"با نام  یقبال کتاب یخانم قره داغ از
از آثار  یکیبه مذهب و خرافات دارد،  يانتقاد یکه بازتاب رنج و درد جامعه است و نگاه ییها ینقاش .استدهیرس

 نیمجازات نقاش به جرم توه يبرا ییقرار گرفته و فتوا ینیمراجع د دیمورد انتقاد شد "فاطمه "هنرمند به نام  تابلو نیا
  به مقدسات صادر کردند.

  99اسفند  –آواي بوف 

  

   



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

  

  پیشگفتار

شت رنجها رانیساله ا 2500 خیتار شده و تار یملت يسرگذ ست زیرخون ییهادیکتاتور خیسرکوب  ستبد ا در  .و م
 ندنشستیهرم م در راس یبا کمک گروه نیمستبد شهیهمو  اندگرفته نشده يگاه مردم به باز چیها هدوره نیا یتمام

سرکوب و برقرار  یباستان، کامالً طبقات رانیا ینظام اجتماع اند،کرده یدر کشور حکمران یآرامشی گورستان يو با 
 .ملت برقرار بود يو استثمار توده انیو بر اساس منافع دربار

 تیریمد يوهیش نی. اشوندیم میاست که در آن مردم به طبقات  مجزا تقس یاجتماع ریفراگ ستمیس کی ،ینظام طبقات
ـــت،  یتیریمنش مد نیترنیو ننگ نیترظالمانه يدیترد گونهچیبدون ه یاجتماع خود را  ياهمواره عده نکهیچه ااس

. طى ســـلطنت ســـازندیحقوق، محروم م نیترییاز ابتدا ار یاند و مابقدانســـته يبرخوردار از حقوق کامل شـــهروند
کامل استبداد بود که  يهخامنشیان و تا آخرین روزهاى پادشاهى ساسانى، ایران یک قدرت شاهنشاهى و یک نمونه

ــت گروه ــداندك متمرکز یدر آن ثروت بیکران در دس ــنگ يبارو  ه بودش ــانه نیبس س مردم  فیهاى نحبر روى ش
فهم و تفسیر و تعبیر آن فقط و  از متون اوستایى که خود، مذهبى به سود اشراف و طبقه خاص گذشتهگذارده بودند. 

. شدندیم جیو براى حفظ منافع دربار بس دیچرخیدربار سلطنتى م رامونیپ زیدر دست موبدان بود. بقیه ادبیات قدیم ن
 يو وراثت نژاد یخون وندیدانش، بلکه پ و اقتیشــخص، نه ل کیکه تنها علتِ پادشــاه شــدن  یموروث ییهاحکومت

ــاهان به  توانیجمله م. از آن کردندینم غیدر گناهیحفظ تاج و تخت، از قتل عام مردم ب يکه برا یبوده اســت! پادش
سپس کشتار  دفاعیب عام مردمقتل اشاره کرد. عالوه از قتل  روانیبه دست انوش النیمردم گ يرحمانهیببلوچستان و 

ستم به دست ا شکنجه و زجرکش نمودن مخالف نیو غارت مردمِ تحت ظلم و  وجود  زین نیو منتقد نیپادشاه دادگر، 
 روانیانوش یعصر پادشاه ن،یمورخ کهیدر حال می شود. افتی یخیدر متون تار رموارد را به وفو نیا يداشت که همه

ـــ نیباگر واقع دانند،یم رانیا خیتار يبرا ییطال يدوره کیرا  ـــان، تنها برا نیکه ا مینیبیم م،یباش ـــر درخش  يعص
که  يبود. عصر یملت، مملو از ظلم و ستم و تباه يعامه ياشراف و شاهزادگان و موبدان درخشان بود! برعکس برا

ـــ ـــاهزادگان و موبدزادگان از حق تحص  نیمرز ب ینظام اجتماع نیمند بودند. در اعلم و دانش بهره لیدر آن تنها ش
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شد  يباالتر را نداشت. عصر يو استعداد حق ورود به طبقه اقتیبا وجود ل یحت کسچیو ه شدیداً کنترل میطبقات 
 .شدندیم ی، به دستور پادشاهان، زندان»ملت بودن ياز توده«و » هنر داشتن«به جرم  نیکه هنرمندان و متفکر

 شــود،یرواج داشــت. البته بنا بر آنچه که از متن اوســتا برداشــت م هاییایآر انیدر م ینظام طبقات نیا خ،یگذر تار در
 ریبودند. سا ینید ونیروحان شتریبودند و آن هم ب زیگروه متما کیتنها  ،يریگشکل يدر ابتدا ییایآر میقد يجامعه
شکوچ يجامعه نی. اشدندیده مینام یبه عنوان مردان و زنان معمول زیمردم ن  زین یطبقات رفت،یم ترشیهر چه پ ن،ین

ـــدیبه آنان افزوده م آمدند.  دیپد زیطبقه جنگاوران ن ن،یخون يهايریها و درگ. مثالً رفته رفته در اثر وقوع جنگش
بر  ییایآر يجامعه هک ســتین يدیترد يهم مرســوم بوده اســت. به هر رو يبرده دار ان،ییایآر انیبعدتر، در م یاندک

شده بود. در متون کهن حماس یطبقات ضیتبع يهیپا سطوره یبنا  شده تیطبقات به رسم نیا زین ياو ا است.  شناخته 
شک یحت ش ینظام اجتماع نیا لیت صر جم سبت داده مانییایآر اکانی(ن دیبه ع ستا نشودی) ن بارها و بارها از  زی. در او

 .کندیم دییباستان را تأ رانیا يجامعه» بودن یطبقات« زیاست. شاهنامه ن هآمد انیطبقات مختلف سخن به م

و متون کهن بازمانده، مردم (جدا از  هابهیگرفت. بر اساس کت يشتریشدت ب نظام سازي روش نیا ان،یعصر ساسان در
رهبران  ،ياز و ترنییطبقات قرار داشـت، پا يهمه يشـدند: پادشـاه در باالمى تقسـیمشـخص پادشـاه) به چهار طبقه 

ستوران بودند. طبقه بعد ،یدین شامل دبیران و  زین يبودند و طبقه بعد یسرداران جنگ ،يشامل موبدان و هیربدان و د
سبان ضات و... قرار م محا شکیل  يطبقه ت،یو در نها گرفتندیو ق آخر که در حقیقت اکثریت زحمتکش جامعه را ت

 جزو اخیر گروههايگردید؛ که از میان آنها، وران و صــنعتگران و بازرگانان مىو پیشــه کشــاورزانداد، شــامل مى
 ،یناکارآمد اجتماع ستمیس نیکشیدند. هممى دوشهاى گوناگون را بر مالیات سنگینطبقات مولّد جامعه بودند و بار 

ش شت. چنان زین انیدر زمان هخامن شاه و درباروجود دا در رأس جامعه و برخوردار از حقوق کامل بودند،  انیکه پاد
ضا ریسا شامل م يمردم عاد زیجامعه ن ياع سیرا  ستان،  یشدند که به زبان فار بنا به  ایچاکر ( یبه معن Grdhya با

 .تاسثبت شدهLibap ، به صورتبجاماندهبردگان بودند، که در اسناد  زین یکارگر) و مابق ،ینظر برخ

بارز  ي. نمونهشــودیاســتعدادها م يخود، موجب نابود خوديبه  ،یاســت که نظام طبقات نیا  دیگر قابل توجه ينکته
 ياریاموال بس شودیبازرگان مشاهده کرد، که او حاضر م کیو فرزندِ  روانیانوش يدر ماجرا توانیمعضل را م نیا

 پیشنهاد روانیانوش کنی. لاموزدیدهد تا فرزند آن بازرگان علم ب زهاجا روانیدر مقابل آن نوشو  ببخشد روانیرا به انوش
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سان نییکه طبقات پا هیتوج نی! با اکندیبازرگان را رد م سب دانش و هنر را ندارند! مبادا ک  ياز توده یجامعه حق ک
مردم از سر فقر و  کهبود  نیباستان چن رانیدر ا ینظام طبقات نی! حاصل ارندیبگ یشیملت در دانش و هنر بر اشراف پ

سواره نظام حرکت م جنگهافالکت در  شته کردندیبه دنبال  ساد ک سرباتا اج زان خدمت شدگان را برهنه کنند و به 
ـــرایط د. اما در همان زمان که مردمکنن نیخود را تأم يازهاین نیترییاز ابتدا یرهگذر اندک نینمایند، تا از ا  در ش

پادشاهان را  يدهیگند اجساد کفن یحت آنچنانکهغرق در ناز و نعمت بودند.  فاشرا ستند،یزیفرسا مسخت و طاقت
بمُرد و جهان «آورده اند:  یقباد، پادشــاه ســاســان يمثال درباره ي! براآراســتندیم متیقگران اریبســ يبایو د ریبا حر

خواستند؛ و کافور و مى مشکگل و  ،بیاراستنددیبا مُردرى ماند از اوى، شد از چهر و بیناییش رنگ و بوى؛ تنش را به
 نیتأم يور بودند براکش مجبمردم زحمت که  آنحال » .یو تخت مه شاهی، یکى تاج شاهنشهی کردندیکى دخمه 

اشراف و حاکمان ستمگر کنند. چه  میاز دسترنج خود را تقد یمیتالش کنند و هر ساله بخش عظ نیمخارج سنگ نیا
شاورزتنها از مردم   اتیمال نکهیا س یخی. منابع تارشدیجامعه گرفته م نییو طبقات پا ک دارد که  نیداللت بر ا ياریب

 هم معاف بودند! اتیاز پرداخت مال یاشراف حت

اهورامزدا  يدستورالعمل از سو کی یعنیداشت!  زین یاتیاله يجنبه ینظام طبقات نیکه ا نیادیگر آور شگفت ينکته
شته م شن ( آنچنانکه! شدیپندا هِ صل هفدهم از بُندَ س يمتون پهلو نیاز مهم تر یکیدر ف ست  يریو تف ستا) آمده ا او

سمان برا سان کی، از جامعه ياهر طبقه يکه از آ سا صوص فرود آمد! در روزگار  روال ادامه  نیهم زین انیآتش مخ
سرداران جنگ جان،یآذرگشسب در آذربا يصورت که آتشکده نی! به اافتی  يآتشکده ؛یمخصوص پادشاهان و 

صوص موبدان و پ انیآذرفرنبغ در کار شکده آذربرز ان؛یشوایفارس، مخ سان، م وندیدر ر مهرنیو آت صوص خرا خ
شکده نیبود. ا گرانیبرز سان يسه آت سا شانگرو  مهم زیارتگاه هاياز  یمعروف عهد  تا  یبودند که نظام طبقات نیا ن

ستان ر رانیچه حد در ا ش« يدوانده بود. در متن پهلو شهیبا شکده نام برده   نیاز ا زین» پاپگان ریکارنامک ارد سه آت
ــت. به گفته بلعم ــده اس ــت وارد طبقه یگروه چیه یاتنظام طبق شیدایپ ياز ابتدا یش ) گری(کار د گرید يحق نداش

هرچند  -جامعه  نییاز طبقات پا کی چیو ه افتیهمچنان ادامه  انیروش تا عصــر ســاســان نیکه ا مینیبیشــود. و م
 یطبقات ينظام ظالمانه ن،یسرزم نیا خی) را نداشتند. در گذر تارگریحق ورود به مشاغل (و طبقات د - قیمستعد و ال

ــدند. از جمله شــورش نیاکثر ا کنیبود. ل یها و اعتراضــات فراوانموجب شــورش همواره ــرکوب ش ها به شــدت س
را فراگرفت.  رانیاز ا یعیاندك بخش وس یبود و در مدت یطبقات ستمیس هیعل یمردم زشیخ کیکه  انینهضت مزدک
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شراف و  یبه همراه روانیانوش تیدر نها کنیل س نیا ان،یدربارا صدهزاراز  شیو ب رکوبنهضت را  نفر را قتل  یک 
 عام کرد.

ــربازان ا رانیحمله اعراب به ا در ــتند، د دنیجنگ يبرا يا زهیانگ یرانیس ــتبد نداش جنگ  انهیدر م انیلمیو دفاع از مس
پا  ،یاز جامعه طبقات انیرانیا ییاعراب با وعده مساوات و رها وستند،یرا ترك گفته و به دشمن پ رانیصفوف ارتش ا

شتند و بعد از چند نیسرزم نیبه ا ستبدان  زیخونر یبه جباران لیخود تبد يگذا شته   شقّی یو م سنگ دل تر از گذ و 
 .افتندیخاص خود ظهور  ازاتیدر جامعه با امت يدیگشتند و طبقات جد

 انیکه وحشــ زنندیم او پذلت دســت  نیدهد و هنوز در ا ییجباران عرب رها غیونتوانســت خود را از  یرانیا جامعه
 يذلت بار  یوران  و بردگان زندگ شهیو پ نو کارگرادوران ها دهقانان  نیشدند، در تمام ا ریبه مملکت سراز اهمغول

بیابان  اعراب .شــدیآنها گذاشــته م اریدر اخت یخواب حلو م یاندک يشــده و غذا گرفتهبه کار یوانیداشــته و چون ح
رفته و حکومت  لیتحل یرانیرفته رفته در جامعه ا  هیاول غارتهايپس از کشتار و قتل و  يمرکز يایو ترکان آس نشین

 گذاشتند. انیرا بن یشاهان ساسان رینظ ياستبداد يها

 تیپس از ســالها جوالن دادن عرب و مغول و ترك در اســتبداد و جنا  هیحکومت صــفو یعنی یرانیحکومت ا نیاول
سا ییهاکه رگه  ،ياستبداد حکومتهاي ینید وحشیگرياز استبداد و  یرا به همراه داشت همراه با لعاب یساناز دولت 

ـــورها  يقرون متماد یط ها خونر يگریبعد از د یکیدر کش ـــال ـــحنه آمده و پس از س ـــیو  يزیبه ص و  بهره کش
  .دادندیم لیتحو يگریکشور را به مستبد دکشتار

و پا نهادن به دوران علم و تجدد و  وســـطیدر اروپا و گذر از قرون  یفرانســـه و تحوالت اجتماع ریبعد از انقالب کب
صحنه جامعه و زندگ نیعقب راندن د در جامعه  روشنفکرانی د،یرس زین رانیتحوالت به  ا نیا میمردم اروپا، نس یاز 

در  یله بودند، ولقاف نیبه ا رانیا وســتنیداشــتند و خواهان پ ییآشــنا گذشــتیکردند که با آنچه در اروپا م دایظهور پ
 .رفتیم شیپ يبه سد مذهب و استبداد بر خوردند و روند آن به کند راتییتغ نیا رانیجامعه عقب مانده ا

صالح طلبان و آزاد ونیشاه در برابر انقالب نیمظفرالد شروط میسر تعظ خواهانیو ا ضا  تیفرود آورد و فرمان م را ام
 گفت. اتیامضا  بدرود ح نیهفته  بعد از ا  کی کین یکرد و با نام
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ــته و آن را ز ونیو روحان رزایم یعل محمد ــروطه برخاس ــالم بندهیمرتجع به مخالفت با مش ــتندینم یجامعه اس و  دانس
 کشور بودند.شرع همچون گذشته در نیقوان يخواهان مشروعه و اجرا

را در باغشاه  خواهانیو آزاد شاه مجلس را به توپ بست یآخوند مرتجع، محمد عل ،يفضل اهللا نور خیش کیتحر به
ـــروطدرآویختبه  ـــتارخان و باقر یخواهانیآزاد ورش،یو  تی. با انقالب مش به تهران و فرار خان  پرمیخان و چون س

سفارت روس یمحمد عل ش هیشاه به  ستبداد در هم  ،ينور هللامرتجع فضل ا خیو اعدام  شدطومار ا و به ناگهان  پیچیده 
ــدند و خود را صــاحب حقوق لیتبد رانیبه ملت ا رانیا يایرعا ــان یش ــتند، احزاب  یانس به  يگریپس از د یکیدانس

س شدند و مردم با روزنامه استیصحنه  شدند يهاکشور وارد  شدند و در  به حساب آورده نیاول ي، برامتعدد روبرو 
 گشتند. میکشور سه رهادا

که تمام کرد، هیتک قدرت کهیبر ار در ایران سیبا کمک دولت انگل يســـوادیقزاق ب 1299ســـوم اســـفند  يکودتا با
 زهیکشــتن روزنامه نگاران، پروســه دموکراتو یاســیاحزاب ســ لیکرد و با تعطانقالب مشــروطه را نابود يدســتاوردها

 سال کشور را با مشت آهنین اداره کرد. 16تجدد مابانه مدت  يکردن کشور را متوقف کرد و با رفرم ها

 نیکشور به اشغال متفق ،يبا دولت آلمان ناز  استیس یتجربه و ب یقزاق ب نیا يو همکاردوم  یشروع جنگ جهان با
فرزند جوان رضا شاه بر تخت سلطنت نشست،  یفرستاده شد. پس از آن با کوشش فروغ دیدرآمد و رضا شاه به تبع

سلطنت ا سرد ب یجوان ب نیدوران  شاف منابع نفت نیتجربه با دوران جنگ  س یشرق و غرب و اکت شور و به در اریب ک
شاه جوان برا کایآمر يبرا رانیا داکردنیپ تیناگهان اهم شد.  صادف  به  شتریب انیگرا یو مل سمیمقابله با کمون يم

س یو بعد از مل شدیسوق داده م ونیدامان روحان صنعت نفت بو صدق و کودتا لهیشدن   يشاه با همکار يدکتر م
شاه را به د هیعل سیلو انگ کایآمر سوم  يکه مورد عالقه غرب بود. در کشورهانمود لیتبد يکتاتوریمصدق،  جهان 

ست که با حما يخواهان فرد شهیغرب هم سانند و  يرا برا يسود آور ياز او قرارداد ها تیا ضا ر شور خود به ام ک
شاه بود که با به قدرت نشاندن او، توانستند  نفت را ب نیا رانیدر ا صادر  همرد  تاراج برده و اجناس بنجل را به کشور 

 کنند.

چپ بود  اناتیشــاه مشــغول مبارزه با جر کهیو در حال آورده بود يرو ونیها به روحان ســتیمقابله با کمون يبرا شــاه
نقاط کشور حضور داشتند، با نبود احزاب  نیدور افتاده تر رو د دادندینفوذ خود را گسترش م يشبکه ها ونیروحان
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س سیو رجل  س میدان دار ونیروحان یا صه  ستیعر شتند. و  ا س یانقالبگ سته مردم ر و  يبه آزاد دنیکه در آن، خوا
، گرفته شدن و مبارزه با فساد گسترده در کشور بود را به کج راهه اسالم کشاندند يمشارکت در اداره کشور و به باز

و  یدانشــگاه يها طیمح دیکنترل شــدآزاد درکشــور و ســانســورکتاب و روزنامه ها و يبا نبود احزاب و روزنامه ها
فرو  یکشــور را در منجالبعرصــه وجود گذاشــتند و پا به یاســیســ يهاو شــارالتان انیروشــنفکر نما ،یعلم  افلمح

  ملت گشت. یناج ینیبا نام خم يعقب مانده او مرتجع و ستیکه پوپولبردند

نوشته شده  که  یمستندات هیکتاب بر پا نیاست. ا رانیحاکم بر ا ونیروحان اتیدر ثبت جنا یکتاب انیرانیا ینسل کش
ـــت، جان هنیحاکم برم تکارانیجنا هیو اعالن جرم  عل یدادخواه یبه نوع ـــته  با  42  یکه در ط یانیاس ـــال  گذش س

عب آرامش و سکوت استیس هزاران مخالف  ،رحمانهیب يحاکم کرده  و با  کشتار وررا  در کش یقبرستان یالنصر بالرُ
سبوعانه قتل عام  کرده شیاندو دگر يفکر ست برگ  .اند را  ست  عل یبرگ کتاب دادخوا شیاول هیا حاکم بر  یگار

 یجنگ اتیبا اتهام  جنا یهستند و گروه نترپُلیو ا یالمللنیب ییمراجع قضا بیکه بعضا تحت تعق یو حکمرانان  رانیا
ش يو عده ا  گردیتحت پ سل ک شر هیعل تیو  جنا یبخاطر ن سالم يجمهور نظام. اند بیتحت تعق تیب از جهات  یا

و گاه  یاسیجنبه س یدارد ودر برخ یموارد جنبه مذهب یاتهامات در برخ نیمختلف  متهم به نقض حقوق بشر است، ا
  . صالحه ارائه گردد يو به  دادگاه هاثبت شده  دیبا اتیجنا نیهردو. تک تک ا

 يبعد يخاموش قبل از انقالب اســت، جلد ها يو قتل ها ونیروحان افتنیقدرت  یاول کتاب  در مورد چکونگ جلد
قضات و  يو افشا اتیجنا نیعامران و دست اندر کاران ا  یو معرف  یو مرگ  هزاران قربان یکتاب شرح حال زندگ

که به  ییقضا ستمیو خارج از س افتهیسازمان  اتیکتاب از جنا نیااحکام را صادر نمودند نیاست  که ا یحکام شرع
  .داردی. پرده برم نیدر حذف  مخالف نیالت يکایامر يکتاتورهایاست از د يدیتقل ینوع

  .دینام یاسالم يجمهور اتیدائره المعارف جنا توانیم یاثر  را به نوع نیا

  حوریه قره داغی 
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  57انقالب  تاانقالب مشروطه از 

 نیا نیب یچهار نسل يفاصله بایسال فاصله است: تقر 72حدود  57مربوط به آن تا انقالب  عیاز انقالب مشروطه و وقا
و نحوه اداره  یاسیانقالب مشروطه را در ساختار س یاصل يها شهیر ستیبایم نیاست، بنابرا دو انقالب وجود داشته

 انیو سلجوق انیاز زمان غزنو یتیحاکم ستمیو س استیس مت،جستجو کرد، نحوه اداره حکو يمتماد يکشور در سالها
به قاجار و  رییبدون تغ بایبود و تقرمانده یدست نخورده باق انیگفت از زمان ساسان توانیم  یو بعد از حمله مغول وحت

  .منتقل شد يپهلو

و مردم در  باشدیمطلق دارد و بر تمام امور نظاره گر م ییمستبد بزرگ، فرمانروا ،ییحکومت ها نیواقع، در چن در
دربار  يو پاش ها ختیو عوارض، خرج ر اتیحاصله از مال يدرآمد هاو  ستندین یحق و حقوق چیه يدارا اینقش رعا

 يتا حدود زیو تجارت ن يو کشاورز ایبه رعا  يعالوه بر امور لشکر هیدر حکومت صفو د،یگردیم يو امور لشکر
بود.  افتهی يبهتر تیمردم وضع یو سطح زندگ کردیم دایو تجارت رشد پ يدر آن دوران، کشاورز شد،یتوجه م

وات، مشوق کشاورز يبه کشاورز يشاهان صفو کشاورزان بودند.  یو حام يو فالحت توجه داشتند و با احداث قَنَ
بودند. آورده يرو یصنعت يجدا شده و به کشاورز یسنت يان از کشاورزجه ران،یدر ا هیحکومت صفو انیبعد از  پا

آمریکا و قایظاهر شده بودند که با هدف قراردادن آفر یالملل نیو فرانسه در صحنه ب سیچون انگل ییو ابر قدرت ها
رفاه  يکردند. در دوران نادر برا تریو غن ینرا غ شیها، غرب و کارخانه ها نیسرزم نیو غارت منابع ا ایو استرال

تنها فکر  شود،ینم دهید یصنعت ایو  يکشاورزيبناها ریاز ساخت و ساز ز ياثر چیصورت نگرفت وه يکار یعموم
 نیشعار مامور شدند،یها، له م ییگشارکشو نیا نیسنگ يبار مالیات ها ریجامعه ز دستیبود و قشر ته یینادر جهانگشا

که دختران خود را فروخته تا قادر به پرداخت  یانیروستائ اریوچه بس ات،یمال ایبود: سر  نیا اتیمال کننده افتیدر
  .گردند اتیمال

دوران  کنینبود، ول يزمان نادر خبر نیسنگ يها اتیکشور بر قرار بود و از مالدرنسبی  یهرچند آرامش هیزند دوران
 دیو جهان جد یجهان نیدر دوران قاجار نظم نو اما .شودینم دهید یبود ودر ساختار جامعه چندان تحوالت یکوتاه
را دگرگون ساخت  يکه نه تنها کشاورز يظهور ابر قدرت ها و استعمارگران و تکنولوژ گرفت،یشکل م یصنعت
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صنعت مدرن با  کیبه  ریرا از حالت بخور و نم يکشاورزدنبال داشت و را به يانبوه محصوالت کشاورز دیبلکه تول
 يباال یسموم ضد آفات و بازده دیبود و تولباال رفته یبه زندگ دیام هايماریکرد. با غلبه علم بر ب لیبدباال ت یبازده

 کهیحال در .بودمبدل کرده سمیتالیو ظهور کاپ هیانباشت سرما يبرا یصنعت را به مکان نیکشت، ا ریز يها نیزم
آغا  تنامهیاعتنا به رفاه مردم، وص یب هیقاجار يو دولت ها شدیانجام م یکشور ما هنوز به صورت سنتدر يکشاورز

 :قرار بود نیخود قرار داده بودند، که بد يمحمد خان را سر لوحه برنامه ها

 يملک را فراغت رو ی. چون عموم اهالاسیهذا الق یو ضابط افتد و عل سیچون آسوده گردد در فکر عزل رئ تیرع«
به خود مشغول کردن  دیرا با هیگروه فروما نیدور و دراز درافتند، ا ينکنند و در فکرها نیدهد به عمال و حکام تمک

 فیدر غله و حاصل ضع ریو توف ابدیو فالحت نقصان  زراعتفارغ نگردند؛ و اال کار  يو گرفتار یتیکه از کار رع
برود. ارباب زراعت و  انیم دهد و ملک از يرو میعظ يو فسادها فتدیاز کار ب يو لشکر دیآ داریشود و قحط پد

روز به عطلت وانتظار بسر برند  کی ینباشد تا به جهت طبخ آش گید کیچنان باشد که هر ده خانه را  دیفالحت با
  ».کند ينکنند و نقصان در ملک رو یتیرع و اال

شدن و فاصله گرفتن از تسلط مذهب و  یصنعت يبود برا یشروع ایدن يبرا یدر حال ستمیقرون هفدهم تا ب خیتار
و نکبت و رنج  اهیدوران س یرانیو ا رانیا يبرا یبه ملت، ول تیشدن از رع لیوتبد يانسانها با حقوق شهروند ییآشنا

ادامه  يماریاز ب یناش ریو مُثله کردن ومرگ و م دنو چشم درآور دنیو سر بر یجمعدسته يو کشتارها یو بدبخت
 ،یخراج، خشکسال ات،یکشتار، مال،یما ثبت شده است، طاعون، وبا، قحط خیقرون در تار نیا راثیداشت. آنچه از م

  .هزاران ساله در دل خود دارد یراثیمملکت آمده عقبه و م نیدر دوران قاجار بر سر ا و فقر بود. آنچه یورشکستگ

حکمران  لهیقب ایو  لیا کی سیاست که به ناگهان رئ لیو قبا نانیما محصول حکومت و اقتدار چادرنش یماندگ عقب
بود. بلکه بر عکس  يشهر یزندگ کی يها یدگیچیو نه وارد به پ دانستیم يکه نه علم کشور دار گرددیکشور م

 ریو باچماق و شمش شدیکشور م کی تیداسکان دار ه لهیقب سیرئ کی ایکدخدا و  کیبا تجربه و شعور  یشخص
  .کردیقدرت را سر کوب م انیمدع شیهايالهیهم قب
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با  هیصفو ،يمرکز يایترك آس لیبا کمک قبا انیخوارزمشاهو  انیو سلجوق انیمغول، غزنو لیبا کمک قبا مغوالن
 يقاجار سکاندار لیا تیبا حما هیو قاجار هایاریبا کمک بخت هیافشار، زند فهیطا یشاهسون، نادر با همراه لیکمک قبا

 دانستند،یم ینینشنه آداب و رسوم شهرو  داشتند يو کشور دار استینه علم س نهایا .کشور را به عهده گرفتند تیهدا
به شهرها و  ورشیو گله دار بودند که با  نیچادر نش ینداشتند، بلکه مشت یآشنائ يبا صنعت و کشاورز قتیدرحق
و اندوخته  اتیوران، تجرب شهیپ و و با کشتن صنعتگران گذراندند یروزگار م ینیشهر نش يتمدن و دستاوردها بیتخر

از صنعتگران را نابود کرده و  ینسل افتاد،یاتفاق م یو گاه کردندیآنان را نابود م  یمال يو پشتوانه ها یعلم يها
موضوع که  نیاز هفتاد هزار نفر را در اصفهان کُشت و با توجه به ا شیلنگ ب موری. ترساندندیمردم را به نقطه صفر م

نسل صنعتگر را به همراه  کیکامل  ينابود یعنیکُشتار  نیاز صنف صنعت گران بودند، ا شتریب يشهر عمردم جوام
 کایقاره آمر دانستینم یحت شاهیناپلئون بناپارت هم زمان بود. فتحعل یبا حکمران  رانیدر ا شاهیفتحعل حکومت .داشت

سر در  کایدر قاره آمر نیکره زم گریرا بکَنَند از طرف د نیمتر زم 200اگر  کردیجهان قرار دارد و فکر م يدر کجا
  .ورندآ یم

 دیرا با يدوران پهلو 57بردن به انقالب  یپ يکرد و برا یدوران قاجار را بررس دیبردن به انقالب مشروطه با یپ يبرا
 ریتحت تاث ،یو قحط یخشکسال نیو همچن دیف بودن در تولیدر دوران قاجار عالوه بر ضع ينمود، کشاورز یحالج

بودند  اكیچون پنبه و تر ؛یمحصوالت دیبه دنبال تول ندگانکن دیتول رفت،یبه انحطاط م یو بازار جهان هینفوذ روس
  .کردندیصادر م هیخود را به روس داتیآنها تول کرد،یرا دوا نم يمردم درد يبرا باشد و داشته یکه جنبه صادرات

حد  یب نیقدرت مستبد رایبکنند، ز يکارتوانستندیها هم نمریکب ریکه ضد توسعه بود، ام هیقاجار یاسیسساختار  در
 .کنندینم تیکه از قانون تبعم، شاهزادگان و آقا زادگان هستندشاه خوب ه کیومرز است و در زمان حکومت 

 انیرانیبود بر ا يتلنگر هیاز روس ینظام نیقاجاریه است، شکست سنگ راثیجوابگو از م ریحد وحصر و غ یب قدرت
به  رانیدر ا یتجدد خواه انیخود گردند آغاز جر یشوند و دنبال علت عقب ماندگ داریکه از خواب چند صد ساله ب

از  یبعض يتزار هیاز روس رانی. شکست اگرددیم ازب یغرب دیجد تیبا مدن رانیو برخورد ا يالدیم 19سده  لیاوا
 نیواداشت. در صدر ا ییجوآگاه ساخت و به چاره رانیا یو فرسودگ یغرب دیجد تیرا به عمق مدن رانیدولتمردان ا

 رزایو پسر او م یقائم مقام فراهان یسیع رزایاو، م يو وزرا شاهیفتحعل عهدیالسلطنه ول بینا رزایدولتمردان عباس م
و اقتدار غرب و  یدرك و فهم راز ترق یدر پ يدولتمردان به طور جد نیقرار داشتند. ا یقائم مقام فراهان بوالقاسما
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 گریو د هیتوان مقاومت در برابر تجاوزات روس شیو افزا رانیجبران ضعف ا يبودند و برا رانیانحطاط و ضعف ا
بناپارت که  ناپلئون ندهیآوردند. ژوبر نما يرو دیمتجاوز به اصالحِ ارتش و اخذ و ارتباط علوم و فنون جد يقدرت ها

فهم راز  يبرا يو تالش و ییبه علوم و فنون اروپا رزایفراوان عباس م اقیآمده بود از اشت رانیبه ا يالدیم 1806در 
که شما  یتقدر نیا دانمینم«.. پرسش کرده بود:  ياز و رزایگزارش داده است. عباس م انییاروپا يرومندیو ن یترق

و ثروت  يزیو حاصلخ تیمگر جمع ست؟یشما چ یو موجب ضعف ما و ترق ستیرا بر ما مسلط کرده چ هاییاروپا
در سر ما کمتر از  دشیمف راتیتابد، تاث یبه شما به ما م دنیآفتاب که قبل از رس ایاز اروپا کمتر است؟  نیمشرق زم

؟ گمان دهد ياست، خواسته شما را بر ما برتر کسانی مذرات عال عیکه مرحمتش بر جم ییخدا ایسر شماست؟ 
  م؟ینما اریرا هش انیرانیبکنم که ا دیحرف بزن! بگو من چه با ی. اجنبکنمینم

  :دیگویفرانسه در تهران م ریژوبر، سف يآمد به رزایعباس م باز

هستم.  یگمان مکن که من مرد خوشبخت یول ،ینیبیو خرگاه را م مهیخ نیدربار و ا نیارتش و ا نیتو ا گانه،یمرد ب يا
در برابر  ایدر نیهمچون موج خشمگ میهايمن و دالور يهاخوشبخت باشم. افسوس تمام کوشش توانمیچگونه م

 شیخو یمن خود از ناتوان یول ند،یستایفتوحات مرا م ماست. مرداستوار، در برابر سپاه روس شکست خورده ياصخره
ام گرفته یام؟ چه انتقامرا تصرف کرده يام؟ چه شهرام که مورد احترام جنگاوران غرب واقع شدهآگاهم. چه کرده

ام که دانسته نیدارم و همچن یاند؟ از شهرت فتوحات ارتش فرانسه آگهما دست انداخته يهانیکه بر سرزم یاز کسان
 يهاتمام دسته ییمشت سرباز اروپا کی همه نیا . باستین هودهیمقاومت ب کیجز  انیها در برابر فرانسوشجاعت روس

  .کنندیم دتهدی را ما خود یتازه  يهايشرویمواجه ساخته و با پ یا با ناکامسپاه مر

شما و ضعف ثابت ما کدام است؟  شرفتیپ لیاست. دالاندازه از ما برتر ساخته نیاست که شما را تا ا یچه قدرت آن
 ییما گو کهیصورت . دردیدانیرا م یانسان لوسای یکارانداختن همه شدن، هنر به روزیشما هنر حکومت کردن، هنر پ

سکونت و  تیقابل ای. آمیشیندیخود ب یندهآی یدرباره زورو به  میور باشکه در منجالب جهل غوطه میامحکوم شده
از آن که به شما برسد  شپی که آفتاب یشما کمتر است؟ اشعه ياز اروپا نیمشرق زم يخاك و توانگر يبارور

 يهاکه بخشش دهشیکین دگاریآفر ایاز ماست؟ آ کوکارترینسبت به شما ن ایآ گذرد،یکشور ما م ينخست از رو
به من بگو  گانهیب يا .ندارم ياعتقاد نیکند؟ من که چن یاز ما همراه شیاست که به شما بکند خواستهیگوناگون م
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از تختش  نیاز ا شیپ یتزار مسکو که کم نیمانند ا دیمن هم با ایآ .بدهم انیرانیبه ا يابکنم تا جان تازه دیکه چه با
بهتر آن است که  ایدستگاه پوچ ثروت دست بکشم؟  نیو تمام ا رانیشما را تماشا کند از ا يتا شهرها آمدیم نییپا

  .اموزمیشاهزاده است از او ب کی یستهیو با ستهیجستجو کنم و هرچه را که شا يمرد خردمند

 ي)، دو تن را برا یبزرگ قائم مقام (پدر قائم مقام فراهان رزایم یهیبه توص رزایعباس م ،يدیخورش 1190سال  در
 یالسلطنه و حاج بیدستگاه نا یباشدو تن محمدکاظم فرزند نقاش نیبه انگلستان فرستاد، ا یو پزشک یآموختن نقاش

ن به لندن فرستاده شدند. درسال  انگلستا رمختاریکه به همراه وز ندبود رزایاز سرداران درگذشته عباس م یکیبابا  فرزند 
 یصالح کازرون رزایافراد عبارت بودند از: م نیبه انگلستان فرستاد، ا یپنج تن را به همراه کلنل دارس رزا،یعباس م 1194

 رزایم -) یطب (پزشک ياجعفر بر دیس رزایم -) نیو الت یسیانگل ،ي(فرانسو یخارج يزبانها يریادگی يبرا ،يرازیش
  .به انگلستان فرستاده شدند يساز دیقفل و کل يساز براچخماق یاستاد محمدعل -توپخانه  یمهندس يرضا برا

شوندگان، به خارج ناچار به گذراندن  اعزام گریساخته شد و د ریکب رامی کوشش به دارالفنون یمدرسه 1230سال  در
  .انجام دهند رانیرا تا حد متوسطه در ا التشانیتحص توانستندیدر خارج نبودند و م لیتحص یهیاول يهادوره

، تا سال بودند کردند لیآموختگان دارالفنون  بودند) تا مدارج باال تحصدانش شترشانیتن (که ب 42که  1237سال  از
 یو نگرانآن استبداد ناصرالدین شاه  لیکه دلبه خارج فرستاده نشد یعال التیتحص يبرا یدولت کس ياز سو 1290

مردم از المذهب شدن و افکار  ینگران نیگشتند و همچنیکه از فرنگ بازمبود یکسانی خواهانهياز افکار آزاد يو
 یضعف دولت و نابسامان لی) هم به دل1285تا  1275(  شاهنمظفرالدی یاز فرنگ برگشتگان بود. در دوره يمابانهیفرنگ

) و احساس 1285-6انقالب مشروطه  ( یدر پ نکهینگرفت تا ا صورت عملی خارج به دانشجو فرستادني هاوضاع دربار
با  انیرانیا یآشنائدولت به خارج فرستاده شدند. ياز سو لیتحص يبرا يافراد 1290به تحول در کشور، در سال  ازین

از  یتجدد خواه يگشته و زمزمه ها انیرانیا يداریشاه وحشت داشت باعث ب نیکه ناصرالدهمانطور ییافکار اروپا
  .غاز شدآزمان  آن

کردن دانست که در آزاد یرضا کرمان رزایشاه به دست م نیبا کشته شدن ناصر الد توانیرا م انیرانیا يداریب آغاز
پادشاه  نیکه ا یبود، در زمان تیاهم ياز چند جهت دارا يناصر دوره .داشت ییبسزا تیاهم یبندگ دیاز ق رانیملت ا

 يرینظ یب شرفتیو پ یبود و ملل در حال ترقاز عالم را روشن کرده یقسمت يبود نور آزادکار مستبد و خودخواه بر سر
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فرانسه بود.  ریانقالب کب کرد،یدرجهان را بازگو م شرفتیرا باز کرد و پ رانیمردم ا دیکه د ياز موارد یکیبودند. مثال 
ملل از خواب غفلت و  يداریجهان دانست که در ب یو اجتماع یاسیحوادث س نیاز مهمتر دیفرانسه را با ریانقالب کب

 نیباال تر تیو حقوق حقه بشر ياستبداد و بدست آوردن آزاد ،یو نجات اقوام از بندگ دادگرانیکردن کاخ ب رانیو
که در آن برهه از زمان  یاز عوامل خارج گرید یکیبود.  تیانسان ریانقالب کب نیا هی. پاترا دارا اس ایدن خیمقام تار

در قرن شانزدهم  يگری( ژاپن ) بود و د ییایذار بود، تحوالت در کشور آسگریوجود آمد بعدا در انقالب مشروطه تاثب
 ياریبس يها شرفتیبه پ 19، 18، 17 رنپس از رنسانس در ق  ییاروپا يکشورهادر اروپا بود و یآغاز انقالب صنعت

به دنبال  رانیفکر انداخت که آنها هم در ا نیآنها را به ا کشورها نیدر ا انیرانیاز ا یینائل شدند، وجود چهره ها
 يدر خارج از کشور بودند و مسافرتها یگردد، که جمع یشاه باز م یبه دوران فتحعل انیجر نیباشند. آغاز ا شرفتیپ

 التیکه با تحص يافراد ایو  کردندیمنتشر م گرید يکشورهادر یکه به فارس ییکه به خارج داشتند و روزنامه ها
  .موثر بودند اریبس رانیو تحول در ا دیفکر جد جادیدر ا نهایکرده بودند، همه ا دایپ ییآشنا دیجد

برساند. سلطنت  یبا اندك کوشش ملت خود را به شاهراه ترق توانستیبا اراده و عزم بود و م يشاه مرد نیناصر الد
کار باشد و  شرفتیعوامل پ نیاز بزرگتر یکی توانستیت مبودن سلطن یطوالن نی) سال دوام داشت که ا50(  يو

ملت  یو عقب ماندگ یعامل بدبخت نیبزرگتر توانیرا م بدپادشاه مست نیبهبود وضع مملکت بردارند. ا يبرا ییقدم ها
را  يدادگریاز استبداد و ب يواری) ساله حکومت خود د 50(  ةدر دور يو رایاز کاروان تمدن جهان دانست. ز رانیا

  .و مردمانش گرفت رانیرا از ا یو اجازه ترق دیدور مملکت کش

صدر  ۀ. ق ) در مدرسيهجر 1325که در چهاردهم شوال (  معروفش ياز خطابه ها یکیهم در  نیالمتکلم ملک
  :دیگویم نیچن تیقبل از مشروط رانیا تیوضع ةکرد دربار رادیتهران ا

و استبداد جسم و  يدادگریکه تمام فشار دستگاه ب یاست، مردمان نیما ا يدیناام هیما نیو باال تر یبدبخت نیبزرگتر "
آنها  یاست و حتخود وادار کرده يخود در آورده و به خدمتگذار اریآنها را در اخت مانیجان، عقل و خرد، روح و ا

به دست  يه با ما که براآن ک يساخته و به جا بینص یزندگان ب يایامز عیبشر محروم نمود و از جم یۀرا از حقوق اول
بخشند، آلت دست  ییرها دادگرانیبار ظلم و ب ریکنند و خود را از ز ياری میکنیآوردن حقوق حقه آنها کوشش م
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 تیو هدا وقانو مش تازندیستمکار به رستگار کنندگان خود م نیجبار و ظالم نیمستبد دیهمان طبقه ظالمه شد و به تقل
  ."دانندیکنندگان خود را بدخواه م

  :دیگو یم نینمود چن رادیکه در مسجد شاه تهران ا شیهایاز سخنران یکیهم در  نیجمال الد دیس

و سعادت  یخوشبخت يمحال است رو دیدانیرحم را آقا و سرور خود م یب نیمستبد نیکه شما ا یمردم تا زمان يا "
  ".دیشو لیتمدن نا هیو به مدارج عال دینیرا بب

 ییاهللا و مردم هم به عنوان بنده او بودند. در دوره استبداد مسافرت به کشورهاشاه به عنوان ظل ،قبل از مشروطه دورهدر
 رانیکه مردم ا دادیبودند، ممنوع بود، دولت اجازه نم يکه جمهور ییبودند مخصوصا آنها یحکومت مل يکه دارا

راه و ندانستن زبان  يبه مشامشان برسد، به عالوه دور يآزاداز تمدن و  ییخارج ارتباط برقرار کنند و بو يایبا دن
مشرق  يوارد کشورها یرانیبود، اگر هم اجدا کرده یمشرق يایرا از دن انیرانیمسافرت، ا يالزمه برا لیفقدان وسا

 يداستانها گشتیباز م یکه وقت شد؛یآن ملل م يمعنو ،يماد اتیو مجذوب ترق طیشرا فتهیچنان ش گشت،یم
  .دیرسیقابل قبول به نظر م ریکه غ کردیشنوندگان بازگو م يبرا يشگفت آور

 تیرا تقو گریدو همد نیکه ا ؛رو بودروبه یبا دو مشکل اساس يبه توسعه و نوساز دنیدوره قاجار در راه رس رانیا
بود که با توجه به حفظ منافع خود، از هرگونه  رانیدر ا گانهیب يوجود و حضور کشورها یمشکل اساس کی: کردندیم

حاکمه  أتیه گر،ید یبودند. مشکل اساس هیقاجار لیا یمیکهنه و قد ستمیس یو حام کردندیم يریجلوگ ينوآور
مملکت قائل نبودند.  یخود نسبت به آبادان يبرا یچندان فهیو وظ فیخاندان قاجار بودند که اساساً تکل یعنیبود،  رانیا

در سر  ار رانیا یبودند و نه دغدغه تحوالت اجتماع یاسیس راتییخواهان تغو يقاجارها نه در فکر اصالحات اقتصاد
آنها صرفاً در  فیکه تمام وظابود ییساده و ابتدا اریبس يا. رابطه آنان با گوشه و کنار مملکت رابطهپروراندندیم

  .شدیه مخالص يدیو عا اتیمال افتیدر

و  اتیدر مورد آن خطه از مملکت نداشتند. اگر مال یچندان ینگرانبود، قاجارها، دل ریدرآمد سراز يادر منطقه اگر
 شکاریپ ای رازیش يحاکم اصفهان، فرمانروا ایخراسان  یچندان مهم نبود که وال گرید شد،یواصل م اتیوال يدرآمدها

 یتیاند، مردم در چه وضعنرسانده ایکدام اقدامات را به ثمر رسانده  ای دانها را برداشتهاند، کدام گامکرمان چه کرده
که  تیواقع نیدر مورد ا شاهیها چگونه است؟ ژوبر در سفرنامه خود در زمان فتحعلوضع جاده ای برندیبه سر م
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 ساتیتأس ارهاما درب«نوشته است:  کند،یخود احساس نم يم برادر قبال خدمت به مرد يافهیحکومت اساساً وظ
 جهیو در نت باشدیها مها اغلب به عهده شهرستانآن نهیها هزها و پلها، قناتها، مسجدها، قلعهمانند مدرسه یهمگان

خود و  ژهیسود و يندارند خواه برا يگرید شهیاند اندوزندی. حکام جز آنکه مال بشودیم يها نگهداراز آن يبدجور
  .باشد بزرگان يدکردن آزمن یراض يخواه برا

آن را به شمش،  ماندهیو باق يمخارج ضرور يمگر برا شدیخارج نم یپول شد،یم زیکه به خزانه شاه وار یمبالغ از«
جا جابه شامدهایها را هنگام پآن شدیبودند و م اریارزش بس يکه دارا کردندیم لیتبد ییایبها و اشگران يهاسنگ

و نظم و  یشیو اقتصاد، دانش، اداره کردن، دوراند شودینم فتهمستبد هرگز نفع مردم در نظر گر يکرد. در کشورها
  » .باشدیآنان ناشناس م يندارد؛ چون موضوع برا یدر آن کشورها مفهوم بیترت

 یشخص لیخود و به م يارادهکه با  تگرفیم يسلطنت جا کهیبر ار يبا زور و قلدر ایبر طبق اصل وراثت و  يمرد
منفور بود  د،یپسندیبود و آنچه را او نم دهیپسند د،یپسندیو آنچه را او م کردیبر مردم حکومت م ینفسان التیو تما
  که سلطان بپسندد هنر است) بی(هر ع

نبودند،  اطالعیاو از نوع حکومت مشروطه ب انیو دربار رزایمکه عباس دیآیبرم نیعهد قاجار چن خیمتن توار از
 شاه،یبه حضور فتحعل یسرگور اوزل يهایابیاز شرف یکیبود. در  افتهی یولو به طور مبهم، از آن آگاه ز،ین شاهیفتحعل

محدود و  ییقدرت نامحدود و مطلقه خود را با توانا رانیشاه ا ایومشاجره گ نیرخ داد. در ا ياآن دو مشاجره نیب
 نیکه داستان مشاجره را در ب یکرد و خود را برتر از او شمرد. سرگور اوزل سهیمشروط پادشاه انگلستان مقا

 تهزامضحک و قابل اس اناتیب یشاه بعض«نوشته است:  نیچن شاهیخود ذکر کرده در مورد سخنان فتحعل يهاادداشتی
  ».نمودیم بیان مشروطه و محدود، يهادرباب سلطنت

جامعه آبستن حوادث  شاه،نیمظفرالد دنیشدن مستبد بزرگ و به حکومت رس دیشاه وناپد نیکُشته شدن ناصرالد با
اوقاتش   شترینداشت و ب یاطالع يو کشوردار استیبود که از س ینفس و کودك صفت کیمرد ن شاهنیبود، مظفرالد

بنام  يبود و از رعد و برق وحشت داشت. آخوند یفخرا دایشد گذشت،یبا غالمان وخواجه ها م يباز ایدر حرمسرا و 
  .داد یرا پناهگاه شاه قرار م شیدر همه جا همراه او بود وعبا ینیبحر دیس
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  استدرگذشته رانیکه در ا رانیپادشاه ا نیآخر،قاجار  شاهنیمظفرالد
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  شاه نیالدناصر) ، نفر وسط : (سید بحرینی حسین بحرینیسمت راست : سید 

  

رو به وخامت نهاد و با مرگ شاه اوضاع  جیبه تدر رانیشاه قاجار، اوضاع ا نیالدحکومت ناصر یانیپا يسالها در
 یبود و دست کم مدت میو مال ماریب يفرد دیشدن پدر به سلطنت رسشاه که پس از کشته نیالدتر شد. مظفرآشفته

را به  الدولهنیرا که مورد تنفر عامه بود برکنار و ام السلطاننیام يداشت. و یطلبانه آمادگافکار اصالح رشیپذ يبرا
تازه وارد که  انیمکرر دربار یمال يبرآوردن خواستها رپد يپرداخت حقوق حرمسرا ياو منصوب کرد او برا يجا

 یولداشت.  ازیاروپا به پول فراوان ن یآب معدن يهابه چشمه »یدرمان«بودند و سفر  یفرصت نیسالها متنظر چن
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 السلطاننیام گریرا برکنار و بار د الدولهنیسبب شاه ام نیکند. بد افتیدر سیاز انگل يدیصدراعظم نتوانست وام جد
تعهد کرد تمام  رانیدو وام بزرگ از روسها گرفت. در وام نخست، ا السلطان،نیانتخاب کرد، ام یرا به صدراعظم

. در برابر وام دوم، ردیوام نگ یکسروسها، از تیجلب رضا ونپس، بد نیخود را به انگلستان بپردازد و از ا یبده
معاهده  کی يامضا هروسها ب ن،یمند ساخت. افزون بر ابهره ياعمده ياقتصاد ازاتیروسها را از امت السلطاننیام

روس  یبر اقالم واردات دیبه امضا رس يالدیم1902 معاهده که سرانجام در  نی. براساس اکردندیم يپافشار یگمرک
 يوامها فرد نیتضم يبسته شد. روسها برا یگمرک يکاالها يارزش کاال که مرسوم زمان بود، برا %5کمتر از  ياتعرفه

بر  هایکیانتخاب کرده بودند با تسلط بلژ رانیگمرك ا سیداشت به عنوان رئ لیرا که به آنها تما "نوز"به نام  یکیبلژ
 یفراوان اتیشکا داشتند،یدر مقابل تجار روسها روا م یرانیبازرگانان ا وردکه آنها در م یضیعتب لیبه دل رانیگمرك ا

اه ــدر سه سفر شم 1900-1907 يالهاــدر س شتریاز گمرك ب ید ناشــدو وام و درآم نی. ادیرسیم یرانیاز بازرگانان ا
 گانگانیاز سلطه ب يشنودناخ تیموقع نیرو به وخامت نهاد. در ا شیاز پ شیب ياقتصاد طیو شرا دیگرد نهیبه اروپا هز

فشار قرار داد.  ریو وجود مشکل نان در کشور، دولت را ز یفقر، ناامن ،یعدالتینفوذ روسها، ب شیبر گمرك، افزا
 یبانیو پشت يبا نفوذ رهبر یچند روحان يدر هر شهر از سو انهایمرحله از اعتراضها به بهانه نان شروع شد. عص نیاول
فشار مخالفان  جیجلب کرد به تدر زینجف را ن يعلما تیاعتراضها، حما نیشهرها از ا زرگب انیروحان تی. حماشدیم

بود،  افتهیاتابک دست  یعنیلقب  نیکه اکنون به باالتر السلطاننیام يم به استعفا1903و سرانجام در سال  افتی یفزون
 يهاانجمن لی. همزمان با تشکافتین انیپا هایتیرا به عنوان صدراعظم انتخاب کرد. اما نارضا الدولهنیشاه ع دیانجام
 دیرسیدر خارج از کشور به چاپ م یبه زبان فارس یی کههانامهپخش شب زیمخالفان خصوصاً در تهران و تبر یمخف

 هیبه مردم جسارت و روح هیدر روس یاز ژاپن و وقوع تحوالت انقالب هیزمان شکست روس نی. در اافتیگسترش 
 يروزیمشاهده پ یول کنندیم تیاز حکومت قاجار حما خود حفظ منافع يکه روسها برا دانستندیم انیرانی. ادیبخش

و وقوع تحوالت  یبدون قانون اساس ییاروپاکریقدرت غول پ کیبر  یقانون اساس يدارا ییایکشور کوچک آس کی
  .ختیترس آنها را از مقابله با روسها فرو ر هیدر روس یانقالب

 گریعوامل د یاز ژاپن و برخ هیو مشکالت گمرك، شکست روس الدولهنیع یو صدراعظم السلطاننیام ياستعفا
  .نهضت شد نیسبب آغاز ا

  :ندر افروختن آتش خشم مردم مؤثر بوددر ب زیري ه، دو واقعموجود حوادث نیمهمتراز 
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  .شد انیکه سبب بسته شدن بازار و تجمع مردم در حضور روحان یلباس روحان دنینوز در پوش زیآم نیتوه رفتار-1

و ژاپن  هیچوب و فلک کردن دو بازرگان به جرم گران فروختن شکر البته دو بازرگان اصرار داشتند که جنگ روس-2
در مقابل  الدولهنیدند. لجاجت عحوادث لب به اعتراض گشو نیشکر شده است. مردم  در برابر ا متیسبب باال رفتن ق

بار حکومت  نیاول ي) در آنجا براي. (مهاجرت صغردیانجام میعبدالعظ تاعتراضها، به مهاجرت علما به حرم حضر
  .مردم سخن گفتند يروز رهیکارگزاران حکومت و تآشکارا مورد انتقاد قرار گرفت و سخنرانان دربارة ستم

 سیرئ یکینوز بلژ يعدالتخانه برکنار سیتأس انیفشار قراردادند. روحان ریعلما ز عیسر بازگرداندن يدولت را برا مردم
. به رفتیخواست علما را پذ ریمردم، دولت ناگز يبا پافشار .شمردند شیرا شرط بازگشت خو الدولهنیگمرك و ع

 يحکومت به تعهداتش سبب گسترش اعتراضها يبنديمردم و عدم پا هیعل یدنبال آن خشونت کارگزاران دولت
 دهیمردم تهران در مسجد جامع با حمله سربازان به خاك و خون کش زیتجمع اعتراض آم ب،یترت نیبد .شد یمردم
بودند به  مناكیب شیکه بر جان خو زیاز علما ن یمساله به قم مهاجرت کردند. گروه نیعلما در واکنش به ا ،شد

  .انقالب مشروطه است کیو تار موماز نقاط مذ گانهیماهه در سفارت ب کیتحصن  نیپناه بردند. ا سیسفارت انگل

حکومت  يکه مردم عالوه بر عدالتخانه، خواهان محدود کردن قدرت شاه و برقرارماهه بود کیتحصن  نیا در
بر عزل  یخواسته مردم مبن زیمشروطه و حکومت قانون شدند. با ادامه اعتراضات مردم و با دو مهاجرت روحانیون ن

کردند و  الدولهنیع يشاه را مجبور به برکنار  یمل يمجلس شورا سیتأس شه،یمردم با اند نیشد و همچن الدولهنیع
  .مجلس موافقت کرد سیشاه با تأس تاینها

 نیهـ .ش برگزار شد و نخست 1285 وریشاه انتخابات مجلس در شهر لۀیآن بوس ينظامنامه انتخابات و امضا هیاز ته پس
منتخب واگذار  يتهیرابه کم یمجلس نوشتن قانون اساس نیا افتی شیمجلس مشروطه در مهر ماه همان سال گشا

شاه رساند.  يفراهم آورد و به امضا یو فرانسه قانون کیبلژ یاساس نیاز قوان يریگبه سرعت با بهره تهیکم نیکرد. ا
زمان، اهداف و  نیا در .دیشاه به سلطنت رس یدرگذشت ومحمد عل یقانون اساس يامضا بعد از یاندک ماریشاه ب

را مورد حمله  ینوظهور اعتقادات عقب مانده مذهب يهااز روزنامه ی. بعضشدیمختلف آشکار م يجناحها تیماه
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تحرکات،  نیبا ا ییارویبه منظور رو ينور اهللافضلخیش يتهران به رهبر ونیاز روحان یگروه دادند،یقرار م
  .خواستار مشروطه مشروعه شدند میبا تجمع در حرم حضرت عبدالعظ وخواهان را به باد انتقاد گرفتند مشروطه

متمم که در آن حق نظارت پنج  نی. ادیشاه رس يشد و به امضا نیتدو یشاه متمم قانون اساس یزمان محمد عل در
شاه  یشکل گرفت. محمد عل ياهللا نورفضل خیمانند ش یانیاصرار روحاندر نظر گرفته شده بود. به  نیمجتهد بر قوان

در کنار او قرار داشت. حمله به  یبه عنوان حام زین هیبهانه بود و دولت روس یبا مشروطه خواهان در پ ییارویرو يبرا
ماه  ریشاه نهاد. او در دوم ت اریدر اخت یمناسب يبهانه، اندرخان آن را نقشه دربار شمردهاز مو یکالسکه شاه که برخ

 زیهمه چ ظاهرها فرمان حمله به مجلس را صادر کرد. هر چند در قزاق یفرمانده روس اخوفیل شنهادیهـ .ش به پ 1287
 يو ستارخان و باقرخان به فتح تهران و برکنار ياریو بخت النیسرانجام تالش مجاهدان گ یبه سود شاه تمام شد ول

  .دیاش انجامفرزند دوازده ساله دنیدرت رسشاه و به ق یمحمد عل

آنها که  اندازهیدر جنوب کشور و مداخالت ب هایسیاز آن، افول مشروطه آغاز شد حضور روسها در شمال و انگل پس
طلبان، مجدد فرصت افتنیقدرت  الدوله،نی. اعتماد به مخالفان مشروطه مانند عشدیم يموجب ضعف قدرت مرکز

مردم  شتیو مع تیامن نیدولت در تأم تیموفق عدم ع،یوس يهایاول، قحط یآغاز جنگ جهان ،یمیخانها و اشراف قد
  ظهور دوباره استبداد فراهم ساخت . يرا برا نهیملت، زم ریفراگ يو ناخشنود
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 دولت احمد شاه

انتخاب شد. خلع پدرش  يتعهدیو با آغاز سلطنت پدرش به وال شاهنیاحمدشاه پس از درگذشت پدربزرگش مظفرالد
 يانفاق برا نیشدند. ا دیتبع رانیشاه و ملکه جهان از ا دیبود  و همراه با تهد زیرآمیتحق يابه گونه شاهیمحمدعل

بود که تهران را فتح  یخواهانکه متشکل از مشروطه یعالمجلس  شاه،یتلخ بود. پس از خلع محمدعل اریاحمدشاه بس
شده  لیکه به او تحم یبه سلطنت ياعالقه يو یاحمدشاه را به سلطنت انتخاب کردند، ولوشاه را خلع نموده بودند، 

که  کردیرا متهم م یو سپهدار تنکابن ياریسردار اسعد بخت شتریو ب دانستیم يآن را ظاهر رایبود، نداشت، ز
 توانستیمشروطه، نم یاساس نیسلطنت کنند؛ چون احمدشاه بر اساس قوان شیبه نام او و به کام خو خواهندیم

 لیاحمدشاه، بزرگ ا السلطنهبینا نیانتخاب شد. اول السلطنهبینا يو يبرا لیدل نیبه هم ردیسلطنت را به عهده بگ
احمدشاه  تیدر ترب یکه نقش مهمگوزلو بود قره رالملکناص السلطنهبینا نیعضدالملک بود. دوم رضاخانیقاجار عل

 .داشت

اول مصادف بود.  یسلطنتش همزمان با جنگ جهان یو قانون یکرد و اما آغاز رسم يج گذارتا 1293 ریدر ت احمدشاه
و به دنبال  يدیخورش 1297را صادر کرد. احمدشاه در سال  رانیدولت ا یطرفیرخداد، احمدشاه فرمان ب نیبا وقوع ا

الدوله را به وثوق 1297مرداد  16در و  عزل کرد يریوزسترا از نخ ياریالسلطنه بختاول، صمصام یجنگ جهان انیپا
 .انتخاب نمود ییالوزرا استیر

 تهیحرکت کم زیدر کاشان و ن یکاش نیحس بیرا در کشور برقرار کند. غائله نا ینسب تیتوانست امن الدولهوثوق
ولت با د 1919الدوله قرارداد وثوق يریالدوله سرکوب شدند. در عصر نخست وزوثوق لهیمجازات در تهران به وس
دانستند؛ اما  رانیآن را مخالف استقالل ا یشد و برخ مواجه ياگسترده يقرارداد با انتقادها نیانگلستان منعقد شد که ا

با  کردیکه تالش م نیدانست، ضمن ا رانیا یارض تیقرارداد را در جهت حفظ استقالل و تمام نیالدوله اوثوق
 ارداد. اما احمدشاه از قرردیقفقاز و کردستان عراق را بازپس بگ يهانیسرزم یبرخ سیبا دولت انگل یاستفاده از دوست

قرارداد منجر شد. محمد تقی بهار درباره  افتنین قیبه توف یمردم يموضوع به همراه مخالفت ها نینکرد و هم تیحما
پادشاه  افتیمجلس ض(احمدشاه) در  رانیکه بنا بود شاه ا یتوسط احمدشاه مینویسد: ((وقت 1919امضا نکردن قرارداد
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منعقد ساخته بود صحبت کند ... پس از آن که صورت نطق پادشاه  راآن  سیکه انگل 1919انگلستان در باب قرارداد 
که پول  یشود شاه از حسن قبول آن سرباز زد و گفت: کسان هیته یشاه آوردند و قرار شد که جواب يانگلستان را برا

با نخواهم کرد!... همان شب ناصر الملک به شاه گفته بود:  قیکنند ( وثوق الدوله )، من هرگز تصد قیاند تصدگرفته
 نیکنم بهتر است تا در چن یکلم فروش سیپاسخ داده بود که: اگر در سو زی! شاه نيکرد عیکار خودت را ضااین 

 پادشاه باشم!)) یمملکت

و گرم  عیسفر، احمدشاه در انگلستان مورد استقبال وس نیکرد. در ا ییسفر اروپا کیاحمدشاه را رهسپار  الدولهوثوق
الدوله را قبول کرد. احمدشاه سپس وثوق ياستعفا 1299 ریقرار گرفت؛ احمدشاه پس از بازگشت به تهران در ت

 .انتخاب کرد تدول استی) را به رایرنی(حسن پ رالدولهیخان مش رزاحسنیم

ارتباط برقرار کند و با اعزام مشاورالممالک  هیبا روس یو سپهدار رشت رالدولهیمش يهاکوشش کرد در دولت شاه
و  روزهیکه هم قصبه ف يارا فراهم کرد؛ عهدنامه 1921 يو شورو رانیانعقاد قرارداد ا يهانهیبه مسکو زم يانصار

 ياحمدشاه در برابر کودتا 1299را لغو کرد. در سوم اسفند  ونیتوالسیبازگرداند و هم کاپ رانیآشوراده را به ا رهیجز
انتخاب کند.  ییالوزرا استیرا به ر ییطباطبا نیاءالدیض دیقرار گرفت و مجبور شد س رپنجیو رضاخان م اءیدضیس

 ییالوزرا استیالسلطنه را به   رشد و سپس قوام اءیدضیبا کمک رضاخان موفق به عزل س 1300احمدشاه در خرداد 
 ياز سو رالدولهیآخر مش نهیو کاب الممالکیدوم قوام، مستوف نهیکاب رالدوله،یقوام، مش يهاهنیمنصوب کرد. متعاقباً کاب

 رالدولهیمش نهیبا سقوط کاب یبازگشت، ول رانیکوتاه هم به اروپا داشت و به ا يکار آمدند. شاه سفر ياحمدشاه رو
جنگ بود، به  ریمدت وز نیدر همه ااش، رضاخان سردارسپه را که یقلب لیرغم ممجبور شد به 1302در آبان 

سفر در واقع  نیرا به مقصد فرانسه ترك کرد. ا رانیا 1302درنگ در همان آبان  یانتخاب کند و ب يریوزنخست
 تیبا حما یعزل کرد، ول ییالوزرا استیرضاخان را از ر 1303 نیاحمدشاه بود. احمدشاه فرورد دیبر تبع يآغاز

شورش خزعل در خوزستان  1303و مهر  وریکند. در شهر ریوزرضاخان را نخست گرینکردن مجلس مجبور شد بار د
در نهم  يهر روبه  .از خزعل متهم کرد تیشورش خزعل، احمدشاه را به حما يماجرا انیرخ داد. رضاخان در جر

 .منقرض اعالم شد هیخلع و سلسله قاجار یاحمدشاه از پادشاه یمل يمجلس شورا يسرانجام با را 1304آبان 

را اعالم  هیبه نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجار یمل يشرح بود: مجلس شورا نیبه ا هیواحده خلع قاجار ماده
 ا به آقاي رضا خان پهلويبه شخص یموضوعه مملکت نیو قوان یرا در حدود قانون اساس ینموده و حکومت موقت
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-38-37-36مواد  رییتغ يول به نظر مجلس مؤسسان است که براحکومت موک یقطع فیتکل نیی. تعکندیواگذار م
 .شودیم لیتشک یمتمم قاون اساس 40

اقدام  نیاعالم کرد. احمدشاه ا رانیپادشاه ا يرضاخان را با نام رضاشاه پهلو افت،ی شیموسسان که متعاقباً گشا مجلس
مقابله با خلع خود انجام دهد.  يبرا یدانست، اما در عمل نتوانست اقدام رمشروعیو غ یقانون اساس ریمجلس را مغا

توان به  یاحمدشاه م یاسیکربال دفن شد. درباره کارنامه س دردرگذشت و  سیدر پار 1308احمدشاه در نهم اسفند 
شاه در  که یکرد: موقع حیتصر یمل يدر مجلس چهاردهم شورا یخیتار ینظر مصدق هم اشاره کرد که در سخنان

که ناصرالملک به او  نیببرد و آن را بشناسد به ا یاز قرارداد اسم سیدولت انگل یلندن حاضر نشد در دعوت رسم
نبرد  یشاه وطن پرست بر مقاومت خود افزود و از قرارداد اسم شودیبود اگر مقاومت کند از سلطنت خلع م هگفت
کم است و  شودینام م يکه موجب بلند یبرده شود حوادث یکیکه امروز نامش به ن نیباالتر از اچیز شاه چه  يبرا
 یحوادث استفاده کنند و بدبخت کسان نیکه از ا یحوادث تصادف نکند. خوشبخت کسان نیبه ا یدر عمر کس دیشا

نت کرده که از آنها قاجار هفت نفر سلط نیبسازند در سلسله سالط یمیآمد نموده و با هر نامال شیپ عیکه خود را مط
ملت شد و بعد احمد شاه  بینص يشاه است که در سلطنت او آزاد نیاند اول مظفرالدشده یفقط دو نفر پادشاه نام

و زودتر مقام  شدینم میپادشاه جوان به کودتا تسل نیکاش که ا ينداد و از سلطنت گذشت ا سارتاست که تن به ا
  د.کریسلطنت را ترك نم
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  سیپار ییکایآمر ۀضخانیدر مرخبر فوت احمد شاه 
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 يحکومت پهلو

 ل،یا ای لهیقب یعنی یاسیقدرت س یبا توجه به خاستگاه اجتماع رانیا خیسلطنت و انتقال قدرت در تار رییتغ  
شتارها نیخون يجنگهاهمواره  صورت م يو ک سترده  ستگان آنان با تمام توان در . گرفتیگ صاحبان قدرت و واب

دسـت شـسـتن از جان، از  متیبه ق یسـتادگیا نیا وقات،ا شـتری. اگرچه در بکردندیم یسـتادگیا دیجد انیبرابر مدع
ش ست دادن اموال و فروپا ضر نبودند، قدرت را بدون مقاومت به د شدیتمام م لیا ید صاحبان قدرت حا  گرانیاما 

جنگ  يها دانیدر م یلیصورت که هر ا نیبود؛ به ا يجار شهیقدرت هم یمدع التیا انیچرخه م نیکنند. ا میتقد
قدرت را به  یدانیم نیدر چن یگسترده قدرت را به دست آورده بودند، بعد از مدت يو کشتارها هايزیخونربه دنبال 

اما در هنگام انقراض آن،  افتیکار آمدن قاجارها تحقق  يقاعده اگرچه در هنگام رو نی. اکردندیواگذار م بیرق
سله با مساله نیا شد. د رانیا خیسابقه در تار یب ياسل سلطنت نه تنها  يقاجار و اعضا لیزمان ا نیا رروبه رو  خاندان 

مجلس از  ندگانینما تیو اکثر يرجال مهم قاجار شتریب باًینکردند، بلکه تقر یستادگیقدرت ا دیجد یدر برابر مدع
خلع قاجارها  يبر موافقت رجال مهم قاجار برا عالوهکردند.  تیحما يســـلســـله و انتقال قدرت به پهلو نیانقراض ا

ن غا 52(یمل يمجلس شــورا ندهینما 85از مجموع  ندهینما 80 باًیتقر  يرأ هیخلع ســلســله قاجار حهیبودند) به ال بیتَ
 منقرض شد. رانیساله قاجار در ا 153 یسلسله سلطنت بیترت نیبه او  مثبت دادند

سال  رانیدر ا يپهلو حکومت س يهجر 1304از  سال  یشم س انیبه پا 57آغاز و در بهمن  شوراي ملی،  دیر مجلس 
ــه نهم آبان  ــید تا عمال عمر 1304در جلس ــویب رس ــله قاجار به تص ــلس ، ماده واحده مبنی بر خلع قدرت و انقراض س

سلطنت، با یک قیام و  انیبه پا هیقاجار سال  صد و پنجاه  سال قاجاریه پس از یک سه، خاندان کهن سد. در پی این جل بر
ي در اقعود ساده، به سرعت منقرض گردید و حکومت پهلوي آغاز شد. تصمیم مجلس در نهم آبان، بازتاب گسترده

مام خبرگزاري بال داشــــت و ت به دن هان  عات ج بمطبو حات اول ها، تغییرات ایران را  ـــف مام در ص تاب ت ا آب و 
ــار يهاروزنامه ــن تاجگذاري می خود انتش ــرگرم برگزاري جش دادند. در همان هنگام که دولت فروغی در تهران س
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بود، احمد شــاه قاجار در پاریس طی یک مصــاحبه مطبوعاتی و صــدور اعالمیه، عزل خود را از ســلطنت، غیرقانونی 
  .نستشون داخواند و آن را به زور اسلحه و ق

در چهارم اردیبهشــت ســال بعد رضــاخان و  به ســلطنت دائمی دســت یافت1304آذرماه  22رضــاخان ســرانجام در  
ضاخان پهلوي که از آن پس  سن میرزا ولیعهد، با خواري راهی مرز گردید و ر تاجگذاري نمود. پس از آن، محمدح

ضرت اقدس خوانده می ست حکومت موقت معین گردواالح صویب شد به ریا سط  انقراضید. ت حکومت قاجار تو
صورت گرفت. حدود یک  ستگان انگلیسی  شوراي ملی ایران، با نقش پنهان و آشکار رضاخان پهلوي و واب مجلس 

را  يپهلو لیظاهراً نام فام ماه و نیم پس از آن رضــاخان، خود را شــاه ایران خواند و ســلســله پهلوي را تأســیس کرد.
شود  یشناخته م هیکن نیبه ا رانیو پس از آن دستور داده شد تا هر کس در ا ه بودرضاشاه انتخاب کرد يبرا یفروغ

شته و نام فام لشینام فام ست و پا نما يبرا يدیجد لیرا کنار گذا  خیتار »يمحمود پهلو«افراد  نی. از جمله ادیخود د
و  دینام» محمود محمود«د و به عنوان اعتراض خود را به اجبار صرف نظر کر يپهلو لیفامنگار معروف بود که از نام 

  کرد. يخوددار دیجد لیاز انتخاب نام فام

  
  احمدشاه یقدم کیرضاخان سردار سپه در 
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 يآمد. و ایبود. او در آالشت سواد کوه به دن يو آغاز دوران نظام پهلو انیقاجار ییفرمانروا انیرضاشاه پا یپادشاه
، 1299اسفند  3 يکودتا. درمودیرا پ یو مدارج ترق وستیبه نظام پ یرا در فقر گذراند. از نوجوان یدوران خردسال

و  هایاز ناآرام ياریجنگ، بس ریکردند. رضاخان ابتدا در مقام وز لرضاخان تهران را اشغا یقزاق به فرمانده يروهاین
گمارده شد و ابتدا تالش  يریوزرضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به نخست 1302آبان  3برد. در  نیرا از ب هایراهزن
از اشغال  پس، 1320. سرانجام در سال دیرس یبه پادشاه 1304در سال  یکرد. ول یخواهيدر جهت جمهور یناکام

سه سال بعد در و  ر جوانش واداشتحکومت به پس يو واگذار رانیرا به ترك ا يو ایتانیبر ن،یبه دست متفق رانیا
 درگذشت. یجنوبيقایشهر ژوهانسبورگ در آفر

 تیمستقل را بست، مصون يهاقدرت مطلق خود، روزنامه نیتضم يبود. او برا نینظم نو جادیرضاشاه شاهد ا یپادشاه
توانست  یفاتیو تشر عیمط يمجلس به نهاد لیبرد. او با تبد نیرا از ب یاسیگرفت و احزاب س ندگانیرا از نما یپارلمان

مازندران پرداخت و  زیحاصل خ يهانیدربار به مصادره زم یبانیپشتبا  يکند. به عالوه و نییدلخواه خود را تع يوزرا
 يکرده بود، نخست جا یبانیشد. حزب تجدد که صادقانه از رضاشاه پشت لیتبد رانیمرد ا نیبه ثروتمندتر يبه زود

 يورو حزب جمه ینیموسول تویبن ستیاز حزب فاش دیبه تقل ی(سازمان ینو و سپس حزب ترق رانیحزب اخود را به 
 يخطرناك جمهور يهاشهیاند نکهیبه گمان ا يبه زود زین یحزب ترق نیهم یکمال آتاترك) داد. ول یخواه مصطف

را آغاز کرد. رضاشاه در دوران  یاجتماع یشد. او با به دست آوردن قدرت بالمنازع، اصالحات دهیخواهانه دارد، برچ
سو رها از  کیبود که از  یرانیخواهان ا يکه و دهدیمند نبود، نشان مانجام داد که هرچند قاعده یقدرت، اصالحات

به سبک  یموسسات آموزش يدارا گرید ياز سوو  یو اختالفات قوم ریشورش عشا گانگان،یب سهیدس ون،ینفوذ روحان
 ،یطارتبا يهاشبکه ،یدولت يهاکارخانهبا نینو ياز خانه، ساختار اقتصاد رونیشاغل در بتجدد وم یاروپا، زنان

غرب)  ریطبق تصو رانیا يبه هدفش (بازساز دنیرس يباشد. او برا يارهیزنج يهافروشگاهو  گذارهیسرما يهابانک
  زد. یدولت يدارهیو سرما یتوسعه آموزش ،ییگرایگسترش مل ،ییگرالهیبرانداختن قب ،ییزدادست به مذهب
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 و علل سقوط رضا شاهچگونگی 

» محمدرضا«سلطنت  را به پسرش  ش،یخو يکرد و سرانجام با استعفاحکومت  رانیبر ا 1320تا سال » رضاشاه«
مشخص  گریکدیموافق و مخالف با  يروهایصفوف ن ،یمدت کوتاه ياول برا یواگذار کرد. پس از جنگ جهان

و ژاپن)  ایتالی، امحور (آلمان يهادولتشوروي،  یعنیکه سه جناح در مقابل هم قرار گرفتند؛  دینکش ینبود؛ اما طول
به  یاشغال چکسلواک ن،یحمله ژاپن به چ ا،یتالیحبشه به دست ا ریمتفق (انگلستان ، فرانسه ، لهستان). تسخ يهاو دولت

به لهستان، جنگ  يدوم  را فراهم کرد. سرانجام با حمله آلمان و شورو یآغاز جنگ جهان يهانهیدست آلمان، زم
 آغاز شد. مدو یجهان

 تحوالت دوران رضا شاه - 1

» تلریه«کار آمدن  يالشعاع قرارداد، رورا تحت رانیا یخارج استیدوم سلطنت رضا شاه، س مهیکه در ن یبزرگ تحول
 آن کشور بود.  یو نظام ياقتصاد عیسر شرفتیدر آلمان و پ

 یاستیآلمان، س يهایطلبدر مقابل توسعه تلریه یِستیضد کمون التیانگلستان و فرانسه به سبب تما ن،یاز ا شیپ 
زمان به بعد (از زمان  نی. از اافتیادامه  یتا شروع جنگ دوم جهان استیس نیگرفته بودند. ا شیرا در پ زیآممسالمت

 زیدولت آلمان ن«شد و روابطش را با آن گسترش داد.  لیمتما يتلریرضاشاه به شدت به آلمانِ ه) تلریه يریگقدرت
امر،  نیا» .دانستیمؤثر م رانیرا با ا شیخو يو تجار یاسیبود، توسعه روابط س يشتریچون به دنبال جذب متحدان ب

 امر ناخشنود بود. نیهم از ا يرا فراهم کرد و شورو سیانگل یاسباب نگران

سلطنت رضاشاه به صورت  يهاسال نیو آلمان رو به گسترش نهاد و آلمان در آخر رانیشرایط روابط ا نیا در
در شرکت نفت را  رانیدر آمد. رضاشاه، بخش اعظم ارز حاصله از سهم مشارکت ا رانیا يتجار کیشر نیتربزرگ

) کارشناسان 1316زمان (بعد از سال  نیناگوار بود. در ا هایسیانگل يبرا نیو ا کردیکاال از آلمان م دیصرف خر



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ42

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

 يسازونقل و اسلحههن  تا مخابرات  و حملآاز مؤسسات، از راه  ياری. بسکردندیخدمت م رانیدر سراسر ا یآلمان
  » سمت داشته باشد. نیدر ا يمتحد خواستیداشت و م رانیبه ا ازین تلریدر دست آنان بود. ه

 

 ها یسیرضا شاه به انگلفشار  - 2

 يرا برا هایسیبود، رضاشاه انگلکه انگلستان در آغاز جنگ متحمل شده یدوم و مصائب یاز آغاز جنگ جهان بعد
 طیدر آن شرا هایسیاز شرکت نفت، تحت فشار قرار داد. انگل رانیسهم ا شیو افزا رانیمعوقه به ا يهایپرداخت بده

 ییجوانتقام يبرا هایسیکه انگل ی. فرصتافتی شیچندان افزا وو نفرت  آنها از رضاشاه د نهیک یشدند؛ ول میدشوار تسل
 فراهم شد. يبه شورو يتلریمترصدش بودند، با حمله آلمان ه ،ياز و

 نیا یقربان نیدراز کرد و رضاخان، اول  نیاستال يبه سو یدست دوست ،يبه خاك  شورو لتریحمله ه يفردا ل،یچرچ
با حمله آلمان خوشحال بودند؛  يشدن شوروو فرانسه از خرد  سیانگل يهادولت نکهیدو دشمن  بود. با ا نیب یدوست

بشتابند  ياز شورو تیگرفتند به حما میتصم انهیدر خاورم ربآلمان و به خطر افتادن منافع غ يهاشرفتیاما به علت پ
 راه کمک بود.  نیبهتر ران،یو ا

  رانیا یطرفیاعالن ب - 3

ش به آلمان اعالن جنگ کنند، 1320 وریشهر ازدهمیو فرانسه در  سیاز آنکه انگل شیدوم، پ یکوران جنگ جهان در
 تیبه سبب اهم رانیا یطرفیاست که ب یهیدولت انگلستان رسانده بود؛ اما بد یخود را به آگاه یطرفیب ران،یا

 ،يبه آلمان ناز رانیا لیچون: تما یبهانه بزرگ نکهیا مضافاًشود؛  ستهیاحترام  نگر دهیبه د توانستینم ینظام يایجغراف
بود تا هر لحظه، هراس هجوم  یکاف رانیدر ا یبا آن کشور و وجود جاسوسان آلمان يو تجار یتوسعه روابط صنعت

و  زینگاآلمان و اشغال هول یپرقدرت جنگ نیماش ندهیفزا يشرویتر سازد. سرانجام با پرا آشفته رانیا يفضا ن،یمتفق
 نماند. یباق هیبه روس یرساندن مهمات و ساز و برگ جنگ يبرا رانیجز ا یناباورانه اروپا، راه

 يداشت... ما برا تیالعاده اهمفوق ه،یتماس با روس يبرا رانیا قیاز طر یراه ارتباط کی جادیا«: سدینویم لیچرچ
  » .میشروع کن رانیرا در ا یمشترک اتیعمل میکرد شنهادیپ میکن دایها تماس پبا روس نکهیا
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  رانیاشغال ا - 4

 سیانگل ياز شمال و قوا مایتانک و هواپ یبانیبا پشت يشورو يقوا 1320 وریدوشنبه ، سوم شهر شبمهیدر ن سرانجام
شاه را  نفت ساتیکردند و تاسعبور ياز مرز خسرو سیشدند. جبهه دوم ارتش انگل رانیوارد ا ،یغرب ياز مرزها

 وریشهر 25نکردند؛ و در  يادیدر برابر آنان، مقاومت  ز یرانیا يروهایکردند. ن يشرویکرمانشاه پ يتصرف و به سو
و ارتش،  وستندیبه هم پ يو شورو سیانگل يروهایابالغ شد و ن ینظام يفرمان ترك مقاومت به تمام واحدها 1320

  تار و مار شد.

نبود که بتواند  يهم درحد رانی. ارتش اکردندینم ياریطبعاً ارتش را  گذارند،یمرا که دوران استبداد  رانیملت ا
نبود.  یعمل یاشغال کشور به سادگ خاستند،یاگر مردم به مقاومت بر م یرا عقب بزند؛ ول يو شورو سیانگل يروهاین

زمامدار  یالملک فروغذکاءو  سقوط کرد ز،یوقت ن ریوزمنصور نخست یعل ن،یدر برابر متفق رانیبا شکست ارتش ا
فرزندش  دنیرضاخان و به قدرت رس ياستبداد میسقوط رژ ن،یبه دست متفق رانیاشغال ا يامدهایاز پ یکیشد. 

زمان  نیتهران حرکت کردند. در هم يبه سو يو شورو سیانگل يروهاین 1320 وریمحمدرضا بود. روز پنجم شهر
 رضاشاه استعفا داد. 

: سدینویم يها کتمان کند، وتا وحشت رضاشاه را از روس کوشدیم »خیپاسخ به تار«در کتاب  يپهلو محمدرضا
کرد. به محض تهران را اشغال خواهند 1320 وریشهر 26مسلح  آنها در  ياطالع دادند که قوا رانیبه دولت ا نیمتفق«

سپس در  "رم؟یدستور بگ یسید انگلسرگر کیاز  ضرمکه من حا یکنیتو فکر م ایآ"خبر، پدرم گفت:  نیا افتیدر
 » پدرم استعفا داد. 1320 وریشهر 25روز 

ها که با طرفدارانش به خشونت، رفتار کرده بودند و ترس از روس ادیپدرم به خاطر سن ز«: سدینویم ياشرف پهلو اما
 یو سادگ يزود نیبه آن بود به ا شیخون دل خورده و تمام اتکا جادشیا يکه آن همه برا یارتش دید یوقت نکهیو ا

  خود را به شدت باخت. هیوحاند، رها به طرف تهران حرکت کردهمضمحل شده و روس
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 نامه رضا شاه استعفا

ـ که فروغ یینامه استعفا رضاشاه، ـ امضا کرد و صبح روز  هیته یرا  اصفهان رفت. متن  يبه سو وریشهر 25کرده بود 
شرح ذ ستعفا به  ساله، مصروفِ امور کشور کرده و ناتوان  نیخود را در ا يمن همه قوا نکهیبه ا نظر«است:  لیا چند 

س کنمیام، حس مشده شور که مراقبت دائم الزم دارد،  يبه کارها يترجوان هیقوه و بن کیکه  دهیکه وقت آن ر ک
سلطنت را به  ول نیبپردازد...؛ بنابرا ش عهدیامر  نمودم و از امروز که  يریگکردم و از کار کناره ضیخود تفو نیو جان

 » به سلطنت بشناسد... دیرا با یقانون نیو جانش عهدیول ،يو لشکر ياست، عموم ملت از کشور 1320 وریشهر 25

ستعفانامه سوگند  محمدرضا در مجلس ) تقر عهدیول فیتکل نییکه منتظر تع شاهرضا ا شد و مقدمات  ریبود (پس از 
سلطنت تدارك درفتن پدر و  سر به  صاب پ ستعفا ور،یشهر 25شد. روز  دهیانت ضا به  يا صاب محمدر شاه و انت ضا ر

 خورد و رسماً شاه شد.  دمحمدرضا در مجلس سوگن ور،یشهر 26سلطنت به مجلس اعالم شد و روز 

 

 رضاخان استعفانامه
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  رضا شاه  دیتبع

 

کرمان به بندرعباس برود و از آنجا  قیکه از طر د؛بو نیکرده بودند، ا میاو تنظ يبرا هایسیسفر رضاشاه که انگل برنامه
اقامت در هندوستان، به هر جا که خودش   یعازم هندوستان شود. به رضاشاه گفته بودند که پس از مدت ،یکشت کیبا 
 سفر کند.  تواندیباشد، م لیما

اش قبالً به اصفهان و سپس کرمان حرکت کند. خانواده يشد تا به سو لشیرضاخان به سرعت، سوار اتومب سرانجام
هر  رایز فتد؛یتهران را ترك کند تا به دست قشون روس ن ع،یاصفهان رفته بودند. رضاخان هم عجله داشت که سر

 لحظه ممکن بود آنان از کرج به تهران برسند. 

شد.  یعازم بمبئ ،يتجار یکشت کیبا از اصفهان به کرمان و سپس به بندرعباس رفت. او از بندرعباس  رضاخان
گرفت. سرانجام رضاشاه به  شیرا در پ سیمور رهیجز رینرفت و مس یبه بمبئ یبرخالف انتظار مسافران، کشت

 در آنجا بر اثر سکته  مرد. 1323 مردادفرستاده شد. چند سال بعد در چهارم   یجنوب يقایدر آفر» ژوهانسبورگ«

و مرموز  رحمیو ب صیحر يبه مستبد یپادشاه يهاسال نیکه در آخر دیو سرانجام مرگ رضاشاه در  تبع یسرنگون
 »را متاسف و متاثر نکرد. یشده بود، کس لیتبد

 رانیجسد او را به ا 1328جنازه او را به مصر بردند و حدود شش ماه به صورت امانت گذاشتند. سرانجام در سال  
  .آوردند و دفن کردند
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  شاه و ترساندن محمدرضاشاه ریتحق براي جزیره موریسبه و دو تن از فرزندانش در تبعید رضا شاه 
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   تیانقالب مشروط يدستاوردها ينابود

 

) یشمس 1320 -1305( تیدر عصردوم مشروط يدوره قانونگذار نیاول یمل يششم مجلس شورا دوره
مجلس (دوره  ،یشیفرما يوکال نییعصر رضاخان با تع نی. دراباشدیم ياست، که مقارن با آغاز سلطنت رضا پهلو

رد  ای بینظر شاه تصو مطابق حیها و لوامجالس طرح نیکرد. در ا لیتبد یفاتیتشر ي) را به نهادزدهمیششم تا س
صورت  ییهاها و مخالفتبحث ،مخالف حضور داشتند ندگانی. تنها در مجلس ششم که چند تن از نماشدندیم
خاتمه  1305 رماهیت 5 خیشروع شده بود درتار یفروغ نهیکه در کاب یمل ي. انتخابات دوره ششم مجلس شوراگرفتیم
مستقل  يهاحضور نامزد زیو ن یاسیس يهاو گروه هاانیشد که از انبوه جر ازآغ ی. انتخابات مجلس ششم در حالافتی

 بیشوند. تصو یفعاالنه وارد عرصه مبارزات انتخابات توانستندیسانسور اعمال شده نم لیبه دل زیها ننبود. روزنامه يخبر
از انتخاب شدن و مانند آن،  هیمال يو روسا انینظامتیرفع محروم زیچون عدم دخالت وزرا در انتخابات و ن ،یقانون

در انتخابات مجلس ششم تا  اعمال نفوذ بود. پس از سلطنت رضا شاه، يبرا يمبدا واحد يرینشان دهنده شکل گ
 ي. مطالعه اسناد وزارت دوره پهلوکردیم نییهر مجلس را تع بیانتخابات وترک جیشخص شاه بود که نتا نیا زدهمیس

 میاعمال نفوذ مستق انگریوزارتخانه بود، نما نیتاش مسئول ا موریکه ت ییهادر سال یمل يادرباره انتخابات مجلس شور
 ) است.1311-1304ها (سال نیدر امر انتخابات مجلس در ا يو

در همه جا در  انینظر رضا خان قرار داشت. سران لشکر و نظام ریز ماینقاط کشور مستق یدوره ششم در اقص انتخابات
اما در . آوردندیم رونیسفارش شده از مرکز را از صندوق آرا ب يهانامزد ینموده و اسام حیامر انتخابات دخالت صر

به صورت آزاد برگزار شد و دخالت شاه کمتر بود مدرس نفر اول انتخابات شد و از  يانتخابات تهران که تا حدود
 از فهرست دربار بودند. میمنتخب تنها سه نفر به طور مستق ندهینما 12 نیب

مخالفت  يمدرس برا ژهیو تالش گسترده آنان به و دادندیم لیمجلس را تشک تیمردم اقل یواقع يحال وکال نیا با
 صورت دهند. یو نتوانستند در مخالفت با مقاصد شاه، کار چندان دینرس ییبه جا یشیفرما يوکال يهابا اعتبارنامه
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دوره انتخابات مجلس در زمان رضا شاه بود  نیگفت دوره ششم آخر توانیتوجه به صورت مذاکرات مجلس، م با
نهاد  کیدوره مجلس به صورت  نیبود. پس از اصورت گرفته یها مذاکرات فراواناعتبارنامه بیتصوکه در مورد 

 متوقف شد. هاونیاحزاب و فراکس تیدرآمد و فعال یفاتیتشر

بود که در چند حوزه به صورت سالم برگزارشده بود و  یانتخابات نیآخر دیشا یمل يمجلس ششم شورا انتخابات
مجلس شوند. از دوره چهارم مجلس  یحسن  مدرس و دکتر مصدق راه دیهمچون س یا اشخاصامر سبب شد ت نیهم

 يتند بیپنجم و ششم دچار ش يهادخالت ها در دوره  نی. امیدر انتخابات هست ییشاهد دخالت ها یمل يشورا
 یهم که به درست يکه چند نفر يبطور شودیبار معمال فضاحت یمل يو در انتخابات مجلس هفتم شورا شودیم

. کشدیکنار م یاسیوضع از صحنه س نیا دنیالملک با دهمچون موتمن ی. شخصدهندیانتخاب شده بودند، استعفا م
ادامه داشت.  زدهمیروند تا انتخابات مجلس س نیکرد. ا تیریرضاشاه مد الدوره را عم نیانتخابات مجلس در ا

در مورد  يادیز يهابود و شائبه مورتاشیت تیریتحت مد یعلن به صورت یمل يانتخابات مجلس هشتم و نهم شورا
نقش  درباراست. از انتخابات دهم، وزارت  شدهیعوض م یبه طور علن ندگانینما یاسام یآن دوران وجود دارد، حت

 .میستین مورتاشیت یگردانشاهد صحنه گریدر انتخابات دارد، از آن زمان به بعد د ياکننده نییتع

داد. در غالب  هیرا ارا تیحاکم دییشد و فهرست مورد تا یمل يانتخابات مجلس شورا يبرگزار يوزارت دربار مجر  
 ندگانینما یدر اسام يانگشت شمار اریبس راتییدوره نفرات مجلس قبل دوباره وارد مجلس شدند و تغ نیانتخابات ا

انتخابات به صورت  یاست. مهندسشدن آنها بوده وبمغض ای ندگانیدرگذشت نما لیکه آن هم به دل شودیم دهید
  .شودیم دهید یمل ياز مجلس ششم شورا یعلن
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   رضا شاهمطبوعات در زمان 

 

کند را صادر می» حکم می کنم«اي معروف بهماده9 ي رضاخان بیانیه 1299صبح روز بعد از کودتاي سوم اسفند    
جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت بکلی موقوف و برحسب دستور روزنامهتمام «بود: در ماده چهارم آن آمده

ایجاد تشکیالت مقتدر سانسور یکی از مهمترین » .اي است که بعدا داده خواهد شد، باید منتشر شوندکلی و اجازه
غر خان حکمت ایجاد ش. اداره ي ممیزي به ریاست علی اص1300در چهارم فروردین  .هاي حامیان رضاخان بودبرنامه

 گرفت.شد و به صورت زیر مجموعه وزرات معارف قرار می

 باشد. پس از درج مقاالت ضد دینی در روزنامه ها وشمسی می 1301اولین قانون ممیزي دوران رضاخان در سال 
از نشریات  نگرانی شدید جامعه روحانیت در این رابطه، هیئت دولت، قانون ممیزي مطبوعات را به منظور پیشگیري

مطابق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات «است: آمدهیک ضد دینی، تهیه و از تصویب مجلسین گذرانید در ماده 
 »به غیر از کتب ضاله ومواد مضره به دین اسالم آزاد و ممیزي ممنوع است.

 اقدامات رضـاشاه در دوره نهیشیکود مطبوعات بود. با توجه به پرو  از اختناق،  يدیآغاز سلطنت رضاشاه، عصر جد
 ،يزدی یو کشتن فرخ یعشق رزادهیخاموش شدند، با ترور م جیمطبوعات مخالف بتدر ،يو يریوزوزارت و نخست

ها روزنامه که  نسبت به مندرجات و مطالب يمواجه شدند که طاقت انتقاد نداشت. مستبد يروزنامه نگاران با مستبد
اعمال  يبرا ي. وافتییم يشتریامر شدت ب نیقدرتش، ا يهاهیپا شتریهر چه ب میحکت با یحساستر شده بود و حت

دوران به  نیدر ا دیجرا يزیسانسور و مم نیدر تهران و شهرستانها پرداخت. همچن دیکنترل بهتر به کاهش تعداد جرا
بر سه  یابالغ شد که مبن دیجرا رانیبه مد هیوزارت نظم ياز سو يااساس بخشنامه نیدنبال شد. بر هم يجد یرتصو

 : زیر بود اصل

شعبه انتشار  نیصبح و عصر روزنامه را بدون اطالع و اخطار و اجازه مأمور يروز چیمؤظف شد ه دهیجر ریمد_1
 ندهد. 
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اجازه انتشار آن  ه،یچاپ شده را نگاه دارند تا نظم يهامطابع اخطار شد همه روزه روزنامه يهاخانهنیماش هیبه کل _2
 را بدهد.

مأمور  يرا بدون امضا ياخبر و مقاله چیاخطار شد که ه ینیحروف چ يو اتاقها دیجرا رانیمطابع و مد هیبه کل_3 
 ».رندیداشت به شعبه مطبوعات ببرند و اجازه بگ تیو اگر فور نندیسانسور نچ

 يمقاله، جمع آور کینشر  لیبه دل تیو ترب میهمچون مجله تعل کردیامر عمل م نیخالف ا يادهیکه جر یصورت در
  .شدیداده م لیتحو یو به شهربان

وزارت معارف و اداره کل  يسانسور مطبوعات بر عهده 1316تا  1311در سال  مورتاشیو قتل ت يپس از برکنار
امر  نی. همدینمایسانسور مطبوعات غلبه م بر وزارت معارف در هیدوران قدرت نظم نی. در اردیگیقرار م یشهربان

 1316و ابطال گردند. از سال  فیتوق يش پا افتاده و عادیپ اریانتشار مطالب بس لیبه دل اتیتا نشر بوددهیموجب گرد
اداره اخبار اطالعات و  نیمجموعه وزارت داخله بود. ا ریاداره ز نی. ادیامر گرد نیا یمتول ينگاراداره نامه زین

 استیمضر به س ایرا که مخالف مطبوعات  یو قسمت میکرد یرا بالفاصله وارس یخارج يهاو رساله دیجرا يهاترجمه
 .دادندیها خبر مروزنامه نیبود به مخبر یدولت و اخالق عموم

در سانسور  ينگارنامه يراهنما يرهسازمان به عنوان کمک ادا نیا» سازمان پرورش افکار« جادیپس از ا 1317در سال  
 رانیو مد »دیمنتشر نما رهیدا نیحق نداشت مطالب خود را بدون اجازه ا ياروزنامه چیه«بوجود آمد.  زین رسانه

و  یعشق ي. داستانهاندینما افتیفوق ببرند و مجوز نشر در رهیدا هخود را ب يهابودند تمام نوشتهمطبوعات ملزم شده
 يانتقاد يمطبوعات از لحاظ محتوا یفیسانسور در امان نبودند. کاهش ک زیت غیاز ت یغاتیتبل يهایآگه یو حت یخیتار

مورد  دیدر جرا یخواهيآزاد يبه جا انهیگراباستان سمیونالیهمراه بود. ناس زیها نروزنامه تیکم یجیبا کاهش تدر
 اعالناتها و  یدامن آگه جیختص مقاالت و اخبار بود، به تدر. سانسور که در آغاز تنها مشدیواقع م فراوان شیستا

رضاشاه را  یکه چاپلوس ینگارانو روزنامه دیجرا رانیدوران عالوه بر مد نیگرفت. در ا زیو سـپس کـلمات را ن
 . اگرآنـهاداشتندیرا به شاه عرضه م شیخو یدرجه بندگ اندازه،یب يهااعمال سانسور وتدر کس زین یبرخ کردندیم

 دند،یدیم»  فعله« ایو » عمله« را به جاى» کارگر«اگر واژه  ای خوردند یم حتى خبر مکتوبى به نام رضا بر ایدر هر نوشته 
  . زدندیرضا و کارگر را خط م
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 یمأموران دولت يسوادیبو  یاطالعیب رامونیپ

نه  نیمامور نیا ینقش خود داشتند. ول ينسبت به اجرا يشتریب اقیاشت شدند،یسانسور انتخاب م يکه برا نیمأمور 
 یاران کردند،یو چرا اجرا م چونیب شدیداشتند. آنچه گفته م استیو س خیتار اتیسواد و نه اطالعات در مورد ادب

 نییمتوجه سطح پا اشیعلم يچاپ و انتشار کتابها يبرا یدولت يدستگاهها ریو سا یشهربان نیدرتماس با مأمور
 سم،یآلدهیا سم،یالیغرب مانند: ماتر یاز مطالب و اصطالحات فلسف ياریبود بس افتهیمأموران شده بود. او در یآگاه

آنها را  يمعنا یکمتر شناخته شده و کس رانیاست در اکشورها شناخته شده ریکه در سا کیالکتیو د کیزیمتاف
و  »سمیمارکس« يآن زمان فقط معنا یاسیاز اصطالحات س یشهربان یاسیاداره س نیمأمور ،ي. به گفته وداندیمن
 یدادرس ،يبلکه شامل قضات دادگستر شدیهم محدود نم یشهربان نیامر به مأمور نیالبته ا .دانستندیرا م »سمیفاش«

 ،یشهربان نیمأمور یاطالعیو ب يسوادیبا درك ب یاران تر. دکشدیم زین نیریو سا ءوکال اران،یارتش، دادستانها، داد
به عنوان نام مجله،  ي. ودیاستفاده نما »کیالکتید سمیالیماتر«از عنوان  »سمیمارکس يتئور«يبه جا ردیگیم میتصم

عنوان رد کرد  دنبو گانهیب لیرا به دل شنهادیپ نیکرده بود امّا اداره نگارش وزارت معارف ا شنهادیرا پ سمیالیکلمه ماتر
تنها دو  زین هینشر نیا اگرفت. امّانتخاب شد و مجوز " ایدن"عنوان  نیشد. بنابرا هینشر يبرا یفارس یو خواستار عنوان

  شد. فیسال دوام آورد و باالخره توق

نگاران منتقد بود به نامهروز يجوّ رعب و وحشت برا جادیا رفتیمطبوعات به کار م دیتحد يکه برا يگریروش د
 ،یفلسف«نگاران همچون؛ روزنامه یاول برخ يپهلو دنیسوم اسفند تا به سلطنت رس يکه در دوره پس از کودتا ياگونه

عوامل سردار سپه  ياز سو» روزنامه وطن ریمد ط،یمح انهاشم خ ران؛یستاره ا ریصبا، مد نیحس د؛یجاو اتیح ریمد
 یکیزیحذف ف شدینم نیمانع انتقاد منتقد زیکه ضرب و شتم ن یقرار گرفتند و البته هنگام دیمورد ضرب و شتم شد

قرن "روزنامه  ریمد یعشق رزادهینمونه آن ترور و قتل م نیکه مهم تر گرفتینگاران در دستور کار قرار مروزنامه
 بود "ستمیب

و انتشار مطبوعات مستقل و منتقد بود.  انیقلم و ب يآزاد ران،یا یو نظام پارلمان تیمشروط یاساس ياز دستاوردها یکی
 اتیکه از نشر یگاهیگاه و ب يِهايانتشار مطبوعاتِ آزاد بروز کرد و تندرو يرو شیکه پ یرغم تمام مشکالتبه
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بود و کرده یط يصعود يریس تیو آزاد در عصر مشروط لروند انتشار مطبوعات مستق زد،یسر م تیعصر مشروط
درخشان در  ياندهیاز آ تیکه حکا گرفتیشکل م یـ اجتماع یاسیدر عرصه س ییهاو روزنامه اتینشر جیرتدبه

مطبوعات و مقررات آن  يمشروطه از جمله آزاد يکار آمدن رضاشاه، نهادها يداشت. اما با رو ينگارعرصه روزنامه
 شدیمنتشر نم رانیدر ا يروزنامه منتقد چیه بایتقر ،يکه در دوران سلطنت و ياگونهو معطل شد؛ به لیتعط ادر محتو
  .دیها و مطبوعات در کشور حاکم گردبر روند نشر روزنامه يدیسانسور شد نیو همچن

 انیکه در م ینعلیز یبود. محرمعل ینعلیز یاول و دوم، محرمعل يسانسور در عصر پهلو يهادهیاز پد یکی
 التیبود که تحص جانیآذربا يش و از روستاها1289ب شده بود، متولد ملق »یسانسورچ«آن زمان به  يهایمطبوعات

) شد و ی(شهربان هیوارد خدمت نظم هیپادون دِ عنوان کارمنبه  1307درحد خواندن و نوشتن داشت. او در سال  یاندک
مشغول به کار شد. در آن  داد،یرا هم انجام م یتیو امن یکه امور اطالعات یشهربان یدر بخش کارآگاه 1317از سال 
هر معروف  میسانسور کتاب و مطبوعات ابوالقاسم شم سیزمان رئ هر ارشیدر اخت» رَوا«بود و مُ که تا بر کاغذ  يبود؛ مُ

 خانیمحرمعل یِتیاستعداد سانسور و نگاه امن یاجازه خروج از چاپخانه و انتشار نداشت. پس از مدت خوردینم یاپچ
 یو به عبارت میمعاون شم یپس از مدت خانیبه اداره سانسور مطبوعات منتقل شد. محرمعل يکشف و و "میشم"توسط 

در  مایمستق خانینگاران قبل از انقالب آمده است که محرمعل. در خاطرات روزنامهدیمطبوعات گرد يزیمعاون مم
قند پهلو،  يچند استکان چا دنیو نوش لتریفیب گاریچند نخ س دنیو همراه با کش شدیحاضر م تختیپا اتیدفتر نشر

 نسورو سا خواندیآشکارش، شخصا م يِسوادرا با همه کم اتینشر يترهایها و تو مقاله هاادداشتیدانه دانه اخبار و 
 کرده است: دهیاظهار عق نیچن خانیدرباره محرمعل یطباطبائ طیمحمد مح دی. سکردیم

مراقبت از مطبوعات و اجتماعات شدت  نیا شدیافزوده م یرضاشاهبه هر نسبت که به دوره حکومت و سلطنت «...  
که  افتمیکردم، در دایکه از خوزستان به تهران باز آمدم و با مطبوعات محدود روز تماس پ 1309. در سال افتییم

 زدندیها شبانه سر مموظف آنجا بودند، به چاپخانه کارمندکه  هینظم ندگانیاز نما یدو تن یکی اهویبدون سروصدا و ه
روزنامه  ریممکن بود اسباب زحمت شود به سردب يزیو اگر چ دند؛یدیها را که در حال چاپ بودند مو اخبار روزنامه

آدم  کی. آورمیم ادیاسم دو تا را به  نیمأمور نی. از اشدیو اصالح م دادندیکه چاپخانه مراقب کارش بود، تذکر م
 ادمیکه به  "خانیمحرمعل"همدست به نام  ردستیز کی؛ و "میشم"داشت، به نام  يسر ناسازگار ایکه با دن ،یعبوس

  ».وآمد داشتندرفت "شفق سرخ"در  دیآیم
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 یو خفه کردن هرگونه منتقد جامعه را به مرداب یو نا آگاه يخبریاحزاب و مطبوعات ونگاه داشتن مردم در ب یلیتعط
و تملق و  کتاتورید يبرا یهدف دارند و آن خوشرقص کیدر آن تنها  لیخور و ذل يتوسر یکه مشت کندیم لیتبد

انسان آزاده  چیو ه کندیرشد نم يو علم و هنر يداستعدا چیه یجوامع نیارباب قدرت است، در چن يبرا یچاپلوس
 یکرده و مردم به صورت مشت دایترش پدر جامعه به شدت گس یو خراف یافکار مذهب گردد،ینم داریپد  يو متفکر
قرار  یبه راحت يتکاریو تحت تسلط هر مستبد و جنا شودیمدهیو بدون حق و حقوق به هر طرف کش تیهو یانسان ب

هستند که در نبود هر کدام از آنها ساختار حکومت  یدمکراس کی يو مطبوعات و احزاب، ستونها جلسم رند،یگیم
 يکاتوریکار یو اجتماع یاسیس يهایبدون آزاد ياقتصاد يهاشرفتیپ گردد،یم ریپذ بیشکننده و آس ک،یدمکرات

حال از او  نیکند، در ع لیتحص کیکنچطور امکان دارد دانشجو به اروپا بفرستند تا بتواند در علم و ت ست،ین شیب
 .ندیها نبکشور نیرا در ا یاسیو س یاجتماع يهايانتظار داشت خفقان آزاد

بود در باز گشت آنجا آشنا شده یو اجتماع یاسیس يهایکه چند سال در فرانسه درس خوانده باشد و با آزاد ییدانشجو
که  يادر جامعه یرا در فرنگ آموخت، ول کیعلم و تکن توانینم رای. زشدیم یمعضل کتاتورید يبرا رانیبه ا

جامعه مدرن را با افکار دوره  کی توانینم رایز .گرفتدر آن وجود ندارد را نادیده  یاسیو س یاجتماع يهایآزاد
 ایکرد و  تیرا رعا شانیها یحق و حقوق مردم و آزادگ ایدو راه هست  نجایاداره کرد، در ا یناصرالدین شاه

سرکوب شده و ناآشنا به حق  يانسانها یراه دوم را انتخاب کردند و مشت يسرکوبشان کرد، که متاسفانه شاهان پهلو
 .دندیگرد ینیچون خم يادیدست ش چهیکردند که زود باز تیخود ونا آگاه را در جامعه ترب قوقو ح
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 ایران معروف به سانسورچیخان رمعلی مح
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   يمحمد رضا پهلو

 ی، پســر ارشــد رضــا ســواد کوه1919اکتبر  26مصــادف با  يدیخورشــ1298آبان  4محمد رضــا زاده 
بر تخت سلطنت نشست.  1320 وریشهر 25بود که پس از پدرش رضاشاه در  يرضا شاه پهلو ایمعروف به رضاخان 

 ي. محمدرضــا شــاه پهلوافتیشــهرت  رملویبود که با آغاز ســلطنت پدر به تاج الملوك آ رملویآ تاجمینام مادرش ن
اشرف  يداشت. محمدرضا برادر دوقلو ياشرف و شمس پهلو يهاو دو خواهر به نام يپهلو رضایبرادر به نام عل کی

هنگام  يمنصــوب شــد. محمدرضــا شــاه پهلو يعهدیپدرش به ول يدر مراســم تاجگذار 1304آذر  26بود. يپهلو
سه ماه  کیصورت گرفت،  قاجاراحمدشاه  هیکه توسط پدرش رضاخان عل 1299سوم اسفند  يکودتا ساله بود. او 

ست دیجد یپس از کودتا به منزل سرپر سو کی یرفته و تحت  ستار فران ضا پهلوق يپر سن  يرار گرفت. محمدر  6در 
سم تاجگذار 1304آذر  26در  یعنی یسالگ ستان  یسال بعد، هنگام 16و  يعهدیپدرش به ول يدر مرا که دولت انگل

  را از سلطنت خلع و فرزند او محمدرضا شاه را بر تخت نشاند. نرضاخا یبا ارسال تلگراف

  

 

  به عنوان ولیعهد معرفی شدمحمد رضا در کنار تنی چند از افسران روزي که 
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ضا پهلو در سلطنت محمدر سلطنت پدرش، ه يدوران  سور  تیفعال يآزاد ،یحزب چیهمچون دوران  سان شتند و  ندا
 اهللاتیبا کمک آ 1329مرداد  28در  يداشت. محمدرضا پهلو انیشده جر يزیرها بصورت برنامهها و کتابروزنامه

 برالیحکومت ل کی جادیشاه و ا اراتیمد مصدق  که قصد محدود کردن اختدکتر مح هیعل ا،یس یبانیو پشت یکاشان
ــت، کودتا کرد. از م ــط تکنوکرات یمل يرفتن بورژواز انیرا داش ــدیم یندگینما نیها و متجددکه توس را  نهیزم ش

ـــد روحان يبرا ـــاه پهلو يدربار تیرش با به رگبار بســـتن  1342خرداد  15در  نیهمچن يفراهم نمود. محمدرضـــا ش
سالمت آم ستگ ممرد زیتظاهرات م سیس اناتیاحزاب و جر ماندهیباق يریو پس از آن د  تیراه را بر هرگونه فعال ،یا

 کایها بعد آمرمسلحانه آغاز گشت. سال یبا مش یاناتیها و جرسازمان يریگبست. از همان زمان شکل یستیپارلمانتار
ـــم کایدولت آمر ،یظاهرات مردمت يریگبا اوج قدرت  يریجلوگ يگرفت برا میتص  کال،یراد ونیانقالب گرفتناز 

ـــاه را از ا نی. از ادیرا فراهم نما ینیتر به خمانتقال آرام کیترتیب  ـــا ش  حایفراخواند و از او تلو رانیرو محمدرض
سرنگون شد  1357بهمن  22تظاهرات مردم در  انیخواست که قدرت را ترك کند. حکومت محمدرضا شاه در جر

  ت را غصب کردند.یهمفکر او حاکم يروهایو ن ینیو خم

از فرهنگ غرب  یاتیزبان فرانسه و کل "ارفع"مادام  اشيتحت آموزش پرستار فرانسو  یدر کودک يمحمدرضا پهلو
 یرسم يهادوره آموزش يبه کاخ گلستان برا يعهدیپس از منصوب شدن به ولغرب را آموخت. محمد رضا  خیو تار

 1310 وریشهر 15در  ينظام منتقل شدند. و سهتن از دوستانش به مدر 20از آنجا همراه  يمنتقل شد. محمدرضا پهلو
 رضا،یسفر، برادرش عل نیهمراهان او درا گریاعزام شد. د سیفردوست به سو نیحس لشیبه همراه دوست دوران تحص

 مستشارالدوله بودند. اشیو آموزگار زبان فارس یسیالدوله نفدکتر مؤدب شکارشیمهرپور، پ و پسرش مورتاشیت

به ادامه  يبازگشت و در دانشکده افسر رانیبه ا یسالگ 17در  سیسال اقامت در سو 5پس از  يپهلو محمدرضا
 نیشد. در ا لیالتحصفارغ یدانشکده با درجه ستوان دوم نیاز ا یسالگ 19در سن  1317پرداخت، او در سال  لیتحص

 یبه مقام بازرس یلیالتحصپس از فارغ يپهلو محمدرضاکرد.  دایپ یکینزد یروابط دوست انیباشنیاهللا مدوران با فتح
 دیرس یارتش شاهنشاه
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  در ارتش یبا درجه ستوان دوم ،يمحمدرضا پهلو
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او به  دیو تبع ایتانیتوسط بر يرضاشاه پهلو يو برکنار 1320سال  وریدر شهر رانیپس از اشغال ا يمحمدرضا پهلو
روزولت، و  لیچرچ ن،ی. در کنفرانس تهران که با شرکت استالدیرس یبه پادشاه یسالگ 22در سن  س،یمور رهیجز
خود اقامت  يهاخانهو در سفارت رفتندیاو را نپذ یزبانیاز سه رهبر م هیچکدام ،در تهران برگزار شد 1322آذر  6از 

 یکه نوع رفتندیبه حضور پذ يرهبران، او را در باغ سفارت شورو گریاو رفت، د داریکه به د نیکردند؛ و به جز استال
  بود. رانیشناختن محمد رضا به عنوان شاه ا تیو سرباز زدن از به رسم ریتحق

 یبه طور نسب یاسیاحزاب س جادیو ا کیدموکرات يهاتیفعال طیشرا يحکومت محمدرضا پهلو ییدر هفت سال ابتدا
رونق گرفت، از  یاسیاحزاب س تیفعال لیبه چند دل 1327تا  1320 يسالها نیب یخیدوران تار نیفراهم بود. در ا

 گریبودن استعمار انگلستان و د ریدرگ ییو از سو يمحمدرضا پهلو يسو، ضعف حکومت تازه مستقر شدهکی
توانستند از فرصت استفاده  رانیدر ا یاسیس اناتیها، جرشدن آن فیدوم و تضع یدر جنگ جهان ییاروپا يکشورها

هم باعث شد  نیبود هم یآن بوجود آمدن احزاب مستقل و مل يجهیخود را گسترش دهند. که نت يهاتیکنند و فعال
 . دیایدکتر محمد مصدق بر سر کار ب يریبه نخست وز رانیا خیاردر ت یتنها حکومت مردم

و  افتیمخالفان گسترش  يریکه ناموفق هم بود، موج دستگ 1327در سال  يبا اقدام به ترور محمدرضا پهلو زمانهم
 بیمجلس سنا را تصو لیمجلس، تشک نیا نیرا تصاحب کرد. همچن يشتریب اراتیمجلس مؤسسان، اخت سیشاه با تأس
و  کایآمر به شتریب يهیتک یرا به معن آن اقدام، نی. مخالفان اکردیآن را شاه منصوب م ياز اعضا یمیکرد که ن

  .کردندیم یانگلستان تلق
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ذارتاج  محمد رضا شاه توسط سید حسن امامی، امام جمعه تهران يگُ
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  ومد یجنگ جهانایران در

خلع رضا شاه از سلطنت و  نیجنگ و همچن نیدر ا يدول استعمار فیدوم و تضع یدر دوران بعد از جنگ جهان
 يفضا کی 1332و ادامه آن تا سال  1327تا سال  1320از سال  ،يپسرش محمدرضا پهلو فیسلطنت ضع ینیجانش
 آنهاباز کرد. در رأس  رانیدر ا یجتماعو ا یاسیس يهاجنبش ياریبس يآمد که راه را برا دیپد رانیدر ا یاسیباز س

مجلس  ندهیدکتر محمد مصدق که خود نما يجنبش به رهبر نیقرار داشت. ا رانیشدن صنعت نفت ا یجنبش مل
 شد. روزینفت مجلس بود پ ونیسیکم سیو رئ یمل يشورا

روز بعد،  40مجلس گذراند و در کمتر از  بینفت را از تصو شدنیقانون مل 1329اسفند سال  29 خیدر تار مصدق
مردم و تظاهرات  يهاتوده تیا حمارساند. مصدق اقدامات خود را ب بیبه تصو زیرا ن یسیاز شرکت انگل دیقانون خلع 

به مصدق  يریوزنخست 1330 بهشتین بود که در اردی. چنبردیم شیپو اعتصابات گسترده نفتگران خوزستان به
 نیو هچن سیمذاق دربار و استعمار انگل دکتر محمد مصدق به یشد. اما اقدامات مل لیشاه تحم میو رژ مجلس
دکتر مصدق شروع شد.  هیبر عل هاینیچرو توطئه نی. از همامدیخوش ن یکاشان اهللاتیچون آ ،ياوابسته ونیروحان

اعزام کرد و دولت مصدق را تحت  رانیخود را به ا یجنگ يهایاز صادرات نفت کشت يریجلوگ يبرا سیدولت انگل
کرد. دکتر  تیالهه شکابه دادگاه  رانیدولت ا هیبر عل سیدولت انگل گریقرار داد. از طرف د یمال دیشد يقهیمض

دعوا دانست. دکتر مصدق  نیبه ا یدگیرس يبرا تیکرد و دادگاه را فاقد صالح دایمصدق شخصا در دادگاه حضور پ
 شد. روزیپ یحقوق يدعوا نیسرانجام در ا

محدود کردن  يمصدق برا يسو گریبود، از د سیانگل استیضربه به س کیدکتر محمد مصدق در دادگاه  يروزیپ
خواستار  گر،ید ياز سو يو اقتصاد یبردن اصالحات اجتماع شیاستعمار و پ يهاساختن توطئه یشاه و دربار و خنث

 هیعنوان ابزار اعمال فشار علاز آن به ارهآن شد که پست وزارت جنگ را که تا آن زمان در دست شاه بود و همو
شرط، از  نیندادن شاه به ا و اعالم کرد که در صورت تن ردیده بگبر عه شدیمردم استفاده م يضداستعمار جنبش
با سپردن وزارت  داًیشد د،یدیخود را در خطر م ياستعفا خواهد داد. محمدرضا شاه که سلطنت مطلقه يریوزنخست

مصدق،  ياستعفا داد. با استعفا يریوز، از نخست1331 ریت 25مخالفت کرد. دکتر مصدق در روز  قمصد جنگ به
 يریوزنخسترا به يو دربار استعمار یفئودال میرژ يمهره نیکارترالسلطنه، کهنهشمرده و قوام متیشاه فرصت را غن
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به سرکوب کرد. او ارتش و  دیو مردم را تهد نوعهرگونه مخالفت با دولت را مم ياهیاعالم یالسلطنه ط. قوامدیبرگز
 هیعل يانبود، موج اعتراضات توده بخشجهیقوام نت داتیگونه اقدامات و تهد نیاٰ◌ مستقر کرد.  ابانهایرا در خ یشهربان

، مردم 1331سال رماهیت امینقاط کشور برخاست. سرانجام صبح روز س ریاز تهران و سا يریوزانتصاب قوام به نخست
 روزیمصدق پ"، "مصدق ایمرگ  ای" يو شعارها ادهای. انبوه مردم با فرختندیر هاابانیبه خ گرید يو شهرها تهران
کرد  دایبا شدت و حدت ادامه پ یمردم امیبه مقابله برخاستند. ق یارتش و شهربان يروهای، با ن"مرگ بر قوام"، "است

قوام را لغو کرد و  يریوزاز مردم تهران، شاه فرمان نخست رنف 800به  بیو سرانجام پس از کشته و مجروح شدن قر
را  يو دیکه با دندیرس جهینت نیبه ا هایسیدق گردن گذاشت. با بازگشت دکتر مصدق انگلدکتر مص يهاخواستبه

با  را کایقرار خواهد داد، آمر سمیرا در آغوش کمون رانیاستدالل که ادامه حکومت مصدق، ا نیبا ا زیساقط کنند و ن
ابتدا در روز  آنهابود.  ایس انهیبخش خاورم ریروزولت مد تیکودتا به عهده کرم اتیعمل یخود همراه کردند. فرمانده

 تیبا هدا 1332مرداد  28کردند که با لو رفتن کودتا ناکام ماند. سرانجام در روز  ییاقدام به کودتا 1332مرداد  25
 انیشاه و نظام يخواهر دوقلو يدربار به خصوص اشرف پهلو يادیا تو مشارک سیسرو جنسینتلیو ا ایسازمان س
 يکه با همکار یاهللا کاشان تیچون آ یونیو روحان يها سرلشگر فضل اهللا زاهدحمدرضا شاه و در رأس آنوابسته به م

 .دیکودتا انجام شد و دولت مصدق سرنگون گرد »مخیشعبان ب«معروف به  يچون شعبان جعفر ییهادستجات الت
 نیدکتر حس1332محکوم شد. روز ششم اسفند  دیبه حبس و تبع یو در دادگاه نظام ریبعد دکتر مصدق دستگ يچند
جوخه اعدام  يدرجه تب داشت، با برانکارد به پا 40که  یدر حال1333آبان  19روز و  شدند ریدستگ زین یفاطم
 شد.برده

در  ،ياستعمار يهابا محدود کردن سلطنت و بستن راه بر دخالت برالیو ل یرهبر مل کیمحمد مصدق به عنوان  دکتر
هم گام با  ک،یدموکرات يشدن به کشور لیدر آستانه تبد رانیبود. ا رانیدر ا یمل يدارهیردن راه رشد سرماحال بازک
محمدرضا  يکتاتوریسال د 25روند متوقف شد و به مدت  نیا 1332مرداد  28قرار داشت. اما در روز  یغرب يکشورها
رفت و پس از  انیاز م یمل ي. بورژوازافتی انیپا یاسیس يهايدوران آزاد نیحاکم شد. در ا رانیبر ا يشاه پهلو

از غرب رشد  یدلزدگ يدر فضا یو ارتجاع یسنت یمذهب انیآن شد. جر نیگزیوابسته جا يبورژواز د،یانقالب سف
  .بود رییدر حال تغ زین رانیسرنوشت ا وکرد 
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.  

  عکس دردناك از دادگاه دکتر مصدق

دوران با  نیدوره حکومت شــاه آغاز شــد ا نیدولت منتخب دکتر محمد مصــدق ســوم هیمرداد عل 28 يکودتاپس از
س ستگاه امن تیسازمان اطالعات و امن سیتأ ساواك)همراه بود. د شور ( ستق ریساواك که ز یتیک شاه اداره  مینظر م

صل شدیم ضا یعامل ا ستن ف سیس يسرکوب مخالفان و ب سا یا شر  یالمللنیب يهازمانکشور بود و  ناظر بر حقوق ب
ــتهیپ ــازمان برنامه و  افت،ی يادیدوره قدرت ز نیکه در ا یینهادها گری. از دکردندیآنها انتقاد م يهاتیبه فعال وس س

 يهاتیبه شــاه امکان فعال رانیشــدن پول نفت به ا يجار لیبود، به دل رانیتوســعه ا يهابرنامه يبودجه بود که مجر
مختلف  ياســلحه از کشــورها دیهنگفت در خر اریبســ يهانهیصــرف هز يو يجمله کارها. از دادیرا م ياگســترده

دوران  نیبکار گرفته شدند. در هم رانیا يآخوند میمحمدرضا توسط رژ یکه اغلب پس از سرنگون ییهابود. سالح
ــاز ــا یفرهنگو  یغاتیپس از برنامه تبل یو اجتماع یفرهنگ ينهادها یبرخ يبود که نوس در قالب  1350ل دولت در س

  يســلطنت پهلو یمعرف يبرا یالمللنیب یشــیبه عنوان نما رانیا یســال شــاهنشــاه نیبزرگداشــت دو هزار و پانصــدم
سو یابیشاه هدف دست یغاتیبرنامه گسترده تبل نیا انیشد. در جر يزیربرنامه  يبه تمدن بزرگ را مطرح کرد که از 

  شد. فیتوص ختهیافسار گس ییگراو تجمل يبه عنوان بلند پرواز یو منتقدان خارج یمخالفان داخل
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  دکتر مصدق بزرگ مرد تاریخ ایران
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 يکشاورز يو نابود یاصالحات ارض

که پدرش رضاخان به زور از مردم گرفته بود و  ییهانیاولِ خود، ابتدا زم یاصالحات ارض انیشاه در جر محمدرضا
را به دولت واگذار  شدندیمتعلق به محمدرضا شاه) محسوب م يهانیجات (زمخالص يهانیدر آن هنگام در شمار زم

به اقساط فروخت.  کردندیکار م آنها يکه رو یدهقانان بهرا در گام دوم از دولت پس گرفت و  هانیکرد. سپس آن زم
 سیدالتأسیبانک جد کیکه از  یانه و وامنداشتند، با احتساب بهره مالک هانیزم دیخر يبرا یها پولجا که دهقاناز آن

غصب شده،  يهانیزم يو بیترت نیکرد! به ا افتیرا در هانیپول زم داد،یها مبه آن يبه اسم بانک عمران کشاورز
. با کردیم نیمنافع او را تأم هیکار از دو زاو نی) به کشاورزان فروخت. ای(وام دولت المالتیتوسط پدرش را با پول ب

جا که بانک عمران، مردم توسط رضاخان را پاك کرد. از آن يکشاورز يهانیمسئله غصب زم ترفند صورت نیا
مربوط به  يخارج از داد و ستدها یژه کشاورزان بود، اجازه معامالت بانکیداشت، به آن بانک که و یبانیبه پشت ازین

 لیکشور تبد يهابانک نیاز ثروتمندتر یکیبه  که بر اساس آن بانک مزبور به سرعت يازیکشاورزان را داد. امت
 بودند. يپهلو ادیخانواده محمدرضا شاه و بن سهامدارانشو  هیئت مدیره يکه اعضا ی. بانکدیگرد

» اصل«طرح را متوقف کرد. دکتر مصدق ضمن اعالم موافقت خود با  نیمصدق با مخالفت و مبارزه خود ا دکتر
آن  يبود) طرح محمدرضا شاه را اشتباه و ناکار آمد دانست و اجرا رانیمردم ا یخی(که خواسته تار ،یاصالحات ارض

 يرا در ابعاد اشیطرح اصالحات ارض جدداًمحمدرضا شاه م 1332مرداد سال  28 يرا متوقف کرد. پس از کودتا
  تر از سر گرفت.گسترده

از کشاورزان  یبانیپشت چیکه ه آنجااز  هانیزم می) و تقس1344تا  1332 يدوم، (پس از کودتا یدر اصالحات ارض
 يهانیفئودال) در زم نیگزی(دولت جا یها) و بدون کمک دولتخان و مالک (فئودال ابیانجام نشد، کشاورزان در غ

) کردندیبا کمک فئودالها حل م ترشیکود و بذر که پ و(بدون حل مسئله آب  يادامه کار کشاورز يشده، برا عیتقط
 هیصورت آواره و گمنام به حاش رها کردند و به ایها فروختند به دالل ایرا  هانیزم رینداشتند. آن ها ناگز یتوان مکف

 يراب تیمأمور"کتاب  یمشغول به کار شدند. به گواه یچون کارگر روز مزد و عملگ یشهرها رفتند و در مشاغل
 شد. دهیکش يبه نابود استیس نیآمد کشور بود که با امنبع در نیترمهم ام،یدر آن ا رانیا ي، صادرات کشاورز"وطنم
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ثابت  یروشن به ران،یا يدرباره متروکه شدن روستاها رانیمرکز آمار ا يمنتشر شده از سو یبه آمار رسم ینگاه
 زشیکشور و ر یتیخوردن توازن جمع بهم است.آغاز شده 1335 يهااز سال یرانیا انییروستا یخرابکه خانه کندیم

 یط ،یبود. بر اساس آمار رسمآغاز شده رانیدر ا 1335شهرها، از سال  هیحاش تیجمع شیروستاها و افزا تیجمع
 يشهر تیو جمع افتیکل کشور کاهش  تیدرصد جمع 53درصد به  62از  ییروستا تجمعی 1355–1345 يهاسال

  .دیدرصد رس 47درصد به  38از 

  

  کشور  ياقتصاد تیوضع

مردم و تضاد  شتیو مسأله مع يرا بحران اقتصاد يمردم و سقوط حکومت پهلو امیعامل ق یخیپژوهشگران تار اغلب
بزرگ  يخدمات در شهرها یبرخ ایدر مدارس  گانیرا هیچون تغذ يظواهر ساز یرغم برخ. بهکنندیعنوان م یطبقات
و شکاف  ينابرابر ،يکاریحال فقر، ب نیبا ا ودب يدر اواخر حکومت محمدرضا پهلو یدرآمد نفت شیافزا جهیکه نت
 یو جهان يامنطقه طیاز شرا ینفت که ناش يدرآمد باال شیو افزا یانبوه واردات يداشت. کاالها يروند صعود یطبقات

 قیبا تزر ياقتصاد یفروپاش بیترت نی. به اردیرا بگ ییربنایز يهايگذارهیو سرما عیتوسعه صنا يجا توانستیبود، نم
و آلونک  هانینشهیحاش کاران،یاز ب یموج یانقالب ضد سلطنت يکه در آستانه يمتوقف نشد، به طور زین ینفت درآمد

 را به اوج رسانده بود.  یعموم یتیو نارضا رانیجامعه ا يانفجار تیوضع هانینش

 يکشاورز دارانهیسرما ،یبغر يشامل بورژواها  1332مرداد سال  28 يپس از کودتا رانیجامعه ا ییبورژوا ساختار
دوران،  نیدر ا گریبودند. دو طبقه د يو خرده بوروژواز يوانساالریاقشار متوسط د ایاز خاندان حاکمه،  ياغلب اقشار
 از بازار بودند. رونیو طبقه ب انیطبقه بازار

 ،يکشاورز نیاز بازار شامل: علما، خرده مالک رونی. طبقه بدادندیم لیتشک رانیرا در ا یسنت يبازار همان بورژواز طبقه
و  یاسیبه اقتدار س شیبزرگ با گرا داراننیزم یبودند. طبقه علما و برخ دیجد یکارگران صنعت د،یطبقه متوسط جد

 قرار داشتند. یاسیخارج از اقتدار س گرید یسلنطنت بودند و برخ
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 دیجد يها تیشد، فعال رانیا يدر روستاها يتن کشاورزرف انیکه منجر به از م دیانقالب سف استیشدن س یعمل با
از  نیماهر که اغلب مهاجر مهیماهر و ن ریرا بصورت غ یو ساختمان، کارگران فراوان يصنعت و معدن، مقاطعه کار

 يهانهیهز شیدوره و افزا نیدر ا يکاریب شیفزاکار و ا يرویروستاها بودند به خود جذب کرد. عرضه فراوان ن
در اطراف  ینینشهیدوران حاش نی. در اکردیم لیها تحمرا به آن يبارمشقت یزندگ ن،ییبا وجود مزد پا ،یزندگ

 تحت استثمار بودند: لیدال نیشرایط کارگران به ا نی. در اافتیشهرها گسترش 

 روزانه) الیر 250مزد کم (_1

 بار کاررقت طیشرا_2

 یتیحما يهاعدم توجه به قانون_3

 یحکومت یدگیاز قانون کار بدون رس انیکارفرما یچیسرپ

 کارگران یدولت مهیاجتناب از پرداختن سهم کارفرما در ب_4

 سیکارگران معترض به پل یمعرف_5

 متعارف يو خدمات خارج از استانداردها هیتغذ ،یشهرها با وضع بهداشت هیدر حاش یزندگ_6

 .... و

 يدهیاگر چه پد ایبودند. لمپن پرولتار یکارگران سنت يطبقهو  ایرولتارلمپن پ ن،یشیبرزگران پ ،یکارگران صنعت قشر
 يقشر در جامعه شهر نیباعث رشد ا یو اصالحات ارض ینینش هیحاش شینبود، لکن افزا یرانیدر جامعه ا يدیجد

 هیبه حاشو  فقر مناطق خود را رها کردند لیو بلوچستان به دل ستانینفر از س ونیلیم میزمان حدود ن نیشد. در هم رانیا
 داشت. يدرصد 43رشد  1351کشور در سال  یبود که بودجه نظام یدرحال نیشهرها پناه بردند. ا

ماهر معدن و حمل و نقل،  ریکارگران غ ،یکاران خانگخدمت ،یابانیولگردان خ ،یماهر ساختمان ریغ کارگران
قشر قرار داشتند. طبق  نیدزدان، قماربازان، فواحش در ا ان،یبه اضافه اقشار فعال گدا يماهر کشاورز ریکارگران غ
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کمتر  الیر 350از  آنها انهیوجود داشت، که درآمد ماه رقش نینفر از اعضاء ا 295000، در شهر تهران 1348آمار سال 
  .بود

  

  
  آلونک نشینهاي شهباز جنوبی

از  یعیبود، در مقابل، قشر وسکرده لیمرفه تبد ياز دهقانان را به خرده بورژواز یکه قشر کوچک یصالحات ارضا
 یزندگ ،یخانمان یب ،يسواد یقرار گرفتند. درآمد کم، ب یزندگ طیشرا نینهاد که در بدتر يرا برجا ایلمپن پرولتار

شده  یقشر، معرف نیبارز ا تایاز خصوص يخدمات شهر داقلاز ح يآبادها، برخوردار یو حلب ینینشزاغه  طیدر شرا
قرار گرفتند و به لحاظ  يقشر انیمال ریها جمع شدند و تحت تاث هیافراد بودند که در مساجد و تک نیاست. و هم

 . وستندیآنان گشتند و غالم حلقه بگوششان شدند و به ارتش آنان پ دیمر یمذهب
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از انتقاد  کتاتورهایاست که اصوال دثابت شده خیاردرتو  بودند دیمطبوعات تحت سانسور شد زیدوم ن يدوران پهلو در
در  یو نقص بیع چیو ه گفتندیسخن م هاشرفتیپ روزنامه ها فقط از تابند،یوحشت دارند و مطبوعات منتقد را برنم

از احزاب  يکاتوریبه صورت کار "مردم"و  "نینو رانیا"و دو حزب  لیتعطاحزاب همه  .نندیبب توانستندیرا نم ستمیس
 يشاه بدون آنکه بداند معنا ت،یدر انحالل آنها داشت، در نها یوجود داشتند  که آنها  را هم  شاه تحمل نکرد و سع

مختلف در  ،یطبقات گاهینمود. فرمان صادر کرد مردم با افکار مختلف و جا سیتاس ریفراگ یحزب را بداند  خود حزب
مدت  يبتوانند در اداره کشور برا يد. تا با تجمع در احزاب و آوردن راجمع شوند که مدافع منافعشان باش یاحزاب

که قدرت نامحدود داشت و هنوز در راس قدرت بود  یگشته و از منافعشان دفاع کنند، شاه در حال کیشر يمحدود
شاه  دند،ونیو از همه اقشار جامعه خواست که به حزب موجود بپ دینامیم ریکرد که آن را حزب فراگ سیتاس یحزب

است و هر دو  یکیکارگر روز مزد،  کیکارخانه دار و  کیکه منافع  کردیفکر م نیکردن کشور چن یبا تک حزب
از حقوق خود دفاع کنند. در کشور، دانشگاه و  يادر کنار هم با اختالف چند طبقهو  وندندیحزب بپ نیبه ا ستیبایم

به  یبار جامعه و کتابخواناسف تیدانشجو را به جرم مخالفت با وضع گر،یاز طرف د شد،یم سیتاس یمراکز علم
و  يآزاد کهیو زمان شدیعلم به غرب فرستاده م لیو تحص آموزش يدانشجو برا نکهیا ای کردند،یزندان محکوم م
که  شدندیم یکه خواهان همان حقوق یزمان رایز شدند،یم کلدر بازگشت دچار مش دندیدیرا م یرفاه جوامع غرب

 .دانستیم ایبودند سر و کارشان با ساواك بود، شاه خود را عقل کل و ملت را رعاو لمس کرده دهیدر غرب د

 استمدارانیکردن جامعه از رجل استخوان دار  و س یو خال خواهانیشاه، سرکوب روشنفکران و آزاد انتیخ نیبزرگتر
 يو آخوندها سیآمریکا و انگل يمردم خودش با همکار هیعل ییگذاشتن دست آخوندها و شرکت در کودتانخبه و باز

 25مدت  يساله نفت را برا 25 ينشسته و با قرار داد زیم کیکودتا بود که کودتا گران دور  نیمرتجع بود، بعد از ا
 یبه راحترا  دیآباد و ثروتمند بنا نما يکشور را ساخته و کشور يساخت ها ریز توانستیکه م یسال به غارت بردند نفت

 سپردند. گانهیب يبه کشورها

 ومیبر عهده کنسرس رانیسال اکتشاف ،استخراج حمل و نقل و فروش نفت ا 25بود که به مدت  نگونهیداد به ا قرار
 ٪40 ییکایآمر هاي شرکت ، ٪40س،یو انگل رانیشود، شرکت نفت ا عیقرار توز نیبد زیباشد، سود حاصل از آن ن

به لندن رفت وبا  51شاه در سال  یبود ول 57تا  32قرار داد از سال  نای.  ٪6 فرانسوي شرکت و  ٪14 شل شرکت ،
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مجلس گوش بفرمان  دییکردند و به تا دیتمد گریسال د 20قرار داد را به مدت  گرید یوارد کردن چند شرکت نفت
  خود رساندند.

. و به دندینرس ییبه جا یکردند، ول تیشکا رانیاز ا ومیعضو کنسرس يقرار داد معلق شد و شرکتها نیاز انقالب ا بعد
کردن فقر در کشور  کنشهیدگرگون کردن جامعه و ر يبرا توانستیکه م یها دالر درآمد نفت اردیلیصورت م نیا

  .باشد يپهلو تداوم تاج و تخت خانواده يراب یغارت شد تا ضمانت یبه راحت رد،یمورد استفاده قرار گ

  

  

  
  عقد قرارداد کنسرسیومعلی امینی وزیر دارایی ایران در جلسه 
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 57نقالب ا

داشت،  تیروحان دنیو به قدرت رس 57در بوجود آمدن انقالب  یکه سهم بزرگ یاز اشخاص یکی
در صدد  دنیو کم سواد که به محض به قدرت رس یداشت خراف یتیشاه شخصمحمد رضا خود شخص شاه بود، 

در نجف  دیرا که در تبع یقم نیاهللا حاج آقا حس تیفرستاده بود، آ دیبر آمد که پدرش به تبع ییاز آخوندها ییدلجو
کشف حجاب و  ياهللا را که الغا تیآ طیباز گرداند. شرا رانیپرشور به ا یبا سالم و صلوات و استقبال بردیبه سر م

 .رفتیب بود، را پذطال يسرباز عو من یعرب سیدر دروس مدارس و تدر ینید ماتیگنجاندن تعل

آنروز  استیس بایگرفت که تقر شیرا در پ یاستیرو س نیداشت از ا ستیاز کمون يدیرضا شاه وحشت شد محمد
 لیپرداخت. با سرکوب مخالفان و تعط سمیدر مقابل کمون یاسالم اناتیجر تیبود، به تقو يدار هیسرما يکشور ها

جامعه  يو رشد فکر یآگاهی رسان کتاب، دیسانسور شد ایکردن احزاب و مطبوعات و خفه کردن هر  نغمه مخالف 
کم رو به افول گذاشت، رجل گشته بود، کم داریدر جامعه پد وافکار نکه بعد از انقالب مشروطه رو به رشد بود و 

 استینداشتند، ر یاسیو سواد س تیبودند  که شخص یانیمملکت به سبک دوران قاجار، دوباره بله قربان گو یاسیس
به  بودیم یشخص با هوش و کاردان ستیبایشاه را که قاعدتا م یو ضد جاسوس یدستگاه جاسوس سیساواك و رئ

 يبه شاه بود. در ابراز نوکر شیسپرده شده بود که به نعمت خره معروف بود و تنها نکته مثبت در او جان نثار یشخص
بار خود را غالم  نیاول يبرا یسصورت که چه ک نیبود بد یدکتر اقبال واسداهللا اعلم رقابت جالب نیشاه ب نسبت به

 کرد،یتعیین  م ریو سف لیوک ر،یوز ر،ینخست وز ،ياینکه اشرف پهلو ایاست با هم در رقابت بودند،  دهیجان نثار نام
 و چپاول صندوق دولت بودند، سونیکم افتیدر یبه امور مملکت در پ یدگیرس يشاه و وزرا به جا

در آمریکا هوشنگ  رانیا ریکرده بود. سف نییتع يو بلغارستان مقرر یو افعانستان و رومان ونانیپادشاهان سابق  يبرا شاه
 .ندکردیم يگذار هیدر آمریکا سرما يخاندان پهلو يبرا گرفتند یکه م ییاز پورسانت ها ،يانصار

کشور  يساختها ریپرداختن به ز يبجا پرداخت،یم رانیاز فروش  نفت به ا ومیکه کنسرس سهمی ٪20عنوان مثال، از  به
اینکه در کل  ایبودند.  یمونتاژ و دولت عیصنا شتریب نیسنگ عیصنا گشت،یشاه م يها بلند پروازيها و خرج برنامه
نفس  يشهر نیسنگ کیبار تراف ریبزرگ، ز يشهرها گریاتوبان وجود داشت و طهران و د لومتریک 140کشور فقط 

و مجلس  دایدولت هو یاحداث مترو را عرضه کردند ول شنهادیها پ يها و فرانسو ی. ژاپندندیکشیآخر خود را م يها
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 يخاندان پهلو نیب نیدر آن جود داشت، بنابرا يادیبود و پول ز ینبودند، چون لقمه چرب رندهیگ میمورد تصم نیدر ا
خاندان  ياز اعضا کی چیه نکهیسالها بعلت ا جهیشده بود، درنت جادیا يدیپروژه رقابت شد نیمورد تصاحب ا در

 پروژه معلق ماند. نینبودند ا دنیحاضر به کنار کش يپهلو

سهام  دیخر زد،یم ییورشکسته اروپا يدر شرکت ها يگذار هیدست به سرما ،ییمطرح شدن و خودنما يبرا شاه
 يبه شرکت انرژ ایو  بود هایخوش رقص نیا ياز نمونه ها یکی یشرکت ورشکسته کروپ و نجات آن از ورشکستگ

شمال که از لحاظ  يایدر استخراج نفت در ددر اسکاتلن پرداخت،یلندن را م آب هیخرج تصف داد،یفرانسه وام م یاتم
خرج  ونهایلیم خواهانینامزد جمهور يروزیپ يبرا کایدر انتخابات آمر کرد،یم يگذار هیبه صرفه نبود سرما ياقتصاد

 . دادیبه روسها  م مت،یهجدهم ق کیآرام کردن روسها، گاز کشور را به  يبرا گریطرف د از .کردیم

از روشنفکر متنفر بود و آنها را  چارهیصاحب نظر بود، شاه ب یو در هر موضوع دانستیرضا خود را عقل کل م محمد
 یعالقه خاص تی. به روحاندانستیخود را متخصص م یدر اقتصاد، در موضوع نفت در امور نظام د،ینامین تلکتوئل مع

شد،  یبود که به حج رفت و حاج یرانیپادشاه ا نیمحمد رضا شاه اول رفت،یداشت و هر سال به پا بوس امام رضا م
 .کردیچاپ م يامهریو قرآن آر دادیم هیو رضا هد نیحسامامان  يطال به مقبره ها يدرها

بودند که  یتنها گروه ونیساواك بودند، روحان ریحقوق بگ یروحان(چهارده هزار)  14000گفته ساواك  طبق
نقاط کشور گسترش داشت و جهل و  نیدر دور افتاده تر شانیغاتیتبل يهاو شبکه کردندیم غیرا آزادانه تبل دشانیعقا

 . کردندیم غیخرافه را تبل

دربار و معشوقه اشرف بود به دادگاه کشاندند و در  ریکه وز ر،یهژ تیبا شکا شیهايرا به خاطر روشنگر يکسرو
مهدورالدم  از نظر علما يچون کسرو ،یقاتل را بعد از مدت کوتاهو  کُشتند یعیآنجا به دست فدائیان اسالم به طرز فج

 بود، آزاد کردند.

نکرد  یمردم حالج يساواك برا چگاهیه یکرد ول دایپ تیمردم محبوب انیدر مبه علت مخالفت با شاه  ینیاهللا خم تیآ
 يبه جا یبه کتاب آسمان ندگانیزنان بود و قسم خوردن نما يبا حق را ینیمخالفت خم ست،یمخالف چ ینیکه خم

خوبش هم  يمنفور بود کارها دایاز آنجا که شاه شد یولبودند  یدر زمان خود مترق نیقوان نیا يقرآن بود. که هر دو
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کتاب کشف االسرار و می بایست  ،برخوردار بود رتیو بص یاگر دولت شاه از اندك آگاه .نمی شد دهید
 ینیزم ریکتابها را ممنوع و ز نیاما برعکس ا داد،یمردم قرار م اریو در اخت کردیرا چاپ م ینیخم لهیرالوسیتحر

  .ساختندید او آگاه میو مردم را با افکار پل شکافتندیمردم م يشخص را برا نیافکار ا دیکردند ، در آن زمان با

را به او  ینیبا شاه، خطر خم یتلفن یدر زمان شروع اغتشاشات در تماس نیکه صدام حس کردیآجودان شاه نقل م
 شنهادیپ نیا دنیشن شاه از یبود، ولاعالم آمادگی کرده ینیخم يصدا  یخاموش کردن دائم يو برابود گوشزد نموده

 يکارآمد، فساد ادارفاسد و نا يدولتها ،یطبقات دیداد. تضاد شد یبود و به صدام جواب منفسخت وحشت زده شده
بلند  د،یبلعمی را کشور بودجه ٪43بطوریکه  ،یحاتیآور تسلمخارج سرسام ،يشهر نینش هیانبوه حاش تیو جمع
درکشور شد که بعلت نبود  یمنجر به انقالب ،یارتباط جمع لیوسا دیو سانسور شد یاسیشاه خفقان س يهايپرواز

رفته و  راههیبه ب یو مردم یمل استمدارانیو روشنفکران  و سمستقل  یاسیو رجل س شرویپ يسازمانها و یاسیاحزاب س
در طبقات مختلف  ینیبخصوص خم ت،یکه روحان يو بعلت نفوذ نددیو مرتجع گرد سوادیآخوند ب یدست مشت ملعبه 

قشر جامعه به سرقت  نیو مرتجع تر نیترعقب مانده لهیبه وس يو ضد استبداد یجامعه داشت، عمال انقالب ضد سلطنت
 وصل  که سالها منتظر یو عروس شد منطقه يبرا یکابوسو رانیمردم ا يبرا ییگرفته شد و  تبدیل به بال يرفت و به باز

  از آب در آمد. یعجوزه مخوف تاینها میاش بود
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  ینیروح اهللا خم

 

مذهب  جیترو يبرا يهجر ازدهمی) بودند اما در اواسط قرن شابورین تی(دزق سر والشابوریاصالتا از ن ینیخم خاندان
: یسیاوده ((به انگل یهیکشور  و شهر لکنو، واقع در ناح نیشمال ا یهند، راه انیعشی يجامعه ینیامور د ییو راهنما

Awadh (یو مذهب رسم نید انیکه از زمان صفو یامامدوازده یعهیو ش الماس نیمنطقه قوان نیاَوَد) شدند. در ا' ای 
به  یدگیشده و آغاز به رس نتوریبه نام ک یها ساکن شهر کوچک، آنهندوستان در برقرار بود. آمد،یبه حساب م رانیا

بود، که به هندوستان رفت و » محمد«به نام  شابور،ین ياز علما یکیاو  يکردند. جد اعال هیآن ناح انیعیش ینیامور د
 است:نوشته یباق نی. عمادالددیاقامت گز ریکشم ای یدر دهل

ها آن دنیسلسله نسب سادات تا رس لهیوس نیسادات مرسوم بوده و بد يبرا یسیسنت شجره نو ان،یعیش انیدر م چون«
که راه  شدیمحسوب م يازینظر امت نیاز ا ینیخم ادتیس است،شدهیثبت م شیکم و ب عهشی یاز ائمه یکیبه 

است  نیمورد چن نیمذکور در ا اتیاز روا یکی. کردیرا هموار م شانینامه و خاندان او شناخت در شجره یزنگمانه
 دریدحیس یبه سرپرست یهمدان یعل دیس ریاز طرف م ی.ق کاروان کوچکه 766در سال  ونیاز نساب یکیکه طبق نظر 

تا اسالم را  شوندیم ریکه آن زمان در شورش و جنگ و خون گرفتار بود، عازم کشم رانیاز ا یلیاردب يصفو يموسو
واسطه از مادر به  16واسطه از پدر و  17با  یهمدان یبود که عل یهمدان یداماد و خواهرزاده عل دریدحی. سدکنن غیتبل

است  نیاز همه مشهور شده، ا شتریکه ب یتیاست و اما روا ینیخم يالجد اع در،یدحیس نیو ا رسدیم یبن عل نیحس
 شابورین ياز علما یکی ،يصفو نیشاه سلطان حس ان. در زمرسدیم نیرحامدحسیبه م ینیاهللا خمکه سلسله نسب روح

 تیاهم کمدرآمدند و کم یدر مناصب دولت ي. فرزندان ودیاقامت گز یبه هندوستان رفت و در دهل »دمحمدیس«به نام 
 نیا دیکرد. شا متیبه نجف و کربال عز ریاز کشم شاه،یعلنیپس از شهادت پدرش د يچند داحمدیکردند. س دایپ

ها در امان باشد و بتواند منظور بوده که هم از خصومت نی) به ايقمر يهجر 1250تا  1240 يهاسال ودسفر (در حد
است به سرعت که داشته يرومندین يحافظه لی. او به دلاموزدیرا ب نید میپدر را پر کند و هم تعال یخال يجا ه،یدر آت

. او در نجف با افراد مهاجر کندیم افتیاجتهاد در جازهو از مراجع وقت نجف ا شودینائل م ییواال یبه مقامات علم
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 نیاز توابع خم» فراهان« ای» فرفهان« يروستا است که اهل خانوسفیبه نام  ياز آنها فرد یکیکه  شودیآشنا م
  »است.بوده

  عکس از بچگی روح اهللا در آغوش پدرش
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استاد دانشگاه  تویاست. جان اسپوزکرده فیرا در هند توص اکانشانیدر خاطراتش، حضور ن زین دهیپسند یمرتض دیس
 :سدینویو م کندیم دیینظر را تأ نیا زیجورج تاون ن

 نیو شهر خم رانیاز خراسان به هندوستان سفر کرد. پس از آن پدربزرگش به ا ،ینیاهللا خمروح دیپدربزرگ س پدر
 بخورد. ینیبر خم زیبودن ن يبرچسب هند ياگونهباعث شد تا به ياجداد يهايجهانگرد نیبازگشت. ا

در منطقه  نتوریک يزاده روستا يهند ياحمد موسو دیس يو يکه: پدربزرگ پدر سدینویم »لتیادوارد و«نمونه  يبرا
  اوتار پرادش هندوستان  بود. التیدر ا یبربنک

  يهند ياحمد موسو دیس

در  .شدیمحسوب م نیحس رحامدیم يهاآمد. او که از همدوره ایهند به دن نتوریاهللا، در شهر کروح دیپدربزرگ س
 نیکه علت ا دیآیبه نظر م طورنینجف شد. ا یلکهنو و کشور هند را ترك کرده و راه ،يهجر زدهمیاواسط قرن س

 .بود زمان آن در هند دولتي هانیاستعمارگرا نیفرار از قوان م،یتصم

آشنا شد. در آن زمان مردم  نینام خم صاحب یاز اهال ،ياکمره خانوسفیبه نام  یاحمد در کربال با شخص دیس
داده بودند که به  ابتیخود ن يبود، از سو نیخم کینزد يرا که خود ساکن فراهان، از شهرها خانوسفی نیخم

ها را بر عهده آن عتیتا امور مربوط به شر اوردیب نیخمرا با خود به  نیمجتهد باتقوا و آشنا به امور د کینجف رفته و 
خان  وسفیاو به دعوت  جهیمنظور انتخاب کرد و در نت نیارا به داحمدیس خانوسفی ،ییآشنا نی. بعد از اردیبگ

در  داحمدیمردم آن منطقه را به عهده گرفت. س ینیبه امور د یدگیرس تیگرفت  مسئول نیبه اقامت در خم میتصم
با کشور هند قطع  وندشیاو، پ میتصم نیازدواج کرد. اگرچه با ا - نهسکی نام به–خان  وسفیبا دختر  نیهمچن نیخم

به نوادگان او منتقل  زیلقب بعدها ن نی. اشدیشناخته م يلقب هند با نیمعاصر نیهمچنان در ب يو زیشد، اما بعد از آن ن
مدت  نیچن. همکندیخود استفاده م يبرا يش از تخلص هندیهااز غزل یخود در برخ ینیکه خم ياگونهشد، به

و خائن  گانگانیبه ب ینیموضوع در جهت نسبت دادن خم نیشاه از ا میرژ ران،یا یاز انقالب اسالم شیپ یزمان کوتاه
  .کردندیقلمداد کردن او استفاده م
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  ینیپدر روح اهللا خم یمصطف دیس

  

احمد پس از مرگ  دیآمد. (از س ای) به دنیشمس 1240( يقمر 1278در سال  ینیاهللا خمروح دیپدر س ،یمصطف دیس
 ياحمد خوانسار رزایو نزد م نیمقدمات را در خم یمصطف دی) سماندیبنام صاحبه باق يو دختر یمصطف دیتنها س

آن دو سبب  کنزدیي هاست. رابط فیةالتصانمؤلف زبد يمحمد خوانسار دربنیاحمد از نوادگان ح رزایآموخت. م
 دسیي هخان در –نام داشت و پس از آن  خانمهیاز ازدواج حاج شیاحمد را که پ رزایدختر م یدمصطفیشد تا س

 دیآس« ،»يموسو يآقا«او را  نیکه در خم يموسو یدمصطفی. سندیبرگز يبه همسر شدمی زده صدا هاجر – یمصطف
 دیاصفهان شد. س یراه التتحصی یادامه يپس از ازدواج برا یکم کردند،یم ابخط »يهند دیآس« ای »یمصطف
ادامه داد. پس از آن به همراه همسر  یمدرس یمحمدتق ریخود را در اصفهان و تحت نظر م ینید التیتحص یمصطف

 تیاز پنج سال و با هدا شیخود را به مدت ب التینجف و سامرا شد و تحص راهی – آغا مولود –فرزندش  نیو نخست
 ینید التیتحص جیرا یوهیش وه،یش نیادامه داد. ا - عهیش هیو فق دتقلی مرجع – يرازیحسن ش رزایهمچون م یمراجع

در مقاطع  التتحصی یو ادامه گرفتیصورت م رانیدر ا یو مقدمات ياهیپا التیکه تحص ياگونهآن زمان بود، به
محسوب  یرهبر مذهب نیاول ینیاهللا خمروح دی. در واقع سافتییم مهادا – عتبات –عراق  یمذهب يباالتر در شهرها

 بود.صورت کسب کرده رانیدر داخل ا اشینید التیکه تمام مراحل تحص شدیم

خود در عراق، به  التیبعد از اتمام تحص یمصطف دی) سیشمس يهجر 1274(معادل با  يقمر يهجر 1312سال  در
و لقب  دهرسی اجتهاد یبه درجه یدمصطفیس د،یآیاو برم يهاها و اوراق و کتابطور که از اجازهبازگشت. آن نیخم

 را گرفته بود. »نیفخرالمجتهد«

  ،یمرتض يهامولودآغا خانم و فاطمه و سه فرزند پسر به نام دختر بنامبا هاجر، دو فرزند  یمصطف دیازدواج س حاصل
به همراه  یمصطف دیکه هاجر به فرزند آخر آبستن بود، س یفرزند بود در حال نیاهللا آخراهللا بود. روحو روح نینورالد

به خانه هاجر  از بازگشت شیو پ رودیاطراف به خارج از شهر م الکانسرجانشاندن اربابان و م يمردم روستا که برا
 .نهدیاهللا نام مروح دیو او را س آوردیم ایفرزند خود را به دن
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) يقمر 1313(متولد  ی)، مرتضيقمر 1312)، فاطمه (متولد يقمر 1305تولد: مولودآغا خانم (متولد  بیترتبه فرزندان
 دی. به نوشته سباشندی) ميقمر 1320فرزند (متولد  نیو آخر نیاهللا، پنجم) و روحيقمر 1315(متولد  نیو نورالد

امالك در دهات  نیداشت. ا يو امالك متعدد یو تفنگچ هبا نفوذ بود و خدم اریبس یمصطف دیس ده،یپسند یمرتض
رقان و واسوران، طنجران، خم و کل درآمد امالك و کاروانسرا در  شدیکاروانسرا م کیو کرمو بود و شامل  نیزَوَ

برج بزرگ، برج  له،یها، سر طوباالخانه ،یو اندرون یرونیشامل ب یمصطف دیهزار تومان بود. منزل س کی سال حدود
 ده،یپسند یمرتض دیبود. به نوشته س وهیدرختان مختلف م يو دارا یکش ابانیسنگرها و باغچه بزرگ، خ وچک،ک
. گرفتیهمچون اتابک و صدراعظم تماس م یبه تهران داشت که در آنها با اشخاص يمتعدد يسفرها یمصطف دیس

 1317االول  عیسوم رب خیبود به تار دگاناز شاهزا یکیسفرها، او با گوهر ملک تاج خانم که دختر  نیاز ا یکیدر 
به اراك مورد حمله  نیخم ریاهللا، در مسروح یماهگو در پنج 1281در اسفند  یمصطف دیازدواج کرده بود. س يقمر

صورت گرفت، که  ياریبخت لیا ،یذلک فهیحمله توسط طا نیکه ا شودیم ادیدر منطقه  یمنابع محلقرار گرفت (از 
 نیخم یاست که آنها و اهالآمده ینیخم يهایاز سخنران یکیشهرت داشتند و در  نیشهر خم رتدر آن زمان به غا

به  يکتف و کمر کشته شد و جنازه و هی) در جنگ بودند و با اصابت چند گلوله به ناحهایهمان ذلک ای( هایبا ذلق
 اند.در نظر گرفته  47 گرید یخو بر 42منابع سن او را در هنگام مرگ  ینجف منتقل و در آنجا دفن شد. برخ

ثروتمند  نحاکمی از –خان به نام بهرام یشخص يپسرعمو خان،یشد. قاتل جعفر قل ییبه سرعت شناسا نیمهاجم تیهو
که بعد از  یوجود ندارد. بر اساس گزارش يو معتبر قدقی نظر اظهار قتل علت مورد در اما. داشت نام – هیآن ناح
روا داشته  ایکه به رعا یکه نسبت به ظلم و ستم یعتراضاتا لیدر آن دوران به دل یدمصطفیمنتشر شد، س 1357انقالب 

 کهنیاست که با توجه به ا نیت و آن امطرح اس زین يگرید لیبود. البته دل ختهیمنطقه را برانگ نیخشم حاکم شد،یم
 حسوبمتوسط م يایکشاورز ساده با زندگ کیمربوط به مردم منطقه،  یدر کنار انجام امور مذهب زیخود ن یدمصطفیس
ها در آن دوران مرسوم نزاع لیقب نای از کهچنان –مزارع  ياریآب يبندنزاع بر سر نوبت کیدر آن زمان بر اثر  شد،یم

در مقام قضاوت به عنوان  ،یدمصطفیاست که س نیوجود دارد و آن ا زین یسوم تی. روااستدهرسی قتل به –بود 
و  کندیکرده بود، صادر م يخوارنفر که در ماه رمضان در مالءعام اقدام به روزه کی هیعل یحکم ن،یخم یقاض

  .رسانندمی قتل به را او انتقام، عنوان به محکوم فرد یخانواده
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 جهیو در نت دینرس جهیحکم قصاص قاتل به نت ياجرا يبرا ن،یخواهرش صاحبه در خم يهامرگ او، تالشبعد از 
سفر،  نای در. شد – وقت دارالحکومه –تهران  یگرفتن حکم قصاص قاتل راه براي – اهللاروح مادر –همسرش هاجر 

بر آغوش  زیماهه ناهللا ششروح ت،یروا کی راساسب و بودند او همراه هم – نیو نورالد مرتضی –دو پسر بزرگ هاجر 
صدراعظم آن دوران، در  الدوله،نیبه دستور ع یدمصطفیقاتل س خانی، جعفر قل1323 االولعیبود. سرانجام در رب يو

 شد. ختهیتهران و در مالءعام به دار آو

 یشهرت داشت و دوران نوجوان یدمرتضیکه در آن زمان به س یدمصطفیس گریفرزند د ده،یپسند یمرتض دیس بعدها
قاتل را  ،يقمر 1323 االولعیدر چهارم رب«: دهدیم حیتوض گونهنیقصاص قاتل پدرش را ا يماجرا گذراند،یرا م
 یول م،یشدیو متأثر م می. چون بچه بودمیمنزل برو بهبهارستان بردند. به من و برادرم گفتند  دانیاعدام به م يبرا
حاضر بودند،  دانیدر م ی) که همگعهدیو شاه (ول رغضبید. مطابق رسم آن روزگار، قاتل، مرفتن دانیبه م نیریسا

 نیبازگشت به خم ي. چند روز بعد از اعدام قاتل، همراهان برادندیرا بر خانیلباس قرمز برتن داشتند. سر جعفرقل
  »کردند. هیکرا يارگ

   ینیخمروح اهللا مادر 

  

 اهللاتیاحمد و از نوادگان آ رزایم اهللاتیبرخوردار بود. او دختر آ یمذهب ینهیشیاز پ زیبانو هاجر، ن ،ینیمادر خم
که در  یوئیدیمصباح در و یعلاحمد اهللاتی. آینیمصباح در مورد خاندان خم یاحمد عل اهللاتیآ نظر بود. يخوانسار

 :کندیم انیب نینچنیضبط شده است ا 1370سال 

که در شهر کَنتور منطقه  ینیخم يسال قبل که به هندوستان در شهر و زادگاه اجداد 7،8واال درحدود همون  من«
” ججار“کلمه  نیبوده وا” جِجار”به نام  ینیاز اجداد خم یکیکردم،  قیتحق کیرفته بودم، تا آنجا که از نزد شهیاتراپراد

 يادیاي هلیخاندان از اول مسلمان نبوده اند، اما بعدها به وسن یآنکه ا ياست برا يسابقه ا نیوا ستین یاسم اسالم
که احتماال کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار بود،  سیانگل يدر  کنسول گر ینیجد خم ای ینیکه پدر خم يمرموز
 چند،یپیبه سر م ییپارچه ها کی يهند يها”کیس“که خاطر شما، مستحضره،  يها آنجا موندند و همون طوربعد آن

 بندندیم” ها کیس”که  یاهیاول با همون پارچه س ینیجد خم دیبعضا زرد و سرخ، قاعدتا با اه،یبعضا س د،یبعضا سف
در  ینیخم یدر خاندان او مونده و حت نیساداتند، آقا آقا گفتند و ا نهایا نکهیا الیبه خ رانیآمده باشد اونجا که در ا
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 رانیهنوز هم در ا ینیامضا خم نیا ،»يالهند يروح اهللا المصطفو« کردیم مضاا لیاز خود بجا گذاشته اوا ییقم امضاها
) کردیم ی(مسم يبه هندو  کردیبه پدر م یبوده خودش را مسم یکه اسم پدرش مصطف یبعنوان يهست؛ اما مصطفو

بعدا  يموسو نیا حاال ،»ینیالخم يروح اهللا الموسو«: گفتیم کردیها که امضا ماالصل بوده. (اما) بعد يهم که هند
 دیس ي(آقا نکهیاالن در حال حاضر هم مثل ا یاالن حت دیبا گهید نویشد، ا ینیاسم خم يبرا ياز کجا آمده و پسوند

او از نظر  يبرا یاز کجا بعدها آمده تا نَسب يموسو نیکند، که ا حیزندست از او بخواهند که تشر دهی) پسندیمرتض
از اول از نظر  نایکردم، ا قینوشتم و تحق رانیکه در کتاب فلسفه تحوالت در ا مونطورو ه یباشد و او بطور کل یهاشم

مطلب ثابت  نیاما ا م،یندار یبعدا مسلمان شدند ما حرف نکهیبا اسالم نداشتند، ا یارتباط چیخاندان هندو بودند و ه
  «بشوند. دیس عهیکه به اصطالح ش ستندین یاز خاندان هاشم نهایکه ا کندیم

 ینینامه خم یندگز

 1902سپتامپر  24( یشمس يهجر 1281مطابق با اول مهر  يقمر يهجر 1320سال  یالثانيجماد 20در  ینیاهللا خم روح
از معاصران  يموسو یمصطف دیآمد. پدرش س ایبه دن رانیاز توابع شهر اراك و در مرکز ا نی) در شهر خميالدیم
بعد از والدت   يبود، چند ینیمرجع امور د نینجف بود. او که در خم هیکرده حوزه علم لیو تحص يرازیش يرزایم
مادرش هاجره آغاخانم  یتحت سرپرست یسالگ 15. روح اهللا تا دیبه شهادت رس یاهللا در مبارزه با حاکمان محلروح دیس

 اش صاحبه خانم قرار گرفت.و عمه

 ینیهمسر و فرزندان خم 

عبارتند از: دو پسر به  شانیش) ازدواج کرد. فرزندان ا1388-1292( یثقف) رانی(قدس ا جهیش با خد1308سال  در
  .باشندیم قهیو صد دهیزهرا، فر يهاو احمد و سه دختر به نام یمصطف يهانام
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  ی) ثقفرانی(قدس ا جهیخدخمینی همراه همسرش 

تر برادر بزرگ ،یشمس يهجر 1299به سال  اشیمقدمات التیو پس از تحص ینیاهللا خمروح دیس یدر آغاز جوان
ر آن د. شد سپهدار ياراك کرد. او در آنجا وارد مدرسه یراه التش،یتحص لیتکم ياو را برا ،یمرتض دیس ،يو

شده  لیتبد ینیعلوم د يریادگی يبرا یبه مرکز مهم يزدی يحائر میعبدالکر اهللاتیحضور آ لیها اراك به دلسال
 لیخود را در اصفهان ادامه دهد، به دل التیبه اراك قصد داشت تحص متیاز عز شیاهللا که پکه روح ياگونهبود، به
به دعوت  يقمر يهجر 1332در سال  يزدی يحائر اهللاتیشهر مهاجرت کرد. آ نیشخص در اراك به ا نیوجود ا

 انیبه جر خانوسفی رزامیی خود را در مدرسه يهاشهر شد و کالس نیا یجوان راه يلبهط صدیمردم اراك و س
 التینکرده بود که تحص شرفتیپ یبه قدر کاف ینیها در علوم ددر آن سال ینیکه خم رسدیبه نظر م طورنیانداخت. ا

 خیالعلوم از شکتاب شرح ،یگانیامحمد گلپ خینظر او ادامه دهد. او درس منطق را در حضور ش ریز ماًیخود را مستق
 يبروجرد یمحمد عل خیش تیالمتول خود را با هدا لتحصیي هو ادام ینظر آقا عباس اراک ریرا ز یالعامل نیالدنیز

رضاشاه  يها کودتاآن نیتررخ داد. مهم رانیدر ا يادیبود حوادث ز لیکه او در اراك مشغول تحص یگذراند. زمان
  د حسن مدرس بود.یس يریو دستگ 1299در 
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 را خودي خطابه نیاول ،ییمحمد طباطبا دیدر مراسم بزرگداشت س ل،یو در ضمن تحص یسالگ 19اهللا در سن روح
و  یبود که در آن او به قدردان یاسیس یهیانیب کیخطابه در واقع  نی. اختیهمگان را برانگ نتحسی و کرد قرائت

 خطابه نقل شده: نیاپرداخته بود. از قول او در مورد  ییمحمد طباطبا دیاز س دیتمج

 کردمینه از ترس مواجه شدن با مردم، بلکه با خود فکر م دم،یشد منبر بروم، استقبال کردم. آن شب کم خواب شنهادیپ«
که  يمنبر نیتا آخر نیاهللا است. از خدا خواستم مدد کند که از اولکه متعلق به رسول نمیبنش يمنبر يرو دیفردا با

بود با خدا بستم،  يخواستن عهد نای و …ر نداشته باشمرا باو ناز آ ياکه جمله مینگو یخواهم رفت، هرگز سخن
به دل مراجعه کردم از احسنت  یاحسنت گفتند، وقت ايعده و …را خسته نکرد یشد، اما کس یمنبرم طوالن نیاول
 ».دمپا نگذار يمنبر چیخاطر دعوت دوم و سوم را رد کردم و چهار سال هرگز به ه نیخوشم آمده بود، به هم هاییگو
 و خطابه نپرداخت. یبه سخنران يمنبر چیمجلس تا چهار سال در ه نیبعد از ا او
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 به قم  ینیکردن خم کوچ

 یو از اراك راه رفتیاز علماء قم را پذ یدعوت جمع يحائر اهللاتیبه اراك، آ ینیسال بعد از رفتن خم کی حدود
به  رانیدر ا عهیمذهب ش گاهیو پا ینید ماتیمهم آموزش تعل ياز شهرها یکیها قم به عنوان شهر شد. در آن سال نیا

به قم نه  يحائر اهللاتیعراق قرار گرفته بود. رفتن آ یذهبم يشهرها یهیسا ریها بود که در زسالو  آمدیحساب م
و مطرح قم  یهعلمی یبود بر رونق گرفتن حوزه يشهر در آن زمان شد، بلکه آغاز نیا یسطح علم يتنها باعث ارتقا

 طصورت گرفته توس یاسیس يهاتیبا در نظر گرفتن مبارزات و فعالو  رانیا يمعنو تختیعنوان پاشهر به نیشدن ا
 برد. یآن زمان پ یاسیس اناتیشهر در جر نیا يدیبه نقش کل توانیبعد در قم، م يهادر سال نیریو سا ینیخم

 1300شهر شد.نوروز سال  نیا یچهار ماه بعد به دنبال او راه زین ینیاز اراك به قم، خم يحائر اهللاتیاز مهاجرت آ بعد
سفر تمام اسباب و  نیدر ا کهنیبازگشت و با توجه به ا نیخانواده موقتاً به خم دارید ياهللا براروح ،یشمس يهجر

مهاجرت به قم  يخود برا میکه در تصم دیرس جهینت نیبه ا توانیم بود،را همراه خود از اراك آورده  یزندگ یهیاثاث
 .شد دارالشفاءی قم و ساکن مدرسه یراه ن،یکوتاه اقامت در خم یاست. او پس از مدتبوده يجد

خود را در درجات  التیچرا که در قم بود که او تحص شد،یاو محسوب م زندگی در عطفي هنقط کیحرکت  نیا
جزء  ياگونهشهر قم به ،ینیخم یزندگ يبعد يهاکرد. در سال يگذارهیخود را پا یاسیباال ادامه داد و مبارزات س

  .دانستمحصول شهر قم  یاو را به نوع توانیاو شد که م تیاز هو یبخش
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  در جوانی ینیخمنفر سمت چپ : 

 

 شهر گفت: نیبود، در مورد ا یاز مهمانان قم یجمع يبرا یکه در حال سخنران یو زمان یشمس يهجر 1359سال  در

» با قم و مردمانش است. شهی. قلب من همکنمیافتخار م تیواقع نیکنم، شهر من قم است؛ و به ا یکه زندگ ییهرجا«
 التیتحص یگرفت و زمان خود را وقف کامل کردن بخش مقدماتخود را از سر التیتحص درنگیاو در قم ب

 یمحمدعل رزایکتاب مطول را نزد آقا م یانیپا يهاکرد. قسمت عتیفقه و شر نچنیهم و – سطوح به موسوم – يحوزو
 یثربی یدعلیس اهللاتینزد آ شتریو ب يخوانسار یمحمدتق اهللاتیآموخت و دروس سطح را از محضر آ یتهران بیاد

  فراگرفت. یکاشان
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 ینیخم یاسیس يها تیآغاز فعال

صورت آشکار که به ییاو با معدود علما کهنیدست نزد. با ا يآشکار یاسیس تیفعال چهی به 1310 یدر دهه ینیخم
 یالنینشد. عباس م یآشکارا وارد صحنه اجتماع چگاهیداشت اما ه يهمدرد کردند،یبه اقدامات رضاشاه اعتراض م

 ونیروحان ریبه مانند سا ینیبود و خم تیروحان يابر ینینشو عقب تیکه دوران رضا شاه، دوران محدود سدینویم
 کرد. رییفضا تغ نیا ی. با رفتن رضا شاه و شروع جنگ جهانکردندیبقا تالش م يتنها برا

 یدهه چهل زندگ لیو در اوا يدر سطح اجتماع، چند سال بعد از شروع سلطنت محمد رضا پهلو ینیحضور خم نیاول
اب اسرار هزار ساله االسرار را در مقابل کتطور ناشناس و بدون امضا، کتاب  کشفبه ینی، خم1323او بود. در سال 

 زادهیحکم اکبریماند عل یکتاب به کسان نیدر ا ینیخم. نمودندیم غیرا تبل عهینوشت که اصالحات در ش یضد کسان
 نیحمله نمود. ا يمانند کسرو یبه کسان نیو همچن یسنگلج عتیاصالح طلب، محمدحسن شر ینگار، روحانروزنامه

 نیاست. او در ا تهیمدرن نیو همچن عهیش تیدر برابر چالشگران روحان ینیو سخت خم یکتاب نشان دهنده موضع سنت
و تمرد  یطلبمبارزه یهی. روحدانستیم عهیش ينابود يبرا سمیالیاز نقشه امپر یاصالح طلبان را جزئ مالتکتاب ح

 بخش بود الهام ینیخم يبرا ،ينواب صفو

 ) بود.یشمس يهجر 1324االسرار (تهران، کشف یعنیاثر منتشر شده توسط او،  نیآن اول جهینت و

 خیبه تار »دیو به کار بند دیبخوان«با عنوان  انیسرگشاده ظاهراً خطاب به مردم و روحان يادر نامه ینیاهللا خمروح دیس
 يو ،ياز احمد کسرو» کنند يبخوانند و داور ؛يگریعیش« یدر پاسخ به کتاب جنجال ،يدیخورش 1323 بهشتیارد
مرتد جاهل  نیا«را به کشتن  »رتیمسلمانان با غ«بود که  یونیخطاب کرد و از روحان »سروپایب يزینفر تبر کی«را 

 فراخواند.» االرض یمفسد ف

به نام نواب  ياساله 21 یروحان ياز سو يقصد به و منجر به سوء عهیش یمذهب دیعقا یاز برخ ياحمد کسرو انتقادات
 انیفدائ ياز اعضا یسوء قصد جان سالم بدر برد، اما گروه نیاز ا يشد. کسرو 1324سال  ماهبهشتیدر ارد يصفو

 داد،یبه مقدسات پاسخ م نیتهران، به اتهامات توه يرکه در کاخ دادگست یرا هنگام ياسالم در اسفند همان سال و
 به قتل رساندند. یعیبه طرز فج
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 »یخیاطالعات تار«از  دیسوره حمد به تمج ریدر تفس ران،یا 1357انقالب  يروزیسال پس از پ کی ینیاهللا خمروح دیس
 عنوان کرد.» غرور داشتن«او را در  رادیا یپرداخت ول »يقلم کسرو«و 

  يدر دوران بروجرد ینیخم

در عراق مردند. پس از  یقم ییطباطبا نیحس دیو س یابوالحسن اصفهان دیس عه،یوقت ش دی، مراجع تقل1325سال  در
 15به  کیموضوع به مدت نزد نیگشت و ا انیعیعامه ش تیدار مرجععهده يبروجرد ییطباطبا نیحس دیآن، عمالً س
قم  يحوزه با درخواست علما استیمناسب ري هگزینعنوان به يبروجرد نیحس دیس 1324. در سال افتیسال ادامه 

بر  يبروجرد استیحوزه را بر عهده گرفت. ر یسرپرستو  علما قرار گرفت از بروجرد، وارد قم شد و مورد استقبال
 ياریوجود آمد و تحوالت بسدر ساختار حوزه به یاساس راتییمدت تغ نی. در ادیمدت پانزده سال طول کشحوزه به

او  استیحوزه که از جمله اقدامات صورت گرفته در زمان ر يداد و استقبال از طرح اصالح و نوساز رخنظر او  ریز
در  يبروجرد گاهیجا میو تحک جیترو يآنکه خود مجتهد بود، برا رغمیعل ینیاهللا خم. روحشوندیمحسوب م

صورت  ياو گسترده دیمف تبر حوزه تحوال يبروجرد استی. اگرچه در دوران رکردیشرکت م يخارج و يهادرس
کند. او در سال  یدوران اصالحات مورد نظر خود را در حوزه عمل نینتوانست در ا ینیوجود خم نیاگرفت، اما با 

 ییطباطبا نیحس دیو به س هیته يحائر یمرتض يرا با همکار هعلمی یساختار حوزه یطرح اصالح اساس 1328
- ياز طرف بروجرد تاًنهای حوزه در اصالحاتي هدربار ینیخم يشنهادهایوجود، پ نیداد. با ا شنهادیپ يبروجرد

 نشد. یعمل -هیاول لیتما رغمیعل

اقدام سازمان ملل متحد  ،يا هیانیاز علما با صدور ب یبه همراه جمع ینیخم ل،یاسرائ لی، در زمان تشک1327سال  در
 محکوم کرد.. ياستعمار یکشور را به عنوان اقدام نیا سیبه تأس دنیبخش تیرسم يبرا

در  انیبود که به عدم دخالت روحان يبروجرد نیدوره حوزه قم تحت نفوذ محمدحس نیدر ا ،یالنینوشته عباس م به
به  انهیطور مخفبه يمخالف بود. و قاًیعم هیرو نیجوان با ا یروحان کیبه عنوان  ینیاعتقاد داشت. خم یاسیامور س

از نواب  انهیطور مخفبه ن،یممنوع بود. او همچن حوزهکار در آن زمان در  نیهرچند ا پرداخت،یعرفان م سیتدر
. عباس تافتیطالب بود را برنم نیروش مرسوم در قم که مباحثه ب سی. او در هنگام تدرکردیم تیحما يصفو
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به عنوان  ینیدر خم م،ینیبیاو م یاسیس یکه بعدها در زندگ تیو قاطع ییمانند خودرا یاتیکه خصوص سدینویم یالنیم
  است. دایجوان هو علمم کی

داشت .  یاندک یاسیس تیو آموزش متمرکز بود و فعال سیبر تدر شتریبر حوزه، ب يبروجرد استیدر زمان ر ینیخم
 يهاتیبود که بعدها در فعالرا به دور خود جمع کرده یشاگردان داد،یدر آن زمان، او اصول و خارج فقه را آموزش م

و  يمطهر یاو شدند. جز مرتض یاصل ارانیبه  لیشد، تبد يمنجر به سقوط حکومت پهلو ان،یاو که در پا یاسیس
 ینخمی یاز آن جمله بودند. رابطه زین یرفسنجان یمانند محمدجواد باهنر و اکبر هاشم یجوانان ،يمنتظر ینعلیحس

به مبارزه با اقدامات حکومت  استسی یدر حوزه يفعال آن دوران که به شکل آشکار یمذهب يهاتیشخصبا
بود.  ثمریو اکثراً ب یاسالم، مقطع انیرهبر فدائ ينواب صفو یمجتب دیو س یابوالقاسم کاشان دیس ریظن پرداختند،یم

 نهیزم نیخاص او در ا یدهیدر آن زمان به عق یاسیس حیو صر میاو بر مبارزات مستق لیعدم تما یعلت اصل
 تیهدا ینید یروحان کیتوسط  ستیبایم راتییکه هرگونه جنبش مبارز و خواهان تغ. او معتقد بود گشتیبازم

سکوالر و  يراه در آن زمان، دکتر محمد مصدق بود که فرد نایي هچهر نیرگذارتریبود که تأث یدر حال نیشود. ا
 .شدیمحسوب م گرایمل

تا از اعدام نواب  دیکوش ینیشدند، خم ریتوسط حکومت دستگ 1334در سال  ارانشیو  يکه نواب صفو یزمان
کار  نیاز علما مذاکره کرد، تا در موضوع مداخله کنند، اما در ا گریو چند تن د يبا بروجرد يکند. و يریجلوگ

  .افتین یقیتوف
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  ي) معروف به نواب صفو1334 يد 27تا  1303( یرلوحیم یمجتب دیس

 یمذهب يرهبر يبرا يبروجرد نانیاز جانش یکیبه عنوان  ینی) خم1340( يبروجرد ییطباطبا نیحس دیپس از مرگ س
به  ینیکه خم دینکش یالمسائل بود. طول حیدر فقه و از جمله توض ییهاامر، انتشار کتاب نیا يهامطرح شد. از نشانه

هرچند  ،يپس از مرگ بروجرد ،یالنی. اما به گفته عباس مشدشناخته  رانیا انیعیاز ش يریجمع کث دیعنوان مرجع تقل
 تیمراجع تثب ریطور قطع هم سطح سانسل جوان بود، اما به انیحوزه و مورد عالقه روحان رگذاریاز مدرسان تأث ینیخم

 شده قم نبود.

علما از اصالحات خود به قم رفت، با  تیجلب حما يوقت، برا ریوزنخست ،ینیام یکه عل ی، زمان1340سال  در
علما را مبارزه با  فهیصراحتاً وظ ینیخم دار،ید نیکرد. در ا دارید  يعتمداریشر و ینجف یمرعش ،یگانیگلپا  ،ینیخم

 یتیوال یالتیا يهاانجمن نامهبیتصو 1341ماه سال  مهرکرد. در  انیب یو مردم یمل يهانهضت تیو تقو يکتاتورید
شرط  يمنتخب، به جا ییو بها یحیمس ،يهودی ،یزرتشت یمذهب يهاتیاقل يشد، که در آن برا بیمطرح و تصو

انتخاب کنندگان  ياستفاده شده بود.و شرط اسالم برا» کتاب« کی، تنها از واژه سوگند خوردن به »سوگند به قرآن«
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 انیم نیرا به همراه داشت. در ا انیروحان دیموضوع مخالفت شد نیها حذف شده بود. اشوندگان انجمن بو انتخا
 نوشت: نیچن ینیبه شاه نامه نوشت. در نامه اول خم ماًیاقدام خارج عرف دو بار مستق کیطبق  ینیخم

 میاهللا الرحمن الرح بسم

در  کهيطورو دعا، به تیتح يپس از اهدا یونیهما حضرتیمبارك اعل حضور
را در » اسالم« ،یتیو وال یالتیا يها منتشر است، دولت در انجمنهاروزنامه

امر  نیاست؛ و اداده يشرط نکرده؛ و به زنها حق را نیبو منتخ دهندگانيرأ
 یونیخاطر هما راست. ب نیطبقات مسلم ریاعالم و سا يعلما یموجب نگران

اسالم و آرامش  نیمب نیمکشوف است که صالح مملکت در حفظ احکام د
مقدسه و  انتیرا که مخالف د یمطالب دییاست امر فرما یقلوب است. مستدع

تا موجب  ندیحذف نما یو حزب یدولت يهامملکت است، از برنامه یمذهب رسم
  ملت مسلمان شود. ییدعاگو

 ياهللا الموسو: روحیالداع 

 شاه را از خشم مسلمانان برحذر نمود. ینیو در نامه دوم خم

کردند  ینینشعقب» کتاب«فشار به حکومت، سرانجام در آذر ماه، شاه و دولت از شرط سوگند خوردن به  شیافزا با
شناخته شده  انیزمان کمتر در خارج از حلقه روحان نیکه تا ا ینیآن را اعالم کرد.خم یبه صورت رسم زیو دولت ن

 بود.گفته کیسراسر کشور تبر یرا به رهبران مذهب يروزیپ نیقرار گرفت که ا يانامه سندگانیبود، در راس نو

به  رانیا ونیروحان یاسیس يروزیپ نیاول افت،یشهرت  »ونروحانی ینهضت دوماهه«حرکت هماهنگ علما که به  نیا
و  پهلوي حکومت یاهداف پشت پرده ینیدانستند، اما خم یاقدام را کاف نیقم ا ياز علما یبود. برخ ینیخم يرهبر

بود.  نامهبیفراتر از لغو تصو ینیعمق مبارزات خم ودر امور مملکت را طرح کرد. ابعاد  سمیونیو صه کایدخالت آمر
 یدر معرض توطئه رانیخود اعالم خطر کرد که اسالم و استقالل مملکت و اقتصاد ا يبعد یو سخنران هاهیاو در اعالم

  از پا نشست. دیخطرها نبا نیهاست و تا رفع ا ستیونصهی
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  دیبا طرح انقالب سف مخالفت

گانه اعالم شش یبا اصول »هنیانقالب شاه و م« ای »دیانقالب سف«توسط شاه با عنوان  دیجد یطرح 1341 ماهيد در
بود. شاه از مردم درخواست  یتیارباب و رع میرژ يالغا د،سفی انقالب یگانهاصول شش نیبند ا نیترشد. معروف

با » نه يکتاتورید ،ياصالحات آر«با شعار  گرایلبدهند.احزاب م يآن رأها آمده و بهصندوق يکرد که به پا
ن آکردند و  تیمسکو از اقدام شاه حما ویهمراه با راد زین ياصالحات موافقت کردند. احزاب چپ وابسته به شورو

 دانستند  شیبه پ یرا گام

 رانیبه ا لیو اسرائ کایآمر شترینفوذ ب يبرا نهیبه سود شاه و سلطنت او و زم زیاز هر چ شیاصالحات را ب نیا ینیخم
معتقد بودند توان مقابله  محافظه کار يرفراندوم شد.علما میقم، خواهان تحر ياو در نشست علما نیبنابرا، دانستیم

در دوم  ینی. خمرفتندیانتخابات را پذ میدر خصوص تحر ینیخم ظرن روحانیون بقیهبا شاه را ندارند، اما سرانجام، 
 شاه صادر کرد. هیعل یداللحنیشد هیانیبهمن، ب

 داً یاستقبال از شاه شد شنهادیبا پ ینی. خمردیخود را بگ يهادر مورد برنامه نید يوارد قم شد تا نظر موافق علما شاه
 اهیمخالفان اصالحات را ارتجاع س یسخنران کیدر  ز،یکرد. شاه ن میخروج از مدارس و منازل را تحر یمخالفت و حت

 ینیبه دنبال آن، خم آراء دادند. تیآن با اکثر بیخبر از تصو یدولت يهارفراندوم انجام شد و رسانه نی.سرانجام ادینام
 زیدر برابر اسالم و علماء  دعوت کرد. شاه ن نیحکومت فراخواند و شاه را به تمک هیعل یرا به مبارزه منف رانیمردم ا

 دیب و شدت عمل تهدکرده بودند به سرکو میرا که رفراندوم را تحر یتند، کسان یاسفند آن سال در سخنان 23در 
از انقالب  هیانیب نیاعالم کرد. او در ا یعموم يرا عزا 1342 یعنی د،ینوروز سال جد ياهیانیب یط ،ینیکرد. متقابالً خم

 ینیخم يکه به امضا هیانیب نیدانست. ا لیو اسرائ کایسو با اهداف آمرکرد و آن را هم ریتعب »اهیانقالب س«شاه، به  دیسف
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 تیمشروط یاحکام اسالم و تجاوز به قانون اساس ازدولت به علت عدول  رییخواستار تغ د،یاز علما رس گریو هشت تن د
  شد.

و متحدانشان در  یو طبقه مذهب ییاز سو یشاه دو گروه قدرتمند بودند: جبهه مل یاصالح يهابرنامه یاصل مخالفان 
» بازگشت به استبداد«را  دیانقالب سف ياهیاعالم یط یمخالف اصالحات شاه بودند. جبهه مل گرید يبازار از سو

معترضان،  انیدر م یبه زنان بودند. ول يحق رأ يو اعطا یقدرت شاه، اصالحات اراض شیمخالف افزا زیدانست. علما ن
مورد  یزنان که موضوع اصل يو حق رأ یچون اصالحات ارض یجستن از طرح موضوعات يضمن دور ینیخم

و مرکز ثقل مخالفتش  ساختیم نیتوده مردم را خشمگ شتر،یکه ب پرداختیم یبود، به مسائل نویروحان گریمخالفت د
 بود. رانیدر ا کایآمر وذبا شاه بر سر نف

 قم  هیضیمدرسه ف حادثه

سالمرگ جعفر صادق و مطابق معمول،  ،يقمر يهجر 1383شوال  25، مصادف با 1342سال  نیدوم فرورد روز
مملو از عزاداران  زین »یقاض خچالی«ي هدر محل ینیمناسبت در قم برگزار شده بود. منزل خم نیبه هم ياریمجالس بس
 در مجلس بودند. اهویاغتشاش و ه ياندازهدرصدد را تیدر جمع زین یبا لباس شخص یاز مأموران مخف يبود، شمار

در حرم فاطمه  یسخنران يهشدار داد، که برا انیاز روحان یکی قیها شد؛ و از طرمتوجه حضور مشکوك آن ،ینیخم 
 دیگرانه مأموران شد. عصر همان روز به دعوت سکار موجب دفع اهداف اغتشاش نیمعصومه حاضر خواهد شد. ا

وارد شدند و  ،یدر اواسط سخنران مذکوربرگزار شد. مأموران  هیضفیي هدر مدرس یمجلس ،یگانیمحمدرضا گلپا
مسلح  يروهایهنگام، ن نیشدت گرفت. در ا یمخف نیطالب و مأمور نیدادند. زد و خورد بطالب را مورد حمله قرار 

حضور  يبرا ینیخم ه،یضیو مجروح کردند. در زمان حمله به ف یاز طالب را زخم يشتریشدند و تعداد ب يریوارد درگ
از شخص شاه  یسخنران کیجا در همان ینیمنصرف کردند. خم میتصم نیاما حاضران او را از ا فتاد،در مدرسه به راه ا

 گریدقم و نجف و يو از سکوت علما کندیم ادی لیو اسرائ کایبا آمر مانیپو هم تیجنا یعنوان عامل اصل به
 ن،یفرورد زدهیروز س» با دستگاه جبار است. یامروز سکوت، همراه«: دیگویو م کندیم هیگال یاسالم يکشورها

 نیدارد. در ا ياژهیو گاهیانقالب جا خیمنتشر کرد که در تار »يغارتگر یعنی یدوستشاه«را با عنوان  ياهیانیب ینیخم
 حرام دانست. طیرا در آن شرا »هتقی« و پرداخت شاه حکومت ياو به محاکمه ه،یاعالم
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و  یبرتن کردن لباس نظام یعنیکار،  نی. اکردیطالب جوان الزام يرا برا فهیشاه خدمت نظام وظ ع،یوقا نیاز ا پس
ها فرستاد به سربازخانه یکیپ ینیدشوار و سخت بود. اما، خم اریطالب مخالف بس يبرا یپرچم شاهنشاه ریخدمت ز

جسم و روح خود استفاده  تیتقو يفرصت برا نیاز ا«و » تزلزل به خود راه ندهند«و از طالب درخواست کرد که 
خواهان از  ل،یو اسرائ کایدولت آن زمان را محکوم کرد که به فرمان آمر ه،یضفی يدر چهلم حادثه ینیخم» کنند.

 یکیبه  لیاعالم کرد که در راه ن یامیامر نشان داد. و در پ نیاسالم است و خود را مصمم به مبارزه با ا برکندن شهیر
 .داردیگام برم ،يروزیپ ایشهادت  یعنی ،ییکویاز دو ن

 خرداد 15و تظاهرات  يریدر روز عاشورا، دستگ ینیخم یسخنران

 خواهندینم نهایمخالفند، ا تیبا اساس کار دارند، با اساس اسالم و روحان نهایا: «42خرداد  13شاه  هیعلخمینی  یسخنران
اسالم  مملکت علماء نیدر ا خواهدینم لیما موجود باشد. اسرائ ریو کب ریصغ خواهندینم نهایاساس موجود باشد، ا نیا

 يندارم که اگر روز لیبردار، من م هیاعمال و رو نیدست از ا کنم،یم حتیجناب شاه، من به تو نص اي …باشند
  ».یتو مثل پدرت بش خواهمیکنند، من نم يمردم شکر گزار ياربابها بخواهند، تو برو

  
  قم هیضیمدرسه ف اطیدر حخمینی  یسخنران
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در  ینی، مبارزات خم1342خرداد  4تا  نیفرورد 2 یعنیو آغاز ماه محرم،  هیضفی يمدرسهي حادثه انمیي هفاصل در
 ینیخم یشد. سخنران لیتبد امیق کیرفته به متعدد بود. اما با آغاز ماه محرم، اعتراضات رفته يهاهیقالب صدور اعالم

از  دیبود و به انتقاد شد يبا حکومت پهلو يو یعلن مخالفتخرداد مصادف با روز عاشورا، نقطه عطف  13در روز 
  کردند. تیاز آن حما ينهضت آزاد ریاحزاب نظ یآن، برخ یپرداخت. در پ سمیونیو صه کایشاه، آمر

و او را  ختندیبه درون خانه ر ،ینیخم تبی يشب و پس از محاصره یکیخرداد، چند مأمور در تار 15بامداد  3ساعت 
پس غروب روز بعد، به زندان قصر واقع در تهران بردند. بعد از کرده و ابتدا به بازداشتگاه  باشگاه افسران و س ریدستگ

را  ییهاو واکنش دیچیبه سرعت پ گرید ياو ابتدا در قم و سپس در شهرها يریبه تهران، خبر دستگ ینیانتقال خم
 »ینیخم ایمرگ  ای« رینظ ییو شعارها ختندیر هاابانیبه خ نیراممشهد  و و راز،یدنبال داشت. مردم در تهران، قم، شبه

نفر  32و  افتیادامه  زیخرداد ن 15سرکوب شد. تظاهرات تا دو روز بعد از  یتیامن يروهایتوسط ن هاامیق نیسردادند. ا
محسوب  یبه انقالب اسالم یمنته يهاحوادث سال نیتراز مهم یکیخرداد  15 امیتظاهرات کشته شدند. ق نیدر ا

 دیرسیبه نظر م طورنی. اوندندیبپ ینیاز علما سکوت خود را بشکنند و به نهضت خم ياریو موجب شد که بس شودیم
علما و مراجع و به  يبه امضا ياهیاعالم نکهیمحاکمه اعدام کند. تا ا ازرا پس  ینیداشت، خم میکه حکومت تصم

کرده و بعد از  دییرا تأ ینیخم تیبود، به صراحت مرجعو منتشر شده هیته نیمهاجر يو امضا يمنتظر ینعلیابتکار حس
مرداد،  11  خیبه تار تمهاو شده بودند. در خا ياز حکم اعدام، خواهان آزاد ینیخم تیشمول قانون مراجع و مصون انیب

با حکومت سخن گفته شد،  يها از سازش ورسانه یمنتقل کردند. هرچند در برخ یرا از زندان به حبس خانگ ینیخم
باور بود، که با سرکوب و  نیبر ا ي. حکومت پهلوکردیم دیکه داشت بر تداوم مبارزه تأک ییدارهایاما او در د

 ینی، خم1343سال  نیفرورد 16اعتراضات را مهار کند. سرانجام در  استوانستهاز معترضان، ت يادیجمع ز يریدستگ
 قم بازگردانده شد.آزاد و به 

در خصوص  يماه به افشاگر نیبرنداشت و از فرورد لیشاه و اسرائ هیبرعل یدست از سخنران ینیخم زین ياز آزاد پس
به جرم  ،يبازرگان، سران نهضت آزاد يو مهد  یطالقان دمحمودی، س1343ماه  ریپرداخت. در ت لیرابطه شاه با اسرائ

  شدند. یو زندان ریدستگ ینیاز خم تیحما
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  ونیتوالسیبا کاپ مبارزه

از  رانیدر ا ییکایاجازه استفاده مستشاران آمر حهیدولت اسداهللا علم، ال 1964 هیژانو 15برابر با  1342 يد 25
 1343مهر  21کشور، در  38همانند  رانیطرح، ا نیرا به مجلس سنا برد. طبق ا نیقرارداد و يهاتیو معاف هاتیمصون

مجلس شورا، پس از گذشت چند  داخلی یرساند. مجله یمل يامجلس شور بینه به تصو 61و  یبل 74قانون را با  نیا
مجلس و  ندگانینما انیکه م ییو گفتگوها هایو او متن کامل سخنران دیرس ینیبه دست خم حهیال بیروز از تصو

، که در آن سال  زادروز محمدرضا 43آبان  4ر گرفت د میتصم ینیخم بود را مطالعه کرد.دولت ردوبدل شده سیرئ
ها با آن ونیتوالسیکاپ یحهالی یکند و درباره یمردم سخنران يدختر محمد مصادف بود، برازادروز فاطمه،  باشاه 

. اما، دیسخن نگو لیو اسرائ کایشاه، آمر هیکرد که عل دیرا تهد ینیرا به قم فرستاد و خم يا ندهیصحبت کند. شاه نما
کرد.  رادیرا ا يدیشد يانتقاد یاسترجاع آغاز کرد و سخنران هیاش را با آ یشاه، سخنران دیاعتنا به تهد یب ینیخم

 گفت: یدر سخنران ینیکردند. خم یسخنران ونیتوالسیکاپ هیآرامتر عل یبا لحن ز،یعلما ن گرید

 یکردند. قانون کوبیرا پا رانیرفت، عظمت ارتش ا نیاز ب رانیشد، عظمت ا کوبیعزت ما پا …|
با  کایآمر یکه تمام مستشاران نظام …نیو مانیرا به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پ

که در  یتجنای هر از …شانبا خدمه شان،يبا کارمندان ادار شانیفن يبا کارمندها شان،یهاخانواده
 خطر اعالم من آقا …تر کردندپست کایآمر يهارا از سگ رانیبکنند، مصون هستند. ملت ا رانیا

واهللا  …کنمیمن اعالم خطر م رانیا ونیاسیس يا کنم،یمن اعالم خطر م رانیارتش ا يا کنم،می
به داد اسالم  نجف يعلما ي. ادیسران اسالم به داد اسالم برس ينکند. ا ادیکه فر یگناهکار است کس

  |.دیقم به داد اسالم برس يعلما ي. ادیبرس

از  یمأمور اعزام یآبان گروه زدهیکند. سحرگاه روز س دیرا به خارج از کشور تبع ینیگرفت خم میتصم بارنیا شاه
به آنکارا   ،ینظام يمایفروند هواپ کیآنجا با فرودگاه مهرآباد کردند. او در یراه ماًیو مستق ریرا دستگ يتهران  و

درس  مدت یطوالن یلیدر قالب تظاهرات در تهران، تعط هاتراضاز اع یموج ینیخم دیشد. پس از تبعانتقال داده
  به راه افتاد. دیو مراجع تقل یالمللنیب يهاها به سازمانها و ارسال طومارها و نامهحوزه
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  دیدر تبع ینیخم تیفعال

محصور نگه داشتند. سپس  یو هفت روز در ساختمان "روز در هت بولوار پاالس کیرا ابتدا به آنکارا بردند و  ینیخم
شد و دو ماه بعد به بورسا منتقل  ریآبان دستگ 13در همان روز  زین ،یمصطف دیس ،يبه شهر بورسا منتقل کردند. پسر و

لباس  دنی، حق پوشرکشو نیا نیبود. ضمن آنکه، به جهت قوان یتیمأموران امن دیتحت مراقبت شد هیدر ترک يشد. و
کتب و  فیبه امور مسلمانان، تأل یدگیرس ،یمدت به امور فرهنگ نیدر ا ينداشت. و زیدر مأل عام را ن تیروحان

وضع  نیبه ا ییو خو ینجف یمرعش ،یالنیم م،یمحسن حک دیس رینظ دی. مراجع تقلپرداختیاوضاع حوزه م يریگیپ
سبب  یجهان يهااعتراضات و هجوم رسانه نیدست به مبارزه مسلحانه زد. ا یحزب ملل اسالم یکردند و حت تراضاع

مدت چهارده سال به  يدر نجف برا ینیبه نجف منتقل شود. خم ي، و1344مهر  13 خیسال، در تار کیشد، پس از 
 يالدیدهه شصت م انیکه او در پا ییهاینران. سلسله سخکردیم یرا سامانده شیروهاین یپرداخت و به آرام سیتدر

خارج  سیبه تدر يانصار یدر مسجد مرتض 1344از آبان  يدانست. و یاسالم يجمهور یمبان توانیانجام داد را م
طالب  ياجبار يطرح سرباز رانی، در ا1345پرداخت. در سال  یآن به ارائه دروس حکومت اسالم یفقه پرداخت و ط

 27در  ینی. خمختیرا برانگ ییهایوزارت آموزش و پرورش  مطرح شد، که نگران لیحوزه ذ اناتگرفتن امتحو قرار
ها خواست به صادر کرد و از آن رانیا انیخود را در نجف خطاب به حوزو هیاعالم نی، نخست1346سال  نیفرورد

در خرداد  لیاعراب و اسرائ وزهبروز جنگ شش ر یورزند. در پ ییبایها شکطرح نیمبارزه ادامه دهند و در برابر ا
 يکاالها دیخر میو تحر لیو اسرائ یدول اسالم انیم يو تجار یاسیه رابطه سگونهر میتحر يفتوا ینی، خم1346
 ومیاجازه داد. در جنگ  ینیفلسط يهاکیپرداخت زکات و صدقات به چر يبرا ن،یرا صادر کرد. همچن یلیاسرائ

 بفرستند.آذوقه بهه مسلمانان، دارو، اسلحه وج يخواست که برا مسلمانان گریو د رانیاز مردم ا زین پوریک

دو کشور  انیو رابطه م دیبا وقوع کودتا توسط حسن البکر، حزب بعث در عراق به قدرت رس 1347ماه سال  ریت  در
محمدرضاشاه، حکومت  يمربوط به مرز اروندرود  از سو مانیپ يالغا ی، در پ1348 نیشد. در فرورد رهیو عراق ت رانیا

از جمله طالب  انیرانیعراق اتخاذ کرد و به اخراج ا میمق نتبارا یرانیا هیرا عل يا رانهیسخت گ يهااستیعراق س



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     97

 
 
 
 

 يهمکار يبود، اما و يبا حکومت پهلو ینیخم یاز دشمن يبرداربهره ی. حزب بعث در پدی) مبادرت ورزنی(معاود
 ها انتقاد نمود.کرد و از اخراج آن تیعراق حما میمق انیرانیو از ا رفتیبا حکومت عراق را نپذ

خود را نسبت به  تیمختلف، تبع يهادر کنار احزاب و گروه ياریبس يهاو چهره هاتیشخص جیبه تدر رانیا در
 اصلی یشکل گرفت که هسته اسالمی یموتلفه ئتیبه نام ه یاو، گروه دیبعد از تبع ی. مدتکردندیاعالم م ینیخم

. جالل آل ابدیب یروشنفکران مذهب انیدر م یانیتوانست حام ینیخم ،یدهه پنجاه شمس لیآن در تهران بود. در اوا
 ینیخم یداخل رشیپذ يرا برا نهیزم شانیهایها و سخنرانبودند، که با نوشته يافراد نیتراز مهم یعتیشر یاحمد و عل

 ،يدیمحمدرضا سع دیمبارز، س یکشته شدن روحان یضد شاه هموار نمودند. در پ کیبه عنوان رهبر جنبش دمکرات
 هیو سرما رانیحکومت ا نیرا صادر کرد و نسبت به عقد قرارداد ب يا هیاطالع 1349 ریت 20در  ینیشاه، خم ندر زندا

 يهاجشن يگزاف برگزار يهانهیهز هی، عل1350سال  ریهشدار داد. در ت ياستعمار يکشورها گریو د ییکایداران آمر
 لیو تشک یاسیانحالل احزاب س هیعل ن،یکرد. همچن میرداد و حضور در آن را تح هیاعالم رانیا یساله شاهنشاه 2500

خارج  یرانیا انیدانشجو نیدر ب هايریگموضع نیکرد و حضور در آن را حرام دانست. ا يریگموضع  زیحزب رستاخ
صادق  دی. سافتیگسترش  کایدر اروپا و آمر یرانیا انیبا دانشجو ینیارتباط خم 1350. در دهه افتی تیاز کشور مقبول

در اروپا  انیدانشجو یاسالم يهاانجمن هیاتحاد يبرا يو يهاهیو اطالع هاامیواسطه انتقال پ يزدی میو ابراه ییطباطبا
به  یتلگراف یط ینیخم ان،یرانیفشار بر ا شیو عراق و افزا رانیدولت ا انیاختالف م دیتشد یپ در بودند. کایو آمر

 مانیکشور را داد، اما حکومت عراق اجازه خروج نداد. با انعقاد پ نیحسن البکر اعتراض کرد و درخواست خروج از ا
 شد. دیتشد ینیدو دولت، فشارها بر خم انیو کاهش اختالف م نیشاه و صدام حس انیم ریالجزا

 يهاداشتند. چهرهدرکشور یررسمیو غ یمخف ياو شبکه شدندیم يعراق رهبراز ینیمخالف شاه توسط خم ونیروحان
در قم، که به عنوان مخالف  یمدرس برجسته فقه اسالم ،يمنتظر ینعلیحسگروه عبارت بودند از :  نیشاخص ا

متفکر و  يمطهر یگروه، مرتض یاسیعضو س نیارتریهوش یسه بار به زندان افتاد؛ محمد بهشت م،یرژ ریناپذیآشت
. ياخامنه یو عل یرفسنجان یاکبر هاشم يهاتر سازمان دهنده گروه به نامجوان یعمده گروه؛ و دو روحان پردازهینظر
او  .دادیرا گسترش م عهیو برداشت خود از اسالم ش ریتعب ج،یبه تدر ست،یزی، در نجف م1342که از سال  ینیخم

کرد و سپس آن را با عنوان  میو تنظ نی، تدو1340در اواخر دهه  ش،یهایخود را در سخنران یاسیس هیچارچوب نظر
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 رانیمبارز در ا ونیروحان انیدر م هیفق تیبدون ذکر نام مؤلف، منتشر نمود. دروس وال »یحکومت اسالم: هیفق تیوال«
خرداد، به مدت سه روز  15در سالگرد  ینیخم روانی، پ1354 الو شور مبارزه را زنده نگه داشت. در س افتیاشاعه 

 هیضیرا سر دادند. در مقابل، حکومت به مدرسه ف »يمرگ بر سلسله پهلو ،ینیدرود بر خم«شعار  هیضیدر مدرسه ف
سرکوب  حیضمن تقب يا هیاطالع یط ینیآن، خم یکرد. در پ لیبرد و معترضان را سرکوب و مدرسه را تعط ورشی

از  يبا هوشمند ینی، خم1356داد. سپس در سال  دیرا نو يروزیبود، پ دهیطالب که به کشته شدن چند تن انجام
را به  انیهمه افراد وطنخواه و دانشجو يا هیاستفاده کرد و در اطالع يحکومت پهلو یاسیباز س يفضا استیس

آبان  کمیدر  ،ینیپسر بزرگ خم ،یدمصطفیدعوت کرد. مرگ س يمبارزه با حکومت پهلو ياز آن برا يریگبهره
ها عموم مردم بر سر زبان انیرا در م ینینام خم گریشد و بار د رانیدر نجف و ا میمجالس ترح لیموجب تشک 1356

شد. به خصوص، مردم در مجلس ختم در مسجد اعظم قم  لیحوزه به مدت دو روز تعط يهاانداخت. بازار و کالس
 رهیرا شروع زنج ینیخم یمانسون کشته شدن مصطف يچون حامد الگار و هنر ی. برخدسر دادن »ینیدرود بر خم«شعار 
 شد. رانیب اکه منجر به انقال دانندیم یاتفاقات

و  دینام »اهیارتجاع س«مخالف نوشت. آنان را  ونیبر ضد روحان يشدارین  يروزنامه اطالعات مقاله ،يد 17 خیتار در
 گانهیرا به ب ینیخم نیمتهم ساخت. همچن دیانقالب سف يمحو دستاوردها يبرا المللنیب سمیپنهان با کمون يبه همکار

  انهیصوف زیانگاشعار شهوت سندهیو نو بندوباریکرد و او را ب تهمم یدر دوران جوان ایتانیبر يبرا یبودن و جاسوس
 لیو بازار تعط هیعلم يهامقاله شهر قم را به خشم آورد. حوزه نیا یمقاله نداد، ول نیبه ا یپاسخ ینی. هرچند، خمدینام

 يماه د 19نفر از طالب و هواداران آنان در روز  4000شدند. حدود  ینیحکومت از خم یعلن یو خواستار عذرخواه
بنا به اعالم حکومت دوتن و به گفته  هايریدرگ نیشدند. در ا ریدرگ سیدر تظاهرات به سردادن شعار پرداخته و با پل

شد و به شهر قم و  شتریخواستار تظاهرات ب ینیشدند. روز بعد خم یاز پانصد نفر زخم شیمخالفان هفتاد تن کشته و ب
 يگفت و شاه را به همکار کیدر برابر حکومت تبر یستادگیبه خاطر ا د،ینامیم »یترقم تیروحان«طرفدارانش را که 

. در آستانه افتیکشور ادامه  گرید يدر شهرها یدر پ یآن، تظاهرات پ یمتهم کرد. در پ رانیا ينابود يبرا کایبا آمر
  فراخواند. يمساجد و منابر را به مبارزه با حکومت پهلو ینیماه رمضان، خم

اما در  کرد،یم تیحما ونیطالب، از حکومت روحان يخود برا يهایدر سخنران ینیبراهامیان، خمآ رواندیبه نوشته 
. دنمویم يخوددار هیفق تیو از کاربرد وال آوردینم انیحکومت به م گونهنیاز ا یبحث روشن یعموم يهاهیاعالم
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. شاه را به خاطر فروش دادیرا ادامه م میرژ یاصل يهاعفض حمله به نقطه یعنی، 1342سال  يدر عوض، او استراتژ
از  تیمشروطه؛ حما یپا نهادن قانون اساس ریو ز تینقض مشروط ل؛یو کمک به اسرائ هاستیالیکشور به امپر

 دیو اشاعه فساد و هدر دادن منابع باارزش کشور در قصرها؛ خر قیتشو ؛یفرهنگ مل يثروتمندان و استثمار فقرا؛ نابود
. او ضمن دادیبه غرب، مورد انتقاد قرار م رانیا شتریوابسته ساختن هرچه ب جهیو در نت يکشاورز ينابود حات؛یتسل
تا  دیکوشیم ینی.خمخواندیفرام ستها،یالیراندن امپر رونیو ب يپهلو میرژ یمؤمنان را به سرنگون د،یزیشاه با  سهیمقا

 یعتیشر »یضد روحان« يهایبه سخنران يمثال هنگام اعتراض مطهر يبرا ،مخالف را با خود همراه کند يهاگروه شتریب
 هینیکه سخنرانان حس یبه استفاده از شعارها و عبارات ،یعتیبدون نام بردن از شر یارشاد، سکوت کرد و حت هینیدر حس

از جوانان  ياریادامه داد. بس ،)»ستیها نتوده ونیاف نید«و  »خیدان تارزباله« ،»نیمستضعف«ل ارشاد رواج داده بودند (مث
 یعتیشر ریبا تفس ینیگرفتند که خم جهینت درنگیاو در نجف، ب يهایغافل از سخنران یعبارات ول نیا دنیمتفکر، با شن

طرفداران  نیدر ب ینیخم تیمحبوب ،يحکومت پهلو يو هنگام نابود 57موافق است.در اواخر سال  یاز اسالم انقالب
مبهم اما دلخواه  امیپ غیبا تبل ینیسان، خم نیبد را رواج دادند.» امام«لقب  - ونینه روحان -آنچنان بود که آنان  یعتیشر

 و سکوالر را با خود همراه کرد. یمذهب یاسیس يهاسازمان نیو همچن یاجتماع يروهایاز ن ياگسترده فیها، طتوده
ها با رسانه ینیکه خم يمتعدد ییهادر مصاحبه انقالب، دوران در و 57–1356 يهادر سال دیگویم "يکد یکین"

 نیدر ا چگاهیه نیعلما قدرت را در دست نخواهند داشت. همچن کیاز  چیداشت بارها اعالم داشت که نه او و نه ه
 نکرد. هیفق تیبه وال ياالب اشارهانق يروزیپ لیدوران و اوا
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 ١٣۵٧و انقالب  ینیخمآیت اهللا 

 انقالب  يرهبر

در روزنامه اطالعات  يااو بدنبال چاپ مقاله هیکه عل یدر نجف، بعد از اعتراضات ینیاقامت خم دوران
را از عراق  ینیگرفت که خم میتصم نیدر آن زمان صدام حس ،یالنی. به نوشته عباس مافتی انیصورت گرفت پا
در دائرةالمعارف بزرگ  يمنوچهر اجپس از اخراج از عراق به فرانسه رفت. اما، به نوشته ح ینیاخراج کند. خم

مهر ماه  9به ترك عراق گرفت. در  میخود تصم ،ینیحکومت بعث عراق، خم يفشارها دیبه علت تشد ،یاسالم
لغو  يحکم به معنا نیبازگردند، که ا توانندیخارج از کشور م انیرانیاعالم کرد که همه ا ي، حکومت پهلو1357

اجازه ورود نداد و  تیبرود. اما، کو تیبه کو دیکوش ینیحال، خم نی. با ارفتیم رشمابه ینیخم دیحکم تبع یحیتلو
 .دیسشهر ر نیمهر به ا 14شد و در  سیپار  یراه ،ینیاحمد خم دیفرزندش، س شنهادیبناچار و بنا بر پ ینیخم

در دهکده  يمنزل اجاره ا کینشان دهد، در  یرانیا یاسیس يهاآنکه استقالل خود را از گروه يبرا ینیفرانسه، خم در
 انیمنع کرده بود، دانشجو یاسیس تیرا از فعال يمستقر شد. با آنکه دولت فرانسه و س،ینوفل لو شاتو، در حومه پار

. دیرسیبه تهران م سیبه سرعت از پار زین يو یاسیس يهاهی. اعالمرفتندیم ياروپا دسته دسته به مالقات و میمق یرانیا
 يرفتند، تا مواضعشان را با و يو داریبه د سیدر پار یسنجاب میبازرگان و کر ياز جمله مهد گرا،یمل يهاتیشخص

 ،یمحمد بهشت دیو س يمطهر یمرتض رینظ يو یروحان ارانی ن،ی. همچنرفتندیرا پذ يو يکنند و عمالً رهبر کسانی
انقالب اقدام  يشورا لیخواست تا نسبت به تشک ياز بازرگان و مطهر ینیزمان، خم نیشتافتند. در هم دارشیبه د

حکومت را دچار بحران کرد و به خصوص، اعتصاب در  ،ياعتصاب سراسر ینیبه درخواست خم ران،یکنند. در ا
 یامور حکومت را مختل کرد. در پ يریوزنخست یخابرات و حتبانکها، م ران،یصنعت نفت ا ما،یسازمان صدا و س

 شد. تیبه عنوان رهبر انقالب رسماً تثب ینیخم گاهی، جا1357محرم در آذر سال  يهاییمایراهپ

شفاف غرب به روشن شدن  سمیکه ژورنال پنداشتیم نیبه فرانسه با نظر مساعد شاه انجام شد. شاه چن ینیخم دیتبع
مورد اشتباه از کار  نیمحاسبات شاه در ا یالنی. به نوشته عباس مشودیرانده شدن او منجر م هیو به حاش ینیمواضع خم
 یبه قم خواهد رفت و نقش رانی. او اعالم کرد که در بازگشت به ادیرا پوش برالیل کی يردا سیدر پار ینیدرآمد. خم

مقلدان خود  يبه امور معنو یروحان کیقم در کسوت در قدرت نخواهد داشت. او اعالم کرد که تنها قصد دارد در 
مردم مشکل بود که  يهم برا لیدل نیممنوع بود و به هم رانیدو دهه در ا يبرا ینیخم يهابپردازد.در آن زمان کتاب
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خالف  يهادهیپنهان کردن ا يبرا یتالش چیه ینیمبارزه، خم هیرا درك کنند. در دوران اول ینیخم یواقع يدئولوژیا
خود در  نیشیبه مواضع مخالف پ يااشاره نیکوچکتر ینیاز انقالب خم شیخود نکرد. اما در چند ماه پ یدمکراس

از هرگونه  سیدر پار ینیمشاورانش خم هیبا وجود توص .مودنن هیفق تیزنان و وال يحق رأ ،یقبال اصالح اراض
. بعد از رفتن رفتیصورت پذ یامر در کوتاه زمان نینداد. ا تینمود و جز به سقوط شاه رضا يمصالحه با شاه خودار

 نینمود او به ا یطرفیکه ارتش شاه اعالم ب یبازگشت. چند روز بعد و در زمان رانیبه ا یبه مانند قهرمان ینیشاه، خم
 .افتیهدف خود دست 

  
  سخنرانی خمینی در نوفل لوشاتو
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  یاسالم يجمهور سیتاس

 14پس از  ینیکشور را ترك کرد. سرانجام، خم ی، تحت عنوان معالجات پزشک1357ماه  يد 26شاه در  محمدرضا
آمدند  يبه استقبال و یانبوه تیبازگشت. جمع رانیاز فرانسه به ا 1357بهمن  12ماه اقامت در فرانسه در  4و  دیسال تبع

 کرد. رادیا اریو دولت بخت يحکومت پهلو هیعل ار یمعروف یسخنران ینیو سپس، به بهشت زهرا رفتند و خم

 بهمن در بهشت زهرا : 12در  ینیاهللا خمروح یسخنران

 نییملت دولت تع نیا یبانیمن به پشت کنم،یم نییمن دولت تع زنم،یدولت م نیمن تو دهن ا کنم،یم نییدولت تع من«
به  یاست که متک یدولت م،یگوئ یکه ما م یدولت ،یهست یرقانونی] غاریبرود، تو [بخت دیبا یرقانونیدولت غ …کنمیم

 »ملت را. ای یرا انکار کن داخ ای دیبه حکم خداست، تو با یملت است، متک يآرا

کرد،  شنهادیپ لییطرح ترورش را به اسرا اریشاپور بخت ،ینیاز بازگشت خم شیمأمور سابق موساد گفت پ 2015 سال
  .رفتیاما موساد نپذ

  
  ایرانبه  ینیخمآیت اهللا لحظه ورود 
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کرد. در  یدولت موقت با شـــرط در نظر نگرفتن روابط حزب لیچند روز بعد، بازرگان را مســـئول تشـــک ینیخمآقاي 
 ،یاسالم ينظام به جمهور رییرفراندوم تغ يرا مسئول برگزار يبازرگان صادر کرد، دولت و يبرا ینیکه خم یحکم
ــک ــان برا لیتش ــس ــ نیتدو يمجلس مؤس ــاس کرد. همزمان،  ندگانیانتخابات مجلس نما يو برگزار دیجد یقانون اس

بهمن، فرماندار  21را تحت فشــار قرار داد. در  اریدولت بخت ان،یو ارتشــ رانیمد ندگان،یمقامات، نما یبرخ ياســتعفا
ســران انقالب بود. اما  يریهدف آن دســتگ ایکرد، که گو نییتع 16تا  12را از  یتهران ســاعت حکومت نظام ینظام

ست  ،ینیخماهللا آیت  روز با حمله گارد  نی. در اندیایب هاابانیبه خ یبه حکومت نظام توجهیکه ب کرداز مردم درخوا
کردند. ســرانجام،  یطرفیاعالم ب هايآغاز شــد. ارتش و کالنتر یابانیجنگ خ ،ییهوا يرویبه پادگان ن یشــاهنشــاه

 يریوزنخست ما،یو س اصد س،یپل ،يحکومت شامل ارتش، ژاندارمر یاصل يبهمن استعفا داد و نهادها 22در  اریبخت
 .دیرس يروزیو مجلس به تصرف مردم درآمد و انقالب به پ

را که  عهیش تیبود که او اوالً: توانست روحان نیا رد،یانقالب را به دست بگ يکمک کرد بتواند رهبر ینیبه خم آنچه
ــ يهاتوانســت گروه ینیخم اً،یاز خود متحد کند. ثان تیمعموالً جناح گرا و فردگرا بودند را ماهرانه در حما  یاســیس

ــاه متحد ک ــت با تعب ینی. ثالثاً، خمندمختلف با اهداف مختلف را با هدف حذف ش ــاه در  هیمبارزه خود عل ریتوانس ش
ـــعارها ـــمان يقالب ش ـــوص يهاتوده ،یآس به  لیتبد بیترت نیرا جذب کند. انقالب بد نییطبقات پا مردم به خص

را  دیزیو  نیحســ يهاو مخالفان انقالب نقش انیحق و باطل شــد، که در آن حام نیواقعه کربال و جنگ ب يبازســاز
 .فرستدیم امیخود پ روانیکه به پ کردیم یرا تداع يمهد تیشخص د،یدر تبع ینیخم تی. شخصکردندیم یتداع

سهمه 58سال  نیفرورد 12از انقالب، در  پس سالم ينظام جمهور یپر نوع حکومت برگزار  نییتع يبرا رانیدر ا یا
مانند  ونیروحان تربرالیل يهابود.چهره یانقالب يروهاین ریو ســا ینیخم نیب ییارویمورد رو نیرفراندم اول نی. ادیگرد

ـــر یطالقان بازرگان  موافق وجود چند یمل جبههمانند  ییهابه همراه گروه يعتمداریو ش  يبرا یانتخاب نهیگز نیو 
 یدر مقابل نظام سلطنت یاسالم يجمهور نهیگز نیب توانستندیمردم تنها م ،ینیرفراندم بودند. اما سرانجام به فرمان خم

  را انتخاب کنند. یکی
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  رهبران انقالب در یک قاب

زنان اجرا  یو حجاب اسالم یقصاص، حدود شرع ياجرا رینظ ،یاسالم عتیاحکام   شر ینیاز انقالب، با نظر خم پس
» ضدانقالب انیاستادان و دانشجو«از  يها  به گفته ودانشگاه هیرا جهت تصف یفرمان انقالب فرهنگ يو ن،یشد. همچن

همراه بود با او  یاخراج شدند. دوران حکمران ییو بها برالیو استادان چپ،  ل انیآن دانشجو یصادر کرد، که در پ
 يحزب جمهور يروزیقدرت طرفدارانش با پ شیبه افزا تاًیکه نها ران،یمسلحانه در کشور و حمله عراق به ا يریدرگ

رغم مخالف به يهاگروه زیآمدوم، حذف معموالً خشونت يجمهور استیدر انتخابات مجلس اول و ر یاسالم
مخالفان نظام را  ینیخم ،يا. بگفته خامنهدیبر مردم انجام يو رفتار یکیدئولوژیاعمال کنترل ا شیو افزا نمقاومتشا
را از جمله در کردستان اعدام  شیصدها نفر از مسئوالن نظام سابق و هزاران نفر دگراند یصادق خلخال کرد،یاعدام م

 از نفرسه هزار) ( 3000از  شی. بشدیم زیخودش ن نیشیاز متحدان پ يارینمودند که شامل سرکوب بس ربارانیت ای
  او اعدام شدند. یبه حکم حکومت 1367تابستان  یاسیس انزندانی
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 صدریبازرگان و بن ،ینیاهللا خمروح دیس

با او  یمخالفت ای زدیم ینیمتفاوت با خم یکه حرف یهر کس رانینوشته موژان مؤمن، بعد از بازگشت به ا به
بعد از  ،یکه در زمان خالفت عل شهیعا ای ریمانند طلحه و زب یکسان یعنی. شدیبا او برخورد م نیبه مانند ناکث کردیم
به اعدام  ینیانقالب دوران خم يهاکه در دادگاه یکسان يبرا ولپرداختند. اتهام معم یبا او، به مخالفت با عل عتیب

 اریبس یقرآن يوکه بار لغ يفریاز نظر ک فیتعر رقابلیمبهم و غ یبود: اتهام» االرض یمفسد ف« شدندیمحکوم م
   .داشت ینیسنگ

انقالب را از  حکومت  یاصل يهااز چهره یبرخ جیو طرفدارانش به تدر ینیاهللا خمروح 57انقالب  يروزیاز پ پس
پس از انقالب بودند،  رانیا ریوزنخست نیاول  شانیکه ا بازرگانيمانند مهد يراندند. افرار هیبه حاش ایحذف کردند 

مرجع  يعتمداریمحمدکاظم شر ،يقائم مقام رهبر يمنتظر ینعلیحس ران،یا جمهورسیرئ نیصدر اول یابوالحسن بن
همانند  نیبودند. همچن مایصدا و س سیدولت موقت و  صادق قطب زاده رئ يسخنگو رانتظامیعباس ام عه،یش دیتقل
 ،ینیخم ي. در دوران رهبردیینپا يریشاه مشارکت داشتند د یکه در سرنگون یها و احزابها ائتالف گروهانقالب ریسا

ها همراه بود. از گروه نیو با مقاوت ا زیآمحذف اغلب به صورت خشونت نیمخالف حذف شدند که ا يهاگروه
 …و  کاریحزب پ ت،یو اقل تیخلق اکثر انیحزب توده، فدائ ،یخلق، جبهه مل نیمجاهد توانیها مگروه نیجمله ا

 .برد نام را

 یدولت رسم نیکنار الت موقت انتخاب کرده بود. اما دردو يریوزبازرگان را به سِمت نخست يمهد ینیخم
آنها نداشت. پس از بر یبود و دولت بازرگان کنترل هیدر سا یشکل گرفت که عمالً دولت یانقالب اسالم يهاتهیکم

به عنوان  یصادق خلخال ،يپهلو ینظام شاهنشاه تمحاکمه مقاما يبرا ،ینیاهللا خمروح دیبه فرمان س رانیانقالب ا
 لیبود. صدها نفر در اواشده لیتشک يانقالب در هر شهر يهاتهیانقالب منصوب شد. کم يحاکم شرع دادگاهها
در  ینی. خمشدیبدون محاکمه انجام م یگاه یو حت زیناچ میبخاطر جرا یها بعضاعدام نیانقالب اعدام شدند. ا

 :دیگویجماران صراحتاً م هینیدر حس 1360 دخردا 18 یسخنران
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را به آرامش  نهاای یکه همه کندیاقتضا م یکه اخالق اسالم ییکه بتوانم، تا اُنجا ییتا اُنجا من... |
 دعوت آرامش به را افراد يهمه کنم، دعوت آرامش به را گروهکها و هاگروه يدعوت کنم، همه

خاضعانه  حتیبرادرانه خواهم کرد، نص حتیخواهم کرد، نص حتنصی کرد، خواهم عمل کنم،
 یاسالم يجمهور يکه من احساس خطر برا يهمه بدانند اُن روز دیرا با نیخواهم کرد، لکن ا

 نمیکه  باز من بش ستین طورنیاسالم بکنم، اُن روز ا يکه من احساس خطر برا يبکنم، اُن روز
  |.کنم؛ دست همه را قطع خواهم کرد حتینص

 

  يریوزبازرگان در مقابل ساختمان نخست نهیکاب ياعضا

 ینی. هر چند خمدیرس يجمهور استیبود به ر سیاو در پار کانیکه از حلقه نزد صدریاز بازرگان، ابوالحسن بن پس
صدر از  یشد و سرانجام بن لیصدر تبد یاز بن ینیبه انتقاد خم ینیخم تیصدر بود به مرور حما یبن یدر ابتدا حام

ها بسته شد دانشگاه ینیبه فرمان خم ران،یا یفرهنگ بانقال یدر پ 1360سال  نیخلع شد. در فرورد يجمهور استیر
ها در قبل از انقالب نداشتند از دانشگاه ياکنندهیسوابق راض اینبودند  یکه به ظن نظام، اسالم یو به دنبال آن کسان

 رانیدر ا اببودند، اعدام شدند. در همان زمان حج هاییوبها انیکه از چپگرا انیاکثر دانشگاه نیند. همچناخراج شد
  .کردیحجاب مناسب نداشت حمله م ابانیکه در خ یاهللا به هر زنسازمان حزبو  شد ياجبار
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برجسته مشهد مانند  روحانیون. دییگرا یرگیبه ت 62و  61 يهابرجسته قم و مشهد در سال انیبا روحان ینیخم روابط
 یانیروحان نیحمله کردند. همچن یانقالب میمورد به رژ نیخود چند يهایدر سخنران 1361در بهار سال  یو قم يرازیش

 هیفق تیوال دهیو ا یاسالم يجمهور ،ینیبه انتقاد از خم ینتهرا یو عل یمحالت نیبهاءالد ،یاحمد زنجان دیمانند س
 دیموضع گرفتند. هرچند س یاسالم يجمهور يالیاست هیعل یگانیمحمدرضا گلپا دیو س يعتمداریپرداختند. در قم شر

 دیبا یوجوهات اسالم نکهیبر ا یمبن ینیباشد. با اعالم خمداشته یخنث یکرد موضع یسع ینجف یمرعش نیالدشهاب
با  توانستندینم گریها دبه مراجع مستقل خورد و آن یتسخ يمنتصب او پرداخت شود، ضربه اقتصاد يهابه امام جمعه

سطح ها درمخالفت نی. با تمام اندینما یمال نیخود را تأم هیریخ يو کارها ینید يهاوجوهات طلبه يآورجمع
 ینیمنتقد، خم ونیانقالب انیدر م نیبودند و همچن ینیاز خم ترستهبرج ینیاز نظر د يعتمداریکه بعضاً مانند شر انیروحان
هم  انیاز همه روحان شیپ ینیبقبوالند. خم رانیدر ا یتوانست خود را به عنوان رهبر حکومت اسالم يچند لیبه دال
 .کرده بود رانیدر ا یحکومت اسالم لیاش صحبت از تشکدوره

  ینیخم زیاسرارآم تیشخص

 دانستندیدر مورد او و افکارش نم ی. اما به اندازه کافشناختندیشاه م هیمبارز عل يااو را به عنوان چهره ،رانیمردم اشتریب
. کردیم زیمتما نیریکه او را از سا ینیخم کیزماتیکار تیقرار دهند. شخص یابیمورد ارز يطور انتقادرا به ینیتا خم

و قدرت او در به حرکت  ینیخم یاسیفراست س ،یمخالفان سکوالر و مذهب انیدر م ینیدر سطح خم ينبود رهبر
قانون  ینیخم 1980مارس  در گرفت. یشینسبت به همقطاران خود پ ینیبود که خم یلیدال نهایا ؛درآوردن توده مردم

نمود. هر چند بعد از تظاهرات پرشمار زنان مخالف در اسفند  يخانواده را لغو کرد و حجاب زنان را اجبار تیحما
سال بعد  کینمود و  ياجبار یرا در ادارات دولت یپوشش اسالم هیکرد، اما در ماه ژوئ ینینشموقتاً عقب ینی، خم57

  کار کرد. نیبه ا وظفزنان را م یهیمجلس بق زین

 و عراق  رانیجنگ ا

کربال  عهیش تیو اصوال روحان پروراندیدر سر م زیکردن انقالب در عراق را ن ادهیپ  يآرزو افتن،یپس از قدرت  ینیخم
 يتسلط بر شهرها عهیش ونیبزرگ روحان ياز آرزوها یکیرو  نیاز ا دانند،یرا منزل دوم خود م نیو نجف و کاظم
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عراق  یاسیرا که آشنا به مسائل س یحجت االسالم دعائ ،ینیخم رانیانقالب در ا يروزیعراق بود و بعد از پ یارتیز
در عراق به  ییبه عراق فرستاد. دعا رانیا ریبه کار بود را به عنوان سفبغداد مشغول  ویبوده و در زمان شاه سالها در راد

زمان اقامت  دراز آنجا که  ینیخم نمود،یم  امیبه ق کیتحر يحکومت مرکز هیپرداخته و آنان را عل انیعیش کیتحر
 کردیدر دل داشت و گمان م نیاز صدام حس یبیعج نهیشده بود، ک ریحکومت بعث عراق تحق لهیدر عراق بوس شانیا

عرب  يکشورها هیصاحب قدرت گردد. عالوه بر آن بق یبه راحت زیعراق در آنجا ن انیعیش کیبا تحر تواندیکه م
 رانیبه حمله به ا بیو صدام را ترغ کردندیاحساس خطر م انیعیش نیدر ب ینیعوامل خم کاتیاز تحر زین رانیهمسایه ا

با  دیدیخود نم يروبرو ياقابل مالحظه يرویو ن یرا متالش رانیکه ارتش ا نیصدام حسو  مهار انقالب نمودند يبرا
بر  یکشته و زخم ونیلیم کیاز  شیکه ب یطوالن اریبود بس یآغازگر جنگ نیحمله کرد و ا رانیچراغ سبز آمریکا به ا

  گذاشت. يجا

 

  هانیروزنامه ک 1359 نیفرورد 30اول شماره شنبه  تریت

و  فیزمان ضع نیدر ا رانیکه ا کردیگمان م نیحمله کرد چرا که صدام حس رانیبه ا 1359 وریشهر 31در  عراق
صدام و جنگ  یخواهند نمود. اما اشتباه محاسبات ياریخوزستان او را در جنگ  يهاعرب تیاست و اقل ریپذبیسآ

 جیبس تیو عراق باعث تقو رانیشد. جنگ ا یعیو ش یاز احساسات مل يازهیدرآمدن آم انیو به غل انیرانیباعث اتحاد ا
دادند و  شیرا افزا یسرکوب داخل ینیجنگ، طرفداران خم ياضطرار تیشد. در وضع ینیو سپاه پاسداران و خم

 یحکومت يکنترل تمام نهادها ینی) طرفداران خم1980( 1359 زییکردند. تا پا لیرا تعط نیمثال روزنامه مجاهد يبرا
دستور داد که مسئله  ینیزمان خم نیرا در دست گرفته بودند. در ا يدیو چند وزارت کل يجمهوراست یبه جز ر
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حل شود.  دیبود با دهیانجام کایآمر يهامیو تحر رانیا یاسیس يکه به انزوا کایکارکنان سفارت آمر يریگگروگان
 یمیبعد از آنکه ج یو کم ریها با تأخگروگان اانجام شد و توافقات حاصل شد. ام کایو آمر رانیا نیب یمذاکرات پنهان
را از عراق پس  یاشغال یموفق شد اراض رانیترك کرد آزاد نمودند. ا هیژانو 20را در  يجمهور استیکارتر دفتر ر

واقعه  نیتر. مهمدیعراق، جنگ را به داخل خاك عراق کشان انیعیاز ش تیحما دیبا ام 1361و در تابستان  ردیبگ
  کنترا بود.-رانیا يماجرا ،يالدیدهه هشتاد م مهیدر ن یجخار استیس

 

  خط مقدم جبهه جنگ

 یاسیس انیاعدام زندان

 ییسرپا یمحاکمات یط یاسالم يجمهور يهادر زندان یاسیس یهزاران زندان ینیبه دنبال فرمان خم 1367تابستان  در
معاصر  خیکه شدت خشونت در آن در تار شودیم ادی رانیا خیدر تار يها به عنوان کشتاراعدام نی. از ادندیاعدام گرد

و عراق  رانیجنگ ا یانیپا يدر روزها نیاعدام پس از درهم شکستن حمله سازمان مجاهد نی. ااستسابقهیب رانیا
که  یاسیس یاز سه هزار زندان شیب ینیخم یبا حکم حکومت ،يمنتظر ،ینیخم نیجانش دیبود. با وجود اعتراض شد
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 يخود را برا لیدل ینیدر حال گذراندن بودند اعدام شدند. خم ایخود را گذرانده بودند  ییقضا تیدوران محکوم
 کرد: انیب نیچن يانامه ی، ط1367در تابستان  یاسیس انیدستور اعدام زندان رصدو

و نفاق آنهاست و به اقرار  لهیح ياز رو ندیگویوجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه م چیخائن به ه نیآنجا که منافق از«
ها در شمال و غرب و آن کیها و جنگ کالساند، با توجه به محارب بودن آنکرده دایها از اسالم ارتداد پسران آن

ملت مسلمان ما و با توجه به  هیصدام عل يها براآن یجاسوس زیحزب بعث عراق و ن يهايجنوب کشور با همکار
 یتاکنون، کسان یاسالم ينظام جمهور لیتشک ابتداي از آنان یو ضربات ناجوانمردانه یارتباط آنان با استکبار جهان

 ».باشندیمحارب و محکوم به اعدام م کنند،یکرده و م يسراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشار يهاکه در زندان

ها، تعداد مسئول سازمان زندان نیو جانش ییمعاون قضا ،يشوشتر یعل يبه نقل از آقا یرفسنجان یاکبر هاشم یعل
اعدام  یاسیس-یدتیعق انیآمار زندان تر،قیاز منابع دق یدر برخ یول کند؛ینفر عنوان م 1700اعدام شدگان را حدود 

  .استشده اعالم تن، 4�482شده، 

  
  ازکشته شدگان دهه شصت شماري
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صاد نامگذار اتیعمل اتیکه به نام عمل تیامن يشورا 598بعد از قطعنامه   یرهبر انقالب ط ینیاهللا خمشد. روح يمر
ــ يافراد یحکم ــ انیمجدد پرونده زندان یرا مأمور کرد تا با بررس را که همچنان بر ســر موضــع خود  يافراد یاســیس

ها در متصــور بود صــادر کنند. که متن نامه شــانیظن شــورش در زندان برا نکهای به توجه با آنان یمشــخص و درباره
س سالم يجمهور يکه در آن زمان از مقامات رده باال يمنتظر ینعلیخاطرات ح ستبوده يو قائم مقام رهبر یا با و  ا

 :دهدیحکم م نیو چن کندیاعالم م» محارب«ها را آن ینیاست، وجود دارند. خمها مخالف بودهاعدام

 

ـــالم معتقد نبوده و هر چه م چیائن به هخ نیآنجا که منافق از« ـــت و به  لهیح ياز رو ندیگویوجه به اس و نفاق آنهاس
ها در شــمال و آن کیها و جنگ کالســاند، با توجه به محارب بودن آنکرده دایها از اســالم ارتداد پاقرار ســران آن

شور با همکار س زیحزب بعث عراق و ن يهايغرب و جنوب ک سو سلمان ما و با  هیصدام عل يها براآن یجا ملت م
تا  یاســالم ينظام جمهور لیتشــک ابتداي از آنان یو ضــربات ناجوانمردانه یتوجه به ارتباط آنان با اســتکبار جهان

محارب و محکوم به  کنند،یکرده و م يسراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشار يهاکه در زندان یکنون، کسان
 یدامت افاضــاته (قاضــ يریاالســالم نحجت انیآقا تیاکثر يدر تهران با را زیموضــوع ن صیو تشــخ باشــندیم ماعدا

در اجماع  اطیاگر چه احت باشــد،یاز وزارت اطالعات م ياندهی(دادســتان تهران) و نما یاشــراق يشــرع) و جناب آقا
و  اریداد ایشــرع، دادســتان انقالب  یقاضــ انیآقا تیاکثر يمراکز اســتان کشــور را يدر زندانها طورنیهمو  اســت

شد،یوزارت اطالعات الزم االتباع م ندهینما ساده با ست، قاطع یشیاندرحم بر محاربان  شمنان  تیا سالم در برابر د ا
 تیخود نسبت به دشمنان اسالم رضا یانقالب نهیبا خشم و ک دوارمیاست، ام ینظام اسالم ریدناپذیخدا از اصول ترد

 ینکنند و سع دیموضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترد صیکه تشخ یانیآقا د،ییجلب نما را متعالخداوند 
. باشدیگرفتن خون پاك و مطهر شهدا م دهیناد یاسالم انقالب ییدر مسائل قضا دیالکفار باشند. ترد یکنند اشداء عل

  »والسالم

ــ ــدیها ماعدام نیا اتیدر مورد جزئ يابود در نامه ینیوقت دفتر خم سیکه در آن زمان رئ ینیاحمد خم دیس و  پرس
 ایهم هست  شودیتمام م يشان به زوداند و دوران زندانکه محاکمه شده یحکم شامل کسان نیا ایآ کندیم دیتأک
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 ونهگنیبد ینیاهللا خمروح دیهم دارند چطور؟ پاسخ س ییکه استقالل قضا ییهانه؟ و در مورد محکومان از شهرستان
  است که:

دشمنان اسالم  عاًیدر تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سر یتعال بسمه
  اجرا گردد همان مورد نظر است. عتریها در هر صورت که حکم سربه وضع پرونده یدگی. در صورت رسدیرا نابود کن

  
  حکم خمینی براي اعدام زندانیان سیاسی
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  ینیخم یفوت مصطف يماجرا

 توطئه ساواك ای يبراثر پُر خورمصطفی فوت  

سلم حجت سالم والم شاگردان خم یکه مدت" یمحمود قوچان" نیاال سوب م ینیدر نجف از  در خاطرات  شد،یمح
 نقل خاطره کرده است: نگونهیاشاره کرده و ا ینیخم یاو شهادت حاج آقا مصطف ریخود به فوت و به تعب

و  خواندمیم یارتیز کردم،یعرض ســـالم م شـــدم،یها بعد از نماز صـــبح به حرم مشـــرف م صـــبح شـــهیهم من« 
ها صـــبحانه را . بچهآمدمیو به منزل م کردمیم هیها تهبچه يبرا ياصـــبحانه. در راه بازگشـــت از حرم گشـــتمیبرم

سه م  و خوردندیم از  یکیبود. در  نی. برنامه معمولم ارفتمیم گرمید يمن هم به دنبال درس و کارها رفتندیبه مدر
س هیته ریصبحانه پن يشده بودم تا برا ياها وارد مغازهصبح س دیکنم، آقا  صطف ن،یح را  یآقازاده مرحوم حاج آقا م

شت م دمید سرعت دا ستانیدر ب... گفت: پدرم حالش به هم خورده و . رفتیکه به  سو مار ست. آن  کوچه هم  يا
... گفتندیم یبیاحســاس کردم خانم حضــرت امام اســت که به او ببود.  نیحســ دیکه با آقا ســ کردیعبور م یخانم

س شانیا ستانیشود و به بسوار  یهم به طرف بازار رفت تا تاک کردم و به  هیصبحانه ته يبرا رینان و پن من برود. مار
شور م شما بچه . نتوانستم زدیمنزل آمدم. دلم  من رفتم. به  ندازیها را راه بصبحانه را در منزل باشم. به خانواده گفتم: 

ساندم. آنجا سرعت  سرِ بازار ر ستان را د یکیخودم را به  س کیبا او  دمیاز دو ستانیبه طرف ب و  میگرفت یتاک  مار
ستانیب اطی. در حمیرفت ستم از تاکس یوقت مار ش کیکه درون  دمیاحمد آقا را د شوم حاج  ادهیپ یخوا  يسوار نیما

ست. ا سته ا ش ست کی  دیتا من را د شانین شم مُرد. من تا آن  یقوچان يسرش و گفت: آقا يزد تو یمرتبه دو د دادا
صطف حاجبه هم خوردن حال  لحظه  شن یآقا م ستمینم گریبودم اما د دهیرا  ست. دان شدم.  چه خبر ا ناگهان منقلب 

و آن پرس و جو  نیکرد. مضــطرب و نگران از ا صــحبت  شــانیبا ا شــدیحاج احمد آقا هم حالش منقلب بود  و نم
ست. ناگهان  نمیکردم که بب ستقبال ادیآیم رددا یمحمود دعائ دیس يکه آقا دمیدچه خبر ا رفتم و گفتم:  شانی. به ا

صطف چه خبر صطف یشده، حاج آقا م ست؟ گفت: جنازه حاج آقا م ست. ا یکجا سر  شانیآنجا صطالح از باال به ا
 نکهیا رغمیچه خبر اســت. عل نمیداخل رفتم که ببجدا شــدم و به  شــانیهم مضــطرب بود. از ا یلیو خ آمدیجنازه م

ــ رانمومأ چهره  يرو یورود بدهند به من اجازه دادند و من باالســرِ جنازه رفتم. دســتمالاجازه  یحق نداشــتند به کس
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کبود آشکار است،  و  اهیس  يلکه ها شانیا یشانیکه سه جا در پ دمیبود. آن را برداشتم و د یحاج آقا مصطفمبارك 
شد یلی. خستیدر کار ن یاتیتمام کرده و ح  يشان از عناصربرخوردم که همه يبه چند نفر. در برگشت ممضطرب 

ـ که حاال مرده و نماز آن یکیو سخت مخالف امام بودند.  کردندیم امام حرکت  هیعل داًیبودند که شد  خواهمیها 
ــ گونامش  والده  یرسانده بود و وقت مارستانیخودش را به ب یوالده مرحوم حاج آقا مصطف دنیاز رس شیپ ایرا ببرم ـ

صطف س یحاج آقا م ستانیآقا به ب نیبه همراه ح س  مار فرد جلو رفته و گفته بود حاج خانم فوت حاج  نیا بودنددهیر
ـــطف ـــل یآقا مص  گفته بود که حاج خانم هنوز از مرگ فرزندش خبر  یجمله را هنگام نی. اکنمیمعرض  تیرا تس

 دهیرا شن شانیتا خبر فوت ا یمصطف. والده حاج آقا کندیم دایظهور پ هاتیموقع نیدر ا هایشمنآثار د دینینداشت. بب
فکر را نکرده بود که دادن  نینشده بود. آن فرد ا ادهیپ نیاز ماش نشسته بود و شیسر جا بود،اوردهیبود اصالً طاقت ن

خودش  مرده ـ که  زیها ـ او ناز آن گرید یکیآن مادر خطرناك باشد.  يناکرده برا ياست خدا ممکن  يخبر نیچن
ـــ یتیمرجع مچهیو در قم هم به ن دیدیم ندهیرا از مراجع آ ـــاع رو کرد به حاج عل در همان د،یرس و  یخلخال یاوض

ــ پانزده سال  دهآقا در طول چهار نیبود که ا یدر حال نیمنزل امام. ا میسوار شو برو یگفت: حاج عل بار هم به  کیـ
ــ يکه با تمام علما یخلخال يبود. بنده خدا آقامنزل امام نرفته  ــوار ماش ــت س ــد. من  نینجف ارتباط داش به  يفکرش

 يبا تشـــر و تند یخلخال یعل بود. با حاج  نییپا لیاتومب شـــهیرســـاندم. شـــ نیو خودم را به کنار ماشـــ دیذهنم رســـ
صحبت کرده باشم. گفتم: حاج  نیا یعمرم با کس در  دیآینم ادمیکه  ياصحبت کردم به گونه ياالعادهفوق گونه 

ندار ،یعل باز کن يکلمه پهلو کی  يگوش کن! حق  با ای. یامام لب  ندار یاگر رفت ای يبرو دین  کلمه کی يحق 
ـــاب کار خودش را یخلخال يها را عمداً به آقاحرف نی. ایحرف بزن را که  ییهابکند و حرف گفتم تا آن آقا حس

  ها منزل امام نرفتند.که آن دمیبعدها شن زدند به امام نزنند. البته  یبه والده حاج آقا مصطف مارستانیدر ب

م و همان جا ماندم. آقااز جن . اما من نتوانستم رفتندیو م کردندیم ینگاه آمدند،یم يادیافراد ز  ،ییدعا يازه دل بکَنَ
 یو گواه میانجام داد مارستانیخروج جنازه از ب يمانده بود. مقدمات کار را برا مخلص و خدمتگزار، هم  يهااز چهره
حضرت ابوالفضل مطهر  دادن مرقد ارتیو پس از ز میرا به کربال حرکت ده شانیو قرار شد ا میرا گرفت رهیغ دفن و 

 انجام شود. عییتش و فردا در نجف مراسم  میالعباس(ع) دوباره به نجف برگردان
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  خمینی و روح اهللا خمینی و آیت اهللا شهاب الدین نجفی یآقا مصطفاز سمت راست :

  

 شانی. اکردیرا نقل م نیعباس خاتم ا ينشسته بودند. مرحوم آقا شانیرفته و در منزل ا خمینی خدمت  يادیز افراد
و بزرگان محضر  گرید يمندان به امام بود و علماخاتم ـ که از عالقه يـ پدر زن آقا یاراک اهللابیحب رزایم يبود، آقا

خدمت امام  یلی. خزدیمنزل مدام قدم م اطیدر ح شانیداشت، ا یخاص تیهم وضع قا. حاج احمد آبودندامام رفته
 ستادهیا نییببرند. لذا پا یاو به اخبار بد پ ظهور کند و امام از چهره  ياهیو گر یاز او اشک دیترسیچون م رفتینم

 چیهم ه انی. خوب، آقاکردندیاستعالم خبر م انیاز آقا مکرر. حضرت امام هم گرفتیخبر م مارستانیبود. مرتب از ب
 گفتندیتمام کرده است. م یبه امام عرض کنند که مثالً حاج آقا مصطف دادندیت و اجازه نمبه خودشان جرأ کدام 

ـ  یکی. ابدیو الزم است به بغداد انتقال  ستیمناسب ن شانیا حال ندیگویرا به بغداد ببرند، پزشکان م شانیقرار است ا
اگر  حاضر و گفته بودند که مرگ حق است،  تیکرده بودند به جمعگذشته بود و امام رو روال  نیدو ساعت به هم

 ه،یگر ریباره زده بودند ز کی حاضر تیسؤال را کرده بودند جمع نیا ی. امام وقتدییهست به من هم بگو يزیچ
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بودند. به دنبال آن،  دهیها مطلب را فهمآن هینگهدارند و امام با گر آمده بود و نتوانسته بودند خودشان را رطاقتشان س
 فوت کرده است. یبود خدمت امام و گفته بود که حاج آقا مصطف حاج احمد آقا آمده 

که  ییرا خانوادها نیا امد،ین رونیب شانیقطره اشک از چشم ا کیرا متوجه شدند از آن زمان تا آخر  خبر یامام وقت
است و من درك  یبزرگ بتیگفته بود،  مص شانیکه همسر امام به ا کردندیامام در رفت و آمد بودند نقل مبا خانواده 

آدم را سبک  ختنی. اشک ردیزیو اشک بر دیبه اتاق برو ییگذاشته، تنها ریتأث ماو روان ش هیکه چقدر در روح کنمیم
 يادیز يهانیحرکت به سمت  کربال شد. ماشحدود ظهر، جنازه آماده  .دیایقلب فشار ن که به  شودیو باعث م کندیم

 يعصر برا يهایکینزدرا غسل دادند، کفن کردن و  هحامل جنازه به کربال رفتند. در غسالخانه جناز لیاتومبهمراه  
عشاء و بعد از نماز مغرب و  میبه سمت نجف به راه افتادآوردند و در هر دو حرم آن را طواف دادند.  نیحرم ارتیز

ـ همان مدرسه  النجف . جنازه را به اصطالح در جامعۀمیدیبعد از غروب به نجف رس میساعت و ن کی ای کیحدود 
 شود. عییگذاشتند که فردا از آنجا تش کالنتر ساخته بود در دور شهر قرار داشت ـ  يکه مرحوم آقا ياهیعلم

که  دمیبود. وارد شدم د یمصطفمن پس از فوت حاج آقا  ارتیز نی. اولمیامام آمدالنجف به سمت منزل از جامعۀ
اند. امام چهار زانو نشسته بودند و طبق معمول علما همه نشسته ریغ است و علما و تیو اتاق پر از جمع اطیمنزل، ح

 کرد،یم که دل سنگ را آب  ییهاروضه .خواندندیم ياعرب روضه رممحت ياز خطبا یبود و برخ نییسرشان پا
. خواندندیرا م اکبریو شهادت عل شانیو ذبح ا لیو حضرت اسماع میحضرت ابراه انیدلخراش و جر يهاروضه

نظر داشتم. منقلب بودم و  ریو منظره را ز ستادمیرو به سمت امام ا اطیح واریپارچه ضجه بود. کنار د کیمجلس 
گوش ها را و مجلس همچنان منقلب بودند اما حضرت امام آن روضه تی. جمعختمیریمباران اشک  اریاختیب
 .ختندیریقطره اشک نم کی یول کردندیم
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  ی و پسرش سید حسینآقا مصطف حاج  

روضه حضرت زهرا(س) شروع  مثل  ياروضه کهنیبودم، به مجرد ا دهید گرید یمن امام را در مجالس روضه خوان
 .ختندیقطره اشک نر کیاما آنجا  شدیم ریسراز شانیهااشک و خوردیو تکان م دیلرزیم شانیتمام وجود ا شدیم

 يزیچگونه غم از دست دادن عزاست و  یچه کوه شانیدر تعجب مانده بودند که ا شانیا هیروح زهمه اهل مجلس ا
فوت  انیدر همان مجلس بود که ناگهان مأذنه شروع کرد به اعالم کردن جر .کنندیرا تحمل م یچون حاج آقا مصطف

 دیاسم س یشد. وقتخواهدجنازه شروع  عییفردا صبح از فالن جا و در فالن ساعت مراسم تش نکهیو ا یآقا مصطف حاج
دادند اما گذرا  رییرا تغ شانبه خودشان آوردند و چهره يمرتبه فشار کیکه امام  دمیآمد ناگهان د ینیخم یمصطف

شود اما   عییالنجف تشرفتند، مردم هم متفرق شدند. بنا بود جنازه فردا صبح از جامعۀ یاندرون بود. امام سپس به سمت
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و فاصله  بودکه در وسط شهر  يمسجد . لذا جنازه را بهدیندازیو مردم را به زحمت ن دی، راه را دور نکنامام فرمودند نه
  .شودیم عییآنجا تشم و صحن نداشت آوردند و گفتندکه ازبا حر يادیز

. ردیانجام گ عییمراسم تشمنتظرند تا اند و آورده و در مسجد نشسته فیکه امام تشر دمیفردا صبح به مسجد رفتم و د
و مراجع آمدند.  هاتیحضرت امام بودند. همه علما، شخص یمتوف شخص به نیکتریبود. چون نزد نیمتعارف هم هم

شدند و رفتند که نشستند و بعد بلند  قهیدق ستیاز جمله استاندار کربال هم آمدند. حضرت امام حدود ب يمسئوالن ادار
  بشود. باالخره مراسم کفن و دفن انجام گرفت. نیحاضر از يشبه تشکر کهنیت کرده باشند و هم اشرک عییهم در تش

به مدت  یمتوف اءیبود که ابتدا اول مجالس ختم برگزار شد. رسم متعارف یجنازه حاج آقا مصطف ياز خاکسپار پس
. با توجه کردندیمجلس ختم برگزار م گریو مراجع د هاتیشخصبعد از آن علما   گذاشتند،یم یسه روز مجلس ختم

 افتییمها ادامه چهل روز ختم یستیبود که حداقل با نیادر نجف داشت متعارف  یآقا مصطفکه حاج  یتیبه شخص
 که ندیها بگوبه آن توانستندیهم نمشان را برگزار کردند امام . مراجع بزرگ مجالس ختمشدیم لیها تعطو درس

 امیپ همحوزه  نیمدرس ياست و برا یختم مراجع، امام فرمودند که ختم کافمجالس  انی. پس از پادیریمجلس ختم نگ
 .دیرا شروع کن تانیهاکه درسفرستادند 

 نیدر اول شانیرا شروع کردند. ا فرد درسشان  نیگذشته بود که امام به عنوان اول یهفته از فوت حاج آقا مصطف کی
از الطاف  یمرگ مصطف م،یالرحالرحمناهللاو فرمودند: بسم منبر نشستند  يرو یجلسه پس از فوت حاج آقا مصطف

 در  یخداوند تبارك و تعال کهنیصحبت کردند، ا یپروردگار اندک هیدرباره الطاف خف پروردگار بود. سپس هیخف
پوشش الطاف  ریبندگان ز و  دیفرمایرا شامل بندگان م اشهیمشکل الطاف خف از مسائل حاد و یپوشش بعض ریز

 یفوت حاج آقا مصطف هاياز نظر ظاهر و حسابگر همحقّاً . رسندیم رهیو غ ياز نظر مقامات معنو یبه مسائل مهم هیخف
در برابر آن  گرفت و یرا از حضرت امام و جامعه اسالم ییگوهر گرانبها کیدر واقع  یحق تعال یعنیطور بود،  نیا

که  است یعیکرامت کرد. خوب، طب شانیابزرگ امام بود ـ به  يرا ـ که از آمال و آرزوها یانقالب و حکومت اسالم
 را الزم دارد. یعیطب ریس



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     119

 
 
 
 

 

 یقا مصطفآ 

 در آن  ینیامکان دست داشتن خم ی وقا مصطفآقتل  ایاز فوت،  گرید یتیروا

انقالب، سرنوشت  بیپرفراز ونش خیدر تار ینیخم اهللاتیاز مسائل درخور تأمل در فروغ و افول ستاره اقبال آ یکی
 .افتندیبواسطه رابطه و نسبت شان با پدر انقالب  ياز بستگان و کیاست که هر  یوفرجام

که  يو تیدر نجف اشرف و البته پس از مطرح شدن مسأله مرجع يبه عراق و استقرار و ینیاهللا خم تیآ دیاز تبع پس
 تیآ کانیسازمان داده شده بود، نقش نزد يعتمداریاهللا  شر تینجات جانش از خطر اعدام توسط آ يبرا قتیدر حق
 .دپررنگ تر ش جیدرانقالب بتدر يفرزندان و ژهیبو ینیاهللا خم
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 يسالها رگره خورده است و هم او بود که د با نام فرزند کوچکتر احمد ینیاهللا خم تیپس از انقالب، نام آ هرچند
را برعهده  ینیاهللا خم تیآ یو به اصطالح مرجع یاسیس تیاداره ب تیپدر، مسئول میپس از انقالب بعنوان مباشر مستق

لت نمود. اما مطالعه در روند مبارزات پدر غف ،یمصطف دیس ،ینیاهللا خم تیاز نقش فرزند ارشد آ توانیداشت، اما نم
 یکنون تیحاکم یرسم تیاست که برخالف روا تیواقع نینشان دهنده ا ینیخم یمصطف دیس تیدر احوال وشخص

نبود  نیبتحرکات خوش نگونهیپدرش، نه تنها به ا یاز آغاز حرکت اعتراض ینیخم یمصطف دیس ه،یمطلقه فق میرژ
بوده است.  نیببد امیبه مسأله انقالب و ق زین يادیتا حدود ز داستیپ يوعملکرد و هاشهیاند یاز بررس چنانکهبلکه آن

که در  گشتیباز م عهیو فقه ش نیاز مقوله د ینیخم یمصطف ینسبتاً سنت یالبته به قرائت و تلق ینیبدب نیا يها شهیر
 است. یسنت حوزهوجه غالب  زیما ن یدر روزگار کنون یآن روزگار وحت

 

  سید مصطفی خمینیسمت چپ : سید احمد و سمت راست : 

از ظهور امام دوازدهم  شیتا پ یحکومت اسالم لیتشک يو ادعا امیدر حوزه، هرگونه ق جیرا یسنت دگاهید هیبرپا
حکومت کفر  حیصح ثینامشروع و بلکه براساس احاد زین یامیق نیوحکومت برآمده از چن دهینکوه ،يحضرت مهد

 نهایآنست که از نگاه ا یاسیمشرب س نیا یعقل تیمکتب در مشروع نیوحاکم آن طاغوت است. ازجمله مستندات ا
مذهب  انیبه ز تیمذهب بدان، درنها یاست که آلودن ساحت امر قدس بیسراسر دروغ و فر يمعاصر امر استیس

 خواهد بود.
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 انیدر م یو فقه یاسیمشرب س نیبه ا بندانیاز باورمندان وپا توانیم یاسیس دگاهیرا دست کم در د ینیخم یمصطف
 یمصطف دیوفرزندش س ینیاهللا خم تیآ انیحاد م یآغاز سلسله اختالفات ،یاسیس دگاهیتفاوت د نیدانست. هم عهیش
 نمود! ریامام در نجف تعب تیبه خط سازش در ب حاًیاز آن تلو یرفسنجان یکه بعدها هاشم ی. اختالفاتگرددیم

پنهان ماند، اما  انیحکومت یرسم غاتیو تبل ینیخم یمرگ زود هنگام مصطف هیزود در سا اریاختالفات هرچند بس نیا
 یمحافظه کارانه وسنت یاسیس يها شهیاند يآن نشان دهنده، اختالف جوهر ياز نمونه ها یگذرا به برخ ینگاه

 است. ینیاهللا خم تیآ یانقالب يها شهیبا اند ینیخم یمصطف

 یعتیشر ینسبت به عل ینیخم یمصطف دیوس ینیخم اهللاتیدوگانه آ يریدر موضع گ ياختالفات جوهر نیاز ا یبخش
توانست از نقش  ینم عه،یش يها شهیبا اند یعتیشر یعل يها شهیآشکار اند نیتبا رغمیعل ینیاهللا خم تیآشکار شد. آ

 يفشار يپا رغمیچشم بپوشد وعل یکرده ودانشگاه لینسل جوان تحص جاناتیاحساسات وه جیدر بس يو ینیآفر
 تیآشکارا اولو زیمسأله ن نیدر ا يو ينشد. مبنا يو يها شهیواند یعتیشر یگاه حاضر به نقد عل چیه ،یسنت ونیمذهب

برخالف عرف و  گرید يدر سو به قدرت بود. یابیدست یعنیبه هدف خود  لین يمسائل برا یتمام هیمبارزه و توج
 یرا برعهده م يها وافکار و شهیاند قیتطب تیریومد دیمرجع تقل تیکه پسران ارشد، اداره ب یمراجع ت،یدر ب جیرا
 نیکرد. بر هم یبشدت مقابله م یومبارزات يگر یانقالب یبرخالف پدر خود با هرگونه مش ینیخم یمصطف دیس رند،یگ

 افتییم یعیش يرا در تعارض با باورها يو ياورهافکار و با ،یعتیشر یعل يها شهیمطالعه در اند هیاساس و البته بر پا
  . نمودیم یندگیرا نما ینیاهللا خم تیآ تیدر ب يگریو اساساً ضد انقالب یعتیضد شر یانیرو بشدت جر نیو از ا

که خواستم طلبه شوم پدرم  يشود؛ روز یم دهید نیحس دیبه فرزندش س يو داتیاختالف در تأک نیاز ا يا نمونه
نوبت خواندن جامع المقدمات است،  گریبود در حضور پدربزرگ به من گفت: د بندیسخت پا یطلبگکه با آداب 

گذشته است. پدربزرگم اما گفت: البته متن درس  هایعتیو شر یعتیزمان خواندن شر گریمکاسب و وسائل است. د
نکته  نیخاطرات خود به ا در ینیخم نیحس” . دیرا هم بخوان یعتیاما شر دیگویم یشما همان است که مصطف یاصل

 يشویکتاب را نخوان منحرف م نیوارث آدم، پدرشان گفته بود که ا نیکه در زمان خواندن کتاب حس کندیاشاره م
 يهابه پرسش واندتیاست که م یعتیشر نیدوره و زمانه ا نیو امام پاسخ داده بودند که دقت کن اما بخوان چون در ا

  نسل جوان جواب بدهد.
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در  يپدر است که در رفتار یانقالب يها شهیبا اند ینیخم یمصطف دیس نیادیاختالفات بن ياز نمونه ها یکیتنها  نیا
متضاد پدر و  یبه نحوه متفاوت وحت توانیجا م نی. از همکندیم داینمود پ یعتیشر یعل يحد اندازه خواندن کتابها

 برد. یپ يگر یپسر نسبت به مقوله انقالب و انقالب

 ینیاهللا خم تیآ کهی. درحالشودیروشن م هیبه ترک ینیاهللا خم تیآ دیاختالفات در مسأله تبع نیاز ا گرید يانمونه
او را به  ،ینیخم یمصطف دیمحافظه کارانه س یمبهم و نامعلوم انقالب بود، مش ریمصرانه و لجوجانه خواستار ادامه مس

 بیترغ دیتبع هیدادن به قض انیپا يبرا هیترک تیاطالعات و امن نکردن سازما یانجیارتباط با ساواك و م يبرقرار
 نمود؛ رانیبازگشت و مراجعت به ا يخطاب به نظام شاه نوشت تقاضا یحیتلو يانمود، تا آنجا که توبه نامه

راستا  نیساواك در ا يو گزارشها هیترک یتیامن نیبا مأمور یمصطف دیمسأله به مکاتبات س نیا شتریروشن شدن ب يبرا
 قابل تأمل است: 

مراجعت کنم چه آن که  رانیکه بنده بتوانم به ا دییاست لطفاً اقدام فرما متمنی.…/ جناب سرهنگ چنتر  یتعال بسمه“
 غیوالد ناراحت هستند البته از بذل لطف در يهم آقاجهت  نیو بد ستیدر دست ن یاطالع چیه یاز اوضاع خانوادگ

فرمود.  دیالبته هر چه زودتر اقدام خواه باشدیم شانیا یاراحتموجب ن میهابچه يمن هم برا یفرمود و ناراحت دینخواه
 ”.ینیخم یدمصطفی/ س 43اسفند  29 خیتار

همچنان ادامه داشت، هر چند  زیدر نجف اشرف ن يبه عراق و استقرار و ینیاهللا خم تیآ دیاختالفات پس از تبع نیا
مبارزه بر آن سرپوش بگذارند.  يحفظ فضا ينمودند تا برا اریتالش بس ینیاهللا خم تیحلقه زده گرداگرد آ ونیانقالب

و  یسنت يآنکه فضا دیبه نجف بود به ام متیعز ياز ارکان اقناع پدر برا یکی یمصطف دیاما آن بود که س قتیحق
که بعدها  يا. مسألهدیخود را در خود هضم وجذب نما یانقالب يهاشهیو اند ینیاهللا خم تیحوزه نجف بتواند آ یعلم

خون  ياخود را از آن پنهان نساخت و از آن سالها به ساله یتینارضا ینیاهللا خم تیگوناگون آ يبارها و به مناسبتها
 نمود. ریدل خوردن وخون به جگر شدن تعب

نجف  یعلم يدر فضا یسنت یروحان کیاز بدو ورود به نجف تالش نمود تا هم خود در قالب  ینیخم یمصطف دیس
در  شتریخود و پدر را ب يدرس خارج برا يکالسها يقرار دهد. برقرار ریمس نیرا در ا ینیاهللا خم تیظاهر شود وهم آ

 نمود. يریگیپ زهیانگ نیراستا و به هم نیهم
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 شتریساختن هرچه ب ریشان درگ یبودند که مطالبه اساس یمصطف تیریبه ستوه آمده از مد ونیاما انقالب گرید يسو در
 بودند. میتر نسبت به شاه و رژ کالیروند آن بواسطه اتخاذ مواضع راد عیمبارزه و تسر انیدر جر ینیاهللا خم تیآ

با ساواك و درخواست  ينگارتماس و نامه ياو را وادار به برقرار زیاما در عراق ن یمصطف دیمحافظه کارانه س هیروح
آن  يواحتماال ترور و ینیاهللا خم تیبا آگاه ساختن آ ونیکه انقالب يانمود. مصالحه رانیبازگشت خود و پدرش به ا

 را ناکام گذاشتند.

 ینیمخ یمصطف دیتر و روز افزون س حیصر یستادگیا تیو درنها یاسیس يدگاههایدر د ژهیاختالفات بو نیا مجموعه
را  ینیاهللا خم تیبه آ کینزد ونیتوسط حلقه انقالب ياحتمال ترور و يدرباره هایپدر، گمانه زن یانقالب یدر برابر مش

است،  امدهیترور بدست ن نیاز ا ینیاهللا خم تیا اطالع شخص آیاز دستور و  ي. هرچند تا کنون مستندکندیم تیتقو
رخداد داشت و  نیاز ا يو تینشان از رضا ،یمصطف دیبه مرگ فرزندش س ینیاهللا خم تیاما دست کم واکنش آ

برداشت و آنچنان آهنگ  انیحرکت انقالب را از م ریاز موانع کند کننده مس یکی ینیخم یمصطف دیعمالً حذف س
نمود.  ادی ”یاله هیالطاف خف“از  یکیاز آن بعنوان  ینیاهللا خم تیکه در همان مقطع آ دیآنرا شدت بخشرانگریموج و
    را به همراه داشت. نیاز مبارزان قم نش ياریو بس ینیمشک زیو ن ياهللا منتظر تیکه در همان زمان اعتراض آ يگفتار

 )194ص -پور یفردوس لیاسماع نی( خاطرات حجت االسالم والمسلم

 اریر مرگ فرزندش بسبه خب ینیاهللا خم تیدر نجف اشرف، واکنش آ ینیاهللا خم تیو همراهان آ کانینزد تیروا به
 :سدینو یباره م نیپور در ا یفردوس لیاسماع نیبود، از جمله حجت االسالم والمسلم زیشگفت انگ

برگشت من منزل امام بودم، امام حاج احمد آقا را  مارستانی) از بیمصطف دیحاج آقا احمد (با خبر مرگ س یوقت …“
چه خبر؟ حاج احمد آقا جواب نداند امام دوباره سؤال کردند بار دوم باز احمد آقا جواب  یصدا زد که از مصطف

کردن.  هیوشروع کرد به گر دیاحمد آقا بغضش ترک که ؟یزنیمرده چرا حرف نم ینداد. بار سوم امام فرمود مصطف
 ”.راجعون هیانا هللا وانا ال” امام هم فرمود: 

 چیو ه شودیاندازه محدود م نیبه مرگ پسرش به هم ینیاهللا خم تیواکنش آ ها تیتمام روادر که  نجاستیا جالب
  .خوردیاز دست دادن فرزندش به چشم نم يکم تاسف براو دست هیاز گر یگزارش
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 هیاز صبر و استقامت روح ياو بعنوان نشانه ینیاهللا خم تیآ يبرا یلتیمسأله فض نیاند از اتالش نموده ونیهرچند انقالب
ترور بشمار  ياز ماجرا ینیاهللا خم تیاطالع آ یحت ایو  تیاز رضا يااگر نشانه یمسأله را حت نیبسازند، اما ا يو يواال

شده،  ادیاختالفات  لیبدل ینیخم ینسبت به مصطف ینیاهللا خم تیآ يمهر یو ب یتفاوتیاز ب يااما قطعا نشانه م،یاورین
 رفته،یپذ يو ائمه  امر نیبزرگان د رهیدر س یفرزند حت يبرا يکردن و سوگوار هیآنکه گر ژهینمود. بو یتلق توانیم

 .افتی توانیآنرا م ریتقر ایعمل به آن و  نیائمه معصوم رهیمشروع و معمول بوده است و در موارد گوناگون در س

 يفرزندش برا یاز کالبد شکاف ینیاهللا خم تیممانعت آ ،ینیخم یمصطف دینکات مشکوك در مسأله مرگ س گرید از
در نجف، در  ینیاهللا خم تیپور که از همراهان آ یفردوس نیمرگ اوست. حجت االسالم والمسلم هیروشن شدن قض

 :دیگو یباره م نیاست، دراآن مقطع بوده

مودند: نه من اجازه به امام اطالع دادند، امام فر ی. وقتمیکنیم یدکترها گفته بودند: اگر اجازه دهند ما کالبد شکاف ”
 ”.دهم ینم

خود از آن  یمبارزه انقالب ریدر مس ینیاهللا خم تیبود که آ ياالبته مسأله ینیخم یمرگ مصطف اتینشدن جزئ روشن
از ساواك و عملکرد آن، توانست آنرا به دستگاه  یاز خشم عموم يو بهره بردار هیبهره جست و با مبهم نگاه داشتن قض

 هینسبت به مرگ فرزندش ومسأله گر ینیاهللا خم تیآ یتفاوتیکه ب نجاستیشاه نسبت دهد. جالب ا میرژ یتیامن
 ياعتراض منبر یتا آنجا که حت افتیادامه  زیو ختم فرزندش ن نیو تدف عییدر مراسم تش یحت ینیاهللا خم تینکردن آ

 را هم برآورد. یمصطف دیمجلس ختم س

اکبر (ع)  ینجف اشرف بود منبر رفت. روضه حضرت عل يهايکه از منبر نیعبدالحس خیش يگذاشتد وآقا یصندل ”
 هیامام گر دید نیعبدالحس خیش طیشرا نی. دراکردندینم هیقرص و محکم نشسته بودند، گر یلیرا خواند. امام هم خ

ص  -پور یفردوس نیحجت االسالم والمسلم طرات(خا” .دیکن هیگر کنمیاشاره کرد وگفت: آقا خواهش م کنندینم
196( 

رفع  ازمندیآن ن رامونیپ يهاهیو حاش ینیخم یمسأله مرگ مصطف یلیتفص اتیو همراه با جزئ قیدق يواکاو البته
ترور روشن  نیا یاست تا با کنکاش در آنها عامالن اصل رانیمعاصر ا خیاز اسناد تار یاز بخش مهم یسانسور حکومت
  گردد. دایهو انهیم نیدر ا ینیاهللا خم تیآ قیشده و نقش دق
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 سید مصطفی خمینی به همراه آیت اهللا خمینی
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  ینیخم یهمسر و فرزندان مصطف

ازدواج کرد و حاصل  ،يزدی يحائر یاهللا مرتض تیدختر آ ،يزدی يبا معصومه حائر یسالگ 24در  ینیخم یمصطف
ها هنوز از آن یکیداشتند که  زین گریزوج دو فرزند د نیبود. البته ا میو مر نیحس دیس يهاازدواج دو فرزند به نام نیا

به خانه امام، در شکم  یمصطف دیس يریدستگ يساواك برا يروهاین ورشیبه علت ترس مادرش از  بود،امدهین ایبه دن
 نیحس دیداشت. س یعمر کوتاه تیمننژ يماریبه نام محبوبه بود که به سبب ب يدختر زین يگریمادر سقط شد و د

پدر بزرگ خود،  روانیاز پ یمتفاوت يجهت فکر یبود و در زمان انقالب اسالم یمصطف دیفرزند ارشد س ،ینیخم
 میخود ادامه داد. مر یاسیس يهاتیبه فعال زیپس از انقالب و فوت امام ن ینیخم نیحس دیداشت. س ینیامام خم  یعنی

  ابت مشغول است.به طب سیاست که هم اکنون در سوئ یمصطف دیس گریفرزند د ینیخم

 يرضا پهلو داریدر آنجا به دو  رفت کایبه آمر یبعد از انقالب به مخالفت با پدر بزرگش پرداخت و حت نیحس دیس
حکم کرده بود که  ینیخم شیریبود در زمان دستگ یو در حبس خانگ ریدستگ ینیرفت، در باز گشت به دستور خم

 بزنند. ریاگر مقاومت کرد با ت

س دیده غامیمشهد پ تهیکم نیکه به مسئول ندیفرمایم یاهللا اشراق تی(ره) به مرحوم آینیامام خم"  ینیخم نیدحسیکه 
  "بزنند. ریالحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سالحش برد او را با تتحت
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 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ128

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

  ینیخم يدگاههاید

شما  يالگو ایآ«شد:  دهیپرس ياشونده پخش شد که در آن از خانم مصاحبه ویدر راد يابرنامه 1367بهمن  8شنبه  روز
 ي. الگومیباش شانیمثل ا میتوانیخوب هستند. ما نم یلینه، حضرت زهرا خ«و او در جواب گفت: » حضرت زهراست؟

که  يفرد«اد: دستور د مایوقت صدا و س سیرئ یهاشم حمدبه م ياآن روز در نامه يفردا ینیخم» است. نیمن اوش
که ثابت  یخواهند شد. در صورت ریاندرکاران آن تعزو دست گرددیو اخراج م ریاست تعزمطلب را پخش کرده نیا

 مایچند تن از کارکنان صدا و س»کننده محکوم به اعدام است. نیاست، بالشک فرد توهدر کار بوده نیشود قصد توه
 ها آزاد شدند.دستور عفو متهمان را از او گرفت و آن ینیبا خم یدر مالقات یهمان روز بازداشت شدند اما هاشم

 يقتل سلمان رشد يفتوا

را نوشته  یطانیش اتیکتاب آ يسلمان رشد رایرا صادر کرد ز يکشتن سلمان رشد يفتوا ینیخم 1367بهمن  25 در
خود به  ریتا تصو دیعراق، کوشجنگ با  یآمده از ناکام رونیتازه ب ینیزمان خم نی، در ا"يکد یکین "بود. به گفته

 کی هیعل عهیش یروحان کیتوسط  ،یفرمان نیاعتبار چن اناز مسلمان ياریرا زنده کند. بس کارجویعنوان رهبر اسالم پ
 ریغ يکشورها نیدر ب رانیاقدام باعث شد تا وجهه ا نیسؤال بردند. ا ریرا ز یکشور خارج کیو  تبعه  یمسلمان سن
 ياقتصاد يوندهایپ يریبهبود روابط و از سرگ يبرا یو رفسنجان ياخامنه يهامخدوش شود و به تالش اریمسلمان بس

 داد. انیپا یغرب يبا غرب و کشورها

بوده و اظهار  یلیو تخ یکتاب ادب کی یطانیش اتیدارد کتاب آ دهیعق» بحران اسالم«کتاب  سندهینو سیلوئ برنارد
 يصدور فتوا يرا خوانده باشد. و ياصفحه 500کتاب  نیبا وجود کهولت سن ا ینیاهللا خمکه روح کندیم دیترد

به متهم  دیاسالم با نیبر طبق قوان«: دیافزایداند و میاسالم م نیاز قوان ینیرا تخلف آشکار خم يکشتن سلمان رشد
  ».حکم صادر کرد یکس يبدون محاکمه برا توانیفرصت دفاع از خود داده شود و نم

اسالم شده ابراز تأثر و افسوس کرد اما  روانیپ یموجب ناراحت نکهیاز ا ياهیانیدر ب يسلمان رشد یپس از مدت اگرچه
  کرد و گفت: دیخود تأک يبر فتوا ینیخم

واجب است که از جان و مال خود بگذرد و  یشود بر هر مسلمان ندارید ياصالح شده و مرد ياگر سلمان رشد یحت
  .او را به جهنم بفرستد
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  خواستارحکم اعدام سلمان رشدي
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 و نه کمتر شتریکلمه ب کینه  یاسالم يجمهور

را رد نموده و  شود جادیا رانیدر ا دیکه با یبر نوع حکومت یمبن یاسیس يهاگروه یبرخ شنهادیپ یدر سخنان ینیخم
فقط «و گفته بود  رفتهیرا نپذ »کیدمکرات یاسالم يجمهور« ،»کیدمکرات يجمهور« ،»يجمهور« نیاز عناو کیچیه

است و  یکه غرب میاستفاده کن کیاز کلمه دمکرات دیما نبا شتر،یکلمه ب کیکلمه کمتر و نه  کینه  یاسالم يجمهور
  میخواهیما آن را نم

 هیفق تیوال

چند در آن کرد. هر  مطرح يالدیدهه هفتاد م لیدر اوا یسخنران يسر کی یرا ابتدا ط »هیفق تیوال« يدهیا ینیخم
 رانیآخر سلطنت شاه ا يتا روزها ینیگرفتند. خود خم يرا جد دهیا نیا رانیدر داخل و خارج ا یزمان عده کم

او  کینزد ارانیاز حلقه  کیچینه او و نه ه عالوهشود. به رانیرهبر و سکاندار کشور ا يکه روز کردینم ینیبشیپ
 هینظر نیدر صدد بسط ا رانیاز ورود به ا شیتا پ ینیخم چگاهیه نیابرارا نداشتند؛ بن يو کشوردار یاسیس یتجربه عمل

 تیو مسئول یاسی، اقتدار سخمینی دیجد هینظر طبق .امدیآن برن يریبکارگ يبرا هینظر نیا یعمل يراهبردها نییو تب
است. (فقها) واگذار شده یبه مجتهدان  متخصص در فقه اسالم انیعیاز طرف امام دوازدهم ش ،یحفظ امت اسالم

است و در امتها فرستاده تیهدا يشرع برا نیو ائمه را به منظور وضع قوان امبرانیبود که خداوند، پ نیا ياستدالل و
به آنان  دیکه حکومت با باشندیم عتیشر یقیفقها، تنها مفسران و نگاهبانان حق ژهیبه و ونیامام معصوم، روحان ابیغ

 .گرفتیتمام جامعه را در بر م کهيطوررا بسط داد، به هیفق تیحوزه اصطالح وال ینیسپرده شود. خم

 گریکه همچون دگذشته خود دهیاو برخالف عق شد؛یمحدود نم هیفق تیتنها به وال ینیسنت شکن خم اتینظر
است که از دوران  »یطاغوت« یسنت ،یاظهار داشت که نظام سلطنت کرد،یم تیحما یاز نظام مشروطه سلطنت ونیروحان

 زیو کفرآم یطانیرا ش یموروث یپادشاه ،اسالم امبریدارد، چرا که پ تیو با اسالم ضد دهیبه ارث رس» شرك«
است. برافراشته یموروث نیخلفا و سالط وغینجات مردم از  يرا برا امیپرچم ق ان،یعیامام سوم ش ن،یاست و حسخوانده

و گروه نخست  دادیرا مورد بازخواست قرار م روانهیو م یاسیرسیغ ونیوحانر یخود، حت یاسیس دگاهید حیاو در تشر
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او  دیکه از د استیاز س نید ییجدا هینظر رفتنیو پذ هیعلم يهاخود، پناه بردن به حوزه یشرع فیتکال كرا به تر
 .کردیبود، متهم م »ستهایالیامپر«توطئه 

 هیفق تیبه وال ياشده بود. اشاره هیته یانتصاب ياتهیبعد از انقالب که توسط کم یقانون اساس سینوشیپ نیاول در
و به  سینوشیپ نیبه قبول ا لیاز همان ابتدا تما ینیمشروطه نبود. خم یعلما فراتر از قانون اساس ارینشده بود و اخت

 کیبه  سینوشیپ نیا شتریب یبررس ،یسکوالر و مذهب فیدو ط رگذاشتن آن داشت. اما بخاطر فشار ه یپرسهمه
به عنوان اصل چهارم قانون  هیفق تیمجلس، اصل وال نیا يهایبررس یمحول شد. در ط یمجلس خبرگان انتخاب

 یول شهیاز ر تیوبگاه مجلس خبرگان، وال فیداده شد. طبق تعر ینیبه خم ياالعادهگنجانده شد و قدرت فوق یاساس
 يگریامارت و سلطنت بر جان و مال و امور د ه؛یفق تیوال هیر کتب مربوط به نظرآن از جمله د یفقه فی. تعردیآیم

 68در سال  یقانون اساس ،ینیبا مرگ خم همزمان شونده) است. تی(وال یاو نسبت به مول ماتیتصم تیو اولو
تر شد گسترده هیفق تیوال اراتیحذف، عبارت مطلقه اضافه و اخت هیفق یول طیاز شرا تیشد و شرط مرجع يبازنگر
  است:آمده نیشیبر خالف قانون پ 68سال  یقانون اساس 5رو در اصل  نی). از ایقانون اساس 110و  57(اصل 

 ،يعادل و باتقو هیبر عهده فق» امر و امامت امت تیوال« رانیا یاسالم يحجت بن الحسن در جمهور بیدر زمان غ
 :قانون آمده است زین 57و مدبر است. و در اصل  ریآگاه به زمان، شجاع، مد

قوا مستقل از  نی. اگردندیاداره م» مطلقه امر و امامت امت تیوال«نظر  ریکه ز هیو قوه قضائ هیمقننه، قوه مجر قوه
 .گرندیکدی

 توطئه هیو مصلحت و نظر حکومت

 هايهودی. او شوندیشناخته م ،یو نحس شومي هنشان ها،يهودی ژهیوبه ،یمذهب يهاتیاقل ،ینیخم ییایدر افکار پارانو
 ،یخیتار سمیالیاز ماتر يطرفدارا ون،یکردن روحان یغلط از قرآن، آزار و زندان ریاسالم، ارائه تفس فیرا  به تحر

و البته کنترل  یارتباط جمع لیکنترل وسا ،يالدیم 1963از عامالن کشتار  دیتمج د،یانقالب سف ياندازو راه کیتحر
 یواقع یها به عنوان قدرت. به آندانستیم سمیالیرا جاسوس و ستون پنجم امپر هايهودیاقتصاد جهان متهم کرد. او 

 ».است هودیدولت  لیآنها، تشک یهدف واقع«: گفتیو م کردیقرار دارند، نگاه م سمیالیامپر يهاکه در پشت توطئه



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ132

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

هستند.  یرکیو ز يپرانرژ یمردمان هايهودیخطرناك بود، چون  دند،یرسیهدف م نیکه اگر به ا کردیاو اضافه م
 ایتانیبري هلیمحکوم متهم کرد و گفت که در اصل به وس »يتوطئه برانداز« کیرا به عنوان  تیبهائ نیهمچن ینیخم

حزب  يهمانگونه که شورو« گفتی. او مشوندیکنترل م کایو آمر لیاسرائي هلیاند، اما حاال به وسشده يبناگذار
سازمان مخوف  کیبلکه  ست،یمذهب ن کی تی. بهائکندیم تیحما هایهم از بهائ گانیر کند،یتوده را کنترل م

 کندیم ینیچتوطئه ،یاسالم يجمهور يبرانداز ياست که برا

  

 انیو همجنسگرا ینیخم

 ربارانتیي هدربار ی، در پاسخ به سؤال1357در سال  رانیانقالب ا لیدر اوا یفاالچ انایدر مصاحبه با اور نیهمچن ینیخم
انگشت افراد  دنیبر هیافراد شب نیمحصنه شده و کشتن مردان همجنسگرا، گفت که کشتن ا يکه مرتکب زنا یزن

 .شودیبه سراسر بدن م يماریباز نفوذ  يریکه باعث جلوگ باشدیم ایمبتال به قانقار

 در مورد زنان ینیخم هینظر

از  یزنان بود. او به همراه ابوالقاسم کاشان يشدن حق رأ یدر آغاز مخالف قانون ینیزنان، خم يحق رأي هدربار
مصدق مخالفت  يریوزانتخابات در دوران نخست حهیال سینوشیبه زنان در پ يحق رأ يبودند که با اعطا یکسان

 ران،یزن ا تینفر جمع ونیلیم 10از «اعالم کرد که  هراناز کاسبان بازار ت يدر جمع تعداد زین 1341آبان  6کردند. در 
 لیزنان را به دل يحال بعدها مخالفتش با حق رأ نیبا ا ».کار بشود نیهستند که ا لیما ییصد نفر زن هرجا کیفقط 
زنان  يرأ ندارند حق يرأ یکه مردان هم حق واقع ییدانست و گفت که در جا رانیحاکم بر ا یاسیخفقان س طیشرا

  .است یاسیس بزارا

   



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     133

 
 
 
 

 ینیخم يها وعده

و عدم دخالت  ینینشاز عقب ریبا تقد ياهیانیدر ب ونیتوسط انقالب ویپس از تصرف راد 1357بهمن  22در  ینیخم
کنند و نوشت  يریها جلوگو حمله به سفارتخانه يگرو اخالل ياز مردم خواست از خرابکار ،یاسیارتش در امور س

 یمل یآنان به ملت و دولت قانون وستنیارتش، پ زاز تجاو يریکه در صورت جلوگ کنمیارتش اعالم م يبه امرا«
 يو در همان شب شورا».میینمایو مانند برادران با آنان رفتار م میدانیما آنان را از ملت و ملت را از آنان م ،یاسالم

 یبانیپشت یمخالفت چیخود و بدون ه رتبهیفرماندهان عال یتمام باًیبا شرکت تقر يادر جلسه یارتش شاهنشاه یعال
از جمله  ياز سران حکومت پهلو ياپس از آن عده یتنها ساعات اما. ملت را اعالم کرد يهاکامل خود از خواسته

(سرلشکر)  یکل، سرلشکر رضا ناج یشهربان سیرئ یمیرح يسپهبد مهد روز،یسرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوان
 عداما یسابق ساواك در مدرسه رفاه به حکم صادق خلخال سیرئ يرینعمت نص مساریو ت رانیا یفرماندار نظام نیاول

 يزنان و مردان و آزاد يدر خصوص برابر ییهاوعده 1357در سال  رانیقبل از انقالب ا ینیخم اهللاروح .شدند
 .داده بود رانیمطبوعات به مردم ا

در فرودگاه مهرآباد به  57بهمن  12در  رانیدر بدو ورودش به ا ینیماست که خانقالب به دروغ ادعا شده يابتدا از
 یاست. اما نشان داده شده که سخنرانها را به دست آوردهآن تیحما بیترت نیداده و بد یمردم وعده آب و برق مجان

اسفند اعالم کرد که  9در  یسخنران کیاو در  قتی. در حقبودهاسفند است و به شکل وعده ن 10مورد نظر مربوط به 
 8روز قبل در  کیاست. کرده دیمستضعف سفارش اک يقشرها ياقالم برا یشدن بعض یمجان يقبالً به دولت برا
 کیدر  نیهمچن ینیدرآمد را اعالم کرده بود. خمکم يقشرها يشدن آب و برق برا گانیرا ياهیانیاسفند دولت در ب

مقدار دلخوش نباشند چرا که ارتقاء  نیکرد که مردم به ا دیاشاره کرد و تأک موضوع نیاسفند به ا 10در  ینرانسخ
اقالم تعلق گرفت.  نیاز ا یبر بعض هاارانهیاز هدفمند شدن  شیتا پ يرنقدیغ يهاارانهیباالتر است.  تیو انسان تیمعنو

پخش  یمل يهابه صورت سانسور شده در رسانه 57او در بهشت زهرا پس از انقالب  یاز سخنران یبخش نیهمچن
  .گرددیم
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 ینیاقتصاد از نظر خم

 يکه دارا یبه عدالت اجتماع دنیرس يبود برا يالهیاقتصاد وس ینیخم يبرا ،ینوشته دائرةالمعارف بزرگ اسالم به
خود نوشت  نامهتیاست. او در وص يسه شاخص حفظ محرومان، گسترش مشارکت عموم مردم و مبارزه با زراندوز

 تی. از نظر او مالککندیم یرا نف یخصوص تیکه مالک سمیظالمانه موافق است نه با کمون يدارهیکه اسالم نه با سرما
از نوع  یو مرز حت حدیب تیمشروع، مالک تیالکحفظ م نیو در ع ردیگیامر قرار م یول تیدر طول وال یشخص

عدم  هیروح جیترو قیاز طر تیو ترب میاصالح فرهنگ و تعل ینی. در نگاه خمشودیشناخته نم تیمشروع آن به رسم
است که  يتوسعه اقتصاد يبرا یپشتوانه مهم ياز کفران نعمت، شناخت نفس و خودباور يریا، جلوگیتوجه به دن
به غرب و  ياقتصاد یاز وابستگ یی. رهاشودیم ییگراو کاهش مصرف يگذارهیو سرما دیکار و تول شیمنجر به افزا

 .رفتیشمار مبه ینیآمال خم نیتراز بزرگ ياقتصاد ییبه خودکفا لیشرق و ن

 دیبود. سع یواقع »یامت اسالم« کی. هدف از توسعه، به وجود آوردن ییبود نه هدف نها لهیتوسعه وس ینیخم يبرا
اسالم انقالب  ياقتصاد مال خر است. مردم ما برا«گفته  1979اوت  24در  ینیاست که خمکرده نقل رارجمندیام

است. نقل شده» است تیاهم يدارا زیاالغ ن يبرا صاداقت«موضوع به صورت  نیا گرید یدر منبع»  اند نه خربزهکرده
 .بودقرار داده ینییاقتصاد را در مرتبه پا گاهیجمله جا نیبا ا ینیخم

کشور  يکشاورزدر ییدرصد افت کرده بود و اتکا به نفت و خودکفا 40 رانیدرآمد سرانه ا ،ینیهنگام مرگ خم در
 یرفسنجان یاکبر هاشم یعل ،ینیاهللا خمروح دیکه پس از مرگ س یوضع خود در طول زمان بود. هنگام نیدر بدتر

 دینفت تول متی. با وجود چهار برابر شدن قودب» شدهغرق یکشت«بمانند  رانیدولت را در دست گرفت. اقتصاد ا
رشد  رانیکه ا یبه چند سال قبل از انقالب و زمان یحت یعنیسال قبل برگشته بود.  21به سطح  رانیا یناخالص مل

 .بود يدر وضع بد زیکار ن يروین یبازده نیرا شاهد بود. در کنار ا یخوب ياقتصاد
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  شخصیتهاي جهانیاز نگاه  ینیخم

لوشاتو در نوفل ینیبا خم 1357آذر  یمصاحبه اختصاص ،يکه برنامه و ییکاینگار مشهور آمرروزنامه لینمک رابرت
 کیبا  کیتا آن زمان از نزد نکهیبا اشاره به ا د،یدیم یونیزیبزرگ تلو يهابرنامه گریدر برابر د یبزرگ تیرا موفق
 :استداشته گفته یتازگ شیراب دادیرو نیروبرو نشده بوده و ا یانقالب یروحان

. زدیحرف م دیکه با یزماناز مغزش آن هم ریبه غ کردند،یممکن کار م يرویبدنش با حداقل ن يتمام اعضا انگار
خاطر کامل داشت. ما  ناناطمی و محض آرامش …بودم دهیبود که تا به حال د یانسان نیترحرکتیو ب نیترآرام

نظرات  توانستیکه م ییزهاچی یو درباره گرفتهطرز فکرش شکل  شیها پاست که مدت يشمندیاو اند میدانستیم
 گرانیبود که او و د ییزهایهمان چ میدانستیاو م اتیکه ما از ن يزیسؤال ببرد کنجکاو نبود. تنها چ ریرا ز او محکم

در  يریگواقعه گروگان یانقالب و به خصوص در پ يروزیها را بعد از پقاصد آن. مگفتندیدر آن روزها به ما م
سرنگون  يبرا یبه دموکراس لینهضت متما کیمبارزه  یعموم يهاکه رسانه ی. وقتمیدرك کرد کایآمرسفارت 

 ینیکه پشت انقالب بودند را بشناسند. به نظر من، خم يکنجکاو بودند که افراد عتاًیطب دندیرهبر مستبد را د کیکردن 
 يزیرمصاحبه را برنامه نیکه ا یشد. کس دهیکش یاهیها به خشونت و سکه اقدامات آن یوضع سود برد تا زمان نیاز ا

است که در جلد سوم خاطراتش گفته يبود؛ و يو عضو ارشد نهضت آزاد ینیمشاور خم يزدی میکرده بود ابراه
 ياشدهبه صورت حساب یاسالم يجمهور اتجزئی یها دربارهبه قدرت از سواالت رسانه دنیاز رس شیتا پ ینیخم

 ینشد در حال هیفق تیوال یاسیس هیبه نظر يااش اشارهمورد مصاحبه 200از  کیچیعلت در ه نیمو به ه رفتیطفره م
که سواالت  دیافزایم يدر همان ماه اول مستقر شدن در نوفل لوشاتو منتشر شده بود. و هیفق تیوال یسیکه کتاب انگل

 نقصیب یها به شکلشود و پاسخ شیرایو االتتا سو شدیاز مصاحبه به بهانه ترجمه گرفته م شیخبرنگاران همواره پ
 :دیگویم يزدی میآماده شود. ابراه شیاز پ

. میها را در نظر داشته باشو انسجام پاسخ میکن شیرایها را وها و پاسخکه پرسش دادیعمل به ما امکان م وهیش نیا
 .شرط را مطرح و اجرا کردم نیمن ا کا،یآمر يسرتاسر يهاونیزیدر مورد مصاحبه تلو یحت
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نوان به ع مرمنیاز وارن ز امیحداقل پنج پ يزدی میو با واسطه ابراه 1357ماه تا هفتم بهمن ماه  يد 26از  ینیخم
 کایخود از آمر يهاامیدر پ ینیاست. خمها پاسخ دادهنموده و به آن افتیدر کایآمر جمهورسیدولت و رئ یندهینما

 رانیا ندهیکه حکومت آ دهدیوعده م کایران شود و در مقابل به آمریرا مهار کند و مانع کودتا در ا انینظام خواهدیم
ما ملت «و ارتش در امور دخالت نکنند و  ارینخواهد بود و اگر بخت» منطقه يکشورها رسای به انقالب یصادرکننده«

 ،يزدی میاهو ابر سیدر پار کایاز سفارت آمر مرمنیز نیکه ب یمباحثات ».ندارد کایآمر يبرا يضرر میرا ساکت کن
بود تا  لیدل نیشد، به انوفل لوشاتو انجام ی کیمهمانسرا در نزد کیدر آن زمان، در  ینیخم کینزد ارانیاز دست یکی

مذاکرات  نیا انیدر جر شتریپ اریشود؛ که شاه و بخت يریجلوگ رانیاز به راه افتادن حمام خون پس از خروج شاه از ا
در  يزیراز خون يرینظم و قانون و جلوگ یاز فروپاش يریمذاکرات هر دو طرف خواستار جلوگ نیقرار داشتند. در ا

 .ودندب رانیا

 اشیکه از حمالت لفظ دهدیم امیپ  يکند به دولت جان اف انهیمخف 1342آبان  مهیدر ن ینیخم یسیبیسند ب طبق
و  سریتعامل ب یمشلوشاتو خطاو در نوفل نی. همچنکندیم تیحما رانیدر ا کایاو از منافع آمر راینشود ز ریسوء تعب

 میبلکه توسط ابراه ياکمره لیخل رزایم قینه از طر کایبا آمر تعامل نیگرفته بود؛ البته ا شیرا در پ کایصدا با آمر
کارتر داده  یمیبه ج یمفصل و مشخص يهاوعده 1357در  ي. وگرفتیصورت م ينهضت آزاد ياز اعضا يزدی

سند  نیصحت ا يزدی میو ابراه ياخامنه یعل دیس ،ینیو نشر آثار امام خم میاست که مؤسسه تنظ یدر حال نیا .بود
 .را رد کردند

و  ینیهم از طرف فرانسه و هم از طرف تهران با خم ،يحکومت محمدرضا پهلو نیگزیجا افتنی يبرا کایدولت آمر 
بر  ینظام يارتش را از انجام کودتا يفرستاد که امرا رانیرا به ا زریوارد مذاکره شد. به عالوه، کارتر، هو انشیاطراف

گست، با سران ارتش در تماس بودند و در صدد بودند تا  رالژن يو همکار یهمراهبه  زریحذر دارد. در تهران، هو
به تماس با  یلیدر آغاز بحران، تما کایرا فراهم کنند. دولت آمر ینیطرفدار خم يروهایارتش و ن ياسباب تماس امرا

تماس برقرار  ینیبا خم میبر آن شد که مستق کایآمر د،یرسیبه نظر م یسرنوشت شاه، قطع یوقت یرا نداشت؛ ول ینیخم
که  یو هم طرفدارانش در تهران، به سواالت سیکسب کند. هم او در پار یکند و از چند و چون نظراتش اطالعات

 لیاز طرفداران خود را که اغلب در غرب تحص يشمار ،ینیخم س،یطرح کرده بودند پاسخ دادند. در پار هاییکایآمر
خود  یررسمیغ انیو سخنگو ندگانیداشتند، بسان نما تیعالف یطرفدار دموکراس یمذهب يهاگروه کرده بودند و در
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 ،ینیزاده را نام برد. اما در تهران، خمو صادق قطب يزدی میابراه صدر،یابوالحسن بن توانیدسته م نی. از ادیبرگز
 کیراتبود را مسئول اداره امور روزمره حرکت دموک ونیدر دست روحان تشیکه هدا، انقالب يبه نام شورا ییشورا

 رانیدر ا کایداشتند، با سفارت آمر تیعضو يکه در نهضت آزادنهایی آ ژهیوشورا به نیا ياز اعضا یمردم کرد. برخ
ها، تماس نیا جهیکردند. در نت يباز يدینقش کل ،ینیبا اهداف خم کایدر تماس بودند و در همسو کردن دولت آمر

 ینیطرفداران خم طرهیکه تحت س يایکه جنبش اسالم دیرس جهینت نی) باالخره به ارانیدر ا کایآمر ری(سف وانیسال
 یحت وانیهستند. سال سمیو توانا در مقابله با کمون شیاندمتشکل و روشن رفت،یاز آنچه گمان م شتریاست، به مراتب ب

 .کنند جادیا یغرب یبه دموکراس هیشب يزیرغم ظاهرشان، چچه بسا بتوانند به روهاین نیمتقاعد شده بود که ا

و  دیاز تهد یبیترک امیارسال کرد. در متن پ کایآمر يبرا یشخص امیپ ینیخم ران،یروز بعد از خروج شاه از ا ازدهی
که  دیبگو اریو بخت رانیبه ارتش ا دیبا کایاحتراز از فاجعه، آمر يبرا گفتیم ینیمشاهده کرد. خم توانیم عیتطم

اتخاذ  رانیحل معضل ا يبرا زیآممسالمت یاست که راه حل نیا حشیبردارند؛ و ترج رانیدست از دخالت در امور ا
 ییکایبا مقامات آمر رانیمتحدانش در ا زیو ن سیهم او و هم همراهانش در پار ام،یپ نیکند. البته از چند هفته قبل از ا

 .مفصل شده بودند یتوارد مذاکرا
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  ینیدر مورد خم استمدارانیس نظر

سازمان ملل در امور حقوق  ژهیو گزارشگر و نستونیدر دانشگاه پر المللنیفالک، پروفسور بازنشسته حقوق ب چاردیر
 رغمیکه عل کندیم فیتوص ینیرهبر د کی یکرد او را تجسم مثال دارید ینیکه در نوفل لوشاتو با خم نیبشر فلسط

  .شده بود بیمرتاضانه ترک یتیکه با جدّ دادیم شیاش نمادر ذهن و اراده میعظ یاش، قدرتجسم فرتوت

. از او درباره سرنوشت میصحبت کرد زین يگریآن مالقات، ما درباره موضوعات د نیح می نویسد: در فالک چاردیر
 روانیپ انیهودیاز نظر ما، "گفت:  ینیاهللا  خم تی. آمیدیها پرس ییو بها انیهودیبه طور خاص و  یمذهب يها تیاقل
اگر  یشوند و حت یمحترم شمرده م رانینداشته باشند در ا یارتباط لییکه با اسرا یهستند و مادام یآسمان نید کی
 ییجا رانیدر ا نیندارند و بنابرا نیو راست یواقع نیها د ییاما بها میدان یم يتراژد کیرا ترك کنند، ما آن را  رانیا

 تیمربوط به شخص ر،یتصو نیرا در ذهن نگاه داشته ام: نخست یو برداشت اصل ریمن از آن مالقات، سه تصو"ندارند.
 نیدومداشت. يقو اریبس يو اراده ا تیذهن ،یاست. او به رغم کهولت و ضعف جسمان ینیت اهللا خمیخود آ یواقع

 يداشت، نه در حدود و باورها شهیاو ر یکه در تفکرات مذهببود  یاسیاسالم س ندهیدرباره آ يو دگاهیمهم، د یژگیو
در بازگشت  یمذهب اتیاو در خصوص ادامه ح يحرف ها نیبود که ب یکه در ذهنم مانده، تفاوت يزیچ نیسوم.یمل

 متیو اقامت کوتاهش در قم، به تهران عز رانی. او پس از بازگشت به اافتمیو آنچه به واقع اتفاق افتاد، در رانیبه ا
  دولت را فراهم آورد. لیتشکو  یبر اصول اسالم یمبتن یقانون اساس نیکرد تا مقدمات تدو

  
  المللنیفالک، پروفسور بازنشسته حقوق ب چاردیر
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جنگ سرد و  یکارتر ط یمیج استسی به انتقادش ی) درباره1363مهر  29(1984اکتبر  21در مناظره  گانیر رونالد
 1357انقالب  یشاه ط يبه جا ینیکار آمدن خم يموجب رو ینیکارتر از خم تیکه حما سم،یکمون یمشکل جهان

 :ثبات بود گفت رهیموضوعات جز نیاز ا یکیشد  و 

 یعنیقدرتمند بود انتقاد کردم  مانیهم پ کیما  يکه برا میرا ارزان فروخت يزیچ نکهیبه خاطر ا جمهورسیاز رئ من
را که رخ داد  يزیها چآن نکهیا ایحد از خط مردمش دور بوده باشد  نیو من کامالً متقاعد نشدم که او تا ا ران؛یشاه ا

و  کامل ادامه داده بود یدوره زمان کی يما را برا فهیوظ نیبود و بار سنگ هما را انجام داد شنهادیخواسته باشند. شاه پ
اوضاع  ایدر رکورد ما بود. آ کیلکه و نقطه تار کیا شاه سقوط کند ت میکه ما اجازه دادنیا ،کنمیمن واقعاً فکر م

را از  نیسرزم کرد،یم نهیهزرا کم  یانجام داده باشد، داشت مسکن و زندگ توانستیاست؟ شاه، آنچه او مبهتر شده
 کی. اما ما آن را با لیقب نیاز ا ییزهایچ-تا مالک باشند کردیم میتقس هاتیرع نیو آن را در ب کردیمالها پاك م

  .که هزاران هزار نفر از مردم را کشت، منظورم اعدام هاست یبا کس میکرد ضیمتعصب تعو يوانهیشخص د

 یتصور کرده بوده، حرف يگاند هیرا به اشتباه شب ینیخود گفت که او خم یونیزیتلو يهاکارتر بعداً در مصاحبه یمیج
 عنوان کردند . زیمشاور او ن لیب مزیو ج وانیسال امیلیکارتر و ریکه سف

 دیگویم رانای انقالب ی. او دربارهداندیقطب همراستا م دیس يجهاد ییرا با اسالمگرا ینیخم دگاهید نجریسیک يهنر
 ياجرا يبه جا دیبود اما با بازگشت او به تهران پس از تبع ياقتصاد يو برابر یدموکراس یمدع ینیکه: در ابتدا خم

 ».موضع گرفت تهینظم منطقه و مدرن هیوعده داده بود، عل که یکیحکومت دموکرات سیو تأس یاجتماع يهابرنامه«

 :دهدیشرح م گونهنینسبت به نظم جهان را ا ینیخم دگاهید نجریسیک 

در  یاسیس نهادهاي همه …بود یدر راه مبارزه مذهب یمستقل بلکه سالح یتیدولت نه موجود ینیخم نیدکتر در
که بر  یالمللنبی مدرن روابط …شکل نگرفته بودند یآن، نامشروع بودند چون بر اساس قانون اله يو ورا انهیخاورم

 .بودیم يمعنو يهانهیبر زم دیملل با نیب روابطبودند چون  یقرار دارد، به نظر او جعل یاصول معاهده وستفال
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قلمداد کرد و مخالفت  رانینامسلمان و دشمن مصالح ا یروان وانهید کی رایمصر خمین اسبق جمهورسیرئ انورسادات
وقوع انقالب سال  ریباور را تأث نیا لیدل یساخت. برخ انیب یبه روشن یوقت اسالم سیتازه تأس يخود را با جمهور

 به یها حتگروه نیمسئله سبب شد تا ا نیو معتقدند که ا دانندیمصر م يگرااسالم-یاسیس يهابر گروه رانیا 1357
 انقالب مذکور را قبول نداشتند جسورتر شوند. يهاتمام مولفه نکهیرغم ا

. کردیبه خود را فراموش نم ینزاکتیب ای ینیتوه چیبود. ه توزنهیسخت ک یانسان ،ینیکه خم سدینویم یالنیم عباس
و  ادگرایبن ینیخم انه،یو باور عام یغرب يهارسانه غاتیکه بر خالف تبل سدینویم ل،یبا ذکر هفت دل انیآبراهام رواندی

گرا بود.نبود بلکه عوام یافراط
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 ینیخم یزندگ یانیپا يهاسال

 یطور مداومدادن به جنگ با صدام که به انیخود را حفظ نمود. او با پا يریرناپذییو تغ تیعمر قاطع انیتا پا ینیخم
 يهايرویکه ورق جنگ در سال آخر آن برگشت و ن ی. تنها زمانکردیمخالفت م دادیم شیمردم را افزا یتینارضا

. رفتیبس را پذو آتش »دیجام زهر را نوش«خود  ریبه تعب ینیخمرا سرنگون کردند  رانیا يمسافربر يمایهواپ ییکایآمر
 يشورا 598در ابتدا قطع نامه  ینیبود. هرچند خم یافتنیصدام دست ن یسرنگون يبرا يو يآرزو گریزمان د نیدر ا

اکبر  یعل هک 1367ماه سال  ریو عراق را رد کرده بود، در اواسط ت رانیا نیبس ببر آتش یسازمان ملل متحد مبن تیامن
به  يدینمود که ام یرا راض ینیرا به عنوان فرمانده جنگ گرفته بود، خم ياخامنه یعل يجا یکه به تازگ یرفسنجان

 قطع نامه موافقت کرد. رشیسرانجام با پذ ینیو خم ستیجنگ ن نیادامه ا

 ،یآمل يبه گورباچف را عبداهللا جواد ینیاهللا خمروح دی) نامه س1367 يد 11( يالدیم 1989روز سال  نیاول در
 رکلیدب نیگورباچف آخر لیخائیبه م ،ینیخم ياز سو یندگیدباغ به نما یدچیحد هیو مرض یجانیمحمدجواد الر

 بود.هشدار داده سمیمرگ کمون هنامه نسبت ب نیدر ا رانیکردند. رهبر ا میتسل يشورو ستیحزب کمون

 یکردن مخالفان احتمال فیضع يبرا ياقدامات متعدد شد،یم کینزد اتشیح انیکه به پا ینیخم 68و  1367سال  در
 يو شورا یاسالم ياختالفات مداوم مجلس شورا یو در پ 1988 هیو قدرت دولت و طرفدارانش انجام داد. در ژانو

و  يمنتظر ینعلیدنبال اعتراضات حس همصلحت را صادر کرد. ب صیمجمع تشخ لیدستور تشک ینینگهبان، خم
ها خواستند مجلس خبرگان را صادر نمودند و از آن لیدستور تشک ینیخم 1368 نیآمده، در ماه فرورد شیاختالفات پ
سال  لیاست. در آورمورد قبول واقع گرفته شیاعالم نمودند که استعفا يمذاکره کنند و عمالً به منتظر يکه با منتظر

 کیچیکه ه یطیدر مواجهه با شرا رایکرد ز یقانون اساس يبازنگر ئتیه یرا مأمور به سرپرست ياخامنه ،ینیخم 1989
 لیرا تعد هیفق یمذهب تیموجود بر صالح دیتأک دیرا قبول نداشتند، با هیفق تیوال دهیطور کامل ابه یاز مراجع عظم

عهده را به یقانون اساس يمجلس بود، بازنگر خبمنت یو بخش ینیمنصوب خم یکه بخش ییزمان شورا نی. در اکردیم
 شد. فیتعر يشتریب اتیبا جزئ هیفق یول اراتیحذف شد و اخت يریوزپست نخست يبازنگر نیگرفت. در ا
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  میمرگ دژخ

عضو گروه  س،یخوشنو نیاعالم شد، بنا به گفته محمدحس »یقلب ستیا« ینیاهللا خمروح دیمرگ س یاصل علت
 يدارو قیمرتبه تزر نیبه سرطان معده مبتال شده بود و پس از دوم اتیآخر ح ماههکیاو در « ،ینیاز خم يپرستار

  »شد و درگذشت. یقلب عیدچار سکته وس ،یدرمان یمیش

 

  جهان جنازه عییتش نیزرگترخمینی بجنازه  عییتش

گفت که  رانیچاپ ا اتیاز نشر یکیبا  يادر مصاحبه ران،یا نیشیرهبر پ یسرپرست گروه پزشک ،یعارف حسن
 ».است رهیآشکار شد که او اعالم کرد: اجابت مزاجش به شدت ت یزمان ینیسرطان معده خم يماریب«

در سن  قهیدق 20و  22، در ساعت 1409شوال  24) برابر با 1989ژوئن  3، (1368خرداد سال  13در اواخر شب،  يو
تهران به خاك سپرده شد  يخرداد برگزار شد و در بهشت زهرا 16در روز  يو عییتش مراسم درگذشت. یسالگ 86

جنازه جهان است که  عییتش نیبزرگتر نسیرکورد گ يدارا يو عیی. مراسم تشباشدیم يکه امروزه محل آرامگاه و
نفر در آن شرکت کردند. در  ونیلیدو م یغرب يهاو بنا به گزارش رسانه ونیلیده م رانیدر ا یرسم يهابنا بر گزارش

 ینیلحظه توسط محمود عبدالحس نیا ری. تصوشودیپاره م يکفن و تیبه علت هجوم جمع وي یجنازه عیتش انیجر
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 اند،دهیکه عکس را د یاز کسان ی. عکاس و بعضشودیضبط م یاز مراسم بود، به صورت اتفاق یکه مشغول به عکاس
اتفاق، جنازه به جماران منتقل  نیدارد. پس از ا بیاز صل حیمس یسیع دنیکش نییپا ریبه تصو يادیاند شباهت ز یمدع

  .شوندیشده بود، کفن م دهیتدارك د ياخامنه یعل دیکه توسط س یشد و دوباره با کفن

  

  
  اولین تصویر از مزار خمینی
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 روحانیون یسابقه حکمران

از  یکی ،يقمر يهجر 907در سال  هیصفو يامپراتور لیو تشک يصفو لیکار آمدن شاه اسماع يرو
سال،  بیو بعد از قر رانیبار پس از ورود اسالم به ا نینخست يچرا که برا باشد؛یم رانیا خینقاط عطف تار به نهصد 

 یپادشاه سی. تاسستین هیسلسله صفو تیتنها سبب اهم نیشد. اما ا ایاح رانیا ینیو وحدت سرزم یاسیس یکپارچگی
 ییاروپا يهاگستره دولت يتازه در اروپا بود که بعدها به رنسانس مشهور شد و تکاپوها یمذکور همزمان  با تحوالت

س يبرا صفو رانیرا به دنبال داشت. به عالوه ا یالمللنیب استیحضور موثر در عرصه اقتصاد و   يهاو دولت يعصر 
آنها را  شــتریب یکیمســاله به نوبه خود نزد نیداشــتند که ا یعثمان يبه نام امپراتور رومندیو ن كمشــتر یدشــمن ،یغرب

 رانیدر ا عیب تششدن مذه یاست، رسم تیحائز اهم اریبس یحال آنچه از جنبه تحوالت داخل نیا با .آوردیفراهم م
ست. نیدوره و تحوالت دامنه دار به دنبال ا نیدر ا سم يبرا انیصفو يهاتالش امر ا ش یر  نیدر ا عه،یشدن مذهب 

 داشت. شتریب يبه ساز وکارها ازیشده ن جادیوضع تازه ا تیتثب ینقش داشت، ول رییتغ

ـــالم گانهیخود را  یعثمان يخلفا یمقطع زمان درآن ـــتندیم یرهبران امت اس ـــ دانس  نیو خادم الحرم امبریپ نیو جانش
ــتریو ب نیفیالشــر ــرزم ش ــرزم یتحت کنترل و اداره آنان بود و تمام یاســالم يها نیس ــاهان و امرا در س  يها نیپادش

با  يپادشــاهان صــفو نروینام آنان ضــرب کنند. از ا هبخوانند و ســکه ب یعثمان يخطبه به نام خلفا ســتیبایم یاســالم
از  يرویبه پ دیمق عهیمسلمان ش کیپرداخته و خود را به عنوان  یعثمان يبه رقابت با خلفا عهیحکومت ش کی سیتاس

 .قد علم کرد ،یعثمان یدر مقابل دولت سن يصفو عهیدولت ش بیترت نیو به ا دانستندیآنان نم

خود را مرشد  ي(پادشاهان صفو» مرشد کامل« يبرا یمتحد خوب توانستندینم ران،یساکن در ا عهیش ونیروحان معدود
ـــ یمقام مذهب نیکامل  که باالتر ـــیو س ـــمار آ روانی) و پ دندینامیبود، م یاس و  يریچراکه فقط به درگ ند؛یاو به ش

جذب  اســتیســ نیبنابرا افزودندیر و اهل قلم) میاهل شــمشــ گرید ریبه تعب ای( کیکشــمکش دو عنصــر ترك و تاج
 گرفته شد. شیدر پ يپادشاهان صفو ياز سو ران،یرج ااز خا عهیش ونیروحان

ـــتگاه بود هرچند  نیمهاجر در وهله اول منطقه جبل عامل در جنوب لبنان و در مرحله بعد عراق و بحر يعلما خاس
ساله نداشت. ا نیدر ا يادیسهم چندان ز یدوم شد چراکه در زمان  یازعصر پادشاه استیس نیم شروع  طهماسب 

سماع  ازیکرده بود و ن جادیرا ا ياطاعت عام از و یعاو قائل بودند، نو يبرا روانشیکه پ ییشبه خدا یاول، منزلت لیا
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وکم شدن قدرت  رانیبه ا عهیش ي. با ورود علماشدیاحساس نم هیقدرت صفو تیمشروع يبرا دیجد ياهیپا جادیبه ا
نادرســت  يشــد و خرافه و باورها شــتریو ب شــتریب یدر دســتگاه حکومت عهیشــ يرفته رفته نفوذ علما يصــفو نیســالط

 ینیشــد و علما و مفت خوران د دهیکشــ ریبه ز یســن يحکومت، به دســت افغان ها نیکرد ودر آخر ا دایگســترش پ
شتند، در دولت يمتوار شاه و کر يهاگ ش مخان،ینادر  ش ينفوذ عهیعالمان  شتند و در حا و با  کردندیم یزندگ هیندا
که آقا  ییحکو مت قاجار ها ،از آنجا دنی. با به قدرت رســگذراندندیم یخوان بزرگان زندگ يرخوا زهیو ر يتکد

تابع نظرات او بوده و جرئت اظهار  زیعلما ن دانست،یصاحب نظر م ینیمحمد خان قاجار خود را مجتهد و در علوم د
 .ظر و دخالت در حکومت را نداشتندن

شر فزون نیقدرت و نفوذ ا شاهیاز زمان حکومت فتحعل یول بود از علما گرفته يکاغذ شاهیفتحعل کهیگرفت بطور یق
ستور علما حکومت م ابتیبود که به نشده دیتا در کفن خود بگذارد، که در آن ق ستکردهیو طبق د  نی. همواره اا

ش کیعلما رواج داشته که حکومت در  نیدر ب دهیعق صاحب الزمان است ول عهیکشور  اعتقاد  يعده ا یمخصوص 
بودند دخالت در  با آنان زین تیکه اکثر  يگریاز امام حکومت را تصـــاحب کرد و گروه د ابتیبه ن دیداشـــتند که با

اگر حکومت را در  میسـتیبود که چون ما معصـوم ن نیو اسـتداللشـان ا دانسـتندیحکومت را قبل از ظهور امام حرام م
ست بگ شتباهات میرید سالم گذارده يما به پا ،ا شد و احتماال باعث ب ا رو  نیاز ا شود،یم نیمردم از د يزاریخواهد 

قدرت و  ریشرع ز يبدنبال تصاحب قدرت نبودند، هر چند که دادگاهها ه،یدر زمان قاجار عهیش ياز علما  چکدامیه
  .شدینفوذ آنها  اداره م
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  قدرت گرفتن روحانیون در دوران پهلوي

ــا تیروحان ،اول يدر حکومت پهلو ــب قض ــرکوب و از مناص ــدت س ــ ییبش ــدند، در آن دوره با تاس  سیبر کنار ش
ستر ص يدادگ ضات تح ستخدام ق ست دادند،  تیکرده، روحان لیمدرن و ا سنگر نفوذ در جامعه را از د عمال آخرین 

قشر مرتجع و باز دارنده  نیتوانست ا ياندازهپر نفوذ، تا ا ونیفرستادن روحان دیوبه تبع ونیرضا شاه با قلع و قمع روحان
بر قرار کرد و اســـتفاده از عبا و  یانجام مراســـم مذهب يبرا يادیز يتهایدر جامعه را به کنترل خود در آورد، محدود

 يو برکنار نیمتفق لهیبوســ رانیقرار داد. اما با اشــغال ا یرا منوط به اجازه از شــهربان تیلباس روحان دنیعمامه و پوشــ
شاه و رفتن او به تبع ضا  شغال يبا موافقت قوا ،ياجبار دیر ست. محمد  یا ش سلطنت ن شاه به تخت  ضا  فرزند جوان ر

ص شخ ضا که  س یو خراف فیضع یتیر شت، برخالف پدرش  ستیدا شات با روحان ا گرفت و به  شیرا در پ ونیمما
 قرار گرفته بودند.  تیتعرض و محدود وردم ایبودند و شده دیپرداخت که در زمان پدرش تبع یونیاز روحان ییدلجو

ـــین قم تیآ حاج آقا حس به تبع یاهللا  ـــر م دیرا که  به س  ياهللا برا تیدعوت کرد که البته آ رانیبه ا برد،یدر نجف 
قانون کشــف حجاب، معاف  يبود که مورد قبول محمد رضــا قرار گرفت، از جمله الغاگذاشــته یبازگشــت شــروط

شدن تعل فهیبودن طالب از نظام وظ شاه واقع  نیکه همه ا رس،در دروس مدا ینید ماتیو گنجانده  موارد مورد قبول 
شکوه تمام به م تیشد و آ شتند.  هنیاهللا با  س به یجوان یآمدند و روحان دانیدوباره به م ونیروحانبازگ  یمجتب دینام 

بود و در  یاســالم یمت جهانخواســتار حکو یاســالم يبا مســافرت به کشــور ها يمعروف به نواب صــفو یلوح ریم
  نداشت. یابائ  زین نیکردن مخالف ستیراستا از ترور و سربه ن نیهم
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  حاج آقا حسین قمی
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 ينواب صفو ای یلوح ریم یمجتب

ــفو نواب               ــک گذارانیبن يص ــالم بود و از پ انیفدائ يادگرایبن التیو رهبر تش ــتازانیاس ــلحانه  ش مبارزات مس
سالم س  یا س ر،یهژ نیاو در ترور عبدالح سرو نیرزم آرا، ح صفو يعالء و احمد ک شت. نواب  سال  ينقش دا در 
ساند که در آن  قیحقا يبنام راهنما یکتاب 1329 سال« کیرا به چاپ ر س »یمحکومت ا به  کتاب نیشده بود. ا میتر

و  ياخامنه یدعلیافکار ســ يبر روبود که  ياز افراد يبود. و یاســالم يجمهور هیمحققان ســلف نظر یاعتقاد برخ
 . دانندیم یستیرا ترور ياقدامات و لگرانیتحل یگذاشته بود. برخ ریتأث یرفسنجان یهاشم اکبریعل

س 1303سال  یرلوحیم یمجتب شود. پدرش جواد  دهید یروحان ياو در خانواده آبادیدر محله خان یشم به جهان گ
کرد و به عنوان  رونیاز تن ب تیلباس روحان 1314در ســال » متحدالشــکل يلباســها«به دنبال صــدور قانون  یرلوحیم

به  یمحکم یلیمشــاجره ســخت، ســ کی یدر پ يمشــغول به خدمت شــد، اما پس از چند يدادگســتر يدعاو لیوک
پس از  يسه ساله در زندان شد. او چند تیآن گذراندن محکوم جهیوقت زد که نت هیعدل ریداور وز اکبریصورت عل

 کیاز بستگان نزد ،یرلوحیسه سال محمود نواب م نیا یاز زندان درگذشت. ط يو آزاد تیندن دوره محکومگذرا
  بود. يو یدار سرپرستعهده ،یمجتب

  
  جوانی و اعدام نواب صفوي –کودکی 

  صفوي نواب و اعدام یودکک 

ادامه داد و در سال  لیبه تحص هایآلمان یشد و سپس در مدرسه صنعت ینظام میوارد دبستان حک یسالگ 7در  یمجتب
به  آبادیاز مســاجد خان یکیبر ضــد کشــف حجاب به راه انداخت. او همزمان در  یدر همان مدرســه تظاهرات 1319
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شو زین ینیدروس د يریفراگ ضاخان از ک شد و پس از خروج ر شغول  سیس يتهایبه فعال رم سخنران يرو یا  یآورد. 
ــلطنه در دولت قوام هیعل يو ــال ب 18که  یدر حال 1321ر آذ 17الس ــتریس ــت اول ش حکومت  هیعل يمبارزه و نینداش

 ،یاز مردم ناراض ياعده یمدارس و همراه گریآموزان ددانش جییو ته یسخنران نیا ی. در پشدیمحسوب م يپهلو
دو نفر کشته شدند. در  س،یپل يراندازیقوام برگزار شد که با مداخله و ت هیعل یمل يشورا جلسدر مقابل م یتظاهرات

ـــرکت نفت درآمد و پس از مدت کوتاه یمجتب 1322 ـــتخدام  ش ـــد. مدت یبه اس بعد برخورد  یبه آبادان منتقل ش
دنبال آن، نواب  هاز کارگران صورت گرفت که ب یکیشرکت نفت با  یسیانگل نیاز متخصص یکی ياز سو يدیشد

اعتراضــات ســرکوب شــد.  ،ینظام يروهایو ن سیدخالت پلقصــاص دعوت کرد. با  يکارگران را به اعتراض و اجرا
امرار معاش به  يبصــره و ســپس نجف روانه شــد. او برا ياز آبادان به ســو قیقا لهیشــبانه به وســو  فرار کرد زینواب ن

سه  یآورد. مجتب يساخت و فروش عطر رو ست يو از همان روزها دینجف اقامت گز» قوام«در مدر ست، دو و  ینخ
ــه، کتابخانه یفوقان يهااز حجره یکیــــــ که در  ینیبا عالمه ام یکیرابطه نزد ــ يامدرس بود و در حال کرده سیتأس

 نیحس ،ینیام نیچون عبدالحس یرا از استادان ریفقه و اصول و تفس يبود، برقرار کرد. و ریاثر مشهور خود الغد فیتأل
 آموخت . یمحمد تهران خیو آقا ش یقم

 انیبن  1324درسال  "اسالم انیفدائ تیجمع"با نام  رانیدر ا عهیش يگرااسالم التیتشک کیدر باز گشت به کشور  
ـــت، دبذگ ـــک يبود و افراد ییعبد خدا يکل آن  محمد مهد ریاش قرار  نیبد کردند،یم تیفعال التیکه در آن تش

  بودند:

صفو ،یزنجان يریشب دجعفریس ،يعبدخدا يمحمدمهد سادات نواب  س یعل ،يفاطمه   ،يواحد دجوادیصداقت، 
ــمحمود زال ،ییمحمدطه عبدخدا ــار نینژاد، حس ــن ،يس  دیمف نژاد،یربان یعل ،ییعبدخدا يمحمدهاد ،يطاهر حس

  .فردیبرهان یاحمدعل نژاد،ییایک
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یضارب دکتر فاطم ییعبد خدا يمحمد مهد  
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 اسالم انیفدائ تیجمئ يتهایاهداف و فعال

ي هطلب يبه رهبر ،يدخورشی 1320ي هبود که در ده رانیدر ا عهیش  يحزب مسلحانه اسالمگرا کیحزب،  نیا 
 شد. لیتشک یحکومت اسالم يبا هدف برقرار ينواب صفو یمجتب دیبه نام س جوانی

را با ضربات متعدد چاقو ترور کردند. سپس در   اشیو منش دانخیتار ،ياحمد کسرو 1324اسالم در سال  انیفدائ
 نیآرا را به قتل رساندند. آنان همچنرزم یعلیحاج ر،یهژ نیعبدالحس یعنی ریوزدو نخست 1332تا  1328  نیب يسالها

و تعداد  يدادند. نواب صفو بیعالء ترت نیو حس ین فاطمیامور خارجه حس ریرا به جان وز یناموفق يسوء قصدها
 یو به اعدام و حبس محکوم شدند. برخ ریعالء دستگ نیگروه، پس از اقدام به قتل ناموفق حس نیا ياز اعضا يگرید

 اهللاروح انیاز اطراف يارینمودند. بس فاءیا یتینقش حما ر،یوزمنصور نخست یگروه، در  قتل حسنعل نیسابق ا ياز اعضا
  اسالم بودند. انیدر گذشته، عضو فدائ زین 1357در انقالب سال  ینیخم

 

 نخست وزیر حاج علی رزم آرا
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  ریعال نخست وز نیحس
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  نخست وزیر منصور یحسنعل
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 رانیا یاسیاسالم در صحنه س انیگروه فدائ شیدایپ  یچگونگ

 1321 خیبه تار ،يگرعهیشــ یعنی( عهیضــد شــ يهادر نجف، نواب از نوشــته ياقامت نواب صــفو یط
زود به  یلیآگاه گشت. نواب خ ياحمد کسرو ،یرانیو روشنفکر برجسته ا دانخی) تاريالدیم 1942 ،یشمس يهجر
به تهران برگردد تا  ،يالدیم 1945گرفت در  میو تصـــم افتی دهیقائل بودند عق يکســـرو يبرا ونیکه روحان يتنفر
سال  عیسر یاقدام  يو مهد یقاسم اسالم ،يسراج انصار يبه همراه مهد 1323انجام دهد. نواب پس از برگشت در 
صفو لیرا تشک ینیدیمبارزه با ب تیجمع يعتمداریشر گروه بحث و  نیا ياز اعضا يابه همراه عده يداد، اما نواب 

و عدم  يتالش آنان در گفتگو با کسرو نکهیو با توجه به ا دندیدینم یکاف ینیدیب یو نف نید جیترو يگفتگو را برا
گروه  يجدا شـــدند و به همراه اعضـــا ینیدیمبارزه با ب تیاز  جمع يبود، نواب صـــفو جهینتیب شیهاتیتوقف فعال

ــ تیجمع ــ انیمجموعه فدائ عیهواداران تش ــالم را با مش ــلحانه بن یاس ان و برادر روانشیپ تفاقنهادند. نواب به ا انیمس
در وزارت  1324اســفند  20او را در  یو منشــ يگرفتند کســرو میتصــم ،یامام محمدیعل دیو ســ یامام نیدحســیســ

شت نیاسالم بود. چرا که ا انیفدائ يبرا یقسمت، نقطه عطف نیترور کنند. ا ،يدادگستر  يهایسخنران یبانیاتفاق، با پ
ش شد، مبلغ خوب هاهو گزارش روزنام هاهیاعالم ن،یآت  يسازآنها، به منزله پاك تیو فعال انیوجود فدائ يبرا یهمراه 

سالم رانیا ضدا شت. فتوا یاز اعمال  س ونیرهبر روحان یکیتاکت يگ س دینجف،    نیدر تبرئه عامل یقم ییطباطبا نیح
 شدها دادهبه آن ياهسابقیبدهند و فرصت ب تیمشروع ان،یکمک کرد تا به گروه فدائ ،یبرادران امام ،يترور کسرو

  .را گسترش دهند شانيکار طیوارد را جذب کنند و مح افراد تازه تا
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  یامام نیحس دیس

گروه شد.  نیا یباعث ارتقاء وجهه عموم ،یدهه س لیو اوا ستیدر دهه ب یابوالقاسم کاشان دیاسالم با س انیفدائ اتحاد
 نیو همچن یکاشان اهللاتیبه امر آ یلیشامل تظاهرات ضد اسرائ ،یعلن يهاتیفعال يسر کیباعث شد تا  نیو هم
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اسالم از مخالفان جبهه  انیو فدائ يبخورد. نواب صفو رقمدوره  نیدر ا یاسیمقامات س هیعل زیآماقدامات خشونت
نداشتند.  یدولت مصدق با او رابطه خوب ياز سو یاسالم نیقوان يعدم اجرا لیو  محمد مصدق بودند و به دل رانیا یمل

مصدق کذاب،  يتو، ا«به مصدق لقب داد،  گونهنیا ،يدیخورش 1330اسالم در مرداد  انیرهبر فدائ ينواب صفو
 ».يو مسلمانان نشان داد ایرا به دنباطن خود  هیچهره کر شیاز پ شیب

 تهیکم«مقابله با مخالفان خود  يبرا 1331مسلحانه داشتند و نواب در بهمن  یاسالم خط مش انیباال گفته شد که فدائ در
  داد.  لیتشک يواحد نینظر عبدالحس ریرا ز» مجازات

  
  لحظات قبل از اعدام خلیل طهماسبینفر پشتی: ، واحدي سید محمد نفر جلویی: 

  

ــرح اند انییفدا ــهیدر ش ــالم يهاش ــت ،یخود در رابطه با حکومت اس ــورت به را خود مدون يبرنامه نینخس  قانون ص
ـــی ـــاس ـــالم یمبان يهیو بر پا اس جهان  نیا ینوران قیحقا ندهینما ای قیحقا يراهنما«با نام  یخود در قالب کتاب یاس

صفو» بزرگ ستیارائه دادند که به مان يبه قلم نواب  سالم و مبنا انیفدائ ف شد. ا انیجر نیا يسنت فکر يا  نیبدل 
 نیزمان ببه صورت هماهنگ و هم 1329باشد، سرانجام در سال  افتهی نتدوی 1327–28 يدر سالها دیبرنامه قاعدتاً با

س سیرجال  ست توز قیاز طر یو مذهب یا سع ریماجرا غافلگ نیکه از ا یتیامن نی. مأموردیگرد عیپ در  یشده بودند، 
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شک یمابق يآورجمع سه بخش ت شدند. کتاب از  ست، نو شود؛یم لیکتانها کردند که موفق ن به  سندهیدر بخش نخ
اصالح عموم  قیطر« زیاست و در بخش دوم نو جهان پرداخته رانیسوز امفاسد خانمان يهاشهیر حیو تشر ییشناسا

 ياریبه  یستیکه با یاست. دستورالعملعرضه داشته» شئون مختلف حکومت و جامعه يبرا یدستورالعمل«و » طبقات
  است.آمده هیاعالم يتعداد زیکتاب ن انیگردد. در پا یخدا مو به مو عمل

ست جامعه ا صو يابه گونه رانیدر بخش نخ سامان شودیم ریت ساد، تباه ،یکه ناب سر آن را فراگرفته و  یف سرتا و فقر 
و  ابدییصــورت در حوزه فرهنگ نمود م نیتربه برجســته ی. فســاد و تباهشــودیم ترقیتر و عمروز به روز گســترده

 یمفاسد هم با روابط و مناسبات جنس گونهنیغالب ا وجه. ردیگیمفاسد قرار م نیترمهم فیدر رد» مفاسد فرهنگ«
  دارند. یگتنگاتن  وندیدر جامعه پ

صفو ساختار حوزه علم ينواب  شدت از  شخص آ هیکه به  ش دیمرجع تقل يبروجرد اهللاتیو  بود،  یناراض انیعیعامه 
عالم  يتو ا«: داندیگذار متر از ســگ و ظالم و بدعتو او را پســت کندینثار او م زیرا ن يدیشــد یحمالت شــخصــ

خالف اسالم و اجراء  نیبا جعل قوان رحمانهیب گرفته،قرار  نیظالمگزاران و ... در صف بدعتوفا،یب يتو ا ،یاسالم
را از  يوفادار کاشيبشر، ا وفایب يتو ا ،ینواخت يدیاسالم ضربات شد کریدشمنان اسالم، همه روزه بر پ يهانقشه

هر  يایمه ،یخود کن يایعنوان و مقام دن يبرا يخطر نیکه احساس کوچکتر یبه خدا آن گاه ؛يسگ آموخته بود
! به وفایبشــر ب ي... آخ، آخ اد،یوارد آ یمقدس اســالم لطمات ادیو گرچه به بن یباشــیم یقیو تفســ يریو تکف یاقدام

 ».است ترفیشر وفایخدا، سگ باوفا، از تو ب
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 انیعیش دیمرجع تقل يبروجرد اهللاتیآ

است. کتاب  زیآمکیتحر اریو بس یخطاب اتیتند و ادب ی، با لحن1320دهه  یاسیس اتینثر کتاب متأثر از ادب یکل طوربه
 تیاز روحان یها و بخشگروه یاجرا گردد و با برخ دیخانمانسوز فساد با يهاشهیرفع ر ياست که برا ییدهایمملو از با

 به شدت در نزاع است..

که  استدهیرا در خواب د یبن عل نیاست، که حسنموده انیب نیگروهش را چن يعلت نامگذار ينواب صفو یمجتب
گروه با نام  نیا بیترت نیاسالم و به ا انیآن نوشته شده بود فدائ يکه بر رو بنددیم يرا به دست راست و يبازوبند

 .دمبارزات خود را آغاز نمو یبه صورت رسم» اسالم انیفدائ«

دوماهه را  یاو حبس يریو با دستگنبوده  زیآمتیکه موفق کندیم ياقدام به ترور کسرو 1332 بهشتیدر ارد نواب
 تیجمع ياسالم را با استفاده از اعضا انیفدائ تیجمع ياهیاعالم یاز زندان ط يپس از آزاد يو کندیتحمل م

 ،يبرادر هیاعالم نیدر ا ي. ودهدیم لیمسلحانه تشک یو بر اساس خط مش ینیدیمبارزه با ب تیو جمع عیهواداران تش
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جنبش؛ و  یاسالم و قرآن را هدف اصل  تیبه حاکم دنیاسالم؛ رس انیجنبش فدائ یکل استقامت و اتحاد را خط
 کرد. یمبارزه معرف یشهادت و انتقام و قصاص را روش اصل

  هیکرد. کتب ادع سیرا تأس "باهماد آزادگان" تیرا نوشت و جمع يگریعیکتاب  ش يدوران احمد کسرو نیا در
عمل خود را  نیو ا زدیآتش م» سوزانجشن کتاب«ماه هر سال تحت عنوان  يرا در د يسهرورد خیو کتب ش عهیش
نجف داد. از  انید. نواب آن را به روحانینجف رس هیبه حوزه علم يکسرو  يگریعینام نهاد. کتاب ش »ینیدپاك«
بودند. در  ينواب صفو یحام  یابوالحسن اصفهان دیسو  یقم نیکاشف الغطاء، آقا حس نیمحمد حس ان،یروحان انیم
به  يشد؛ اما کسرو يکسرو يهاتیفعال فیخواستار توق ریوزبه نخست ياهم در نامه یمل يحال مجلس شورا نیع

 خود ادامه داد. تیفعال

که تنها به درسش برسد.   خواهدیاز او مو  صدور حکم ارتداد رد کرده يدرخواست نواب را برا ینیام نیعبدالحس
پس از چند جلسه بحث  يبازدارد. و یرا از انتقادات مذهب يکردند تا کسرو  رانیدوستان نواب و طالب او را عازم ا

 يعتمداریشر يمهد ،یقاسم اسالم ،يبه کمک سراج انصار جهیدانست. در نت نیدیب يرا فرد يو ،يو گفتگو با کسرو
ها و تماس رغمیعل تیجمع نیداد. اما ا لیرا تشک »ینیدیمبارزه با ب تیجمع«در تهران  سندگانیاز نو گرید یو برخ

 ودخ دارید نیپس از آنکه در آخر ينواب صفو نیبازدارد. با وجود ا تیرا از فعال يمذاکرات متعدد نتوانست کسرو
پول از  هیبردارد. او پس از ته انیرا از م يو دیشد، مصمم گرد دیتوسط او و گروه مسلح همراهش تهد ،يبا کسرو

حشمت الدوله تهران ترور کرد، اما  دانیدر م 1324 نیفرورد 29را در  نی، کسرويو محمدحسن طالقا یاسداهللا مدن
و نجف پس از  رانیا انیبعد به درخواست روحان يچند يکردند. و یو زندان ریزنده ماند و نواب را دستگ يکسرو

 نیکه ا یکس يبرا الیهزار ر 50خود را انکار کرد و مبلغ  يقرآن سوز ي.  کسرودیکفالت آزاد گرد دیدو ماه، با ق
 کرد. نییتع زهیموضوع را ثابت کند، جا

اسفند  20در  یرانیو محقق ا سندهینو ،ياسالم دستور ترور احمد کسرو انیفدائ یعنیسپس به گروه خود  يصفو نواب
و در آنجا او شاهد  افتیراه  يبه محافل کسرو انهیمخف یامام نیحس دی: سدهدین متهرا يدر ساختمان دادگستر 1324

 يکرد و خواستار محاکمه کسرو میتنظ ي. نواب طوماردهدیخود ادامه م یعیضد ش يهاتیبه فعال يبود که کسرو
به کشتن او  مینداشتند، تصم يدیشان اممثبت دادگاه به نفع يشد. از آنجا که به رأ یبه مقدسات اسالم نیبه جرم توه
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 يرواسالم کس انییاز فدا گریبه همراه نه نفر د یامام نیحس دیو س یامام محمدیعل دیس 1324اسفند  20گرفتند. در 
 به قتل رساندند. یعیحدادپور به طرز فج اشیبه همراه منش يرا در کاخ دادگستر

 

  ،کسرويسمت چپ باال –نواب سمت راست  باال تصویر 

  پایین جسد احمد کسروي و منشی او پس از ترورتصویر  
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 پهلويشاه محمد رضا نواب و  مالقات

سال ها يصفو نواب ست د 1326 يدر  شاه را م داریدر خوا اما  شودیکه ابتدا مورد قبول واقع نم کندیبا 
ـــار ب ـــاه ا«اي با این عنوان که:  هیانیپس از انتش ـــارها انیرا در م رانیش و به » اند کرده یدربار زندان نیپوالد يحص

از شــاه درخواســت عفو  دارید نیدر ا ي. وردیگیصــورت م دارید نیامام جمعه تهران ا یامام دحســنیوســاطتت ســ
شم شاه مو کندیبه زندان را م يحکم اعدام و لیو تبد يورشهیدولت پ يبانک مرکز سیرئ یها جه اکه با موافقت 

ــام رضــو یعنیود خ ندهیبا پدر زن آ دارید نینواب در ا .گرددیم واقعه مســجد  یاصــل نیکه از محرک ينواب احتش
  .شودیگوهرشاد بود آشنا م

 

  اریبخت مورینواب همراه ت - يواحد
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 اسالم  انییفدا یاسیس يها تیفعال

 بهشتیارد 31در روز جمعه  ی، به دعوت کاشان1327توسط سازمان ملل متحد در  لیدولت اسرائ لیدنبال اعالم تشک به
شرکت داشتند.  يو نواب صفو یدر مسجد شاه تهران برگزار شد که در آن کاشان یبزرگ زیآماجتماع اعتراض 1327

کردند  جیو نبرد با اشغالگران بس نیاعزام به فلسط ينفر را برا ارداوطلب، پنج هز يروهاینام از نبا ثبت زیاسالم ن انیفدائ
دولت  هیعل یمیتظاهرات عظ یبان 1327خرداد  27در  ي. نواب صفودیاز اعزام آنان گرد که دولت وقت مانع

. تظاهرکنندگان وستیبه وقوع پ ریهژ دنیروز پس از به قدرت رس چهارتظاهرات به فاصله  نیبود. ا ریهژ نیعبدالحس
و  یداده بودند، مذمت کردند و خواستار عزل او شدند. در کشاکش تولد جبهه مل يرأ ریرا که به هژ یندگانینما

 ریهژ نینفر دراز شده بود: عبدالحس کی ي، انگشت اتهام تقلب در انتخابات به سو1328سال  زییپا یاسیالتهابات س
هستند  سیکه هوادار انگل ییمجلس را از وکال انتخابات،دربار وقت که متهم بود که در تالش است با تقلب در  ریوز

، 1328آبان  13شود. در  کسرهیمجلس برساند تا کار نفت  بیپر کند. تا قرارداد تازه با شرکت نفت، به تصو
داد و  رییتغ شیاز پ شیرا ب طیشرا ر،ی. ترور هژدیاسالم به قتل رس انیاز فدائ یامام نیتوسط حس ریهژ نیعبدالحس

 روقت،یوزواداشت. محمد ساعد، نخست ینینششانزدهم در تهران به عقب انتخابات مجلس يدولت را در برگزار
  به دست آمده را باطل کرد. جیدستور توقف انتخابات را در تهران صادر کرد و نتا

 

ریقتل هژ بخاطر يریدرهنگام دستگ یامام نیحس دیس
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  ریدربار و نخست وز ریوز ریهژ نیعبدالحس
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 حهیرساندن ال بیاو به تصو يهابرنامه نیاز مهمتر یکیکه  دیرس يریوزآرا به نخسترزم یسپهبد عل 1329 ریت در
شائ شورا ونیسیاز طرف کم حهیال نیبود. ا انیگس ـــــ گل شان یمل ينفت مجلس  شد و کا بر  ياهیانیب یط زین یرد 

صنعت نفت تأک یضرورت  مل صو ندگانینما تیآرا و اکثرکرد، اما رزم دیشدن   یمل بیمجلس همچنان در برابر ت
صنعت نفت مقاومت م سبن نی. در چنکردندیشدن  صفو ،یاسیبست   ياز اعضا یطهماسب لیخل ،يبه دستور نواب 

ــالم، رزم انیفدائ ــفند ترور کردند و متعاقب آن، اکثر 16آرا را در روز اس ــده  تیاس ــدت مرعوب ش مجلس که به ش
ها کشمکش سرانجام پس از ماه ،یمل يرو مجلس شورا نی. از اافتندیاسته خود ناز خو ینیشنجز عقب يابودند چاره

صنعت نفت را در کمتر از دو هفته بعد از قتل رزم یمل حهیال صوشدن   دیترد يمورد جا نینمود. البته در ا بیآرا، ت
شک بس شاهد"در  زیوجود دارد و در همان زمان ن ياریو  نه،  ایاسالم است  انییقاتل از فدا نکهیدر مورد ا "روزنامه 

ــت، برخ يادیز يهابحث ــاریقتل ت یوجود داش ــت رزم مس ــاه و به دس ــتور ش گروهبان ارتش که  کیآراء را به دس
  دارند . انیآرا برزم ياز کودتا يریو علت آن را جلوگ دانندیمحافظ او بود، م

 

   یطهماسب لیخلسمت چپ  ، ارآرزم سمت راست     
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 مصدق محمد دکترو  صفوي نواب

 یخوب انهیم گراهایبا مل يو نکهیا رغمیعل یشمس 1324باعث شد تا از اواسط سال  یکاشانآیت اهللا نواب با  ییآشنا
در راه  یاساس یاسالم نقش انیکه باعث شد فدائ یاز آنان به توافق برسد. موضوع تیبر سر حما ینداشت اما با کاشان

صنعت ن یمصدق و مل يریوزبه مجلس، نخست یکاشان افتنی سته بودند  انیگرایکنند. آنان از مل فایا فتشدن  خوا
س صورت ر سالم يبه قدرت اجرا دنیدر  سال  یاحکام ا ستور کار قرار دهند. بعد از  موجود  تیکه اقل 1327را در د

مخالف هم وارد مجلس نشــود،  تیاقل یحت نکهیا يبرا میشــد، رژ انییگلشــا -قرارداد گس بیدر مجلس مانع تصــو
ترور، او را بازداشت و  نیدر ا یدست به تقلب در انتخابات زد و به بهانه ترور شاه و دست داشتن کاشان ریتوسط هژ
سالم با ا انیبود که فدائ نینچنیکردند. ا دیبه لبنان تبع شده يمانع اجرا ریکه هژ يبندجمع نیا سالم  ست، او احکام ا ا

  شد. ایاح یمل يشورا سدر مجل تیو مصدق، گروه اقل یکاشان يبا نامزدرا ترور کردند. 

  
  1327سال  کاشانیآیت اهللا  دیدار نواب با
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 ریوزآرا نخسترزم یعلشدن صنعت نفت هم فعال ظاهر شدند و با ترور حاج یمل ياسالم در ماجرا انیفدائ
 1329اسفند  16شدن نفت را گشودند. در روز  یشدن صنعت نفت مخالفت کرده بود، راه مل یوقت که به شدت با مل

 ضیاهللا  ف تیآشرکت در مراسم ختم  يبرا ریوزتوقف کرده بود و نخستمسجد شاه  يآرا جلورزم لیکه اتومب یزمان
 کِیاز پشتِ سر با شل درنگیاسالم ب انیفدائ ياز اعضا یطهماسب لیقصد ورود به صحن مسجد را داشت، خل  یقم

در رابطه با  ياهمان زمان در مصاحبه یشد. کاشان ریتوسط مأموران دستگ زیدرآورد و خود ن يسه گلوله او را از پا
 ياضربه نیدتریو مف نیتریبود و آن گلوله و ضربه عال رانیآرا) به نفع ملت اعمل (ترور رزم نیا«گفت:  اآرقتل رزم

موضوع  نیبا اشاره به ا زین گرید ییدر گفتگو یکاشان ».وارد آمد رانیتعمار و دشمنان ملت ااس کریبود که به پ
انگلستان  ياستعمار استیشرکت نفت جنوب و س نافعخود از م اتیمقتول در زمان ح ریوزنخست«...خاطرنشان کرد: 

  ».کردیم تیبه شدت حما

 يبه سرد یاسالم و کاشان انیفدائ انیروابط م جیدکتر مصدق، به تدر يریوزشدن صنعت نفت و نخست یپس از مل
. نواب ردیصورت گ یتحقق حکومت اسالم يبرا یانتظار داشتند که از آن پس اقدامات عمل انیفدائ رایز د،ییگرا

و  یاسیس يهاوهیاهداف، اصول و ش »قیحقا يراهنما«تحت عنوان  يامقطع با چاپ و انتشار جزوه نیدر ا يصفو
 يکتاب به موارد نیاسالم بود عرضه کرد. در ا انیمنشور فدائ قتیمورد نظر خود را که در حق یبرنامه حکومت اسالم

و  یقیکتاب و موس يو محدود ساز یکامل حدود اسالم يکامل زن و مرد در محل کار، اجرا يهمچون جداساز
 یناش يهدف را در آن مقطع حفظ دستاوردها نیهمترم یاست. اما کاشانشده دیج اسالم تأکیمگر با هدف ترو نمایس

 .دانستیم سیشدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست استعمار انگل یاز مل

 انیم نیکه در ا زدیخیبه مخالفت با دولت برم یو پس از مدت کنندیم دیرا به قتل تهد يدر زمان دولت مصدق و اما
محکوم  یبه دو سال زندان قطع يدر سار یپرونده قبل لیبه دل 1330 . نواب در سالردیگیجانب مصدق را م زین یکاشان

ژاله (شهدا) به اتهام مباشرت و  ابانی، نواب در خ1330 بهشتیدرزم آرا، در ار یمسارحاجعلیترور ت یشده بود در پ
 رستانیبورود به د لیشدن حکم مربوط به ورود به عنف، که بدل ی. و با قطعشودیم ریمعاونت در قتل رزم دستگ

 ادفرز ،ي. در متن دادنامه دادستان سارشودیم یحکم به زندان معرف يآن مدرسه، نواب جهت اجرا بیدخترانه و تخر
 است:آمده نیچن این
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کوچه اسلحه دار  هیریام ابانیبدون اوالد ساکن تهران خ الیع يساله دارا 29فرزند جواد،  ينواب صفو یمجتب دیس
 نیکه به شرح گزارش مأمور ساري جنحه دادگاه ،28/7/27–243به موجب دادنامه شماره  يمنزل نواب صفو یباش

به دو سال حبس  "دخت رانیا" رستانیآن استنکاف نموده به گناه ورود به عنف به دب داریاز د هیالتهران مشارٌ  يکالنتر
 »25/3/30…دهیمحکوم گرد اباًیغ …يغرامت نقد الیو پنج هزار ر یبیتأد

 دیترور شد و باعث گرد انیفدائ ياز اعضا ییعبدخدا يبه دست محمدمهد یفاطم نیدکتر حس 1330بهمن  25 در
 انیم دیو بروز اختالف شد 1331 ریزخم رنج ببرد. پس از حوادث ت نیتا زمان مرگش از عوارض ا یکه دکتر فاطم

  کردند. تیحما یناز کاشا یاسالم با وجود اختالفات قبل انیفدائ ،یو کاشان یجبهه مل

   
  اطمیضارب دکتر ف اسالم انیفدائ تیکل جمعریدب ییمحمد عبدخداسمت چپ  ،ین فاطمیدکتر حسسمت راست 

  

» قدس یکنگره اسالم«شرکت در  يبرا نیقطب از رهبران اخوان المسلم دیبه دعوت س 1332 وریدر شهر يصفو نواب
 نیسرزم يآزادساز ينمود و مسلمانان را به وحدت برا رادیا يشد. او در آن کنگره سخنان پرشور المقدستیعازم ب
 یعامل نیالدکرد و در شهر صور لبنان با شرف دیزدو لبنان با هیسفر از عراق، سور نیدر ا يفراخواند. و نیفلسط
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ره شد. از مصر رهسپار قاه ن،یالمسلمخود پس از لبنان به دعوت اخوان ياانهیمالقات نمود. نواب در ادامه سفر خاورم
در دانشگاه االزهر  يملک فاروق، پادشاه مصر بود. و  يو برکنار بیژنرال محمد نج يدوره مصادف با کودتا نیا

به توسط  »نیالمسلماخوان تیجمع«بعد  یاندکو  دیکرد که با استقبال هزاران تن از حاضران مواجه گرد یخنرانس
  اعالم شد.  یرقانونیدولت مصر غ

  
  مصر نیاخوان المسلم سیقطب رئ دیس

  

خود و عموم مسلمانان را از  یبه قاهره مخابره نمود، مراتب نگران رانیکه از ا یپس از اطالع، در تلگراف ينواب صفو
 ری. و در مســدیگرد نیالمســلمآن دولت نســبت به اخوان ينظر فور دیکرد و خواســتار تجد ماقدام دولت مصــر اعال

گفت. او پس از بازگشـت در تهران  کیمرداد را به شـاه تبر 28 يکودتا يامصـاحبه یدر عراق ط رانیبازگشـت به ا
 رسد:یبه نشر م 1332 وریشهر 3 هان،یکه در روزنامه ک کندیشرح صادر م نیبه ا ياهیانیب

حکام است و هر کس عمالً با ا یبوده اطاعتش واجب تر از اطاعت هر کس یفرمان خدا باالتر از هر فرمان - زیهو العز
با دولت مصدق به شدت مخالف بوده  لیدل نیخدا مخالفت کند اطاعت او حرام و مخالفتش واجب است. من به هم
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 فرستادیسازش با من م يبرا يابود و هر واسطه تحصنو او در تمام حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه م
 رانیدر ا يعمال شورو تیمصدق تقو تیجنا نیگتربزر شد،یم وسیحکم خدا شود مأ میچون حاضر نبود که تسل

 انتیو افسران و سربازان پاکزاد و مسلمان ما به ناموس و د نیسرزم نیمردم ا ریو عالقه خلل ناپذ مانیبود و تنها روح ا
و آله قسم که اگر دو  هیمحمد عل يرا شکست داده و خواهد داد و به خدا گانهیخدا او و عمال رذل ب ياریکه به  دبو

مردم مسلمان  یدرون يهاعقده کردیم دایادامه پ پرستانگانهیب يهایبازو رجاله ماندهیحکومت مصدق باق گریروز د
 يبدن فرد فرد عمال کوچک و بزرگ شورو يو رگها دهیگرد فجراز آن طور که شد من دتریبه هزاران برابر شد رانیا

سوزان  يهاآنها را بدون استثناء در شعله کی کی یهست ادیبن دند،یکشیم رونیشان برذل را به دست و دندان خشمناک
 یکنون اسیخشت مملکت ما هزاران برابر  نیاز تسلط بر کمتر نانینش نیکرمل اسیتا  سوزاندندیم شیخو رتیغ

  بودند. تیخوردگان، بدبخت و نادان و قابل هدا بیفر نیچون اکثر ا ایو گو گردد
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  یحکومت اسالم يایرو انیپا

، موضوع شدند نیدر ا يبروجرد اهللاتیبه قم رفتند و خواهان وساطت آ ونیاز روحان ينواب عده ا يریزمان دستگ در
  نکرد . یامر دخالت نیکه از نواب داشت ،در ا ياهللا بخاطر تنفر تیآ یول

   
  يریلحظات دستگ نیدو تن از سربازان در آغاز در کنار ينواب صفو 
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  ماسال انیسرنوشت فدائ

س ریوزعال، نخست نیماه حسآبان وپنجمستیب سم بزرگداشت  شان یدمصطفیبه مرا رفته بود که  اهللاتیفرزند آ یکا
شل ستان مسجدشاه به او  شب شل کیدر  سر عال م ریت کیشد اما  سلحه بر  ضارب با قنداق ا سپس  زندیناموفق بود؛  و 

آن روز روزنامه اطالعات  ياســـالم بود. فردا انیفدائ تیذوالقدر، عضـــو جمع ی. او مظفرعلشـــودیم ریخود دســـتگ
 هیذوالقدر ضارب، مشارال یمظفرعل يریدر مسجد شاه و دستگ ریوزجان نخست هیبعداز حادثه سوءقصد عل«نوشت: 

صفو هیاول يهاییدر بازجو شته است.  اریرا در اخت ریوزترور نخست يدستور اجرا ياظهار داشت که نواب  من گذا
 نیکه بعد از حادثه داده بود و همچن ییاز ظواهر امر و طرز صــحبت کردن ضــارب و شــعارها رافاعت نیعالوه بر ا

شد که مظفرعل نیعالء چن ياهللا اکبر بعد از حمله به آقاگفتن اذان و شن   انیفدائ تیجمع کیبه تحر یبر مأموران رو
 کیاند، اقدام به سوءقصد و شلشده قتجان زمامداران و هیرتکب سوءقصد علپنج مرتبه م ریاخ يهااسالم که در سال

سو ست و بالنت يآقا يگلوله به  شهربان یمقامات انتظام جهیعالء نموده ا شدند که  یو چه فرماندار نظام یچه  صمم  م
  ایند.شده بود، بازداشت نم یرا که بعد از وقوع حادثه مخف تیجمع نیرهبر ا

  
  نواب صفوي – یطهماسب لیخل -  يواحد محمد- ذوالقدرراست : سمت از 
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  ذوالقدر یمظفرعل
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  نخست وزیر عال نیحس

 

و چهار روز بعد  شـــودیعازم عراق م» بغداد مانیپ«شـــرکت در کنفرانس  يشـــده برا یچیروز بعد عال با ســـر باندپ
. آن روزها هر روز خبر شوندیاعزام م ینظام يو به فرماندار ریدستگ تیجمع يهمراه دو نفر از اعضابه يصفونواب
معاون  يواحد نیاز تهران گرفته تا اهواز (عبدالحس راسالم در گوشه و کنار کشو انیفدائ ياز اعضا یکی يریدستگ

مجادله دندان  ینظام ارفرمانداریبخت موریت پیبا سرت ییدر زمان بازجو ي. واحددیرسیاسالم) به گوش م انیرهبر فدائ
 لیلآن روز مطبوعات د ي. البته فرداردیگیکه با پنج گلوله جان او را م شــودیم یو او آنقدر عصــبان کندیم یشــکن

 ریوزآرا (نخسترزم ی. او حاجعلشودیم ریهم دستگ یطهماسب لی. چند روز بعد خلسندینویمرگ او را قصد فرار م
ترور کرده بود. البته او دو سال بعد و با مصوبه عفومجلس از زندان آزاد شده  1329وقت) را در روز شانزدهم اسفند 

قرار  شیمورد ستا »رانیاراده و افکار ملت ا يمجر«و » برّان اسالم ریمشش«عنوان را به یطهماسب ،یکاشان اهللاتیبود. آ
  .داد
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  ينواب صفو -يواحد نیعبدالحس -یطهماسب لیخلاز سمت راست: 

ــتگ از ــفو يریدس ــاله تا بازجو 31 ينواب ص ــتریروز ب 20 یاز او در دادگاه نظام ییس ــد؛یطول نم ش او پانزدهم  کش
آزموده، دادستان ارتش در ادعانامه خود  نیسرلشکر حس ماهيو در هفتم د شودیم ییبازجو یآذرماه در دادگاه نظام

برهم زدن اســـاس حکومت و  يرا به توطئه برا هااســـالم آن انیفدائ تیجمع ينفر از اعضـــا هفتو  یدمجتبیســـ هیعل
 26در روز  ،يریکمتر از دو ماه بعد از دســتگ کند؛یمتهم م رمجازیغ يمردم به مســلح شــدن و حمل اســلحه قیتشــو

صفو يبرگزار یدر پ 1334 ماهيد سه دادگاه، نواب  سه تن از  يجل سب لیلخ يهابه نام ارانشیو   دمحمدیس ،یطهما
  .شوندیبه اعدام محکوم م والقدرذ یو مظفرعل يواحد
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  يریتسخ لیوک انفریو سرهنگ شاصفوي  نواب 
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  دردادگاه يمحمد واحد دینواب و ساز سمت راست : 
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دوستان خود  يبرا هایآلمان یصنعت رستانیخود را آغاز کرده بود. در دب یاسیس يهاتیفعال یاز نوجوان يصفو نواب
سات بحث د شرکت مل ینیجل شدند، نواب ی؛ در  ستخدام  احمد  »يگریعیش«در نجف کتاب  يصفونفت آبادان ا

سخنانش  یرفت به او هشدار داد. وقت يکسرو نهباز گشت، به خا رانیبه ا 1323در سال  یدمجتبیرا خواند. س يکسرو
ـــرو ـــتم اردافتدیحکم ارتداد او م يبه فکر اجرا ندیبیم ریتأثیب يرا در کس ـــتی. او در هش ، در چهارراه 1324 بهش

ــمت ــروحش ــط پل شیپ یول کندیحمله م يالدوله به کس ــد توس ــود خود برس ــتگ سیاز آنکه به مقص  یو زندان ریدس
  .شودیم

 

  ، در دادگاه يواحد محمد ، سمت چپ صفوي نوابسمت راست 
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سرلوحه  یرسم ياهیرا در اعالم »ینیدیمبارزه با ب تیجمع«از زندان،  يبعد از آزاد يصفو نواب  تریو ت »زیهوالعز«با 
ـــالم انیفدائ تیجمع«که بعدها نام  یگروه کند؛یم يگذارهیپا» و انتقام نید«  يافراد جیبه خود گرفت. او بتدر» اس

س سیچون  سرو ارانشی کمکبار با  نیرا جذب کرد و ا یامام نیدح ست احمد ک سفند  ستمیرا در ب يتوان از  1324ا
دادگاه  يرأ شــدنیعال. دو ماه بعد از زندان نیو در آخر هم حســ شــودیترور م ریهژ نیبردارد. بعدها عبدالحســ انیم

ـــادر م ـــودیص ـــده و به دیو دادگاه تجد ش  ارانش،یاو و  يحکم اعدام برا تیدنبال تثب نظر هم همان روز برگزار ش
سگرآباد تهران دفن م يصفونواب کری. پشوندیم نربارایآنها ت ماه،يد 27سحرگاه روز  شود و بعد از  یابتدا در م

  .ابدییقم انتقال م السالميبه قبرستان واد یمدت

           
  ربارانیدر لحظه ت صفوي نواب
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  ربارانیبعد از تصفوي نواب 

  
  مقبره نواب در قم
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 اسالم  انیفدائ دومرد شماره  ، يواحد نیعبدالحس دیس

 بردیاز مهلکه جان سالم به در م یول شودیترور م» مظفر ذوالقدر« ياز سو» عالء نیحس« 1334ماه سال آبان 25 در
همه اعضا  يریکار، دستور دستگ نی، هدف او از ا»ذوالقدر« تی. با آشکار شدن هوشودیم ریدستگ» ذوالقدر«و 

بغداد  یراه» سنتو« مانیپ هیشرکت در افتتاح يبرا بانآ 27در » عالء«. شودیاسالم صادر م انییو مطرح فدا یرسم
سازند.  یجا کار را عملکه عراق بروند و در آن رندیگیم میتصم »یبیاسداهللا خط«و  »يواحد نیعبدالحس«. شودیم

  .کندیم ریو دستگ ییرا شناسا آنها ،یمعاون شهربان »یخاک«در اهواز 

 

  يواحد نیعبدالحس
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در  »اریبخت«. برندیکل کشور م یشهربان سییر »اریبخت موریت«به تهران و دفتر  درنگیرا ب »یبیخط«و  »يواحد«
و با  شودیم کیتحر »يواحد« رتی. غخواندیو مادر او را بدکاره م د؛یگویناسزا م »يواحد«برخورد به  نینخست

. کندیپرتاب م »اریبخت« يو باشدت به سو داردیرا بر م یصندل کیهنگام،  نیو در ا دهدیجواب او را م تیعصبان
 .رساندیرا به  قتل م »يواحد نیعبدالحس دیس«سه گلوله،  کیو با شل زدیخیبر م زین »اریبخت«

که  شودیها هم اعالم مدر روزنامه شودیبا شتاب به گورستان (مسگر آباد) در شرق تهران منتقل م »يواحد« کریپ
  است. دهیشده و چون قصد فرار داشته به دست ماموران به قتل رس ریدر اهواز دستگ »يواحد«

  
  يواحد نیعبدالحس:سمت چپ _  یطهماسب لیخلایستاده نفر وسط: 

  



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ186

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

  ياهللا بروجرد تآی

 

ش آیت اهللا بروجردي        شت عهیمراجع بزرگ  سکونت دا ش 15به مدت و  که درقم  را به  انیعیسال مرجعیت عامه 
مخالف  دایشـد ،یحکومت اسـالم یو برپائ اسـتیبا اعمال نواب و فدائیان اسـالم و دخالت در سـ يعهده داشـت  و

عال ن ینیآنان را در حوزه محدود کرده بودند. خم يها تیبودند ف به  ینبود ول یمطرح ددر آن زمان هرچند آخو
ضمن سرو انیفدائ ياز ترور ها یحیو تلو یصورت  صوص ترور ک سالم بخ سنعل يا صو یو ح . کردیم تیر حمامن
و کارکرد  استیدر س تیکارانه بود و او نگران بود که دخالت مرجعکامالً محافظه استیدر مورد س يموضع بروجرد

که وارد  ییایمن در قضـا«شـدن صـنعت نفت گفت که  یمل بشدر مورد جن ينوشـته شـود. و نیبه نام د اناشـتباه آن
 دانمیشــدن صــنعت نفت را نم یملي هی. قضــشــومیکنم، وارد نم ینیبشیآنرا ندانم و نتوانم پ انینباشــم و آغاز و پا

شد و در آ ست،یچ سان ندهیچه خواهد  ست چه ک حرکت  نیوجه با ا چیبه ه دینبا تیخواهد بود. البته روحان یدر د
شــد  ضــبط خواهد رانیا خیحرکت ناکام بماند، در تار نیمخالفت کنند و ا یحرکت مردم نیکنند، اگر با ا لفتمخا

شدند؛ لذا به آقا تیکه روحان شتم که مخالفت نکنند. يو علما یبهبهان يمانع  شرکت  نیاو همچن» تهران نو مخالف 
ـــالم بروجرديي هطالب در انتخابات مجلس بود. رابط با نواب  دارید 1331بود و در بهار  رهیت زین ندروت انیگرابا اس

  بود. رفتهیرا نپذ ارانشیو  يصفو

ـــادق ـــحاب آ«که:  دیگویبه نقل از پدرش م ییطباطبا ص از جمله پدرم در  ،يبروجرد اهللاتیچند روز بعد که اص
ضر ا س یکیبودند،  شانیمح ضل لنکران اهللاتیآ نیحوزه که ظاهراً پدر هم نیاز بزرگان و از مدر صر،  ،یفا مرجع معا

هستند،  یافراد را که خواهان حکومت اسالم نیچرا ا پرسندیو م کنندیسؤال م يبروجرد يرفتار را از آقا نیعلت ا
او بگذارند.  يامثال شــما را به جا یشــاه را بردارند ول خواهندیم انیآقا نی: اندیگویدر جواب م شــانیا د؟یرفتینپذ

مگر چه  پرســد،یاســت مبرجســته بوده يبزرگ و فقها ياز علما ر،یاهللا کب تیکه ظاهراً مرحوم آ يگریشــخص د
است که شاه با اسلحه، توپ  جانیامر در ا نیاشکال بزرگ ا ند،یگویدر جواب م ياهللا بروجرد تیدارد؟ آ یاشکال

 مانای شما، یاسلحه د،یاو نشست ياگر شما به جا یمقابله کرد ول شودیاسلحه م نیبا ا افتد،یو تفنگ به جان مردم م
مردم به  مانیو ا نیمقابله کرد و لذا د یبه راحت توانینم لحهاس نی. با ادیاندازیمردم است که به جان مردم م دیو عقا

لر و  یعل خیآ شــ ،يرازیشــ یهمچون مرحوم ربان یکســان«که  دیگویم زین يمنتظر ینعلیحســ».شــودیگرفته م يباز
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سماع خیش يآقا شدند که به ا يریمال لیا سالم) خاتمه دهند. کار به جا انیغائله (فدائ نیمبعوث  س ییا ک یکه  دیر
کردند و  بشانیتعق انیشعار بدهند، آقا هیضیبعد از نماز مغرب و عشا طرفداران مرحوم نواب آمدند در مدرسه فشب 

 ».ها رفتند تهرانآن

خلق،  انیو اعدام فدائ دیپســندیرا نم يبروجرد یاســیموضــع ســ ینیاهللا خمروح دیســ ،خلخالی صــادقي هبه گفت بنا
 يآقا تیباعث شد که امام از ب زیکارها ن نیهم«است: در کتاب خاطرات خود نوشته یآنها شد. خلخال جدایی ینقطه

اهللا روح تیحما نیا زین يبروجرد گرید ياز سو ».درفت و آمد خود را عمالً قطع کر گریفاصله گرفت و د يبروجرد
ـــندیرا نم انیاز فدائ ینیخم ـــ دانمیمن نم« گفتیو م دیپس  ».کردندیم تیحما هانیقم از ا ياز عقال یچرا بعض

ـــ ـــتن نامه لیدل نیبه هم زین يمطهر یمرتض من رفتم خدمت «که  کندینقل م ياز قم به تهران رفت. منتظر ،يابا نوش
نامه  يبروجرد يهم کردند. آقا ینامه را دادند خدمت شــما و خداحافظ نیا يمطهر يگفتم آقا] ويبروجرد[ شــانیا

 ».نامه را کنار زد ناراحتی با …گفته شانیرا نگرفت، گفتم باألخره ا

ض یکی يبروجرد صالحات ار سخت   ا سر ضا پهلو يمخالفت در حد نیبود. ا یاز مخالفان  طرح  يبود که محمدر
را  یکرده بود که اگر اصـالحات ارضـ دیشـاه را تهد ينکرد. البته و یاتیعمل يرا تا زمان فوت و یاصـالحات ارضـ

ـــبه نیکند، زم یاتیعمل ـــالحات اراض ـــت آمده از اص خواهد کرد. در همان دوران،  منجس اعال ایرا حرام  یدس
  اعالم کردند. زیکوال را ن یو پپس ونیزیو تلو ویحرام بودن راد يفتوا يبروجرد
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  يبروجرد ییطباطبا نیحس دیاهللا س تیآ
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 یدر مورد حکومت اسالم یاسالم ينظر علما

اداره کنند  توانند کشور را یکنند، نم رونیها شاه را ب نیاگر ا نمیب ی: من دارم میگرام یاهللا محمدعل تیبا آ مصاحبه
 رود یم نیو همه از ب نید ،تیروحان يو آبرو

از  یاست که برخ »هیفق تیوال« مطرح است، موضوع یکه در بحث حکومت اسالم یاز مباحث مهم یکی* سوال :  
که کم تر به آن  يشـــده، اما نکته ا نییانقالب و پس از آن، تب از شیدانشـــوران در پ آن توســـط فقها و یادله و مبان

 یشــرع تیمنظور، وال ایاســت؟ آ یتیچه نوع وال هیفق تیوال هیردر نظ »تیوال«مراد از  اســت که نیپرداخته شــده ا
 به آن هست؟ هیشب ینینظارت، وکالت و عناو يها هیو نظر یشرع تیوال نیب یکه چه ارتباط نیاست؟ و ا

ـــ رحمه م،یبسم اهللا الرحمن الرح  ـــ درود م هیاهللا عل بنده ابتدا به روح استاد بزرگوارم حضرت امام ـ  ر،یفرستم. حق یـ
داشتند؛  یمن نقش مهم يبودند که در تحوّل فکر یکسان ةزمر در شانیاز محضرشان استفاده کردم و ا يدراز انیسال

به  بهره بردم، شانیفقه و اصول ا يبودم و از درس ها شانیـــ ظاهراً ـــ در خدمت ا یپنج شمس و یبنده از سال س یعنی
کامالً در ارتباط بودم. در جلسه  شانیا مطبوعات را بر عهده داشتم، با یمطالعه و بررس تیمسئول شانیعالوه از طرف ا

هم دو بار لطف کردند و به  شانی. ادمیرس یم شانیمکرر خدمت ا حضور داشتم، شانیا یاستفتا و جلسات خصوص
ــان منزل يجهات متعدد ــانیکه با ا یما را منوّر کردند. کس ــانیمأنوس بودند، در درس اخالق ا میاز قد ش ــر ش      حاض

سرار را، مطالعه م شانیا يشدند و کتاب ها یم شف اال صوص کتاب ک که  دندیفهم یم یخوب کردند، به یرا، به خ
 است. یـ اجتماع یاسیس رتفکّ شانیتفکّر ا

که  ون،یتوالسیرفراندوم و سپس کاپ شروع شد، مسئله یتیو وال یالتیا ياز شروع مبارزات، که از مسئله انجمن ها بعد
و بزنند و  رندیدائماً بگ ایکرد؟ آ دیشــکل گرفت که چه با شــهیاند نیمبارزات بود، کم کم ا يها ســرفصــل ها نیا

ــرانجام به کجا منته و ونیّمذهب نیب ةببندند و مبارز ــود؟ با یم یحکومت س  ينزاع روز نیکرد که ا يزیبرنامه ر دیش
 در جامعه برقرار گردد. یبشود و آرامش تمام
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شتند که به طور نهیزم نیدر ا يا هیتا در قم بودند نظرآیت اله خمینی : ندیگو یم یبرخ ص ندا صو را از  ينکته ا یخ
  لیدر نجف همان اوا ی. اخوان مرعشـــیمرعشـــ اخوان ياز آقا يگریو د يمنتظر ياز آقا یکیکنم:  یدو نفر نقل م

سال که چرا میگفت یبه امام م یما وقت«گفت:  یم شک یمحکومت ا شود؟  یگفتند: مگر م یم شانیا د،یده ینم لیت
 نیهم به امام یگفت که: من وقت یبه من م يمنتظر يدر قم هم آقا»توانند مملکت اداره کنند؟  یم مگر آخوندها

گفتم:  یگفت م یم شانیممکن است؟ ا مگر ل؟یاست؟ به چه دل یچه حرف نیمسئله حکومت را گفتم، پاسخ دادند: ا
 کردند که امام زمان نباشد. يکرده ، خودِ مردم کار نیّمع رامردم چه کنند؟ گفت: خدا امام زمان(عج)  پس

 نیزم نیدر ا یسال هنوز طرح الاقل دو ـ سه یعنیکه امام سال ها در نجف بودند؛  یموقع یها حت عهیشا نیاساس ا بر
ما بازگو شد و  يخبر آن برا یول دیخود کتاب به دست ما نرس نوشته بود. یکتاب سیصدر هم در پار ینبوده است. بن

 آوردم وفشـار یرا بدهد و من به آقا مصـطف هیفق تیشـدم که امام طرح وال اعثکه: من ب در آن جا ظاهراً ادعا کرده
شد که دائما دعوا کن نیگفتم: ا صطف ست؟ی. طرحتان چدیطرح هم بده دیبا د،یکه ن شت  يدر نامه ا یآقا م به من نو

ـــالً طرح ؟یچه طرح ؟ییگو یکه تو چه م ـــتیدر کار ن یاص ـــ نیا يرو دیگو یم . بعدس بود که امام بحث  راراص
 را شروع کرد. هیفق تیوال

آخرِ ســال  یدر ســخنران یول افراد هم به خصــوص، نام بردم. یکه از بعضــ یهم مطالب نیبود و ا یرونیب عاتیشــا نیا
کردند و گفتند:  یجالب اریبس یسخنران شانیحضور داشتم. ا من ،يردر مسجد اعظم، عصر چهارشنبه سو کیچهل و 

ش يبرا دیمحکم ببند کمرها را، طالب انیآقا شتن، برا يبرا دن،حبس  من  رفتن. باز فرمودند: يسرباز يعمامه بردا
  رفتند. ایاز دن یسالگ 63(ع) هم در ی(ص) و حضرت علغمبریساله هستم، پ 63

عد عرفان شانیا یِسخنران بود که: اآلن  نیا شانیا راتیتعب از یکیجالب بود. در آن جا  یلیخ ا،یو دل کندن از دن یاز بُ
 نیّیفاطم«جمله را فرمودند:  نای بعد …مراجع مشهد، تهران و فاطمه اند یفاطمه هستند مراجع نجف بن یمراجع قم بن

وا عن نومتکم ومُ  ».قُ

اشــاره به » قوموا عن نومتکم نیّیفاطم«: ۀفرمودند: منظور من از جمل میدیرســ شــانیشــب خدمت ا یما خصــوصــ بعد
 فاطمه! حکومت مال شما است. یبن انیآقا يا میخواستم بگو یعنیداشتم؛  نیّیفاطم يخلفا
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ضرت  رِیتعب نیا ست، مربوط به زمان ها آیت اهللا خمینیح شما ا ست. آقا يکه: حکومت مال  صطف دور ا هم بعد  یم
 ».شــاه باشــد دیآدم خودش با«اســت که  نیشــان ا دهیاز زندانِ مرحوم امام در بعد از عاشــورا به من گفتندکه: آقا عق

 گرفت.حکومت را  دیبا بود که نیآن زمان ا ریبه حسب تعب ریتعب نیمنظور ا

سر  یطرحِ حکومت اسالم شانیبود که ا نیا ةنشان دهند فرمودند،یدرسها م يمسائل که البه ال یبعالوه بعض را در 
 بود. شانیکه راجع به افکار ا ياخچهیراجع به اصل تار نیباشد. ا حکومت به دست فقها دیداشت و معتقد بود که با

 دارد:  علما نسبت به حکومت و ارتباط با آن وجود يدر تصدّ دهیچند عق ،یکل دیاز د اما

 نی. امینداشته باش يدخالت و کار گونه چیو ه میما کنار باش ندیگویو م کنندیم یمبارزه را نف یبه طور کل یگروه
شرع ندیکه بگو ستندیطور ن نیگروه نوعاً ا ست بلکه م نیما ا دهیعق یاز نظر   میکرد قیتحق یخیاز نظر تار ندیگویا

ـــ جهینت نیو به ا ـــته را نقل م ییتجربه ها نهایندارد. ا يا دهیفا یلنع ةمبارز که میدیرس  که در مقاطع کنندیاز گذش
شتند، پس بهتر ا یخیمختلف تار سرمان گذا خودشان  يمشغول کارها است که آخوندها کنار باشند و فقط نیکاله 
هم با  یمنف ةشمرد. مبارز دیبا زییاها را آخر پاست که جوجه مثبت ضرر است. معروف ةسرانجام مبارز نیباشند. بنابرا

ســرِ  باألخره آن ها کاله ای روندیم نیاز ب نیمتد يروهایو ن انجامدیباشــند به نزاع و دعوا مدقت بکنند و ناظر   نکهیا
سان .گذارندیما م ست؛ نیهم حکم هم یگروه بودند که معتقد بودند از نظر فقه نیدر ا یالبته ک  يآقا حوممثالً: مر ا

سار دیس يحجت و مرحوم آقا ض ياحمد خوان ش شان،یفتواها یدر بع ست، معتقدند:  »یعروه الوثق« یکه در حوا ه
: مالِ ندیفرمایاســـت که معمول فقها م یدر حال» مخمّس را امضـــا کند رِیغ بر مال ۀندارد که معامل تیوال یحت هیفق«
در  نکهیبا وجود ا ،یاراک ي. آقاشودیم کیو در سودش شر کندیه امضا میمعامله کرد فق یکس مخمّس را اگر ریغ

س ستیصحنه  شت ول یو در عمل، کامالً با حکومت فعل ا  چیه هیرو نیبود که ا نیا شانیا یفقه دهیعق یارتباط دا
مسئله  یفقه یبه مبان مه یبود. بعض نیشان هم دهیهم عق يحائر یحاج آقا مرتض يو آقا یخوئ يندارد. آقا یمدرک

 ما ضرر است. يما ندارد و برا يبرا يسود میاتجربه کرده گفتندیکار نداشتند م

جامع  هی. فقمیندار رویمهره و ن :گفتیم یاســـت ول هیبود که حکومت مالِ فق نیاش ا دهیعق يبروجرد يآقا مرحوم
شرا شند. هر کس را به  ن،ییاز رأس تا پا دیکند. با جامعه را اداره تواندیکه نم ییخودش به تنها طیال سالم با مهره ها 
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سن مجتب انیاطراف مثل م،یگذاریم يهر کار موارد  در شانیلذا ا سازند،یم هیو باألخره با معاو شوندی(ع) میامام ح
شت دیس يآقا یانیجر کیمتعدد و از جمله در  ستند یانیجالل آ ستان من ه سال که از دو شهد  یانیو  ست کع در م ا

نشان داده و گفته بود که: شاه،  يروجردب يروزنامه به آقا را از یمطلبو  بودرفته يبروجرد يآقا شیساکن هستند، پ
ساکت کندیم نیچن شما  سته و  ش شاه را د؟ییگویفرموده بودند: چه م يبعد مرحوم بروجرد د؟یان  م،یکن رونیب اگر 

ش م؟یبده یمملکت را به دست چه کس حوزه  فیو از معار یفعل انیآقا از یکیکه پدر  ،یخیبعد اشاره کرده بود به 
مملکت را به دســت  یخواهیو عمامه. م شیبه اضــافه ر همان دکتر اقبال اســت ینیب یرا که م نیاســت، گفته بود: ا

 بدهم؟ نهایا

ض آمده شانیبزرگ) به نزد ا يرزای(نجل مرحوم م يرازیش يآقا یعل رزایآقا م مرحوم  شانیاعمام ا یاز بن یبود، بع
فرموده بود:  يبروجرد يهم ظاهراً در جلسه بودند، آقا يرازیش يرزایاسداهللا برادر م رزایمرحوم حاج م يمثل: نوه ها

بعد از  رزایبعد ادامه دادند: م د،یکن دایشــاه را پ نیو مکاتباتش با ناصــرالد رزایم ينامه ها دیبگرد تانیشــما در خانه ها
الً: ارتباط قو میکه تصم نیا که خودش  هیبرقرار کرد ـ در آن قض با آقا امام زمان(عج) یو قاطع يبه مبارزه گرفت، اوّ

ـــ ثان یداستان مهم  يشش ماه در ارتباط بود و به علما رانیو به خصوص در ا عیّتش در کل جهان تی: با روحاناًیدارد ـ
شــکر را  متیشــاه ق یکه وقت میجمله را بگو نیا ســتیبد ن .دیبکن دییکردم، شــما تأ يکار بالد گفته بود که اگر من

 خدمت ن،تااز دوس گرید یـــ و بعض هیـــ رحمه اهللا عل يدیسع يبه همراه آقا یبود، شب گران کرده الیپنج ر ییلویک
 شــانیا د،یکن میشــکر را تحر ضــربه زدن به شــاه اســتعمال قند و يمن به امام گفتم: خوب اســت شــما برا م،یامام بود

ـــ ياز خود یفکر بودم ول نیفرمود: من خودم در ا به حرمت تنباکو فتوا داد، دو  رزایم یبعد فرمودند: وقت .دمیها ترس
ــ انیقل برمن يها رفتند باال ينفر از خود ــ ي. روزدندیکش ــارک دیمرحوم آقا س آمد و گفت:  رزایخدمت م یمحمد فش
خوب،  اریبود: بس هم گفته رزایرا بزنم. م میتا بتوانم حرف ها رمیبگ دهیناد قهیرا چند دق يحق استاد دیبده آقا! اجازه

) ریبگ دهیگفته بود ناد شانیا تیدر نها یول ستین یحق واگذار کردن نیخود مسئله است که ا نی(حاال ا ریبگ دهیناد
تو را بکشند؟  یترس یم ؟يچرا نشسته ا ؟یترس ی! چرا از جدّت نمدیبود: آقا س گفته تیو عصبان يبا تند شانیبعد ا

سالم م خوب شند، به درد ا سمینه، نم  :فرموده بود مؤدب یلیخ رزایبعد م ؟یکن ینم امیچرا ق خوردیبک  نی. در اتر
فرموده بود: ســه روز، روزه گرفتم و امروز در  فکر بودم که مصــلحت باشــد، مطمئن باشــم که به نفع ما اســت و بعد

 يچنان نور يدو جمله ا يمشــهور) همان فتوا يهمان فتوا یعنیآورده ام ( نوشــته را نیســردابِ ســامرّا رفتم و حاال ا
 داد. را تکان عیّتش يایداشت که دن
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ست، بعد از ا نیا غرض صرالدشده آن کار انجام نکهیا ش نیبود، نا ض گرید نیکرد ا ینیشاه عقب ن  هیدنبال همان ق
نامه نوشت که: جناب حجه االسالم مالذ  رزایم شاه به نیناصرالد ایــــ گو کنمینقل م يبروجرد ياست که من از آقا

ـــما را نچنی که حاال…األنام!  ـــما  د،ی. حاال مملکت را خودتان اداره کنمیرفتیپذ اســـت کالم ش ما هم در خدمت ش
فالن، کماکان  عقل کرد و در جواب نوشت: حضور مبارك اعال حضرت یلیخ رزایفرمود: م يبروجرد ي. آقامیهست

فرموده  يبروجرد ي. آقامیهم ما هســت جلو آمد باز یاگر کار خالف میما هنوز ناظر یول میهســت تیّشــما شــاه و ما رع
صرالد رزایبود: م ستیم دلش یلیشاه خ نیعقل کرد، نا ست ا خوا س رزایها. م نیکه مملکت را بدهد د  یهم که ک

ــ ــامرّا، ا تنها در يدیّنبود، س ــده بودند،  ییطلبه ها نیاو هم هم يادیس ــهر يبرا ایبودند که دور و بر او جمع ش  ای هیش
و همه  تیو روحان ینید يآن وقت آبرو ،يداشتند و نه سالمت فکر ینینه سالمت د ف،فوقش درس معمول و متعار

 افکار را عرض کنم. خیتار خواهمیم افکار بود، نیکه ا نی. غرض ارفتیم زیچ

ـــان یکی ـــت آقا دهیعق نیکه ا یاز کس ـــر يرا داش از رفقا  یکی میبود دیتبع رفتیکه ما در ج یبود. موقع عتمداریش
دعوا کرد که شما چرا  يبه تند شانیرفت و با ا عتمداریشر يقم نزد آقا يها ياز بازار يبه قم آمد و با عده ا انهیمخف

ش امام دارد راجع د؟ییآیکوتاه م ساس کند،یصحبت م کایو آمر اهبه  گفته بودند  شانی. ادیزنیدم م یشما از قانون ا
هایکه اگر ا نمیبی. من دارم مدیندان نیدیمرا ب که ند، نم رونیشـــاه را ب ن ندیکن ـــور را توان ند آبرو کش  ياداره کن

 .رودیم نیو همه از ب نیو د تیروحان

ست، در ا کی نیا بله، س  تیبود که روحان نیبر ا دهیسبک تفکر، عق نیسبکِ تفکر ا ستیمطلقاً از  شند.  ا کنار با
شتند. نیا انیاز روحان يادراز عده انیسال ست؛ بوده» نظارت«مرحله باالتر از آن  طرز تفکر را دا ش یعنیا  میما کنار با
شحکومت  ناظر بر افکار و اعمال یول  از منکر و امر به معروف یما نه ۀفی. وظمیبود تذکر بده یو اگر کار خالف میبا

ــت. خودمان نم ــد میتوانیاس ــ يمتص ــتند. آقا یلیرا خ ینظارت ةدیعق نی. امیوبش  دهیکه عق نیبا ا یگانیگلپا يها داش
 مییبگو دی: ما باگفتیبود و م نیهم ا شا دهیبود. عق بر نظارت ترشیب اشیتجربه عمل یبود ول تیبر وال اشیفقه

 يدر دوره ها شانیرا نوشت. ا تیبحث وال ینیخم يقبل از آقا شانیبود. ا تیوال شانیا یفقه ةدی. عقمیو تذکر بده
سب م نیشیپ سجد امام درس مکا شد. تی. آن جا بحث والگفتندیدر م  کنمیعرض م را مطرح کردند و چاپ هم 

»  و نظاره العلماء اءیخالفه االنب«با عنوان  دارد یکتاب زیصــدر ن دیها را نگفته بودند. مرحوم شــه نیامام ا قعهنوز آن مو
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ترجمه کرده است. تأسف خوردم  یساکن تهران است آن را به فارس که قبالً اصفهان بوده حاال يکه آقا جمال موسو
 يآور . چرا جمعدیمحفوظ باشـــد. فوقش شـــما ردّ کن دیافراد با دهیکردند. عق يرا جمع آور کتاب نیا یکه بعضـــ

 است. نیمعصوم ناظر باشند و حکومت مال دیاند که علما باکرده حیتصر شانیدر آن جا ا ! د؟یکنیم

ـــان بر  یفقه ةدیها عق یلیخ مطرح بود. البته عرض کردم در آن دو گروه هم »هیفق تیوال« ةدیها عق نیمقابل ا در ش
ضرر است. نیا گفتندیم یاز نظر عمل یبود، ول »تیوال« و اداره  میریگیم ستیضرر ن : نه بهگفتیمرحوم امام م به 
از زندان بود فرمودند:  شانیا يبعد از آزاد ایدر مسجد اعظم که گو یسخنران کی در شانیهست که ا ادمی. میکنیم

مرحوم حاج عزت اهللا  زندان، ياز رفقا یکی. بعد می. ما اقلّاً فرهنگ را اداره کندیآموزش و پروش را به ما بده الاقلّ
 دیخواهیگفتم که آقا شــما م شــانیخدمت امام و به ا رفتم نیمبارز تهران بود، گفت: بعد از ا انیکه از بازار ،یلیخل

ــور دب دیدانیم د؟یفرهنگ را اداره کن ــر کش ــراس ــما چند تا دب خواهد؟یم ریفرهنگ چقدر  در س  که يآن جور ریش
ـــانیا د؟یاداره کن دیخواهیاآلن که کل فرهنگ را م دیدار دیخواهیم  ییگویتو م یعنیفرمود:  گفت، امام به من ش

 م؟یبلوف هم نزن یما حتّ که

شش کیکه  کنمیمطلب عرض م نیا دییتأ در سال  شاه در  شش م ونیلیم وقت امام به من فرمود که   ونیلیتومان (
ــد م ــت) در شیتومان حاال ب ونیلیتومان آن زمان از پانص ــخص خودش م يبرا غاتیخرج تبل ایدن تر اس لذا  کند،یش

 .میکارها را انجام بده میتوانیم غاتیتبل قی: ما از طرگفتیم معتقد بود. غاتیبه تبل شانیا

خوب  د؟یکار را درست کن دیخواهیم در قبل از پانزده خرداد به امام عرض کردم: آقا شما چگونه یهست زمان ادمی
ـــ دن ایدن دیخواهیاآلن شما م اش سخن از جنگ اتم  بیبود که رق» گلدُ واتر«فرانسه است، بعد از  یۀقض نیا ایبفهمد ـ

ـــ گفتم: از چه کردیم  دیکن داریآن ها را ب دیخواه یاست چگونه م نیاآلن ا ایدن د؟یدرستش کن دیخواهیم یقیطر ـ
 نیهم در ا شانیا یاسیس دی. (دشودینم جمهور سیفرمود که گلدُ واتر که رئ شانیخود آنها بدتر از شاه هستند. بعد ا

شد نیخوب بود، لذا هم یلیجهت خ شد)، بعد فرمودن سیاو رئ طور هم  ها  هیانیها و ب هیاعالم نی: من با همدجمهور ن
 .کنمیتهران کارم را درست م قم و نیو با هم

که عرض کردم ـ  ییـ االّ آنها کیتئور از نظر نهایا شترینفر است و الّا ب کی ةبسته به قدرت عزم و اراد نیهر حال ا به
بودند،  یتیجهت فرق نداشــت، هر دو وال نیدر ا يبروجرد يآقا اش با دهیعق شــانیبود. ا تیوال ةدیشــان، عق دهیعق
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ـــتیکرده ام به نفع ن ه: تجربگفتیم يبروجر يمنتها آقا ـــانی. اس  جهت نیکه در ا یبا آن قدرت و اراده و عزم ش

شت م م« یوقت کی. میتوانیم گفت،یدا لَ سداهللا عَ ست وز» ا ضوع رینخ که  ،یتیو وال یالتیا يانجمن ها وقت در مو
ست  یکوچک اطیمنزلِ امام که ح یرونیشب در ب کیمن  .کردیشاه آن را به او ارجاع داده بود دائماً دفع الوقت م ا

»  عَلَم« نیگفتم: آقا ا شانیها هم به رحمت خدا رفته اند، به ا یها هستند و بعض یبعض از رفقا که اآلن یبه همراه بعض
سه بار ا کی نیفرمود: نه، هم شانی. اکندیالوقت م دفع ست. دو ــــ  شد. بعد من  نیجمالت به ا نیهفته ا معنا تکرار 

شن نیگفتم: دردِ ما ا  شانیمن ا ۀجمل نیشما را از مبارزه منصرف کنند. ا درصدد هستند که یعوامل میدیاست که ما 
م«دست بکشم؟ واهللا  را آتش زد. فرمود: من! من از مبارزه لَ  بود. شانیا ریتعب نی. اکنمیم رونیرا از مملکت ب» عَ

سان شتند ول هیتفاوتِ روح شانیا ةبودند که با قدرت و عزم و اراد یک بود.  یتیوال ةدیعق شاندهیعق یاز نظر فقه یدا
را  يبروجرد يبود و درس آقا يبروجرد يمرحوم آقا بود. حضــرت امام شــاگرد نیهم چن يبروجرد يمرحوم آقا

شتیم شما چگفت: به حاج آقا رو داماد به من يآقا ی. وقتنو که مطلب  يبروجرد يآقا د؟یسینویم یح اهللا گفتم: 
 ی: ما مدتگفتیاست، م که در مشهد ،یانیجالل آشت دیس يپاسخ داد: نه، مطلب دارد. آقا شانیا یندارد، ول يادیز

ـــتین نی! مطلب دارد. فقه فقط ادییایب فرمود: نه ینیخم يآقا یول م،ینرفت يبروجرد يبه درس آقا  کیکه آدم  س
س توانیم »تیوال«و » نظارت« هیاوّل و نظر هیدرباره نظر نیبنابرا.ردیبگ ادی یرا چند وقت يزیچ  دهیعق ياریگفت که ب

ـــان وال ـــتیبه نفع ن یبوده منتها معتقد بودند که از نظر عمل تیش ـــتدالل  اتیبه متون روا از آنها یلیو خ س هم اس
قائمنا  امیق یال تیمنّا أهل الب خرجیما خرج و الاســت :  که در آن آمده هیســجاد فهیصــح ۀمقدم هاز جمله ب کردندیم

ـــطلمته شینعیظلماً أو  دفعیأحدٌ ل ـــ یف ادهیز امهیو کان ق هیّالبل حقّاً الّا اص هر کس که قبل از  یعنی عتنا؛یمکروهنا و ش
 بود و نیشـــان ا دهیها عق نی. اشـــودیکار بدتر م ۀجیاســـت و نت رت شیبر ماها ب بتشیمصـــ کند امیظهور حضـــرت ق

سر روحان می: تجربه کردگفتندیم ست، کاله  شان به رود،یم تیبدتر ا  …و شودیم فیضع تیروحان مردم اعتقاد
داشــت. البته  يشــتریمعتقدان ب تیگفت: اصــل وال توانیم ن،یبودند. بنابرا تینوعاً قائل به وال کیاز نظر تئور ولی

ستدل ـــــ همان طور ۀطرح بحث حکومت به گون شروح و م از زمان  شتریب ریاخ يقرن ها نیـــــ در ا دیدانیکه م يم
سو ینراق مرحوم شد، که بعد د شانیا يو از  س هم ادامه دادند. گرانیشروع   تیمعتقد به وال ياریبا توجه به ادلّه، ب

ستند ول که فقط در امور  فرمودیهم م یاراک يآقا یوقت کیضرورت.  قیاز طر شتریبلکه ب ات،ینه به خاطر روا یه
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است. ما به نحو  ادیادلّه خاصه هم ز یمعتقدند ول تیاز باب ضرورت به وال شتریصادق است. پس ب مسئله نیا هیحسب
ندارد  یاست و لزوم هیقض یفهرست يها جنبه ها فقط نیمنتها ا م،یکرده بود يرا جمع آور يفهرست وار ادلّه ا یلیخ

شو يما رو صفحه  یۀبه همان قض شتریما ب يو اتکا میآن معطل ب به بعد دو  748ضرورت است. من در معلّقات عروه 
صل وال یکیکرده ام:  بحث را ذکر ست ول دیکه خمس با نیا يگریو د تیبحث ا شود. یبه د به هر حال در  داده ب

 اقامه شده که عبارت اند از: یلیدال تیبر مسئله وال اتیروا ریو غ اتیاز روا میآورده ا لیدل یس دوداًآن جا ح

لَل در لزوم امام عدل ج  تی) روا1  2زهرا(س) در کشف الغُمّه ج  حضرت ۀنهج البالغه، خطب 244بحار، حکمت  6عِ
 110ص 

 ل،یبخ ،یمرتشــ دینبا یکه وال شــودیاســت و از آن اســتفاده م تیاشــتراط اعلم ةنهج البالغه که دربار 131 ۀ) خطب2
 .خود سنّت را بداند یعنیجاهل و معطّل السنه باشد؛ 

 لیع اهللا أخذ …لوال دارند؛  دانســـته که با خدا يبه عهد يعلما را وفا يســـوم نهج البالغه که لزوم تصـــدّ ۀ) خطب3
 .است یصدوق که جزم مرسلۀ  ؛…العلماء 

 52، 48، 10 تیآن روا ریو نظ »یصفات القاض«باب هشتم  53و  50 تی) روا4

 باره دادند نیدر ا یحیتوض شاننوشته آن در هم امام که »… یاللهم ارحم خلفائ«) جلدِ هشتم مستدرك الوسائل: 5

 »نهیالمد الفقهاء حصون اإلسالم کحصن سور نیألن المؤمن«): 38ص  یکاف 1(ج  یبطائن تی) روا6

 مبارك: امّا الحوادث الواقعه عی) توق7

 عمر بن حنظله؛ مشهوره ۀ) مقبول8

 »اءیالعلماء ورثه األنب«)  34ص  یکاف 1قداح (ج  حی) صح9

ر نقل کرده »النّاس یالعلماء حکامٌ عل« تی) روا10  که مستدرك ازغُرَ

 »الملوك یالنّاس و العلماء حکامً عل یالملوك حکام عل« تی) روا11
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 العلماء يدیأ یاالمور و األحکام عل يمجار« ثی) حد12

ـــادق(ع) در تحف العقول ص 13 ـــبه  عیابن بز تی؛ روا 237) از امام ص مثل عبد مثلک او  میکان الق ان«در باب حس
ــند ا »فال بأس دیالحم ــبه ول تیروا نیکه س ــت در مورد حس ــبه در همان جاها هم  لیدل مییگویما م یخوب اس حس
 شودیم يجار

 ينه اقوا عتیانطباق با شـــر از نظر ياقوا یعنیاقوا؛  »هیاحقّ الناس بهذا االمر اقواهم عل«نهج البالغه  173 ۀ) در خطب14
 »و اعلمهم بامراهللا«و دنبالش دارد  زهیدر قدرت با سرن

سل در ست  118در ص  سیبن ق میکتاب  سنه فهیالخل کونی«آمده ا سوله اعلمهم بکتاب اهللا و  ضرت در » ر و خود ح
 ؛»العلم و الجسم یو زاده بسطهً ف« هیو به آ »تبّعی الحق احقّ أن یال يهدیاَفَمن « یۀبه آ کندیکتاب استدالل م نیهم

ن أمَّ قوماً و ف«: یبرق تی) روا15 ـــفاهه یامرهم ف زلیاعلم منه أوافقه لم  همیمَ المرام ص  هیدر غا ثیحد نیا رینظ »س
 هست. 298

 ».نیحافظ للدّ و اسهبالسیّ عالم … جهلیواإلمام عالم الج اول باب نادر در فضلِ امام دارد:  ی) در کاف16

 ینفســه و ف یو دعاهم ال فهیمن ضــرب الناس بســ«شــده  تیروا حی) جهاد العدو، به ســند صــح9/    2( تی) در روا17
 ؛357) ابواب مرسل، تحف العقول ص 1 / 36) تیآن است روا ریو نظ ».من هو اعلم منه فهو ضالّ متکلّف نیالمسلم

به  هیشــب ری: مددیگویاســت که م بن قاســم یســیع حهیصــح» جهاد العدو«عنوان  لیذ 251ص  دی) اختصــاص مف18
صًیبکند؛ صاحب الغنم  تفحص دیگوسفند چران است و صاحب گوسفند با مسلّم  تیّعن األعلم پس اصل اعلم تفحّ

 است

ـــرح اب 46) در احتجاج ج اول ص 19 ـــرت ام انیدر ب 210ص  3ج  دیالحد یاب یو در ش که چرا  نیا انیدر ب ریحض
 »االمور و اعلمکم بعواقب نیالد یأنا افقهکم ف«حکومت را قبول کرد، 

و  يمتهد دیکه با میکرد زمر اســـتفاده ةســـور 9 یۀآو  بقره ةســـور 248 یۀو آ ونسی ةســـور 35 یۀ) به عالوه از آ20
 گرانیاش فراتر از د یو بدن یکه توان علم یکســ که خودش راه را بلد اســت، در جامعه جلو باشــد، یکســ ،يمهتد
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 میابه بعد آورده 766ص  3مباحث را ما در معلقات عروه ج  نیواضــح. ا یعقل آمده که: بل االمر نیاســت افزون بر ا
ضافه بعض اند بهاست از آن چه تاکنون گفته يخالصه ا نیو ا میرا مطرح کرد تیراجع به اصل وال بحث  زهایچ یا

ضافه کردم.  ص نیدر ا تیمطرح است که چرا اهل ب زیسؤال ن کیکه از خودم ا اند نگفته حاًیرباب و در باب خمس 
شده موجب نیو ا دیها بده نیخمس را به ا ست؟ ااختالف  سان زیبحث ن نیا ست که ک  نیشان ا دهیکه عق یمطرح ا
شا تیـــــ اهل ب دندیدیم نهایکه چون ا میانبوده اند؟ آن جا ما گفته نیچن نیعمل ا بوده چرا در گونه نظر  نیا دیهم 

ـــ که از نظر تئور مصرف سهم سادات هم  یما حت دهیعق است و هم خمس به هیفق یّ، هم حکومت مال وليداشتند ـ
را مطرح نکرده اند همان طور که تعداد  هیفق تیبحث وال حاًیچرا صر است که نیسئوال ا یباشد، ول هیبه اذن فق دیبا

ــ تیروا کیکردند الاقل به طور عام در  نیدوازده امام را مع در  ای مردم بعد از امام دوازدهم ي: اگفتند یم یبه روش
ـــت ـــــــ به …اینظارت و  ایخالفت  يبه معنا هیفق يحکومت برا ،یهر امام بتیغ درباره  غمبریکه پ یهمان لغات اس

ــــ چرا به ا ریحضــرت ام بتوانم  دیقدر بحث درباره اش نشــود؟ در جواب شــا نیاند که اصــراحت نگفته نیفرمودند ـ
 که: نیا يمسئله را امضا کرد. برا نیا شودینم حاًیصر که دندیدیم تیاهل ب که مییبگو

 شد. یزمان مخف چنان چه خود امام بردیم نیو دشمن همه را از ب آمدیم شیفقها پ يبرا ی) خطرات1

 را ندارند. طی) اساساً همه افراد آن شرا2

ما  نکهیا ياست، برا یمبارزه منف نوع کیخودش  نیکنار باشد که ا هیبود که کالّ شخص فق نیا دهیعق کی ن،یبنابرا
ست م،یکنیم دییکار حکومت را تأ نیبا ا ست روحان م،یکنار ه بود که  نیا گرید دهی. عقشودیمان هم حفظ م تیقدا

 .يرازیش يرزایحدّ مبارزه، مثلِ داستان مرحوم م در یحدّ تذکّر، گاه نظارت باشد آن هم در

آن با وکالت و و تفاوت  هیحســب در امور تیبر جامعه اســت نه وال تیاســت که مراد از آن وال »تیوال«ســوم  دهیعق
ست. در وکالت، وک یلینظارت خ شن ا ست نظر آنها را م با موکالن در لیرو و  کندیو به آن عمل م ردیگیارتباط ا

سته تواندینم ش از چهار چوب خوا صلحت مول ت،ی. در والستیگونه ن نیا تیوال یول ود،آنها خارج ب در  هیعل یم
شد، لذا ا هیعل یولو مولّ شودیگرفته م نظر شته با صال از آن اطّالع ندا ضر در  بحث هم مطرح نیا شده که افراد حا

شورا، وک هستند پس  یّ. اگر ولکنندیچه م نهایدائماً بدانند ا دیهستند موکّالن با لیاگر وک ؟یولّ ایهستند  لیمجلس 
به  تیفرق دارد. منتها در حدود وال دیبا وکالت بدون ترد تیهر حال مفهوم وال داشــته باشــد به تیوال تواندیزن نم
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 یحت ای ه؟یثانو نیولو به عناو نیاقامه د ایاســت؟  هیاول نیو عناو یبه احکام اول نیاقامه د يوکالت برا نیا ایکه آ نیا
ض يالغا ستور خ تواندیحاکم م ای: آنیباالتر از ا یحت اذا ازدحم االهم و المهمّ؟ هیاز احکام اول یبع  ایبدهد؟ آ انتید

ستور الغا تواندیم س نیقراردادها را بدهد؟ ا طرفه عقود و کی يد ست و هر ک  یذوق فقه يرو یها در مقام بحث ا
ـــرع م نیاش ا دهیعق. مرحوم امام دهدیم يخود نظر را  ییقراردادها هیطرفه کل کیبه طور  تواندیبود که حاکم ش

استادمان  يکه برا یـ با همه احترام میریپذینم را نیما ا یکند. ول یدفعه ملغ کیکه با دولت ها و افراد منعقد کرده، 
ــ به هم زدن قراردادها، هم میقائل هست چنان  ستین دهیپسند یما دارد و هم از نظر شرع يابر ایدر کل دن يزیآبرو ر ـ

مان انتیچه خ به ه نیند ادر امانت و  ـــندیوجه نم چیها را  ّه ا میپس ـــتفاده نم نیو از ادل به میکنیرا اس هم زدن  و 
 ت،یوال دودرا دارد. در ح دهیعق نیا شــانیخوب ا یول م،یدانیدر امانت م انتیطرفه را هم خ کیقراردادها به طور 

 است. تیوال ةدیشان عق دهیهمه آن ها عق کیطور تئور در اصل آن اکثراً و به یهمه اختالف نظر دارند ول

 است؟  ییمبنا دیکه ذکر فرمود ییاختالف نظر شما با حضرت امام(ره) در مثال ها ای* آ

صل وال نه ستم، اما از ح تیمن هم به ا ضوع ۀشبه به آن معنا که منظور ،يصغرو ثیمعتقد ه شد، نه. در فقه  هیمو با
که در بحث اهمّ و مهمّ، حفظ جامعه  میدانیباالتر وجود دارد. م يِتحت کبرا یبا درجات مختلف ول یشبهات حکم

شرا ،است یّهم به وجود ول اهمّ است. حفظ جامعه سؤال ا ط،یالبته با همه  حفظ  ایاهمّ است  نیا ایاست که آ نیاما 
ست د ست د ایآ ن؟یقدا ست  نیبه ا نیقدا سته ا ست د نیا ایواب که در  نیبه خاطر ا میحاکم بگو اگر منِ ن؟یبه قدا

ص طیشرا ست یخا ! با دیریطرفه بگ کیرا  مردم! مال دیطرفه لغو کن کیدادها را  ! قراردی! تهمت بزندیکن انتیخ میه
 یجا هم با اشـــکال موضـــوع نی. در اخوردیهم لطمه م نیبلکه قداســـت د ماند،یپابرجا نم نه تنها حکومت ما نهایا

شکال حکمو  شودیکه به نفع ما تمام نم م،یمواجه عقود و ادله حفظ امانت و ردّ  احترام به ۀکه ادلّ نیاز باب ا یهم ا
شبه توان مقاومت در برابر یلیدل چیاست که ه يقو يحدّ به انتیخ  یعنی ؛یو هم موضوع یحکم ۀآن را ندارد. هم 

 . شودیو به نفع ما تمام نم ستین است که فقط اهمّ و مهمّ نیدر واقع، مهم ا

شتند ول هیفق تیوال کیتئور ثیاز علما از ح یلیکه خ دی* فرمود شکل م اجرا یرا قبول دا ستند،یکردن آن را م  دان
آن دســته از  یعنی ک؛یاشــکاالت چه بود؟ هم از جهت تئور نیکه حضــرت امام پاســخشــان به ا میبدان میخواســتیم

 دو قسمت چه بود؟ نیپاسخ حضرت امام به ا یلو هم از جهت عم دیکرد که به آن اشاره یاتیروا
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سمت اول را که روا  شند، در درس ها شان مطرح هیفق تیدر درس وال دیآینم ادمیبود من  اتیق که در  ییکرده با
سال  شتند مطرح نکردند. من از   میکردیم هیها را توج نیخودِ ما دائماً ا یبودم. ول شانیخدمت ا یشمس 1335قم دا

بود و  ياست مربوط به جنبه ها حیآن دسته هم که سندشان صح دارند، يضعف سند اتیروا نیاز ا یکه برخ نیبه ا
 یخیتار ۀها جنب نیو ا دیگویرا م یشرع فهیتعارض و تضاد ندارد؛ آن ادلّه، وظ دیاو نب دینبود است. بود و نبود با، با

ــ ــ جهیرا، در نت هیّقض : آقا! دیگویاز منکر جلو برود اما در عمل م یتوجه به ادلّه نه با دیبا ندیبیرا م يمنکر یاگر کس
 مینیاســـت انجام بده!  منتها در عمل بب یکار، کار خوب نی: امیینفر بگو کیکه به  نیمثل ا شـــود؛یکه نم نمیبیمن م

 .شوندینم که درس بخوانند اما همه که موفق کندی. معلم به همه شاگردان اصرار متواندینم

 نشیکه فرام داندیجا وجود دارد: اگر واقعاً خدا م نیاشکال در ا کیفقط  با اصل تضادّ ندارد. یخیتار يجنبه ها نیا
آن وقت دشــمن  د،یینگو يزیچ چی: هندیبگو یاســت که اگر به طور کل نیجوابش ا دهد؟یچرا دســتور م اثر ندارد،

و جنگ و  میتوانی: نمندیگویم يعده ا و میتوانی: م ندیگویم يعده ا هک نیهم یول برد،یم نیرا از ب نیکامالً د
که  نیمطرح است و آن ا يگریموضوع بحث د نیا ری. نظماندیم یاسمش باق نیالاقلّ از د شودیانجام م ییزهایگر

ـــتندیم غمبریاگر پ ـــرت عل تیوال دانس  در یکردند؟ بحث دیتأک  آنقدر بر  نیچرا ا رند،یپذی(ع) را مردم نمیحض
اطاعت  واریکه د نیا يبرا دســتور داد، شــودینم واریممکن، مثالً: به د ریبه غ فیاصــول فقه مطرح اســت درباره تکل

کار  نی(ع) ایدر مورد حضرت عل امبریاست. پس چرا پ که فرمان اطاعت نشود دستور دادن لغو ییو هر جا کندینم
 را کردند؟

ــته ا من ــش و ۀبحث را به گون نیدر آن جا ا» بر امامت يمقدمه ا«دارم به نامِ  ينوش ــخ آورده پرس گونه  نیام و اپاس
شد جامعه درگ یکیام که: جواب داده ضادّ يریاز عوامل ر ست. اگر همه دنبال اکثر تیّو اکثر تیّاقل و ت بروند  تیا

 دارد. یرا در پ نیاضمحالل د ن،یا

 یعموم یسخنران کیدان و زن دیاست. حضرت امام قبل از تبع هاهیبه لحاظ تفاوت روح هیّقض یخیتار يجنبه ها اما
ـــ انیکه آقا نیو اما ا«در قم فرمودند:  ـــ مرحوم حاج ةریبه س ـــک م میعبدالکر خیش ـــکوت را مقدّم  کنندیتمس و س

 بود، بلکه فرمودند: امیق» اش دهیعق«البته نگفتند: » بود. امیاش ق فهیوظ بودزنده  هم اآلن شانیبدانند که اگر ا دارند،یم
ـــ امیق» اش فهیوظ«  یعمل ۀجینت گفتیم یول بود، هیفق تیمعتقد به وال ينظر ثیاز ح خیبود، چون مرحوم حاج ش

 فشار آوردند. شانیهم به ا یلیندارد. خ
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سه ا یحاج آقا محمد روحان يآقا مرحوم ض بودم يبه من گفت: من به همراه پدرم در جل ش یبع شار  خیها به حاج  ف
ش ؟یکنینم امیکه چرا ق آوردندیم را  شانی. اشودیکه اوضاع بدتر م دانمیم رایز شود،ینم که فرمودیم خیو حاج 

شوم.«گفت:  که يکردند، به طور تیاذ یلیخ شما راحت ب ست   یاز بزرگان وقت یکیبعد » خدا مرا مرگ بدهد از د
 .دیحرف رنجان نیرا از ا خیگفت: زودتر و دل مرحوم ش» خدا مرا مرگ بدهد«گفت:  شانیا

ش يآقا  ریهفتم ت ۀبود و در حادث يصدر نهاوند ــــ که پدر هم مباحثه ما، مرحوم ياز علما ،يدریاهللا ح یّول خیحاج 
ـ برا دیشه رضا شاه مملکت را به  دیدانیکه آقا! م میگفت شانیو به ا میرفت خیحاج ش ينقل کرد که خدمت آقا میشد 

 دیخواهیم شــما ایاما آ دانم،یرا م نهایفرمود: بله، همه ا شــانیا د؟یکنینم يارچرا ک کند،یم کیدارد نزد تیّنصــران
شود؟ منظورش ا شتریکار ب نیکنم که ا يمن کار صبر کن نیب  دهیعق شانی. اافتدیب ریتأخ کار به نیا یکم میبوده که 

طور هم  نی. همبردیم نیاز ب یبه طور کلّ همقم را  ةحوز ۀچند تا طلب نیبکند، رضاشاه هم يبود که اگر کار نیاش ا
شرا ش انیدر جر یحت گونه بود و نیآن زمان ا طیبود.  طلبه  ینکرد، حت يکار چیه شانیا یبافق یمحمد تق خیحاج 

گفت: درس  فوراً کتاب را باز کرد و شانیرا گرفتند. ا یمحمد تق حیگفتند: آقا! حاج ش شانیبه ا یناراحت ها آمدند با
در کمال تواضــع  شــود،یپدر من م یهم که از اوتاد آن زمان بود و دائ یابوالقاســم قم خیآقا حاج شــو  دیرا بخوان

. رفتندیم خیو به منزل حاج ش کردندیهم خودشان جلوس نم ادیاع يبرا یحت شانی. ادیبگو خیگفتند: هر چه حاج ش
 .شودی: نه، مگفتیمرحوم امام م یول ود،ب نیا شاندهیعق ها نیکه ا نیغرض ا

 یامام آمد. هنگام دنیکه به د بود ییعلما نیجزء اول میحک يطور، از جمله در نجف آقا نیهم هم گریدر موارد د  
بود  ادیز یلیآن موقع در نجف خ میحک يبودند و قدرت آقا در آن جا شانیا انیاطراف ۀرفت که هم شانیا دیبه بازد

 دیو با بردیم نیرا از ب نیاســت، شــاه د نیا رانیفرمودند: آقا! اوضــاع ا معامام در همان ج یبعدها کم شــد. وقت یول
(ع) هم بدتر یحسن مجتب . امامشودیفرمودند که نه، نم میحک يخوب حرف زدند، آقا شانیا وقتی …کرد و يکار
ــورت اقدام یول دید هیها را در زمان معاو نیاز ا ــع بدتر م یبه آن ص ــدینکرد، چون وض ــن ش . امام گفتند: امام حس

 میحک ياز پانزده هزار نفر کشته شدند و حاضر به شهادت بودند. آقا شیخرداد ب در پانزده ینداشت ول دیمُر یمجتب
شما جلو  میحک يدر جواب آقا شانی. بعد امیندار یدانیطور مر نیشما بودند، ما ا دانیمُر نهایکه ا گفتند گفتند که 

 .میشویشما م دیمُر دانم،یو همه مُر نم د،یافتیب
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 میداشتن موقع تصم هیروح یول با شاه مبارز کرد. توانیمعتقد بودند که م شانیبود. ا یکه بحث، موضوع نیا غرض
س يریگ ست در آن موقع اریب ستور حکومت یمهم ا شد  ینظام که د که  خواهدیم یروحِ واقعاً مقاومِ اله کیداده 

 یبیمطمئن بوده به خودش آســـ شـــانی: ادیبگو ی! ممکن اســـت کســـدیزیها بر ابانیخ و به دی: مردم! اعتنا نکندیبگو
سد،ینم شب پ ندر آ یول ر شما را بگ خواهندیکه م آوردندیم غامیزمان هر  شب  شب، هنگام خوردن  کی .رندیام

 .میبمان جا نیا می: ما امشب آمده امیو گفت میشام خدمت امام رفت

! دیبرو تانی. زودتر به خانه هاستین هم يازین د،یبکن يدر مقابل آنها کار دیتوانیشما م ند،یایفرمود: اگر آنها ب شانیا
 .دندیرا خوردند و راحت خواب شیغذا آرام یلیخ شانیا میمن و دو ـ سه نفر از رفقا ماند یول

شب هر چه به من گفت: برو!  آن ینیخم يبود آقا ادیز یلیشب خطر خ کیگفت:  شان،یداماد ا ،یشهاب اشراق آقا
را شــروع کرد هنوز تمام نشــده، خوابش برد و من تا  یالکرســ هیخواندن آ شــانی. ادمیخواب شــانیا کیمن نرفتم نزد

شهاب! ب داریشب ب نماز يبرا شانیسحر ا و خوابم نبرد. وقت دمیصبح غلت گفتم: آقا! من  ؟يداریشد و گفت: آقا 
ــالً از ــانیترس خوابم نبرد. ا اص ــب چیهم گفت: در عوض، من ه ش  هاهیتفاوت روح نی. اامدهینخواب یراحت نیبه ا یش

 جهیاست، در نت دهینرس ش: وقتگفتندیم ریتأث از نظر یداشتند، ول دهیعق تیبه وال انیآقا شتریب کیاست، از نظر تئور
ــ يمرحوم آقا .میدهیم را از دســت تیو روحان میکنیضــرر م به  يخوانســار یمحمد تق دیداماد به من گفت: آقا س

ـــار ي: من به آقاگفتیمن حرف دارم. م ،يبروجرد يآقا شیپ میبرو ایب منزل ما آمد و گفت: من  گفتم: يخوانس
 يخوانسار يآقا ،يبروجرد يآقا خدمت می! رفتایگفت: باشد فقط شما همراه من ب شانی. ازنمیحرف نم یول میآیم

ـــانیبه ا  غیتبل ایدر دن میتوانیم میری! ما اگر خمس نفت را بگدیریبگ و الاقلّ خمسِ نفت را دیگفت: آقا! اقدام کن ش
سخن ا از اول يبروجرد ي. آقامیکن شد گفت: ما شانیحرف ا یگوش داد، وقت شانیتا آخر به  اول  ستمین لیتمام 

س شم. هم یک شم که حوزه را به هم زده با طلبه ها هم  يتقوا کار درس و نیکلمه را گفت و معتقد بود با ا کی نیبا
ضوع ده،یعق نی. ارودیم نیاز ب ست م یمو ضاوت کند. ب دیبا خیتار ند؟یگویبود. حاال کدام در ضو شترِیق  عادلّه مو
سند هیفق تیوال شا يضعف  ست  يتواتر معنو کیوع آن بتوان به مجم از دیدارند و   نهیبه عالوه درباره زم افت،ید

 است.کم تر بحث شده زیها ن تیروا نیصدور ا

ها را انسـان  تیروا نیاز ا یلیخ حکومت داشـتند و انیبا مدع يادیز يهایریکه ائمه(ع) درگ نی*سـوال:  با توجه به ا
ــود،یمواجه م »نیعالم به امر د«مانند  يریو با تعاب خواندیم یوقت ــاس م ش ــاره به ا یکه در واقع نوع کندیاحس  نیاش
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س یاناتیجر یحوادث و در جهت نف آن  میتوانیم ایآ م،یشیندیگونه ب نیامامت خود بودند. حال، اگر ا یکه مدع تا
 م؟یکن ریتفس يامروز يفقها ها را، که ظاهراً مراد از آنها خود امامان معصوم(ع) است، به تیروا

 مییکه بگو ستین یمانع چیه گونه افراد را طرد کنند، اما نیا خواستندیداشتند و م ینف ۀجنب ثیاحاد نیجواب: بله ا 
بات به اث به نف یهم جن بات دیو در د یدارد و هم جن با اگر یاث باشـــد  مان(ع)  ما عالم، اعلم «به لغت  دیمنظور، خود ا

شد، نیو مانند ا» بالکتاب صب«به لغت  دیبا بلکه ها نبا شد؛ برا» ن س ی: من محمد بن علدیمثال بگو يبا  امام ن،یبن الح
 يمجار«فقها اسـت، مانند:  ةمطلق که اسـاسـاً دربار اتیباقر هسـتم و خدا مرا به امامت نصـب کرده اسـت. امّا آن روا

: دیگویبن قاسم م یسیع ۀحیکرد. صح قیهم تطب فقهاآن را بر  توانیاست که م يابه گونه ایو  »العلماء يدیاألُمور ب
امور  یۀقض یاست، ول هیهر چند در خصوص امور حسب تیروا نیا» فالبأس دیمثلک أو مثل عبد الحم میّإذا کان الق«

قطع در خصوص فقها  به طور زین اتیاز روا یهمان ضرورت ها است. بعض زانیم کند،یفرق نم گریموارد د با هیبحس
ـــ و اگر  میندار ياست ـــ البته به سند و داللت آن کار بتیغ دورة به مربوط که »…اما الحوادث الواقعه«است، مثل: 

 .ستین یاثبات دیمانع از د ياینف ثیاحاد یبعض

شتند و دیآن تأک يرو يبروجرد يرا که آقا یمطلب نیام: ابارها در بحث فقه گفته من ض دا هم به  یفعل انیاز آقا یبع
ــانیتبع ا ــ ۀما به منزل اتیکه روا ندیگویمدام م ش ــت بر فقه عامّه، به ه يا هیحاش با  م،یرا قبول ندار نیوجه ما ا چیاس

در فقه داشـــتند قائل هســـتم، اما معتقدم:  یبیکه اســـتادم بودند و تبحّر عج نیا لیدل به شـــانیا يکه برا یهمه احترام
 ینبوده که وقت طور نیا ».نیاالمر نیبل امر ب ضیالجبرو ال تفو«مثل:  ینف دیدارد و هم د یاثبات دیما، هم د اتیروا
س سؤال یک سیم یاز امام(ع)  سخ تو را بگو ایبعد ب را بخوان هاوّل فقه عامّ: ندیبه او بگو د،یپر فقه  جهیکه در نت میتا پا

 شده باشد. جیعامّه هم ترو

اعلمهم  األمر و علی اقواهم« مالك نه، …هســتم نیکه؛ چون من چن ســتین» أنا«هم نوعاً به کلمه  یاثبات يدهاید نیا
 .دیآینم شیشبهه پ نیبه نظر من ا ن،یاست، بنابرا استیعلم به س زان،یاست. م» بکتاب اهللا
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شامل م راتیتعب نیاز ا ی: برخدی*سوال:  فرمود مراد خصوص امام معصوم  و اگر شودیمطلق است و فقها و ائمه را 
ستفاده م» انا«بود، از واژه  شکل جان صورت همان نی. در اشدیا سائل تق یم صری در که …و هیو م به فقها وجود  حت

 متصور است. زی: حکومت از آن من است، نگفتندیم حاًیائمه(ع)، چنانچه صر داشت، در خصوص خود

ـــتندیرا که همه م نیا  ـــتندی. خود خلفا هم مدانس . در کتاب بردندیکم تر به کار م را» أنا«. البته ائمه(ع) کلمه دانس
کلمه امام آن  م،ی: ما امام هستندیگویاست که در آن ائمه(ع) م آمده یاتیروا» االضطرار عند الحجه«در ابواب  یکاف

 البته ند،یای. خلفا قانع بودند که ائمه(ع) درصـــدد گرفتن حکومت بر نســـتین یبحث نیادر  زمان معلوم بوده اســـت و
صدد نبودند، به دل شانیا که چه  نیا يندارد، برا ياثر هیجهت، رفع تق نیکار ممکن نبود. پس در ا نیکه ا نیا لیدر

ــتند که ا همه دیبگو» أنا«و چه به لغت  دیبگو» اعلمهم«به لغت  ــت نه امثالِ  علم،دانس ــادق اس ــت، امام ص امام باقر اس
 .یقیمنصور دوان و دیهارون الرش فه،یابوحن

 اند؟کردهیاستفاده م »ریمش«مقام از عنوان  نیکه ائمه(ع) در ا شودیمعلوم م اتی*سوال:  با تأمل در روا

» بهذا الجالس کیعل« عبادت  مثال در يندارد؛ برا تیوجه موضــوع چیاســت که به ه ییدر وصــف ها ریعنوان مشــ 
ـــوع میدار نیقی ـــف جلوس موض العالم بنظام  نیبهذا العالم بالدّ کیعل«حکم ندارد. امّا در  در یو دخالت تیکه وص

 باشند. ریمش توانندیوجه نم چیدر حکم دارند، به ه ریتأثکه دخالت و  ینیعناو . وستیگونه ن نیا» األمّهَ

 دانستند؟ینفر م کیرا منحصر در  نیعناو نیآنها ا یعنی* سوال: 

»  اقوا و اعلم« شــودیائمه را شــامل م خودِ اتیروا نیالاَقلّ ا نکهیا يبرا ســت،یندارم. و منظور انحصــار ن یدر آن بحث 
الك حکومت اســت، البته مراد، اقوا و اعلمِ مطلق اقوا و اعلم مطلق هســتند و فقها اقوا و  تیاهل ب ؛یاســت، نه نســب مِ

 یقها اقوا و اعلم نســبو حال آن که ف دیگویمطلق را م ياعلم و اقوا اتی: روادگفته شــو ممکن اســت ،یاعلم نســب
أل: در روا  »فالبأس دیالحم أمّا مثلک و مثل عبد«امّا الحوادث الواقعه و مقبوله عمر بن حنظله و  يها تیهســـتند. امّا اوّ

 جا هم هست. نیا در ،هست هیکه در امور حسب یندارد. به عالوه، ضرورت انیحکم جر نیا

که در آن روز مطرح  يا ینید عالم یعنیزمان است؛  نیآن زمان نسبت به ا هیتفاوت مصداق فق گر،ی*سوال:  نکته د
بوده که در تمام حوزه  یعالم اســت و مراد، عالم جامع یفقه احکام ةاســت که امروز تنها در حوز یهیاز فق ریبود، غ

 ؟ستیباره چ نیدر ا شماداشته باشد. نظر  تبحر ینیمعرفت د يها
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ــت، چون عبارتِ  نیحق هم هم  ــت که »کتاب اهللا«منظور از  در نهج البالغه آمده و» اعلمهم بکتاب اهللا«اس ، قرآن اس
مستقالً کار ندارد،  یو آخرت در بردارد. قرآن به علم ایدن یزندگ و دستور العمل تیرا به عنوان کتاب هدا زیهمه چ

سائل شده ول یعلم البته در قرآن م ستفاده، نه هدف. قرآن کتاب هدا يبرا یهم مطرح  ست، هدا تیا  یعنی هم تیا
البته ما  .باشدیم یهم فلسف يقدر یفقه مسائل شتریاست و ب لیو آخرت دخ ایکه در سعادت بشر در دن یطرح مسائل
ــ عل یول ه،یباشد و هم فق لسوفیهم ف دیبا هی. فقمیدار ازیبه فلسفه ن ــ چ لحا يّا یـ دخالت  یزندگ ۀکه در برنام يزیـ

باشـد،  لسـوفیمنتها اگر ف کند،یمکلفان را مشـخص م فینباشـد، وظا باشـد چه لسـوفیچه ف ه،یدارد، فقه اسـت. فق
فقه اصل  دارد اما یهم اطّالعات یکل نظام هست ةدربار لسوفیچون ف فهمد،یم يرا هم تا حدود دستورها نیمالك ا

فقهش مقدم  یاســت ول لســوفیو ف هیفق يگریدو  اش بهتر باشــدفلســفه یهم باشــد ول هیفق ،یلســوفیف گراســت، لذا ا
 .میدانیرا اعلم م یاست، ما دوم

سو سفانه فقه، امروزه در حوزه به گونه اا*  جامعه نقش دارد در بر  کی ةآن چه را که در ادار ۀکه هم ستین يل: متأ
 ست؟ینظر شما چ ردیبگ

 يبروجرد يامثال آقا دییگویم لیدل اند. به چهبلد بوده زیرا ن تیریفقها مد شتری. بدییفرما یکه شما م ستیطور ن نیا 
ــته و در دورانآگاه نبوده تیریبه مد ــ ي: آقامیگفتیما هم م ،یجوان اند؟ در گذش  يآقا ایو  ياحمد خوانســار دیآس
 نظام بتواند نیهم در آن نظام و هم در ا یکه کســ نیباالتر از ا یاســتی. نه، اتفاقاً چه ســســتندین بلد تیریمد یگانیگلپا
(ع) بتواند در یامام حسن مجتب که نی. اخواهدیحساب شده م استیس کیخودش  نیخودش را حفظ بکند. ا ۀوجه

  مهم است. یلیخودش خ نیادو نظام بماند 

 ؟یو اکتساب یاست، نه آموزش یشخص ات،ی* سول: خصوص

ـــ يمن کار  ـــ رند،یگیم ادیمطالب را افراد در هنگام درس  یبه آن ندارم. بعض  فهمند،یمطالب را با مطالعه م یبعض
شگاه ها یتیریدرس مد دی. بدانکندینم یفرق که  ییاست. علما یسطح یلیخ ست،یکامل ن خوانندیم که اآلن در دان

س ست که م نیهم ا لشیموفق ترند، دل یلیآنها خ ازدقت کنند،  (ع)تیاهل ب ةریدر کتابها و   افراد را به دور توانندیا
 مهم است.  یلیخود خ ن،یخود جمع کنند بدون قدرت در جامعه مطاع باشند. ا
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صحبت بر هیفق تیکه ادلّه وال دیفرمود شما ضرورت است.   میاست که ما اگر بخواه نیسر ا عمده اش همان بحث 
 د؟یکنیچگونه استدالل م میشو یموارد جزئ وارد و … مییایتر ب نییپا یاز آن مرحله کل يمقدار کی

ضرورت ب  سئله نم لِیآن را تنها دل یکردم، ول هیتر تک شیمن به   یمعتبر فقه اتیروا یقرآن و برخ اتیاز آ دانم،یم
 استدالل کرد. هیفق تیبه وال توانیم زین

ــوال: به فرضِ پذ ــروع رشی*س ــرورت  ایحاال  ه،یفق تیوال تیمش ــما  یجزئ يبحث ها آن اتیبه روا ایبه ض تر را ش
ضرورت؟ برا ایعقال  يبنا ات،یبا اطالق روا ایآ د؟یحلّ بکن دیخواهیچگونه م  تیمثال در بحث وال يبا همان بحث 

 مشمول آن؟ ایاست  قانونما فوق  ه،یفق یِّول ایآ يو قانون مدار هیفق

ها مختلف است  دگاهیباره د نیا که در شودیمطرح م تیثابت شد، موضوع درجات وال تیکه اصل وال نیبعد از ا 
ــد،  ییگفت: در جاها دیاجمال با به یول ســتیجا فرصــت پرداختن به آنها ن نیو در ا که بحث اهمّ و مهمّ مطرح باش

شخ فوق قانون تواندیم هیفق شاورهم فیکار بکند، اما ت ست. (و شورت ا ضوع  نیاألمر) ا یص اهمّ و مهمّ حتماً با م مو
س ست. پ اریب شعاع  زیو قراردادها و همه چ عقود تواندیم هیفق یِّ: ولدیفرمای: مرحوم امام ممیگفت شتریمهم ا را تحت 

شرعه و آ شرعه،مت رهیس ه،ی. ما از ادلّه فقهمیزنینم یحرف نیما هرگز چن یخود قرار دهد، ول  اتیو روا اتیارتکاز مت
 زیقتل نفس را تجو حکومتش يابقا يبرا هیکه فق دیدهیاحتمال م چیمثال شما ه يبرا م؛یفهمیرا م تیوال نیحدود ا
ــائل هم یلیکند؟ خ ــت؛ مثالً به فق نیاز مس ــرب خمر بده! در  تیّفتوا به حل یبمان یخواهیم : اگرندیبگو هیطور اس ش

 بماند. یحکومت باق برود تا نیاز ب نید دیصورت با نیا

ــوال: ا ــلب ةمحدود نی* س ــت. اگر ما حکومت را تدب یس ــئله اس  یرا مدبّر اجتماع تلق هیفق یِّو ول میاجتماع بدان ریمس
ضـرورت و  یۀبا نظر میتوانیها چگونه م يگذار اسـتیسـ ها و ینیب شیاز به وجود آمدن ضـرورت ها، پ شیپ م،یکن

 م؟یاست بر جامعه، اثبات کن یتصرّف تاًیرا، که نها یحق نیحصبه چن

مشــمول اهم و مهم خواهد بود. در  شــد، گرید يها يمثل رهبر یوقت تی. والشــودیاثبات م تیبا آن ادلّه اصــل وال 
نه بر اساس مصلحت، اما در  راند،یاساس قانون و آرا حکم م بر کایجمهور آمر سیگونه است؛ مثالً رئ نیا ایتمام دن

 بدون حق وتو امکان ندارد. حکومت، ست،ین يچاره ا حال حق وتو دارد. نیع

 در حد ضرورت است. نی* ا
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 .نیقوان یینارسا یعنی. اصالً استفاده از ضرورت، مییگو یما هم در حدّ ضرورت را م 

 ست؟ین یتیوال یعنی ،ییاز نارسا رینباشد، در غ یمشکل چی* سوال: اگر ه

 ست؟یامام چ يوجود ۀ. پس فلسفخواهدیاجرا م ت،یریبر اجرا است. مد تیوال 

صل اشودیگفته م تی* در بحث وال س نی: ا ست که ک س یا ست که  تیوال ندارد و تیوال یبر ک تنها از آنِ خدا ا
دو  ن،یدارد. بنابرا تیمسلّم است که انسان بر خود، وال گر،ید يعطا کرده است. از سو هانیهمو آن را به امامان و فق

 خدا. تیوال يگریدو  بر خودش، که همان سلطه است خصش تیوال یکیاست:  بر انسان متصور تیوال

اوســت  تیّاعالم حر قتیدر حق نیا یعنی ؛يتو آزاد ندیبگو خواهندیمتحد باشــد. م هیعل یو مولّ یّمعنا ندارد که ول 
 .تینه وال

 نه؟ ایبگذارم  يگرید اریرا در اخت تمیحر نیا توانمیمن م ای* سوال: آ

خدا واگذاشــته اســت، منتها آن  بلکه دیاوا نداشــته يگریرا به د اریاخت نیشــما ا م،ییگوینم هیفق تیوال هیما در نظر 
 .شودیمربوط م یاجتماع ۀرا که به جنب يمقدار

ـــان والندیگو یجا م نی* ا به ائمه(ع) بعد در  يتا حدود اداره جامعه يرا برا تیدارد آن وال تی: چون خدا بر انس
ام خداوند آن را را که من داشته یتیکنم که همان مقدار وال را عرض نیا خواهمیبه فقها داده است. م يحدود کی

شته يگرید اریدر اخت ست بنابرا گذا سبت به خودم دارم م یتیمقدار وال ایآ ن،یا  يگرید اریدر اخت توانمیرا که من ن
ــت و به  حد ينه؟ و در جامعه ا ایبگذارم  ــد اجتماع يکه خود بالغ اس ــ یاز رش ــاد  تواندیکه م دهیرس ــالح و فس ص

   ر؟یخ ای میدرست کن تیبر اساس وکالت و نه وال ت،یحاکم يبرا ییمبنا میتوانیم ایبدهد آ صیرا تشخ شیخو

حرف اشــتباه اســت، چون  نی. اســتین به خداوند يازین گرید فهمدیخودش م ی: جامعه وقتدییبگو دیخواهیم یعنی 
ال: مهم تر که در  ستیبودند؛ مثل حزب کمون ریگسخت یلیبودند که خ یکارها را کردند احزاب نیکه ا یاحزاب نیاوّ

سالها ز  قیدق يهابازرس نیبه رغم ا یول کردندیم یمراحل باالتر را ط جیحزب به تدر يرؤسا قیدق نظر ریآن افراد 
  .بردندیم نیجامعه را از ب گرفتند،یقدرت را م یوقت
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که از  ت،ینشــدن. در مســئله وال و هوســها الیام میتســل ،يگریآگاه بودن به مصــالح و د ،یکیپس دو مطلب هســت: 
 نه فقط عالم بودن. هر دو موضوع مدِّنظر است، شود،یطرف خداوند عطا م

 دفعه عالم بشوند. کیاوّلِ بلوغ،  هست. به عالوه مگر امکان دارد همه انسان ها از یبشر دو پا هست خطرِ هوا پرست تا
در  یســخنران کینوشــته. در  شیاز کتاب ها یدر بعضــ راًیاخ ییاســت که آقا یمطلب ،یحضــرت عال ۀگفت نیا رینظ

 يگرید غمبریمعنا که پ نیاست، اما نه به ا امبرانیخاتم پ درست است که غمبریپ«: شودیکه گفته م نیاصفهان گفتم: ا
 حرف چند اشـــکال دارد: نیا ،»فهمدیچون بشـــر با عقل خودش م م،یخواهینم غمبریپ معنا که نیبلکه به ا د،یآینم

 هم هست. زهایچ گریو د الیام ستیکه موضوع فقط علم ن نیاول هم

لمدوم  نیپس ا داند،یمصــالح را نم و شــودیشــبه که آگاه نم کیاســت. کودك بالفاصــله پس از بلوغِ  هی: مســئله عِ
عل وال یو به چه کســـ يخود با چه ضـــابطه ا یناآگاه لیرا به دل تیوال وقت در جامعه ،  چیه یاله تیبدهد؟ لذا جَ
ـــت. امکان ندارد زم تیزمان(عج) باز جعل وال مامبعد از ا رود،ینم نیرجعت از ب ةدر دور یحت  یّبدون ول نیهس

 بماند.

ممکن است بشر کامالً کنترل شود  حکومت گرید يدر شکل ها الیکه ام مییبگو میتوانیها م تی* ما به حساب واقع
 و گرفتار هوس نشود؟

 همواره گرفتار هوس است. موجود دو پا اگر انسان است، نیکند. ا دایمشکل نجات پ نیبشر امکان ندارد از ا 

 معصوم چه طور؟ ری. نسبت به غمیندار ی*سوال:  در معصوم بحث کامالً درست است و در معصوم ما حرف

واضح  نکهیمعرفت که در فقها هست. ا است. باألخره عدالت و یاست. عملش هم نسب یکه علمش نسب يهمان طور 
شما بخواه یعنیست؛ ا بقال ها؟ همان طور که  نیاز ب ای دیکنیعلما انتخاب م نیاز ب د،یکن سالم تر را انتخاب دیاگر 

 است. یجهت نسب نیهم از ا است، اصلح یاقوا نسب

  افقه؟ رغی اصلحِ…خودش بکند  لیرا وک ی* سوال: چنانچه جامعه، اصلح

 است. اجیبه کتاب اهللا احت مییگوی. ما مستیعالم به کتاب اهللا ن نیا ،دیق بدون

 همان افقه باشد؟ دی* سوال: حتما با
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 اگر افقه است، بله. 

 درست کرد؟ شودیبا وکالت هم م ایالزم است  تیحتماً وال ایکه آ میرا بگو نیا خواهمی* سوال: من م

مانند  ست،ین ياعتبار زهایچ یبرخ یاست، ول يتمام عقال، در امور اعتبار ةدیاست. وکالت، به عق نیهم تیاصالً وال 
عمال وال یول است ياعتبار ت،ی. مفهوم والزیموضوع جنگ و گر  .ستین ياعتبار تیاِ

 کار را بکند.؟ نیتواند ا یهم م لی* وک

شامل نم نیادلّه وکالت ا  شته که شیهم در کتاب ها یهیفق چی. هشودیجا را  ست.  لیوک ه،یفق ننو در اعالم جنگ ا
و  ختهیصدر است که وکالت را با اجاره با هم آم دیمرحوم شه از اشتباهات یکی نیاست و ا يوکالت در امور اعتبار

 .ستین شیجا هیّاول که در مباحات دیگویم

 الیمسـائل باألخره اشـتباهات و ام نیا ۀما اجاره هسـت. به عالوه، در همحرف ها ندارد، ا نیبه ا یاصـالً ربط وکالت،
ست، با س دیه شد که ا یک صلح با شد که اقوا و ا صالً اخواهدیم تیاعمال وال هم نیبا صداق وکالت  نی. ا مورد، م

 که یاقداماتش قرار دهد در صورت انیموکالن خود را در جر دیبا لیوک ت،بودن، در وکال ي. گذشته از اعتبارستین
 از مسائل پخش و افشا شود یلیخ دهدیاجازه نم استیس

ـــاحبه به افکار هولناك ا نیخواندن ا با ـــفت پ نیمص ـــربار و زالو ص ـــر س  گفتیم سیدر پار ینیخم. میبریم یقش
خود را شـــروع  یطلبگ یقصـــد حکومت کردن ندارند و من به محض ورود به کشـــور به قم رفته و زندگ ونیروحان

سالم  نیو مسلم  امبریاموال مردم و منابع کشور را حق خود میدانند و همچون پ  خیگرسنگان تار نیا. کنمیم صدر ا
حقوق  تیانتظار رعا ،ییافکار هولناك قرون وسطا نیبا داشتن چن واناتیح نیاند. از اغارت و کشتن آمده يفقط برا

وضد همه   تیضد زن، ضد بشر  و ضد انسان و انسان نهایک و نا ممکن   است، امضح يامر  یبشر و عدالت اجتماع
  ..ساله دارد 1400است که  قدمت   ينوع نگاه به مردم و جامعه متعلق به لجنزار نیافکار وا نیمظاهر تمدن هستند، ا
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 در تاریخ ایرانو کشتار  اتیجنا

شاهد  شهیتا امروز ما هم ،یرانیدولت ا نیاول لیو تشک یو از زمان کورش هخامنش رانیساله ا 2500 خیدر تار 
اند و با سرکوب و مردم  حاکم بوده نیبر جان و مال ا یکه چند صباح میبود یتکارانیظهور  شاهان و مستبدان و جنا

از  یبدست مردم عاص ایو  شدیسرنگون م گرید يستبدم لهیبوس ایو استبداد مطلق حکومت کرده و در آخر  تیجنا
ـــ ـــبع نیو بد يتکاریجنا نیبد یقرن هرگز حکومت 25 نیا یدر ط د،یگردیه روزگار محو محنص  نگونهیو ا  تیس

 است .ندارند. و در کشور ما سابقه نداشته ادیب رانیرا، مردم ا زیخونر

شاه در شدند و در زمان حکومت جنا شاهنیمظفرالد  یدوران پاد شته  ست حکومت ک  چون يتکاریتنها دو نفر به د
به  یحاکم چیه رانیا خیاز تار يادوره چیدر ه کند،یآقا محمد خان تعداد کشته شدگان از هشت هزار نفر تجاوز نم

 است.را قتل عام ننموده مردمو  نکرده انتیخ رانیبه مردم ا ونیاندازه حکومت روحان

ــ کی ینیخم ــتفاده از نا آگاه تکاریجنا کیو  ادیش ــوء اس ــات  يریمردم و با بهره گ یبزرگ بود. او با س ــاس از احس
ـــتبداد حکومت پهلو ینا اگاه و جوانان يهاآنان، توده یمذهب ـــتوه آمده يرا که از اس قرار داد و  چهیبودند، بازبه س

 انیعیشــ يکه برا "امام". او با ســو اســتفاده از  واژه ختاز خون  مســتحکم ســا ییایمنفورش را در در میرژ يهاهیپا
ـــ يکننده یتداع را به  یبیمردم فر بیترت نیبود، تالش کرد تا خود را مبرا از خطا جا زند و بد عهیقداســـت امامان ش

س سات پاك ب سا ستفاده از اح سوء ا ساند. او با  شت خو رانیبا او ا کردندیاز مردم که فکر م ياریاوج خود بر  اهدبه
س ینیگرفت. خم يشد، آنان را به باز شان م يابه قدرت چهر ه دنیقبل از ر س دادیمتفاوت را به مردم ن به  دنیو با ر

 .دیتدارك د رانیمردم ا يبرا يگریبعد از د یکیرا  یبزرگ يتهایقدرت ماسک از چهره برداشت و جنا

ــاحبه ها سیدر پار ینیخم ــت افکار عموم يو در مص ــان بدیرا بفر رانیجهان و مردم ا یمختلف، توانس  یو چهره انس
صلح، را به نما سالها در خفقان و ز یاش آزادي و رفاه مردمش بود. مردمبگذارد که دغدغه شیم شار ظلم و  ریکه  ف

همه قول  ینیخم ،یاما بعد از سقوط نظام سلطنت دند،یدگفتارش گر فتهیکالم وشبودند، محسور ستهیز نیمستبد ریتحق
ــت و به تدر يرا به کنار شیو قرارها ــرکوب جیگذاش ــتار و س ــدها و هزاران بار  رانیمردم ا در اعدام کردن، کش ص

جنگ با عراق و با شــعار صــدور انقالب، صــدها هزار  يســاز نهیرفتار کرد. او با زم یاز حکومت ســلطنت تررحمانهیب
 کایجنگ به کشتن داد. با شعار مرگ بر آمر يهادر جبهه ایفرستاد و  نیم يدانهایم يرا بر رو یرانیا نوجوانجوان و 
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س گریدر لبنان و د سمیترور تیو هدا سینقاط جهان، تنش  سطح ب رانیا يرا از مرزها یا سترش داد و  یالملل نیبه  گ
ـــت. با گروگانگ یرانیو ا رانیا يانزوا ـــفارت آمر دانکارمن يریرا موجب گش پا  ریرا ز یالمللنیب نیتمام قوان کایس

ـــت و آنها را باز ـــیخود قرار داد. با موج اعدام بازماندگان حکومت پ کیدئولوژیقدرت و اهداف ا چهیگذاش  ن،یش
سرکوب اقل شروع و با  کشتارها  نیسپاه پاسداران ا سیو با تأس رانیدر گوشه کنار ا یو مل یمذهب يها تیکشتار را 

شعار  شتریب چهرا هر سر ای يروسر ایدر نقاط مختلف کشور گسترش داد. با  سرکوب زنان ا يتو  و  پرداخت رانیبه 
 رانیا انیبه قلع و قمع دانشــجو یمنتقد را بســت، کارگران را ســرکوب نمود و با شــعار انقالب فرهنگ يهاوزنامهر

 پرداخت.

سازمانها يبا دستگر ینیخم يبدستور و به رهبر میرژ نیا و  پرداخت یاسیس يو اعدام هواداران و اعضاء گروهها و 
و  دیرا به اطاعت و تقل رانیمخالف را سرکوب و مردم ا شهیهرگونه اند ه،یفق تیاز وال يرویبعد از مرگ او با شعار پ

 فراخواند. شیخو یعیبر تفکر ش یمبتن یاسالم يکتاتوریاز حکومت د "گله وار"يرویپ

ــ اش،یاســالم میو رژ ینیکار آمدن خم يبعد از رو یزمان کوتاه ــ اســتیاعتماد مردم به س ــیو مبارزه س در ابعاد  یاس
ــترده ضــربه خورد، م ــور آواره جنگ لونهایگس ــدند، ده ها و ده ها هزار نفر از مخالف ینفر در داخل کش  نیو معلول ش

شدند. در چند دهه  یاسیس انیو زندان یاسیس خاك کشور  زین یرانیا ونیلیپنج  تا هفت  م نیب گذشتهکشته و اعدام 
 دیو تبع یآوراگدر طیشــرا نیبناچار در بدتر ياریشــدند و بســ دهیها از هم پاشــاز خانواده ياریرا ترك کردند، بســ

 .گذرانندیم  یزندگ

سان يفرهنگها میرژ نیآورد. ا مردم ما به همراه يرا برا یانیپا یزجر ب دشیداران پل راثیو م میبا رژ ینیخم  یضد ان
و از  دنیکشــ بیبه صــل اورد،یچشــم در م کند؛یرا زنده کرده اســت؛ دســت و پا قطع م یمربوط به ماقبل قرون وســط

و عزا و تنفر را  یو تباه یاهیکالم مرگ و س کیزند و در یسنگسار را دامن م شمارد،یپرتاب کردن را مجاز م يبلند
روزانه  یاز زندگ ریجداناپذ یرا به بخشــ یتیو چند شــخصــ یو دوگانگ یو دوروئ ایفرهنگ ر میرژ نی. اکندیم غیتبل

آن دروغ و  ياســت و بجارا کشــته گریکدیانســانها به  یبقاء تبدبل کرده اســت. محبت و عشــق و دوســت يمردم برا
  را گسترش داده است. يو رشوه خوار يباز قیو رف یو چاپلوس يردارکالهب
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خود را از  تیکرده که هو لیو سرگردان تبد رانیح یانیاست و آنها را به آدمو اعتقاد انسانها را لگد مال کرده مانیا
 اند.چه زنده يبرا دانندینم ياریو بس کنندیم یاند، احساس پوچدست داده

زنان و  یفحشــا و تن فروشــ نکیکشــاندند که ایی را گســترش دادند کار را به جا ادیو فقر و فحشــا و اعت یخودکشــ
نرخ مرگ  نیباالتر رانیکه ا یاست. در حالزبانزد خاص و عام گشته هیهمسا يدر کشورها یرانیدختران و کودکان ا

 اردیلیم اردهایلیم میرژ نی... او  شودیبر سرشان خراب م یرانیا انکودک يهاسقف مدرسهها را دارد ودر جاده ریو م
 .دهدیسوق م گرید یو کشور را به لبه پرتگاه جنگ کندیم یو اهداف اتم ساتیدالر خرج تاس

ستند افراد و جر یو تباه کیسرد و تار يسالها نیا در سازمانها و  انهایو مرگ اما، بودند و ه و گروهها و احزاب و 
ــانه ــع یهائرس ــته و تالش م نیدر حفظ ا یکه باز هم س را بزك  مشیو رژ ینیخم تکاریتا چهره جنا کنندینظام داش

ــازند  یکنند و هربار به زبان ــ نیر دل اد کهبرآنند تا مردم را قانع س ــالح طلب"و  میمال یقلب ،یحکومت وحش ! "اص
 نیبار جهان بهشت بر گرید افتد،یکه اگر قدرت به دست اصالح طلبان ب زنندیتوهم را دامن م نیخانه کرده است و ا

شد! ا  دانرا نا رانیتمام مردم ا یشرمیبا دروغ و وقاحت و با ب ران،یچه در خارج و چه در داخل ا اناتیجر نیخواهد 
  . دانندیو کم حافظه م

کارخانه و مدرســه و  ایدر کوچه و بازار و در پارکها و دانشــگاهها  رانیمقاومت مردم ا ینیپس از مرگ خم ســالها
ابله زنان و جوانان با انواع مق ژهیو بو یدر مقابله با  اراذل و اوباش حکومت یخصـــوصـــ يو شـــرکت ها مارســـتانهایب

خواست که بر یتیشده است. واقع دهیباخته و پوس نگر ینیمتعفن خم شهیاند که دهدیسرکوبگرانه نشان م يهاطرح
ـــروع مردم ا ـــان یزندگ کیاز  يو برخوردار یعدالت اجتماع ،يبرابر ،يبه آزاد لین يبرا رانیو حق مش و  یانس

  دارد. دیحکومت قانون، تأک
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 از انقالب  شیپ يقتل ها

ـــ يبرا ینیاهللا خم تیآ ـــت دشیبه اهداف پل دنیرس نبود،  گردانیرو یتیجنا چیبه قدرت از ه یابیو دس
قتل ها، کشــتن  نیاز ا یکی کردند،یم ســتیرا ســر به ن یاو هر مخالف يگوش بفرمانش با اشــاره يهاعوامل و رجاله

س یمخالف یروحان شمس آباد دیبا نام  سن  س يابوالح ست  شم يمهد دیبود که به د  دانیاز مر  گریو چند تن د یها
 اطراف اصفهان صورت گرفت.   يابانهایدر ب ینیخم اهللا تیآ

 

 يبادآابوالحسن شمس  دیساهللا حاج تآی
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  در دادگاه یهاشم يمهد دیس

  

ـــمس آباد تیآ ـــد ،بود رانیدر ا ییاهللا خو تیآ ندهیکه خود نما ياهللا ش  نیدر ا ینیعوامل خم يها تیاز  فعال دایش
ستان جلوگ صفهان، مردم را به  طرفدار کردیم يریا ستان ا صوال آخوند کردیدعوت م یاز خوئ يوچون در ا  يو ا

سط خم یسنت ساواک ینیو مخالف دخالت در حکومت بود تو شت و عواملش او را به طرز فج نبود یبه   یعیمتهم گ
کشته شدن  گیچگونسازمان درباره  نیدر گزارش ا ،یقانون یبه قتل رساندند. پس از کشف جسد و انتقال به پزشک

 است:او آمده
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سن که کبود يجسد متعلق بمرد«  سال   يسر و کبود يطرف راست و جلو یرفتگو پوست ياست در حدود هفتاد 
ـــت يباال يپلکها ـــم و پوس ـــکم که نت ینیب يرو یرفتگهر دو چش  جهیو نقاط فرورفته قرمزرنگ در طرف چپ ش

ضمنا کره ست.  شهود ا سخت م سم  شم يهابرخورد ج سته و روچ شمها ن يها برج  یخونمردگ زیر قاطملتحمه چ
ش سها نی) وجود دارد و زبان از بی(تپ شن رو یدندان يقو شده و ذرات خاك و  . شودیم دهیلبها و زبان د يخارج 

سف ست.  همیشده و در جلو گردن دو گره رو دهیچیمحکم پ کدوری یدرنگیبدور گردن پارچه نرم  شده ا به آن زده 
سد سمت صورت ج شد يصورت که در باال یتمام وآنچه از گردن  یعنیاز گردن  یو ق مذکور ي هپارچه گره زده 

شب دهیچیپارچه پ يگردن در باالو در طرف راست و جلو باشدیقرار دارد کبود م  يجا هیشده بدور گردن دو خراش 
ست. آثار شهود ا سموم يفرورفتن ناخن م شهود ن تیاز م سد م ست يکبود جادیو ا ستیدر ج و خراش  یرفتگو پو

ش جادیا ياریشدورتادور گردن  سانت یبیمذکور نامنظم و بطور تقر ارینموده که عرض  ضر  متریدر حدود دو  و مخت
پوست سر  یکالبدشکاف در مذکور مشهود است. اریش يرو يکرده و آثار کبود جادیپوست گردن ا يرو یفرورفتگ

در طرف راســت و جلو ســر مشــهود و در ضــخامت عضــله  یو داخل نســج یرپوســتیز عیوســ یباز شــد. خونمردگ
 وجود دارد. یطرف راست سر خونمردگ یجگاهیگ

ستخوانها در ستگ يا شک سج ز ستیموجود ن یسقف جمجمه آثار  سر متورم و پرخون م يجلو ریو ن ست  شدیپو . با
ستخوانها سج مغز دهیسقف جمجمه بر يا شد. ن شته  کامال محتقن  زین يضمنا عروق مغزکامال متورم بود و  يو بردا

شکستگ زیجمجمه ن اعدهق يو در استخوانها ستیموجود ن يمغز يزیو خونر يمغز بیآس ی. ولباشدیم  دهید یآثار 
ست جلو گردن در ناحشودینم ضخامت پو شد. در  سپس جلو گردن باز  س جادیا اریش هی.  ستن پارچه  لهیشده بو ب

ــار خونمردگ ـــالت طرف یمــذکور آث  زیدو طرف گردن ن یگردن و در اطراف غالف عروق یموجود و در عض
 يهاعضالت اطراف مهره يرو يدر عقب حنجره و مر یعنیجلو گردن  یوجود دارد. و در قسمت عمق یخونمردگ

ـــتخوان الم یخونمردگ زین یگردن ـــاخ بزرگ اس ـــمنا ش واقع در جلو گردن در طرف چپ دچار  یوجود دارد، ض
الذکر علت . با توجه به مشهودات فوقدهدیو تورم نشان م یخونمردگ زیاطراف حنجره ن ینسج عضالن و یشکستگ

و جواز دفن بنام  نییو عوارض حاصــل از آن تع یفشــار پارچه بر عروق و اعضــاب گردن ثردر ا یمرگ نامبرده خفگ
 »مراتب متعاقبا اعالم خواهد شد. جهیارسال گردد که پس از وصول نت یفوق بقرار اعالم قانون
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فریضـه صـبح از خانه  يادا يکه برا یهنگام الثانی-بود که صـبحدم چهارشـنبه هفتم ربیع  نیکشـته شـدنش چن نحوه
از  یکیپل  رزی درچه شهر راه در را اش را خفه و جنازه يراه و انهیربوده شد و در م نیبه دست مخالف شد،یخارج م

 هاي. انبوه مردم به صورت دستهدیو خبر به شهر رس نداز طلوع آفتاب رهگذران متوجه شد شیرودها پنهان کردند. پ
شهر آوردند کریعزادار به محل وقوع فاجعه حرکت کردند و پ سر دوش به   نیا یکه ط ،پاکش را با کمال احترام بر 

  .دیساعت به طول انجام 6 ،يلومتریک 17 ریمس

  

  
  اعدام شد 1366سپاه که در  هیاول ياز اعضا یکی ،یهاشم يدمهدیس

  

 یاسیقتل س ای یعیمرگ طب ،ینیخم یمصطف

صطفیس   سحرگاه  ینیخم یدم شنبهیدر  سن  1397 قعدهيبرابر با نهم ذ 1356اول آبان  ک در منزل  یسالگ 47ق در 
ـــورت ناگهان ـــرف به ص ـــکوك بر رو و مرموز رحلت نمود. عالئم یخود در نجف اش  نیبدن او، رمز و راز ا يمش
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و پزشـــک  کردندیصـــحبت م بدنش يمشـــکوك بر رو يهااز لکه انشیکرد. اطراف شـــتریدرگذشـــت نابهنگام را ب
 مشاهده کرده بود. يرا در و تیعالئم مسموم مارستانیب

 

  ی نیخم یمصطف دیسهمراه  روح اهللا خمینی

  

س نیاول س یک صطف دیکه از رحلت   شاهدات  يکرد، خادم منزل و دایاطالع پ ینیخم یم صغرا خانم بود. او م به نام 
  : کندیبازگو م نیخود را چن

رو به من گفتند: صــغرا برو  شــانیوقت بود، ا ری. چون ددیایمهمان ب یآقا مصــطف يشــب آخر قرار بود برا«
کردم، بعد به خانه  ارتیاول به حرم رفتم، نماز خواندم، ز م. من هکنمیبخواب، من خودم در را باز م

خم  شـــانیکتاب دعا يآقا رو دمی. صـــبح که طبق معمول، صـــبحانه آقا را باال بردم، ددمیآمدم و خواب
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صداشده  دمیکردم و گفتم: آقا... آقا خوابتان برده... که د شانیاند، فکر کردم که خوابشان برده است، 
ست. پا ریو ز دهندیجواب نم شده ا شان هم به رنگ خرما  شم  ضیرا که مر شانیرفتم و خانم ا نییچ

 نیشــده اســت که در ا ضیمر یزدم که آقامصــطف ادیبود، صــدا کردم و خودم هم به کوچه رفتم و فر
 » بردند. مارستانیبه باال آمد و آقا را به ب گریدو نفر د یکیو با  دیمرا د ییدعا يهنگام آقا

 نگونهی. او مشــاهدات خود را اافتیبود که از ماوقع اطالع  يفرد نیدوم ،یهمســر حاج آقا مصــطف ،يحائر معصــومه
ـــطف«: کندیم تیروا ـــ ي] مردیاو [حاج آقا مص ـــالمت کامل برخوردار بود؛ ه يقو اریبس و  یناراحت چگونهیو از س

. همان شب که حاج دیرسیبه نظر م دیبع یلیخ ،یکردند سکته قلب عیبرخالف آنچه شا لیدل نینداشت، به هم يماریب
ساعت دوازده، مهمان ب دیشه یا مصطفآق سخت  دیایشدند، زودتر از معمول به خانه آمدند، چون قرار بود که  و من 
سا ییدعا يبودم. آقا ضیمر صطف گر،ید یمن دکتر آورد. از طرف نهیمعا يما بود، برا هیکه هم ها مطالعه شب یآقا م

شتند و م شت کی ادا سمش  میننه دا صطف» صغرا«که ا برو بخواب، اگر مهمان آمد، من در را «به او گفت:  یبود؛ آقام
 »رفتند و چه شد؟... یها چه وقت آمدند و ککه مهمان میدینفهم گریو ما د »کنمیباز م

 دمیسر او رساندم، د يخود را باال پس از اطالع «: دیگویم یباخبر شدن از شهادت آقا مصطف یدرباره چگونگ يو
ست صطف يهاد شده ا یآقام شانه نهیس يرو زیبنفش ن يهاست و لکهبنفش  سر صله با  شانی. ادمید شیهاو  را بالفا

مســموم شــده و دو ســاعت  یگفتند که حاج آقا مصــطف ا. در آنجا به ممیانتقال داد مارســتانیبه ب ییدعا يکمک آقا
 »رفته است. ایاست که از دن

نه تنها مرگ فرزند را از الطاف  ینینحوه برخورد امام  اســت. امام خم یدمصــطفینکته جالب در مورد درگذشــت ســ
هم  یبعد از انقالب اسالم یحتو  نکرد جادیا يپهلو میرژ هیدر مبارزتش عل یخلل عهیضا نیبلکه ا داندیم یاله هیخف

  شود. رگزاراش برفتهفرزند از دست يبرا یبزرگداشت دهدیاجازه نم
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  در نجف ینیخم یجنازه مصطف عییتش

 گرینکته د«خاطرنشـان کرد:  نهیزم نیخطبه خود در ا شیپ یهم در سـخنرانآیت اهللا خمینی ي هنو  ینیخم یدعلسـی 
فاســد  میرژ هعلی بر مبارزات کوران در که ســالها نآبود. امام در  بتیمصــ نیدر مورد نحوه رفتار امام در مواجهه با ا

و  زیفرزند عز نیا يدر عزا یعمومي هجلس چیاز خود نشان ندادند. در ه یحادثه تزلزل نیدادن ا يبودند با رو يپهلو
شک نر ست نیتا مخالف ختندیصالح و عالم ا شک ضعف و  ضت، اندك  ضت نب يرا در رهبر ینه که  یی. تا جانندینه

شار ب هیکه گر شوندی. و نگران مشوندینگران حال امام م ارانیاز  یبعض  قايآ. لذا اوردینکردن به بدن و قلب امام ف
شهادت حاج  شانیا کنندیمرا دعوت  يکوثر صطفی قاآهرچه از  شک نم ندیگویم م مرحوم  نکهیتا ا زندیریامام ا
ضه عل يکوثر ست از طاقت امام نگاهآ خواندیاکبر را م یرو شکها دهندمی د ص شانیو ا  ياباعبد اهللا جار بتیدر م

 ».شودیم

ـــر امام مبن ياخاطره«ادامه داد:   يو ـــت به نقل از همس ـــالها نکهیبر ا یاس انقالب امام اجازه  يروزیبعد از پ يدر س
س دادندینم صدا و  صطفی قاآاز حاج  گرید يارگانها ای مایکه در  شت برگزار  شانیا يبرا ایشود  ریتقد م بزرگدا

 کسی و شد بانآ اول هم باز"که  ندیگویبه امام م ختندیریاشک م کهحالی در امام همسر بانآروز اول  کسال،یشود. 
صطف سه بگ يبرا توانمیمن نم"که  ندیفرمای. امام ظاهرا م"نکرد يادیمن  یاز م صدا  ای رمیاو جل اجازه بدهم که در 
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 کیران هر یمردم ا يهاو خانواده شـــوندیجوانان مردم هر روز کشـــته م کهیاو برنامه بســـازند در حال يبرا مایو ســـ
قائل شوم. ما هم بهتر است مثل  يایژگیفرزندم و يبرا توانمیشده است. من نم دیدارند که در راه اسالم شه يفرزند

صبر کن سا نی. خداوند همه امیو فاتحه بخوان مکنی برگزار نآاو ختم قر يو برا میهمه مردم  رحمتش  هیبزرگان را در 
 »."قرار دهد

که امام در مورد شــهادت  یاســت به عبارت يااشــاره گرینکته د«شــد:  ادآوری نیهمچن یانقالب اســالم رانگذاینوه بن 
. ستنی شکارآکه  یلطف یعنی یدانستند. لطف خف هیاله هیبه کار بردند و شهادت او را از الطاف خف مصطفی قاآحاج 

صالح. ان ریاست اما باطنش خ بتیظاهرش عقوبت و مص ستخوان  یمومن و موحد وقت سانو  با گوشت و پوست و ا
 کندیم دایتنبه پ یاســت و وقت هیکه عالم محضــر خداســت و همه مقدرات عالم در طول اراده اله کندیخود لمس م
ــ ریخ يکه ذات بار ــت مص ــ" هیآرا هم به  ایدن هیظاهر يهابتیمطلق اس ــیی تَکرهوا نیا یعس  "لکم ریو هو خ اًیش

دو ســر برد اســت. برد برد  شیزندگ شــهیمومن هم قیبرخاســته از فهم عم يبایز ریتعب کی. اســاســا در کندیعرضــه م
و اگر  بردیبهره م شتریو ثواب ب يرشد معنو يبرا ایبه او اقبال کند او از اقبال دن ایمومنانه است. اگر دن یزندگ یقیحق

  .کندیم دایه پدرج يو ارتقا کندیروزگار به مومن پشت کند باز هم او شکر م

  
ینیخم یدمصطفیستشییع جنازه   

 دنیشد. مردم با شن رانیخاکستر انقالب ا ریور شدن آتش زاز عوامل شعله یکی ینیخم یدمصطفیمشکوك س مرگ
 يافشاگر يبرا یمجالس به محل نیبرگزار کردند که هر کدام از ا یمجالس ختم گرید يخبر در تهران و شهرها نیا
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همچنان و با  ي. به هر روشدندیشاه مواجه م میاز آنها با سرکوب عوامل رژ یشدند که بعض لیتبد يپهلو میرژ هیعل
س سال از درگذشت حاج  شده است.  نیهنوز ابعاد ا ینیخم یدمصطفیوجود چهل  مرگ مشکوك کامال مشخص ن

  بهام قرار داشته باشد.از ا يادر هاله یانقالب اسالم انگذاریمقدر است سرنوشت هر کدام از فرزندان بن ییگو

  

  
  جنازه سید مصطفی بر دوش مردم
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  ینیخم یاز مرگ مصطف گرید یتیروا

ضوع  س ،ینیخم اهللاتیمرگ فرزندان آ مو صطف دیآ س یم ضوع نزاع و اختالف  ینیاحمد خم دیو  ست که مو سالها
ست. عده ز نیو مخالف نیموافق شده ا س کنندیم یسع يادینظام  صطف دیعلت مرگ  س یم سابق و مرگ   دیبه نظام 

ــخاص مرتبط با قدرت هموا یاحمد به نظام فعل ــک مرگ اش ــود. بدون ش ــبت داده ش ــ رهنس  يبرا يالهیبه عنوان وس
مرگ  یشده و علت اصل یقربان قتیحق انیم نیمتاسفانه در ا0مورد استفاده قرار گرفته است و  یاسیاهداف س قیتحق

شن نم نیا سا مرگ اشودیافراد رو از  توانیاز آنجا که م یبوده ول یعیطب گرید يافراد مانند مرگ افراد عاد نی. چه ب
 راًیاست. اخهمراه  بوده يادیز يها هیبا حاش شهیاستفاده کرد  لذا مرگ آنان هم یاسیس اصدمق شبردیمساله در پ نیا

اتهامات متوجه  لینبش قبر شده و س یعموم يهادر رسانه ینیخم یمصطف دیموضوع مرگ س یعموم يهادر رسانه
ست که او دهیگرد ییمحمود دعا دیس س ا صطف دیباعث مرگ  ست. البته  ینیخم یم اند کرده یسع زین ياعدهبوده ا

 اتهامات مبرا سازند.   نیساحت او را از ا

بوده  یعیطب قضا و قدر و بصورت شانیمرگ ا نکهیسه قول مطرح است اول ا یمصطف دیدر موضوع مرگ س اجماالً
شست، انتقام  میتوسط عوامل رژ شانیا نکهیاست، دوم ا ضرب   ینیخم يبه آقا یرساندن روح بیآسوسابق جهت 

ــ ــم از ب لهیبوس ــوم ا نیس ــت. س ــ نکهیرفته اس ــ اطربخ ینیخم يآقا ارانیاز  یبعض ــطف دیاختالف با س  يبرا ایو  یمص
 شاه مسبب مرگ او شدند. میکردن مردم نسبت به رژ نیکردن آتش انقالب و خشمگبرافروخته تر

سناد دانشگاه هاروارد آمر یاصفهان یبا آقا موس يامصاحبه شیسال پ 30 حدود شده  کایانجام گرفته که جزء ا ثبت 
س ییمصاحبه او محمود دعا نیاست. در ا  کند،یبا خوراندن حلوا به او م ینیخم یمصطف دیرا متهم به مسموم کردن 

 .رسدیبه نظر خوانندگان م فتصر و صیبا تلخ یاصفهان یآقا موس ينکات برجسته صحبتها

را  شانیصادر شده از ا يهاهیاعالم یحتو  داشت يمعتدلتر تیشخص ینیخم ينسبت به آقا ینیخم یمصطف دیس 《
بدون حضور خودش  ینیخم يبا آقا کالیاست. از مالقات افراد راد کاستهیآن م يزیو تو از تند  کردندیم شیرایو

ش يمنتظر يکه اتفاقاً فرزند آقا یهنگام یو حت شدیمانع م صفهان یمخصوص، عبد عل یتوسط من بدون حضور و  یا
. دهدیکار خود را از دست م یمنشو  شده یمصطف دیس یموجب ناراحت رودیم ینیخم يآقا داریبه د یمصطف دیس
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ــ که به عراق پناهنده شــده بود، ارتباط  يو شــورو يور شــهیمرتبط با پ انیبا ژنرال پناه ییدعا نکهیاز ا یمصــطف دیس
 .》"محدود کرد ینیخم يرا به دفتر آقا متعاقباً رفت و آمد او و دیمکدر گرد ود،برقرار کرده ب

 یخورده بود، همسر مصطف ییدعا ياو از حلوا نیحلوا آورده بود و همچن به منزل او ییدعا ،یمصطف دیوفات س شب
 یمسموم شده است و مطالبه کالبد شکاف ییتوسط دعا یمصطف دیدارد س نیقیگفته بوده است که او  ینیخم يه آقاب
سشودیروبرو م ینیخم يکه با مخالفت آقا کندیم س دی.  س ن،یح سر آ صطف دیپ شکاف زین یم کرده  یمطالبه کالبد 

س س زین ینیاحمد خم دیبود،  صطف دیکه با رفتن  شکاف دایامکان بروز و ظهور پ یم مخالف بوده  یکرده بود با کالبد 
حرم  نیدفن شود که با مخالفت مسئول یدر رواق حضرت امام عل یمصطف دیبود که جسد س لیما ینیخم يآقااست.

ــتاندار روبرو م یعل امام ــودیو اس ــ ینیخم ي. آقاش ــفهان یاز آقا موس ــن البکر رئ خواهدیم یاص  سیکه از احمد حس
ضا سط وز ستدرخوا نیا زیکه او ن دیاجازه دفن در حرم نما يجمهور وقت عراق تقا اوقاف عراق به احمد  ریرا تو

 . شودیاجازه دفن در حرم صادر م تاًینهادرخواست موافقت کرده و نیو البکر با ا کندیحسن البکر منتقل م

 :کندیم انیب طورنیا ياتهام در مصاحبه ا نیدر رابطه با ا ییمحمود دعا دیس

 !دیکنیم یابیرا چگونه ارز ینیخم یمصطف دیروابط خود با مرحوم آس - 1 سوال

 و دوستانه مانهی: صمجواب

 احمد؟ دیس ای دیبود کترینزد شانیبه ا شتریشما ب - 2 سوال

 احمد دی: سجواب

 د؟یداشت یمصطف دیبا آس یاختالف ایآ - 3 سوال

 : اصالًجواب

 قبل از وفاتشان بودند؟ يماریمبتال به ب یمصطف دیآس ایآ - 4 سوال

 نداشتند. یخاص يماریفشار خون داشتند، اما ب یگاه ر،ی: خجواب
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 به فعل فاعل؟ ایقدر قضا  د،یدانیرا چه م شانیعلت وفات ا - 5 سوال

نبودند  یراض نکهی. منظور اشونیحضرت امام هم حاضر نبودند به شهادت، شهادت ا یحتو  : قضا و قدر بودهجواب
 وفات کرده بود.  یعیخطاب شوند چون طب دیشه شانیاکه 

 شما رو متهم کرد؟ شانیچگونه بود و چرا ا یاصفهان یروابط شما با آقا موس - 6 سوال

سد شونیو بد بود و ا رهیت یلی: خجواب صر فا شته بعد از انقالب، که بعد رفت جزء مخالف یتوقعاتو  بود يعن و  نیدا
 نظام قرار گرفت. نیمعارض

 احمد هم همان سرنوشت برادرش را داشته است؟ دیس ایاگر قضا و قدر بوده آ - 7 سوال

 جواب: بله

شده آقا يهااز پاسخ " سب اطیاحت يکه حد اعال شودیمعلوم م ییدعا يکوتاه و حساب  النجاة  لیرا که به قول علماء 
 "اند! است مراعات فرموده

صغر نهیزم نیدر هم یخلخال یمحمدتق دیاز مرحوم آس ینقل نیهمچن س يشده است که   یمصطف دیخدمتکار منزل 
س صطف زندیزنگ م یخلخال یمحمدتق دیبه آ صبح ب يبرا یکه حاج آقا م ست. او خود را به منزل  دارینماز  شده ا ن

زده است.  رونیافتاده و از دهان او خون ب یکرس يسر او رو کندیو هنگام ورود به اتاقش مشاهده م رساندیم شانیا
صغر یخلخال یمحمدتق دیآس  يگریو افراد د "ییدعا "اند، اودر منزل بوده یچه کسان شبیکه د کندیسوال م ياز 

همچنان وفات پدر را مشکوك  یمصطف دیفرزند آس نیحس دیبه تذکر است که س الزم را ذکر کرد. شناختهیکه نم
ستار ا داندیم ست که دولت جد نیو خوا شا دیا سا حقا ییعراق پرونده وفات پدرش را بازگ  يدیجد قینموده چه ب

 دیســ کردناســتنباط کرد که او اتهام مســموم  یبا کالبد شــکاف ینیخم يبتوان از مخالفت آقا دیمنکشــف شــود. شــا
  االمور. قیکرده است. واهللا اعلم بحقا یتلق یعیطب را قضا و قدر و نگرفته و وفات او يرا جد یمصطف
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 یاصفهان یقا موسآ
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  ینیخم یمصطف دینژاد در مورد قتل س يبه  محمود احمد کیمحافل نزد تیروا

از  ییمحمود دعا دیرا درباره س یبیعج يادعا یتیدر توئبه نام عبد الرضا داوري  نژاديمحمود احمد کانیاز نزد یکی
ــت  ینیخم ارانی ــرپرس ــاواك و رژ یمدع تیتوئاین روزنامه اطالعات مطرح کرد. او درو س ــد که س ــاه در  میش ش

س صطف دیشهادت  شته  ینیفرزند بزرگ خم ینیخم یم سنقش ندا شته  ندهپرو نیدر ا ییمحمود دعا دیاند و  نقش دا
 است. 

خبرها  انیامروز در م«نوشت:  بیعج يادعا نیدر واکنش به ا ینیاهللا خم تیعضو دفتر آ ،يموسو نیسراج الد دیس
ــ یتییتو ــده بود که بس ــر ش ــندهی. نونمودیم بیعج اریمنتش ــدینویم بیمطلب عج کیکه هر روز  تییتو نیا س و  س

ساواك به دس دیالقا نما نیچن خواستهیم ند،یآفریم يا هیحاش محمود  دیس نیجناب حجت االسالم و المسلم تکه 
را به اصـطالح  ینیاحمد آقا خم دیاند و حاج سـرا حذف کرده ینیخم یمصـطف دیسـ دیاهللا شـه تیمرحوم آ ،ییدعا
 . انددهیبرکش تییتو نیا سندهینو

 نیمطلب سه ادعا نهفته است. نخست آنکه ساواك اقدام به ترور فرزند ارشد امام نکرده است. دوم آنکه در ا نیا در
 بوده است. لیامام ما تیج احمد آقا در بقاتل به تفوق حا انینقش داشته است و سوم آنکه جر ییدعا يماجرا آقا

شـگرف و  گرید ياسـت، دو ادعا دهیرسـ نانیاطم نیبه ا سـندهیاز کجا نو سـتیکه معلوم ن میاول که بگذر يادعا از
 است.  سندهینشان دهنده درك نازل و فهم ناقص نو زیاز هر چ شیو باطل است و ب بیعج

ست سته به ر سندهینو نیا ایآ یرا سابق م سییکه خود را واب ست  قیمقدار از حقا نیا داندیجمهور  عناد و  ایبه دور ا
شمن ستگ« نیاو را به ا ،ید شم ب شانده »یچ ست؟ آک صور م ایا  نیخود را ا تیب یکه امام با آن درك اله کندیاو ت

اول انقالب تا امروز  ياز روزها کند،یادعا م تییتو نیا ســندهیاســناد که نو نیا ایآ یاند؟ راســترها کرده بوده نیچن
ست؟ آ کیپنهان بوده و به  سترس او قرار گرفته ا سال،  افتهیشواهد را درن نیکس تا امروز ا چیه ایباره در د و چهل 

سال یتیامن يانقالب و هم همه نهادها يروهایهم امام و هم همه ن س قیبا  سیمختلف  فهم  اند؟بودهاطالع  یاز آن ب یا
ــ افتیدر و ــیهمه فعاالن س ــخن ا نیمختلف و با همه اختالفات، بزرگ تر ياز همه جناح ها یاس ــاهد بطالن س  نیش
 است. یجنجال سندهینو
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صال ن يدر جا دیمرحوم حاج احمد آقا با درباره سا ا سخن گفت و چه ب شد که بخواه يازیخود  دفاع  شانیاز ا مینبا
شر زیاما درباره برادر عز م،یکن ضرت آقا فیو  شاره کنم که ب ییدعا يح ست ا امام در  ارانی انیدر م دیترد یالزم ا

ــ ــوز برا ییدعا يکه به اندازه آقا افتی توانیرا م ینجف کمتر کس ــد. اعتماد کم نظ يفعال و دلس مرحوم  ریامام باش
ــطف ــانیو مرحوم حاج احمد آقا به ا یحاج آقا مص ــ يبرا ش ــت  انریامام در نجف و ا تیکه با ب یهر کس مراوده داش

. شدیانقالب امام محسوب م بونیبود همواره در نظر همه تر عهیش تیروحان ياو که صدا يرسا يمشهود بود و صدا
ــادق درباره او گفته يزبان ها کهو چنان ــو زحمت نیتراز خالص ییدعا ياند جناب آقاص امام در  ارانی نیتر دهیکش

و  یدر کنار تواضـــع و فروتن يو جوانمرد يو آزاد يانقالب هســـتند. ثبات قدم، اســـتقامت رأ يروزیقبل و بعد از پ
 ایدن ياست که در فراز و فرودها یاز مردان ییدعا يانقالب است. آقا نیفرزند راست نیسالم از صفات ممتاز ا یزندگ
لحظه  کی ییاو را متزلزل نساخت. دعا عیطمو ت دیامام را تنها نگذاشت و طعنه و تهد ارانیامام و  تیامام و ب يالحظه

ستیم کهیامام غفلت نکرد و درحال تیبا ب یاز همراه  شیابه باوره چگاهیه ردیگیآماج تهمت ها قرار م نینچنیا دان
 پشت نکرد.

شدنش با ا وستهیقطار انقالب پ نیبه ا يبوده و هست و روز یقیحق یانقالب ییدعا فراوان  یمشکالت ریمس نیکه توام 
 ينداند سخنگو یتا کس گشتهیاز ظهر به نجف بازم شیو پ رفتهیبه همراه داشته است. او هر روز از نجف به بغداد م

ست ول یواقع ی. او انقالبستیک نیمبارز يویراد سکان و پلکان پ يانقالب برا رگزه یا ص یو ترق شرفتیاو   یشخ
تواضع  یمتواضع است ول ییاست.  دعانکرده لیتبد نهیچوب خورده اما آن را به ک يادیاز افراد ز یینشده است. دعا

 یمواضع خود را دارد ول ست،یپرخاشگر ن یول ستدیایاصول و قواعدش م يظلم ستم ندارد. او رو رفتنیاو رنگ پذ
شد ياست که برا ییمعتقد به تمام ارزش ها یی. دعاکندیبه امام پشت نم رگزه  ياریاست. متاسفانه بسهآنها انقالب 

ـــانی ییرا با تندخو ییطرفه راندن و ارزش گرا کیرا با  يگر یانقالب و دروغ را در راه اهداف خود  رندیگیم کس
 . شمارندیم زیجا

سنجان یاهللا هاشم تیدارد به خاطره مرحوم آ جا شاره کنم که درباره آقا یرف سال «گفته بودند:  ییدعا يهم ا  45در 
شن تاجگذار هیعل ياهیانیب ستگمیلو رفت یدعائ يکه من و آقا میداده بود يج شدم و او به عراق  ری. من د شت  و بازدا

سال ویراد هب ینیخم یفرار کرد و در آنجا با کمک حاج آقا مصطف سخنران برنامه کیها بغداد رفت و  س يتنه،   اریب
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ـــت روحان« رگذاریتأث ـــ »رانیدر ا تینهض ]که همه عمر چه قبل و بعد از انقالب ییدعا يا[آق یبود. برخورد با کس
ــالم ــبان ،یاس ــان از عص ــت که ه یتیدر خدمت نظام بوده، نش ــتوانه چیاس ندارد و  ينگرندهیو آ یقانون ،یعقالن يپش

 ».ستیبه نفع نظام ن وجهچیرفتارها به ه گونهنیچون، عواقب ا مینگران

ـــطر  را هم نه برا نیآنکه ا قتیحق و ـــته زیعز ییامام و دعا ادگاریدفاع از  يچند س ام چرا که بهتر از هر کس نوش
بر ســالمت  يگرد تواندیو نه امثال آن نم تییامام، نه نوشــته آن تو ارانیامام و  تیبا وجود شــهادت امام و ب دانمیم
سفرکرده  يرادلم ب یاز هر زمان شیروزها ب یکه بعض شتمنو شیخو یدلتنگ يرا برا نیبنشاند، بلکه ا شانیا دوستان 

 .شودیتنگ م

من به درب زندان  يآزاد يامام در نجف شــخصــا برا تیاز طرف ب ییدعا يکه آقا افتمیزندان بغداد م يروزها ادی
سبب آنکه روزنامه تیآمد، مرا در مرز کو کردند و ابتدا به زندان بصره  ریدستگ بردمیامام م يمنطقه را برا يهاو به 

ـــانیها تیمحدود یبردند و بعد به بغداد منتقل کردند. در همان روزها امام در اعتراض به برخ به نماز جماعت  ش
شر شاکر ر ری. زهبرندینم فیت سعدون  س سییمعاون مقتدر  ستخبارات عراق خدمت امام ر  یبود تا عذر خواه دهیا

و من اشاره کرده  یخلخال یاز ارادتمندانشان از جمله مرحوم حاج عل يشمار يریگکند و امام در همان جلسه به دست
 ییبرادرم دعا دمیآمدم د رونیخود به زندان بغداد آمد و ما را با احترام کامل آزاد کرد. از زندان که ب ری. زهندبود

ـــه ـــت. گفت که از طرف مرحوم حاج احمد آقا و مرحوم ش تا مرا به  اقتهی تیمامور يمحمد منتظر دیمنتظر من اس
 یکروب يمهد خیش نیحجه االسالم و المسلم حضرتبرادر  یحسن کروب خیوارد منزل مرحوم ش ماینجف ببرد. مستق

که در آن روزها  دانندیاند و مکه آن روزها را درك کرده ی. کسانمیکرد داریو حضرت حاج احمد آقا را د میشد
س نهیعراق چه ک میرژ شت بهتر عمق محبت دعاا یهمراه با تر . تنها چند روز بعد از آن کنندیرا درك م ییز امام دا

 و بعد فرانسه ترك کردند. تیکشور را به مقصد کو نیعراق ا میدر ادامه اعتراض به رژ مامبود که ا

ــانیمتعال هم ا يخدا ــتغرق دارد و با اول شیرا در رحمت خو ش ــور نما شیخو ایمس عمر  هاییو دعا یی. دعادیمحش
خم به ابرو  شوندیتوزان م نهیک نهیرید يها نهینابخردان که آلت دست ک ییگواند و از بدخود را وقف انقالب کرده

 که انددهید شیکه به چشم خو آورندینم

  ».بسوزد ششیآنکس پُف کند ر هر                                                         برفروزد زدیرا که ا یچراغ
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  ینیاهللا خم تیعضو دفتر آ ،يموسو نیسراج الد دیس
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  ینیهمسر احمد خم یاز زبان فاطمه طباطبائ ینیخم یمرگ مشکوك مصطف تیروا

سلم ییخانم دکتر فاطمه طباطبا  سالم و الم سر مرحوم حجت اال س ینیاحمد خم دیس نیهم شهادت    دیکه در زمان 
 را از آن روزها نقل کرده است. ياخاطره در نجف حضور داشت ینیخم یمصطف

ســرمان آمدند و احمد را صــدا کردند و  يکه امام باال مینشــده بود داریروز اول آبان ماه، هنوز از خواب ب صــبح«
ــطف ــتهتماس گرفته اند  یگفتند: از خانه مص ــا نیاند. برو ببو کمک خواس ــومه خانم ن دیچه کار دارند، ش به  ازیمعص

او  يرو گمان کردند برا نی. از ادانســـتندیم ار نیمعصـــومه خانم دل درد داشـــت و امام ا ،شیکمک دارد. شـــب پ
حسن را در آغوش گرفتم و او را  زیدرنگ برخاست و به خانه داداش رفت. من ن یآمده است. احمد ب شیپ یمشکل

ـــو ـــطف يبه اتاق خانم بردم و کنار رختخواب خانم خواباندم و به س به آنجا  کهی. هنگامرفتم یخانه حاج آقا مص
ـــ ـــتادهیخانه ا يکه جلو دمیرا د یچککو لیاتومب دم،یرس ـــت. کوچه به اندازه س  یلیبود که هر اتومب کیبار يااس

ــتینم ــود. احمد را د توانس ــتادهیدر ا يپله جلو يرو انیکه گر دمیدر آن وارد ش ــ س ــت. پرس ــده؟ با  دمیاس چه ش
 شدند. مارستانینگفت و روانه ب يزیچ گریگفت: داداش! و د یاضطراب و ناراحت

صومه خانم و مر وارد شدم. مع سکردندیم هیگر میخانه  صبح هنگام ی: چدمی. پر صومه خانم گفت:   کهیشده؟ مع
صــورت  يکه او رو ندیبیبرده بود، م ریداداش خاکشــ ي(خدمتکار خانه) مانند برنامه همه روزه برايصــغر يمشــهد

و  گذاشــتیم شیپا يبالش رو کینشــســت و یکه هنگام مطالعه، چهارزانو م بود نیا شــان،یافتاده اســت. (عادت ا
ــدیکتاب خم م يرو ــغرش ــت.  ي). ص ــته اس ــس ــدا م ،یکیفکر کرده بود که حاج آقا نش ــخ کندیدو بار ص  یو پاس
سراغ من آمد و من هم به خانه  شودیو متوجه م رودیم کی. نزدشنودینم ست. به  شده ا صورت داداش کبود  که 

ـــانیکه پر میدیخانم را د نحال، ناگها نیامام خبر دادم. در هم ـــدند. من تالش کردم با  انیگرحال و ش وارد خانه ش
ـــازنهیزم ـــن شیخانم پ نکهیخبر را بدهم غافل از ا يس  داریخواب ببودند و گفتند: من از  دهیاز ما، خبر دردناك را ش

را گفتند. من هم به  هیآقا قضــ ده؟یخواب نجایچه شــده؟ چرا حســن ا دمی. از آقا پرســدمیشــدم و حســن را کنار هود د
 لیحرکت کرد. من هم دنبال اتومب لیاتومب کی دمید دم،یبه در خانه رس کهیرساندم. هنگام نجایسرعت خودم را به ا

گفتم: من همراه  ؟ي: چکار داردیرفتم. در آنجا از دربان خواســتم اجازه دهد وارد شــوم. از من پرســ مارســتانیبه ب
 یخبر، ب نیا دنیپاسخ داد: او که مرده بود. من(همسر امام) با شن يهم با خونسرد وهستم که اکنون آوردند. ا يماریب
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با تو دارد؟ گفتم: پسرم است.  ی: مگر چه نسبتدیپرس بر سرم زدم. دربان اریاخت یرو نشستم و ب ادهیطاقت شدم. کنار پ
ـــوخت و گفت: خودت برو بب ـــت. بد نیآن گاه دلش س ـــت حاج آقا خبرگونه آن روز خانم  نیچه خبر اس درگذش

 ما آوردند. يرا برا یمصطف

وجود ندارد.  يدر و اتینشانه ح نیکرده گفته بود: کوچک تر نهیرا معا شانیا مارستانیکه در ب یپزشک دمیشن بعدها
 یکی یکیکه خبر در نجف منتشر شد و دوستان،  دینکش یداده بود که البته انجام نشد. طول یکالبد شکاف شنهادیاو پ

. به شــدیدگرگون م امیو حال روح شــدمیافراد افســرده م يماریاز مرگ و ب یبه خانه داداش آمدند. من از نوجوان
به من گفتند: به خانه نزد امام  گرانی. خانم و دکردمیشــرکت نم يراحمد در مراســم ســوگوا هیســبب به توصــ نیهم

 از یبه خانه برگشتم امام و افراد دفتر و جمع کهیحضور داشته باشم. هنگام زیحزن انگ يبرگردم تا کمتر در آن فضا
س اطیطلبه ها در ح سته بودند. از احمد پر ش ستانیبه ب کهیگفت: هنگام د؟ی: چگونه به آقا خبر داددمین س مار  م،یدیر

به دفتر آمدم و از در باالخانه آمدم که  مارســتانی. من از بمیکن یکالبد شــکاف دیدکتر گفت: او فوت کرده اســت و با
حرکت نداشت و توان  يارایدر اتاق نشسته اند. زانوانم  شانیا دمید دمیرس کهی. هنگامرمیامر را از آقا بگ نیاجازه ا
سا نیگفتن ا صدا زدند.  شتم که آقا مرا   یحالت درنگ من، کاف نیبودند که هم دهید شهیش يام را رو هیخبر را ندا

 شیآمدم. پ نییها پا پلهاز  انیو گر شانیآمدن و گفتن آن را ندارم. پر يارایافتاده است که من  یاتفاق ابندیبود تا در
 هیزانو گذاشــتند و چند مرتبه آ يفوت کرده؟ گفتم: بله. دســتشــان را رو یبزنم، گفتند: مصــطف یاز آن که من حرف

عونِ هِیإِنّا هللا وَ إِنّا إِلُ«استرجاع اجِ بدن  يرو ياریبس يها يرا خواندند. گفتم: دکتر گفته مرگ مشکوك است. کبود» رُ
صورت او د شکاف دیبا شود،یم دهیو  شود. حاال آمده ام  یکالبد شخص  شما اجازه بگشود تا علت مرگ م . رمیاز 

 .نمیبینم يازی! من ندیکار را نکن نیگفتند: ا

 تیآنان محبوب نیدر ب يو رایتحمل بود؛ ز رقابلیناگوار و غ اریدوســتان بســ يبرا یدر گذشــت حاج آقا مصــطف خبر
ص شرکت در کالس درس و یخا ستان او افزون بر  شاگردان و دو شت.  ش ،يدا شرت و همن با او هم بهره  ینیاز معا

 .کاستیاز وطن م ياز غم غربت و دور اوخوش صحبت و شوخ طبع بود و مصاحبت با  اریبس شانیا رایز بردند؛یم

ـــخت آنان را ب نیرو وقوع ا نیاز ا به امام گفت: ا يتاب کرده بود، طور یحادثه، س ـــ نیکه احمد   اریبرادران بس
 بیعج اریبســ مینشــســتند. من برا اطی. همه آمدند و در حرفتندی. امام پذدیده يبه آنها دلدار دیتوانیناراحتند. شــما م
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ـــدندی. هر کدام که وارد مرندیبگ آرامش دهیاز پدر داغد خواهندیجوان م يابود که چطور عده که  یدر حال ش
 هیبلند گر يو با صدا آوردندیتاب نم افتادیباشند، اما تا چشمشان به امام م شتنداریدر برابر امام خو کردندیتالش م

ــبر دعوت کردند وگفتند: به هر حال اتفاقکردندیم ــرانجام امام همه آنها را به ص ــت که افتاده. خدا ی. س  کی ونداس
سان م یوقت نعمت ش دیبا رد؛یگیهم آن را پس م یو زمان دهدیبه ان شته با  یسخنان کوتاه رادی. پس از امیتحمل دا

انجام شود. من دست حسن را گرفتم و به خانه داداش  دیبا ییچه کارها دینی! ببدیها بروو به دنبال کار دیزیگفتند: برخ
شتم. امام هم نزد س ی. به محض ورود، خانم با حالتمدندظهر به آنجا آ کیباز گ نزد امام آمدند و گفتند:  شانیپر اریب

که دشوار است،  دانمیبر سرمان آمد. آقا پاسخ دادند: خانم به خاطر خدا صبر کن! م ییچطور شد؟ چه بال يدیآقا د
ساب خدا بگذار ساب خدا بگذار. اگر به ح ست، اما به ح سان م يسخت ا  نی. خدا خودش تحمل اشودیتحملش آ

 توانمینم گریرا د نیا اما ام،دهیکش ياریبس یآقا من سخت توانمیکنان گفتند: نم هی. خانم گرکندیرا آسان م بتیمص
سخت ناراحت و متأثر بودند، دست رو یتحمل کنم. آقا هم در حال شتد و گفتند: م يشانه ها يکه   دانمیخانم گذا

صبر کن! چند دق ستند ياقهیاما به خاطر خدا  ش س ن صومه خانم، ح  يصحبت کردند و به آنها دلدار میو مر نیو با مع
. اما به خاطر کنمیک بودم که پدر و مادرم را از دســت دادم. حال شــما را درك مدادند. به آنها گفتند: من هم کوچ

صبر کن صبر مدیو از او کمک بخواه دیخدا  شما  شدهدی. خدا به  سخن دیش! مواظب گفتار خود بادی. آرام با ! مبادا 
ـــتند خانم گفتند: به فاط ی! هنگامدییبگو ییناروا ـــما ب دییخانم بگو یکه برخاس نماند. آقا هم از من  نجایو ا دیایبا ش

 اطیبه خانه امام آمدند. ح یاز دوستان حاج آقا مصطف يشتریبروم. عصر همان روز شمار ب شانیخواستند به خانه نزد ا
. باز هم امام اســتوار و با صــالبت، کردندیم هیبلند گر يو با صــدا زدندیم ضــجهشــد. همه  تیکوچک، پر از جمع

از  یدادند و گفتند: مرگ مصــطف يصــحبت کردند و آنها را دلدار ياز قرآن، قدر ياهینشــســتند و پس از قرائت آ
ــته بودم آمدند و با تأثر به من گفتند: من  یاســت. پس از آن، به طبقه باال و اتاق یاله هیالطاف خف که من در آن نشــس

 فیتعر تیرا برا ی. داستاندیآمد و شما ناراحت شد شیپ يبد تی. وضعدیناراحتم. شما مهمان ما هست اریشما بس يبرا
از عرفا جمع شده  یکیدر خانه  يادیافراد ز د،یروز ع کی. در میابزرگان چگونه بودند و ما چگونه ینیکه بب کنمیم

و متوجه  رودیم ی. آقا به اندرونشـــودیم دهیشـــن یاز اندرون يادیفر ي. ناگهان صـــداندیبگو کیتبر يبودند تا به و
صدا، فر شودیم شده است و آن  : دیگویهمسرش بوده است. به همسرش م ادیپسرش در حوض آب افتاده و خفه 

. خانم هم که مانند مینکن ابرا خر دشانیبروند و ما ع نهایا دی. بگذارمیآنها را ناراحت کن دیو نبا میاکنون مهمان دار
ــرش بزرگوار بود تا رفتن مهمانان تحمل م ــپس کندیهمس ــم  ری: الحمدهللا، خدیگویو م گرددیآقا بر م. س بود. مراس
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. آن ازمندمیبه کمک شما ن د،ی: شما بماندیگویو پس از رفتن مهمانان، آقا به دو نفر از دوستان م شودیبرگزار م دیع
ـــغول کارها دیگویگاه ماجرا را م ـــپار يو پس از آن مش ـــوندیم يخاکس ماز اقامه ن يبرا قهی. امام پس از چند دقش

. امام با تأثر همچنان مسلط بر رفتارشان ستادندیبرخاستند، خود را خوشبو ساختند و محاسنشان را شانه زدند و به نماز ا
ـــفارش کردند: مبادا پرداخت مر یفرقان يآن روز به آقا يبودند. فردا ـــت  یبه فالن بوطس را که امروز موعد آن اس
  ».یفراموش کن

  

  
     ییطباطبافاطمه و   ینیخم حسن دیس



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ234

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

 صدر  یدر به قتل رساندن امام موس ینیتوطئه  عوامل خم

ــ ــ دیّس ــ ربوده یبیدر ل 1357 وریشــهر 10در –بود قم در 1307 خرداد 14ي هصــدر (زاد یموس عالم و  ی) روحان دش
س یلبنان بود. او از رهبران مذهب انیعیش يو مؤسس مجلس اعال عهیمجتهد ش صدر رفتیشمار مبه زیلبنان ن یاسیو   .

س«به  انیعیش یبرخ انیدر م س» صدر یامام مو ست. مو سم يسفر ی، ط1357 وریشهر 9صدر در  یمعروف ا به  یر
 یاز قتل او در همان زمان توســط قذاف یها حاکگزارش ياریکه بســ یربوده شــد. در حال یبه دعوت معمر قذاف یبیل

ست، برخ سارت او در زندان یها حاکگزارش یا ضان دادندیم یبیل يهااز ا  یمعمر قذاف کانیاز نزد یکی. احمد رم
س يبازگو کرد. و یدر دب يشبکه خبر کیبا  يامصاحبه یم ط1390/8/18روز چهارشنبه   یموس دیمعتقد است که 

سفرش به ل سال  یبیصدر در  ستور قذاف ،یبعد از مالقاتش با قذاف 1357در  شده یبه د شته  ست. وزک اطالعات  ریا
شهر یقذاف  تختیو در حومه پا هکشت ،یصدر بالفاصله پس از مشاجره با قذاف یاعالم کرد که موس 1391 ورماهیدر 

ــت. البته خانواده ــده اس ــدر یدفن ش خود ادامه  یو قانون یحقوق يریگیو همچنان به پ رفتندیادعا را نپذ نای هرگز ص
 .دهندیم

س ير در کنار افرادصد یموس دیس ران،یا 1357شدن انقالب  روزیقبل از پ يهاماه در صدر،  دیهمچون:  محمد باقر 
پس  ینیاهللا خمروح دیس ینیجانش يبرا یمطرح احتمال يهانهیگز نیتراز برجسته گر،یو چند تن د يمنتظر ینعلیحس

  از درگذشت او بود.

  
  موسی صدر دانشجوي دانشگاه
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 قم  هیصدر در حوزه علم یموس لیو تحص یدوران کودک

س دیس سال  14صدر، در روز  یمو شهر قم به دن1307خرداد  س ای، در محله چهارمردان   نیصدرالد دیآمد. پدر او 
 هیقم و از مراجع بزرگ زمان خود بود و مادرش صــف هیمؤســس حوزه علم يحائر میعبدالکر خیشــ نیصــدر، جانشــ

س یقم ییطباطبا س دیفرزند   س یقم ییطباطبا نیح سن طباطبا دیو خواهر   را در  ییابتدا يهاود. او درسب یقم ییح
ستان ح ستانیقم گذراند و پس از آن وارد دب اتیدب شد و همزمان با دوره ییسنا ر ستان،دبی یشهر قم  ص ر  لیبه تح

 قم مشغول شد. هیدر حوزه علم یعلوم اسالم

س س یمو سال  ،ياول و بخش مقدمات علوم حوزو کلیصدر پس از اتمام  سماً به حوزه علم 1322در خرداد  قم  هیر
 نیجالل الد دیســ ،يمنتظر ینعلیحســ ،ییطباطبا یمحمد باقر ســلطان دیوارد شــد. اســتادان فقه و اصــول او در قم ســ

ـــ ،يطاهر ـــ دیس ـــ ،يبروجرد ییطباطبا نیحس ـــ ،يکمرحجت کوه مدمح ،یعبدالجواد جبل عامل خیش احمد  دیس
رضــا صــدر  دیو ســ  ییطباطبا نیمحمدحســ دیمحمد محقق داماد بودند و فلســفه را نزد عالمه ســ دیو ســ يخوانســار

 یلیجل لیعبدالجل ،یزنجان يریشـــب یموســـ دیســـ توانیو هم بحث صـــدر در قم، م یفراگرفت. از دوســـتان اصـــل
نجف  یالحاهللا صـآقا، نعمت يمهد دیمحمد مفتح، سـ يگزسـر انیلطف یمحمدعل ،یمحمد بهشـت دیسـ ،یکرمانشـاه

 یدرباره دیاز مراجع تقل يریشب یموس دیرا نام برد. س يرازیو ناصر مکارم ش یلیاردب يموسو میعبدالکر دیس ،يآباد
 شانیاز ما خواست به منزل ا الدیداشتند. روز م یجلسات بحث علم »نیصدر الد دیآس«با » مرحوم والد«: دیگومی او

شت، دعوت کرده بودند.  ینیخم اهللاتی. مرحوم آمیبرو عمامه  »نیصدر الد دیس يآقا«را هم که با والد ما رفاقت دا
شت و حاج آقا س«ما عمامه  يمرا گذا سی آقا …را »یآقا مو ص نیمت مو صو صبور بودند و نجابت مخ شتند.  یو  دا

داشتند.  یخوب یاستعداد و آگاه نهیزم نیو در ا ودندبرخوردار ب یخوب نشیاز درك و ب یاسینسبت به مسائل س شانیا
 "و تفضل خداوند متعال باشند تیمورد عنا ا،یو چه در آن دن ایدن نیهرکجا که هستند چه در ا دوارمیام

س دیس ص یمو ستانیدر قم، دروس دب يحوزو التیصدر در کنار تح سال  ر ساند؛ و در  به  1329خود را به اتمام ر
شگاه یروحان نیعنوان اول شجو و دان ستش  یدان شاه یلیجل لیعبدالجل یعنی(البته به همراه دو  سانسی)، در لیکرمان

شد و  نی) به عنوان نخستیکنون اقتصادي حقوق یرشته معادل( »حقوق در اقتصاد« یرشته طلبه وارد دانشگاه تهران 
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سال  س التیشد. پس از اتمام تحص لیالتحصفارغ 1332در   التیادامه تحص يصدر برا یموس دیدر دانشگاه تهران 
سال  رودیبه نجف م يحوزو سسال نی. او در اماندیجا مدر آن 1337و تا  سن حک دیها، نزد  ض خیش م،یمح   یمرت

سیآل  ش يرازیش يدالهادعب دیس ن،یا س خیو  س آموزدیفقه م یحلّ نیح صول  سم خو دیو از درس ا بهره  ییابوالقا
سفه را ن بردیم صدرا بادکوبه زیو فل سردیگیمفرا يانزد  صدر در نجف، با  ست و هم بحث  دی.  صدر، دو محمدباقر 

 داشت. يامانهیرابطه صم یموحد ابطح یدمحمدعلیبا س نیبود. همچن

سو متیقبل از عز صدر سئول ییعالمه طباطبا يبه نجف، از  شر تیم را برعهده  »ینید ماتیانجمن تعل« هینظارت بر ن
پس از و  درآمد» النشر يمنتد« تیامناء جمع ئتیه تینجف، به عضو هیدر حوزه علم لیهمزمان با تحص يگرفت. و

ضمن اداره  شت به قم  سئول نیا یاز مدارس مل یکیبازگ س يریسردب تیشهر، م سالم« سیمجله تازه تأ را » مکتب ا
اصـالح نظام  يراگسـترده ب یطرح نیسـال اقامت در شـهر قم، تدو نیاقدامات او در آخر نیتردار شـد. از مهمعهده

 صورت گرفت. يرازیو مکارم ش یبهشت يبود، که با همفکر هیعلم يهاحوزه یآموزش

 صدر به لبنان  یموس هجرت

 خیو شــ میحک ،يبروجرد ییطباطبا نیحســ دیچون ســهم يافراد يهاهیو به دنبال توصــ 1338در اواخر ســال  صــدر
 نیلبنان را پاسخ گفت و به عنوان جانش انیعیش یرهبر متوف نیشرف الد نیعبدالحس دیس تیوص ن،یاسیآل  یمرتض

 یاســیو ســ ياقتصــاد ،یاجتماع ،یلبنان ترك کرد. اصــالح امور فرهنگ يرا به ســو رانیخود ا يمادر نیســرزم ،يو
 انیهانبه ج انیعیش یچهره واقع اندنینما يفرد لبنان برامنحصر به يهاتیاستفاده از ظرفو  کسویلبنان از  انیعیجامعه ش

 یاجتماع يایبا توجه به جغرافو  اهداف نیبه ا لین ي. صدر برادادیم لیسفر را تشک نیا یاهداف اصل گر،ید ياز سو
  کرد. یسازمانده يخود را در سه حوزه مواز يهاتیلبنان در منطقه و جهان، از همان بدو ورود فعال یاسیو س
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 لبنان  انیعیش  یخیو انسجام وعزت تار تیهو يساز باز

سال  صدر ستان  سترده د يهاتیزمان با آغاز فعالو هم 1338از زم ش یو فرهنگ ینیگ شعهیخود در مناطق  لبنان،  نین
ـــ یو فرهنگ ياقتصـــاد ،یاجتماع یعوامل عقب ماندگ یابی شـــهیرا به منظور ر یقیمطالعات عم لبنان به اجرا  انیعیش

و در  1339بود که از اواســط ســال  یو درازمدت دتم انی، مکوتاه مدت يهامطالعات، برنامه نیگذاشــت. حاصــل ا
 تیسازمان جمع دیو پس از تجد 1339و اجرا شد. صدر در زمستان سال  یطراح ،ییزدا تیمحروم استیس يراستا

ـــان« هیریخ ـــربت يابرنامه می، با تنظ»البر و االحس ـــاعت، ناهنجار یب يهاخانواده یمال يازهاین نیجهت تأم یض  يبض
صور و اطراف آن برانداخت. و یرا به کل يتکد شهر  سطح  سال ياز  صله  و در چارچوب  1348تا  1340 يهادر فا

و  هیریخ تیها جمعســراســر لبنان، ده يشــهرها و روســتاها انیدر م لومتریســاالنه هزارها ک یمدت، با ط انیم يابرنامه
هزاران  ياقتصاد ییو خودکفا الن کسب اشتغنمود که حاصل آ يرا راه انداز ياو آموزش حرفه یمؤسسات فرهنگ

به اجرا درآمدن صدها پروژه کوچک و بزرگ و  یرشد فرهنگ عموم ،يسوادیبضاعت، کاهش درصد ب یخانواده ب
 در مناطق محروم آن کشور بود. یعمران

  
  نوجوانی موسی صدر
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  جوانی موسی صدر

  

ــال  ــتان س ــ میو پس از اجتماعات عظ 1345در تابس ــماً از حکومت وقت  عتیلبنان در ب انیعیو چند روزه ش با او، رس
 سیمسائل آن تأس يریگیو پ عهیش فهیطا یسازمانده يبرا یطوائف آن کشور، مجلس گریدرخواست کرد تا همانند د

سالم يشود. مجلس اعال سال  رفت،یشمار مصدر به دتبخش از برنامه درازم نیکه اول انیعیش یا در اول خرداد 
 آن انتخاب شد. استیآراء به ر تیخود او با اکثرو  سیتأس 1348

خود  میاز مســلمانان لبنان مراســم عقد و ازدواج و ترح یبود که برخ يصــدر به حد تیقبل از آغاز فعال یفرهنگ فقر
 یمراکز آموزش سی. صدر با تأسکردندیدفن م انیحیمس يهاو امواتشان را در گورستان کردندیبر پا م سایرا، در کل

ش سع سیأسبا ت يرا آغاز کرد. و يادیحرکت بن انیعیمتعدد خاص  مستقل الهام  یخط و مش میدر ترس یجنبش اَمل 
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ش صدق در عق مانیا ع،یگرفته از آداب ت صل خو دهیو اخالص در عمل و  شت به ا زدودن آثار  شتنیو گفتار، بازگ
 لبنان کرد.  انیعیش شرفتیو پ تیمحروم

 ياجرا يبا دولت وقت لبنان به گفتگو نشــســت تا آن را برا 1352تا اواســط زمســتان  ســال  1348ســال  از بهار صــدر
ــ یقانون فیو وظا ییربنایز يهاپروژه ــعهیخود در قبال مناطق ش ــور ترغ نینش امتناع  یکند. در پ بیو محروم آن کش

ـــال  لیمحرومان لبنان در اوا جنبشاتمام حجت با آن،  زیمطالبات و ن نیا رشیدولت لبنان از پذ  يبه رهبر 1353س
س شکل گرفت و راهپ یمو شهرها یمیعظ یمردم يهاییمایصدر  ص يدر  صور و  دولت به وقوع  هیعل دایبعلبک، 

 دهیبه لبنان کشو  ینیدر برابر مقاومت فلسط یحیمس یاحزاب افراط ییصف آرا انه،یبحران خاورم يری. اوجگوستندیپ
 ان،ینیفلسط یحفظ ثبات کشور و ممانعت از سرکوب يجهان عرب، صدر را بر آن داشت تا برا فاتاختال یشدن برخ

صه رو يهاتوده شاند ییارویمردم را موقتاً از عر ش يریگیپو  با دولت کنار ک  جمهورسیرا تا آمدن رئ انیعیمطالبات 
سال  ریبعد به تأخ  یاسالم يمجلس اعال استیآراء به ر تیرمجدداً با اکث ها،یکارشکن رغمیعل 1354اندازد. او در 

صرف پا یموس يهاتالش ی، تمام1354سال  نیلبنان در فرورد یشد. با آغاز جنگ داخل دهیبرگز انیعیش  انیصدر 
شد. و نیدادن به ا سجد عامل يبحران  سال در م ست روتیب  هیدر خرداد آن  ش صاب ن شروعو  به اعت شتوانه م  تیبه پ

. دیمذاهب، آرامش را به تابستان لبنان بازگردان یتمام انیخود در م کیزماتیکار تیو شخص عیوس تیو مقبول یمردم
شعله صدر در اردبا  شدن مجدد آتش جنگ،  به  يسور يروهایحافظ اسد را وادار کرد تا با اعزام ن 1355 بهشتیور 

ــر با  نیلبنان، موازنه قوا و آرامش را به ا ــور بازگرداند. حل اختالفات مص ــوکش کنفرانس  ییو متعاقب آن برپا هیرس
ــرد1355در مهر  اضیر ــ ي، آب س ــدر بر آتش جنگ داخل یبود که موس  کهیآرامش تا زمان نی. اختیلبنان ر یص

 کرد. دایصدر در لبنان حضور داشت، ادامه پ

 مذاهب در لبنان  بیو تقر انیاد يحرکت  گفتگو يپرچمدار

ــتراتژ هدف ــ کیاس ــدر آن بود تا طا یموس ــ فهیص ــان د عهیش  یآنان، در تمامنه مقدم برو  طوائف گریلبنان را همس
صه سیس اتیح يهاعر صاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یا شارکت دهد. و يو اقت شور م ورود به  يروزها نیاز اول يآن ک

ـــال  ـــتان س ـــعار 1338لبنان در زمس ـــتیگفتگو، تفاهم و همز«، با طرح ش ـــتانه و همکار يهاهیپا ،»یس  يروابط دوس
سفیرا با مطران  يامانهیصم ش ،يالخور و سن و د نیالد یمح خیمطران جرج حداد،  س ینیرهبران د گریح و  یحیم
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صدر در لبنان، ه سنت آن کشور بنا نهاد. در طول حضور دو دهه  سرور  چیاهل  سم  ش یاندوه ایمرا نبود که  انیعیاز 
صــدر از  تینباشــند. حما يو تیو اهل ســنت در مع یحیمســ ختگانیچند از فره ینتو  دیصــدر در آن شــرکت جو

بر طهارت اهل کتاب  یمبن يو حیصر يدر شهر صور، که به فتوا 1341تابستان سال  لیدر اوا یحیمس یفروش یبستن
 گواریگرمطران  1341لبنان را به ســمت خود جلب کرد. در اواخر تابســتان  یحیمحافل مســ یمنجر شــد، توجه تمام

دعوت کرد. از اواخر سال  »یجنبش حرکت اجتماع«امناء  ئتیدر ه تیضوع ياز صدر براو  حداد به شهر صور آمد
س 1341 سترده مو ضور گ س یو فرهنگ ینیو مجامع د رهاید ساها،یصدر در کل یح سخنران انیحیم شد.   يهایآغاز 

، 1342و  1341 يهاســـال یشـــمال لبنان ط درمارمارون  يســـایواقع در جنوب، وکل رالمخلصیصـــدر در د یخیتار
  نهاد. يآن کشور بر جا انیحیبر مس یقیعم يمعنو راتیتأث

  
  لبنان یدر اعتراض به جنگ داخل روتیب يصدر در مسجد صفا یسه روزه موس ياعتصاب غذا
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هدر قاهر 1970صدر با جمال عبدالناصر در سال  سیدارموید  

 

 یمراکز اسالم يهمفکر ينو برا یطرح قا،یشمال آفر يدوماهه به کشورها يسفر یو ط 1342صدر در تابستان سال 
ـــر،  الجزا ـــ هیعلم يهاو مغرب با حوزه ریمص ـــال  يلبنان درانداخت. و عهیش ـــله  نی، اول1344در بهار س ـــلس دور س

س يگفتگوها سالم و م ضور بزرگان ا تیحیا س ن،یدو د نیرا با ح س به راه انداخت.  »هیالندوه اللبنان« یفرهنگ هدر مؤ
ــش روزه اعراب يو ــرائ پس از جنگ ش ــال  لیو اس ــتو  پاپ رفت داریبه د 1346در س ــس ــاعت  میکه ابتدا ن ینش س
ضا ینیبشیپ ش شیپاپ ب يشده بود، به تقا ساعت به درازا ک سدیاز دو  سال  ی. مو ضو 1347صدر از  مرکز  تیبه ع

ــالم ــاس ــناس ــبورگ  یش ــتراس ــم ياز رهگذر همفکرو  درآمداس ــار آثار  نهیآن، زمدر يمتعدد ينارهایو ارائه س انتش
و بالفاصله پس از افتتاح مجلس  1348را فراهم کرد. صدر در بهار سال  »عهیمغز متفکر جهان ش«همچون  يارزشمند

 دیتوح يبرا گریکدی ياهل ســنت لبنان دعوت کرد تا با همفکر یحســن خالد مفت خیاز شــ ان،یعیشــ یاســالم ياعال
ــعائر، اع ــالم یاجتماع يهاتیو فعال ادیش ــندیندیب يریتدب یطوائف اس ــوص طرح مدون نیدر هم ي. وش را در  یخص

 مجمع درآمد. نیدائم ا تیمتعاقب آن به عضوو  در قاهره ارائه کرد »یمجمع بحوث اسالم« 1349اجالس سال 
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سال  یموس سلمانان و مس یرهبران مذهب 1349صدر در  »  دفاع از جنوب تهیکم«جنوب لبنان را در چارچوب  انیحیم
ــرائ يگرد هم آورد، تا برا ــیچاره اند لیمقاومت در برابر تجاوزات اس ــال  ي. وندینما یش ــتان س و در  1353در زمس

شخص دیع يهاخطبه سابقه،یب یاقدام  نییکبوش يسایلبنان در کل یحیمس هیبلندپا يهاتیموعظه روزه را در حضور 
ـــعله یآتش جنگ داخلاگرو  نمود رادیا روتیب ـــد،یور نمش  رادیا يلبنان را برا یمارون نالیآن بود تا کارد یدر پ ش

شهر ب ياز نمازها یکی يهاخطبه سال دیدعوت نما روتیجمعه  صدر در زمستان  سردب 1355.  جرائد  رانیو در جمع 
را قرن  کمیو  ســـتیقرن ب ســـتم،یشـــدن در اواخر قرن ب یها و روند جهانحذف فاصـــله حیصـــر ینیبشیبا پ روت،یب

 ییلبنان جهت ارائه الگو یخیبر رسالت تارو  دیگوناگون نام يهاها و تمدنمذاهب، فرهنگ ان،یاد روانیپ یستیهمز
لبنان را  یحید رهبران مســلمان و مســیموفق گرد 1357صــدر در اواســط ســال  یفشــرد. موســ يپا نهیزم نیموفق در ا
 نیو اول سیموعد تأســـ یرفت که حت شیتا آنجا پ ریمســـ نیادر و  دیمتقاعد نما یمل ریجبهه فراگ کی ییجهت برپا

  مشخص نمود. یبیپس از بازگشت خود از سفر ل يآنان را برا ییگردهما

  
دخترانه يمدرسه پرستار یلیصدر  در مراسم فارع التحص یحضور موس  
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 لبنان مقاوم و مقاومت جامعه سیتاس

لبنان  یجامعه مصرف لیتبد شهیاند یفتح، در پ ینیجنبش فلسط سیاز تأس شیسال پ کیو  1343صدر از سال  یموس
سرائ ندهیمقاوم در برابر تجاوزات آ يابه جامعه سال  يبرآمد. و لیا ش یگروه 1344در بهار  را به مصر  عهیاز جوانان 

ـــش يااعزام نمود، تا در دوره ـــت ارندیرا فرا گ یماهه فنون نظامش مقاومت  يهاکادر نیجوانان که اول نی. با بازگش
سط ییذایا اتیلبنان بودند، عمل شترك رزمندگان فل سرائ یلبنان ینیم شمال ا  يروهای. بخش اعظم ندیآغاز گرد لیدر 

ش  لیاوامشترك تا  اتینوع عمل نیبود. ا ینیبر عهده رزمندگان فلسط اتیعمل یفرماندهو  لبنان عهیرزمنده از جوانان 
صنعت 1348. در مهر افتیادامه  1972سال  صدر رسماً آغاز به کار نمود.  يکارگاه کادرساز ایجبل عامل  یمؤسسه 
 سابقهیب یو عدم واکنش مناسب دولت وقت، اعتصاب 1349در سال  لیجنوب لبنان توسط اسرائ دیبمباران شد یدر پ

و  یق جنگمناط يبازســاز يآن داشــت براکه دولت وقت را بر ياگرفت، به گونهصــدر لبنان را فرا یبه دعوت موســ
ــب در يهاپناهگاه ییبرپا ــمناس ــال  لی. از اوادینما سیآن، مجالس جنوب را تأس ــ اتیعمل 1341س در  عهیجوانان ش

آن به نام صــدر، افتخار دیبه صــالحد زیآن نها پس ازمســتقل به خودگرفت، هر چند تا ســال یشــکل لیداخل اســرائ
 48ساعت پس از اشغال  24کمتر از و 1351سال  وری. در شهرشدیثبت م» فتح ینیمخصوص جنبش فلسط يروهاین«

 انیعیش یاسالم يالعاده مجلس اعالنشست فوق ،یلیبه دست سربازان اسرائ »ایجو«و  »یجل يقانا« يساعته دو روستا
ضور تمام ستا یبا ح ضاء در رو سط موس »یمقاومت لبنان« يبذرها نیولاز همان روز او  دیگردبرگزار ایجو ياع  یتو

ش سرائ يروهایحادثه و به هنگام حمله ن نیماه پس از ا کیشد.  دهیصدر پا ستا یلیا جنوب لبنان، در» فاووق« يبه رو
سال  زییبود. از پا یلیآن چند کشته و مجروح اسرائ مت لبنان به اجرا درآمد، که حاصلمقاو یررسمیغ اتیعمل نیاول

مؤذن  »نیرف الدشــ فالح« لبنان مقاومت یکشــته نیگرفت. اول يشــتریشــتاب ب عهیجوانان شــ یآموزش نظام 1351
صنعت سه  س ساله مؤ ستان  یچهارده  سرائ 1352جبل عامل بود که در زم سربازان ا شتن چند تن از  در  ،یلیو پس از ک

ستا سال  »لیبنت جب« يمرز يرو شد. در خرداد  شته   هیالبن نیع یدر اردوگاه نظام يو به دنبال وقوع انفجار 1354ک
شدن  يهادرکوه شته  ش 27بقاع، که به ک سماً والدت  د،یانجام عهیتن از جوانان  را » مقاومت لبنان يهاگروه«صدر ر

ـــماً در  يبه جنوب، واحدها هایلبنان و انتقال دامنه ناآرام یجنگ داخل افتنی انیاعالن نمود. با پا مقاومت لبنان رس
در اواخر سال  لیتجاوزات اسرائ هیرگ مقاومت لبنان علبز اتیعمل نیمستقر شدند. اول يمرز مناطق کینقاط استراتژ
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. دیمنجر گرد »لیبنت جب«و  »بهیط« يهاشــهرك يبه آزادســاز ،يریصــورت گرفت که پس از چند روز درگ 1355
سال  یتیشخص نیصدر اول یموس سازشکارانه توط1356بود که در زمستان  در جنوب  ینیفلسط دگانپناهن نی، طرح 

شا شجاعانه خود از تحقق آن جلوگو  لبنان را اف ضع  سال  يریبا موا سترده  سرائ 1357نمود. در حمله گ به جنوب  لیا
شلبنان و به رغم عقب سط يهااحزاب چپ و گروه ینین صنعتجوانان مقاومت لبنان و دانش ،ینیفل سه  س  یآموزان مؤ

  کردند. یستادگیاشغالگران ا هیلبه رغم امکانات اندك تا به آخر عو  ماندندیباق یجبل عامل در منطقه اشغال

  

  
  صدر  از مناطق بمباران شده جنوب لبنان یامام موس دیبازد
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مسائل جهان اسالم غافل  گریاز د چگاهیخود قرار داده بود، اما ه يهاتیفعال یصدر اگرچه لبنان را محل اصل یموس
سالم سالم-یعرب ياتحاد ه،یعلم يهاحوزه تیامن ران،یا ینبود. انقالب ا سرائ یا ش لیجهت مبارزه با ا سترش ت  عیو گ

 .دادندیم لیرا تشک يخارج از لبنان و يهادغدغه نیترمهم اه،یس يقایدر آفر

و   کانیوات قیشد تا از طر قایاروپا و شمال آفر ی، صدر راه1342تابستان  لیو در اوا ینیاهللا خمروح يریدستگ یپ در
شاه را برا ساز ياالزهر،  شدن خم نشایا يآزاد شار قرار دهد. با آزاد  سم خو نیا انیدر پا ینیتحت ف   ییسفر، ابوالقا

صر صدر بوده نمرهو زیاز هر چ شیب يآزاد نینمود که ا حیت ست. در پسفر  سال  زییدر پا هیبه ترک ینیخم دیتبع یا
شابه1343 صدر اقدامات م ضمن تأم ی،  را فراهم  اتیانتقال او به عتبات عال باتیترت ،ینیخم تیامن نیرا انجام داد، تا 

ـــازد. در ن ـــدن اول مهیس جوانان مبارز  زها تن امقاومت لبنان، ده ینظام يکادرها نیدوم دهه چهل و پس از آماده ش
 را فرا گرفتند. ینظر آنان فنون نظام ریبه لبنان آمدند و ز یرانیا

شاه گفتگو نمود،  یاسیس انیزندان برخی یصدر درباره یمراجع وقت، موس يو بر اساس تقاضا 1350زمستان  در با 
حافظ اسد در سال  دنیبعد از زندان آزاد شدند. با به قدرت رس یاندک ،یرفسنجان یاز آنان از جمله هاشم یکه بعض

سور يتنگاتنگ و يهايو آغاز همکار 1350 صدر،  ش یرانیا نیمبارز يبرا انهیکشور خاورم نیتربه امن هیبا  د. بدل 
از سست  روت،یدر ب یعتیشر یروز درگذشت عل نیمراسم چهلم ییو برپا نیبا اقامه نماز، تدف 1356صدر در تابستان 

 به عمل آورد. يریجلوگ ت،یبا روحان لکردهیجوانان تحص وندیشدن پ

س يپسر عمو ي، و1356سال  زییدر پا ینیخم یدنبال درگذشت مصطف به صدر را بر دیخود  داشت تا آن محمد باقر 
را به  روتیروزنامه لوموند در ب ندهیژرژ نما نیلوس 1357در بهار سال . صدرزدیبرخ ینیاز خم تیبه حما شیاز پ شیب

ستاد تا با انجام اول صاحبه ب نینجف فر س یالمللنیم سالم انیجهان یافکار عموم ،ینیاهللا خمد روحیبا   یرا با انقالب ا
از  گرید یو برخ يعربســتان ســعود ه،یخود با رهبران ســور 1357مکرر ســال  يدارهایآشــنا ســازد. صــدر در د رانیا

 نیآنان با ا یمانیپضـــرورت همو  آن الوقوعبیقر يروزیپ ران،یا یانقالب اســـالم تیجهان عرب، اهم يکشـــورها
 يندا«از ربوده شـــدنش، با انتشـــار مقاله  شیهفته پ کیو  1357 وریدر شـــهر يها گوشـــزد نمود. ورا به آن البانق
ـــالم ینیدر روزنامه لوموند، خم »امبرانیپ ها رهبر انقالب اس به عنوان تن خدمت  نیترکرد. بزرگ یمعرف رانیا یرا 

س سال رانیصدر به انقالب ا یمو سالم  يهاارزش جیدو دهه ترو بیو پس از قر 1357تا  1356 يهاآن بود که در  ا
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انقالب آشنا و مرتبط  نیمقاومت آن کشور را با ا يو باالخص کادرها انیعیدر لبنان، عموم مردم، خصوصاً ش نیراست
س انیعیش يرگذاریتأث نمود. صه  سیدر عر سئله یاجتماع یا ش يالبنان م شد.  شده با سرعت حادث   انیعینبود که به 

مانند غالب  اند. در واقع بهو جامعه لبنان بوده استیسپرده شده خود در س یبه فراموش گاهیجا یدر پ الچهل س بیقر
سیس يدادهایرو ش ،یخیو تار یا س انیعیروند ورود  ستیبه  شت  یکه مراحل مختلفدارد دهیچیپ یتیلبنان حکا ا را پ

 يآگاه و دارا يالبنان که به عنوان جامعه انیعیحال حاضر ش یاسیاست که قدرت س نیاست. نکته مهم اسر گذاشته
چند دهه  یاند، تنها طرا گرفته یهمبســتگ نیکرده و مزد ا یســتادگیاعتماد به نفس بارها در مقابل مشــکالت متحد ا

و عوامل  عهیآحاد جامعه ش یاز همراه ياز آن، سوا شیپ تیبا وضع اسی. عزت حال حاضر در قاسترفتهیصورت پذ
  صدر است. یموس يهامجاهدت ونیبدون شک مد گر،ید

  
  لبنان رانیصدر با عشا یموس دارید
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 صدر  یسرنوشت امام  موس

دعوت  بنا بر ،یعرب يخود به کشــورها يامرحله از ســفر دوره نیو در آخر 1357ســال  وریشــهر 3صــدر در  یموســ
 نیهمچنو  ایتالیلبنان و ا يدولتها ییقضا يهاربوده شد. دستگاه وریشهر 9شد و در روز  یبیوارد ل یمعمر قذاف یرسم
سو قاتیتحق شده از  صدر از یمبن یبیل میرژ يادعا کان،یوات يانجام  سماً هبر خروج  شور و ورود او به رم را ر آن ک
ـــکار و پنهان بیتکذ ـــت آمده شیدو دهه پ یکه ط یکردند. مجموعه اطالعات آش ـــت، تماماً گواه آنند که بدس اس
 یتماس یبیاز همراهانش در سفر ل کیچیاست. به عالوه نه صدر و نه هرا ترك نگفته یبیصدر هرگز خاك ل یموس

 تیحکا يقرائن متعدد انیم نیبود. در اروز منتشر نشده اتیدر نشر یبیاز حضور او در ل يو خبر اندداشتهبا خانواده ن
. گذراندیزندان حبس ابد را م طیشرا ،یاسالم ياز علما گرید یاز آن دارند که صدر همچنان زنده بوده و چون برخ

منعکس  نترنتیا یشــبکه جهان يبر رو »یبیل یبهه نجات ملج« تیتوســط ســا 1380 بهشــتیارد 13که در  يدر خبر
س یمدع د،یگرد ست که مو سال  یآن ا سط برخ 1376صدر در اواخر  سل یتو شهر طرابلس  میزندانبانان زندان  ابو

 .استافتهیانتقال  گرید یاز ماه رمضان گذشته به مکان شیپ یو اندک دیمشاهده گرد

ـــده یبیرهبر ل یکه از نظام معمر قذاف ییایبیل کیپلماتیمنبع د کی یتازگبه ـــت، به جدا ش گفت  " مزیتا ریالجزا "اس
س دیس ست و ز اتیح دیصدر رهبر جنبش محرومان لبنان، هنوز درق یمو ستگاه رنظریا  یو درمکان یبیل یتیامن يهاد
 است:صدر اظهار داشته یصدر پسر موس نیصدرالد نی. همچنشودیم ينگاهدار ژهیو اریبس

س نیو عباس بدرالد عقوبیبه همراه محمد  صدر  دیهستند و در مسئله ناپد یبیرهبر ل یمعمر قذاف ریهمچنان زنده و ا
شدن صدر کامالً مشخص است. پدرم و  دیوجود ندارد. مسئله ناپد یراز، معما و ابهام چیه يشدن پدرم و همراهان و

 زندان هستند. يهالهیهمراهانش همچنان پشت م

سرنگون 1390سال  در سا یبر مرگ موس یمبن ییهاگزارش یبیدر ل یقذاف یو پس از  شد.  به  ندهیآ تیصدر منتشر 
سو ینقل از دکتر کن شت که او از  شاه مأمور پ ينو ضا  ضع يریگیمحمدر س تیو ست، ولصدر بوده یمو در  کنیا

سادات به او م یمالقات ست زدن به هر اقدام خطرناک مکانو ا یبودن قذاف وانهید لیکه به دل دیگویانور  سو ید  ياز 
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سرو س یبیمصر بر ل یاطالعات سیاو،  اعدام  یاطالعات به دستور قذاف نیبا توجه به ا زیصدر ن یموس دیتسلط دارد و 
 است.فرستاده شده انوسیبه قعر اق یبلوك بتون کیدر  زین يشده و جسد و

 یمدع یواقعه را اعالم کرد: قذاف لیامر دل نیا دییضمن تأ زیدر قاهره ن یبیل یانتقال يشورا ندهینما یالهون عبدالمنعم
س یآگاه کرد و  کیپرداخت و در آن تشک عیبه مذهب تش یقذاف دارید کیبود. در طول  ینیو د یاسیاز همه امور 

از  یناآگاه نیهمچنو  یاسالم به صورت کل ینیاز علوم د یآگاهرا به نا یبود و او قذاف دیشد زیصدر ن یپاسخ موس
و  انتیرا به خ یقذاف ،در مقابل زیصدر دشنام داد و صدر ن یبه موس یمتهم کرد. پس از آن قذاف یو سن عهیمذهب ش

 صدر را صادر کرد. یفرمان قتل موس یبود که قذاف انیجر نیمتهم کرد. پس از ا يمزدور

 نیسال قبل (آخر نیچند یبیآزاد شده در ل انیزندان یکه از برخ يصدر گفت که اخبار یخواهرزاده و داماد موس اما
 کنندینم دییرا تأ يصدر مرگ و یموس دیاند، خانواده سدر زندان منتشر نموده يبر وجود و ی) مبنشیسال پ 10خبر 

ست. هم یزندان یبیکه او در ل کنندیو همچنان فکر م ضو کم راد،یمحمد کرم نیچنا س تهیع ضع یبرر س تیو  یمو
شورا سالم يصدر در مجلس  سناد یا ساس ا شواهد مجلس قرار داده اریکه خانواده او در اخت يگفت برا اند قرائن و 

  کردند. دییصدر را تأ یاند، زنده بودن موسبوده يکه با و یاز زنده بودن صدر است و کسان یحاک

ــاه را مشــروط به آوردن مهد به دولت، به عالوه  يضــت آزادنه يبازرگان و اعضــا يدر آن نامه صــدر کمک به ش
ـــدر  يانحالل مجلس و برگزار ـــته بود متن دروس آ یکن یبار از عل کیانتخابات آزاد کرده بود. ص  اهللاتیخواس

شود تا  ریتکث ادیکتاب به تعداد ز نیا بودرا به دست شاه برساند. صدر خواسته  هیفق تیدر نجف در مورد وال ینیخم
 رهیبا شاه در جز یجلسه خصوص کیمقامات موساد در  شودیبرسند. گفته م ینیاز خم یروشنفکران به شناخت واقع

صدر در جنوب لبنان حما رانیخارج از ا ونیمقابله با اپوزوس يکردند برا شنهادیبه او پ شیک س تیاز   نیحس دیکند. 
ــر از طرح ــ ینص ــن يلماجوان قم و از حلقه ع يآن را از علما دیگویکه م آوردیم انیبه م خنس ــتدهیتهران ش . اس

ساس ا صدر برا نیبرا شه قرار بود  شک ينق شاه  رانیبه ا ینیدولت د لیت شود،  صور  کیدعوت  خود  يبرا يمقام 
ـــر ا يبرا ینیخم اهللاتیحفظ کند و در عوض آ ـــاه و ملکه و ن نیدرس و بحث به قم برود. به گفته نص ـــه با ش  زینقش

شده بود. در مقابل وقت انیارتش در م يهاژنرال شته  شاه عل دیصدر ناپد یگذا شورها یکن یشد،  اطراف  يرا به ک
سب اطالع کند. نت صدر ک شت  سرنو ستاد تا از  ستان حاک یصحبت کن جهیفر صر و عرب از آن بود که  یبا مقامات م

  است.صدر را کشته یقذاف
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 یدست دادن با زنان خارج يصدر و ماجرا یامام موس

 یبیدر ل 1357 وریشــهر 9خبرها از او که از  نی). آخر1307خرداد  14ســاله شــد (متولد  92 روزیصــدر د یموســ امام
امام  شیپرونده ربا ریگیپ یرســم تهیو گزارشــگر کم یلبنان یقاضــ ،یکه طبق اعالم حســن الشــام نســتیربوده شــده ا

 ست.زنده ا یرانیا یروحان نیاز آن دارد که ا تیصدر، اطالعات موثق حکا یموس

شدن امام موس زیپارلمان لبنان ن سیرئ ،يبر هینب سالروز ربوده   یاز زندان یبیصدر گفت که او در ل یسال گذشته در 
ست. مهد گریبه زندان د شده ا س روزان،یف يمنتقل  سال یداماد امام مو  یرفته، حت یبیها به لصدر هم گفته که همان 

جسد  نیا DNA یوقت«: ستیصدر ن یمتعلق به امام موس جسدنشان داد  DNA شیها داده شده اما آزمابه آن يجسد
س سد وز یرا برر سد، ج شد که آن ج شخص  ست. ریکردند م شان بوده ا سنیس» خارجه خود صراهللا، دب دح  رکلین

گرداند او و دو همراهش را به ما باز میخواهیو از خداوند م میکنیمسأله صدر را دنبال م«: دیگویم زیاهللا لبنان نحزب
 »که بنا نهاده است، باشد. یو اصول هايروزیپ شاهدتا 

صدر با پاپ فرانس یخانواده امام موس داریها دتالش نیاز آخر یکی رهبر  س،یصدر و در رأس آن خواهرش، رباب 
 قاتیهمه تحق«اند: نوشــته يانامه یاســت که ط 1397بهمن  26او در  يآزاد يجهان و درخواســت برا يهاکیکاتول
سم ضائ ایتالیا یر ستگاه ق سال ایتالیا یو لبنان و احکام د شدن آنان از  2005و  1982و  1979 ياهدر  حکم به خارج ن

سخنران یاند. قذافکرده یبیخاك ل ضوع اعتراف کرد و حکومت ل نیبه ا 2002سال  یخود در   یپس از قذاف یبیمو
سال  یبیبنان و لبار در تفاهمنامه ل نیکرد. آخر دیموضوع تأک نیبر ا زین  هاییایبیشد. اما ل دییموضوع تأ نیا 2014در 
عده ياجرا يبرا یتحرک چیه مه و و نا فاهم فاد ت ما برا یکمک چیه یها و حتم ـــ يبه  مام و آزاد دنیرس او  يبه ا

 »اند.نکرده

س دیجد راز شده از برر شف  ساواك که محمد عل یک شده  شر سناد منت سابق کم يمهتد  یدر ا ضو   يریگیپ تهیع
ضع س تیو صدر در ل یصدر انجام داده حاک یامام مو ست که طرح ربودن امام  شهر یبیاز آن ا  یعنی، 1357 وریدر 

 يهاو دســتگاه ردیصــورت بگ 1353قرار بوده در بهمن  ران،یدر ا یانقالب اســالم يروزیحدود شــش ماه قبل از پ
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اند که ساواك شاه در آن دست داشته زیدر لبنان و ن ییهادستگاه عتاًیانگلستان، مصر، عربستان و طب کا،یآمر یاطالعات
 انجام نشد. یلیبه دال

 صدر یامام موس يها شهیاند

س صل عقده يرا امر نیصدر د یمو شأ د داند،ینم یروان يهاحا ص يرا امر نیبلکه من سان معرف یو ذات لیا  یدر ان
 يمسئله هنوز برجا نیاست و اکرده رییتغ ندی منشأي هدربار گریدانشمندان د يهادگاهیصدر د ی. به نظر موسکندیم

باور است  نیبر ا نیهمچن ياست. وکرده دایپ لیتما نید يسوچرا ب استشناختهیرا نم نیکه د یکه انسان ماندهیباق
 وندیو هم علم در پ نیاند. از نظر صــدر، هم دو در ســرشــت بشــر زاده شــده ندیآیم ایبه دن گریکدیو علم با  نیکه د

ــان با حق ــع تیو واقع قتیدادن انس ــت تیتا واقع کنندیم ینقش دارند چرا که هر دو س ــا یو هس  دهو پر ییرا رمزگش
از  اند.رنج برده ریخرافات و اساط يماریاز ب یو جوان یدر دوران کودک نیعلم و د يکنند. از نظر صدر هر دو یینما

فقه را  يخداوند حرکت دهد. و يها را بسوها باشد تا انسانندر خدمت انسا دیبا نیاز د یفقه به عنوان بخش ينظر و
 ياســت. از نظر وشــده نیمختلف مع طیحقوق افراد در شــرا زحفظ و حراســت ا يکه برا دانســتیمقدس م یقانون

به  شیخو يهادر استنباط دیبا هیو قانون است و فق شودیصادر م یو مکان یزمان يهایژگیقانون مقدس با توجه به و
به  هیکبوش يسایدر کل ي. وکندیم دیانسان و فهم درست انسان تأک يهااز ارزش هیبر اطالع فق يعقل رجوع کند. و

شاره کرده نیا ست که انکته ا ستند نه ا انیاد نیا سان ه ستند که در خدمت ان سان در خدمت اد نیه شد.  انیکه ان با
 داندیم یارزش ذات يصاحب کرامت و دارا يانسان را موجود ياراده و انتخاب آزاد است. و يدارا يانسان موجود

باور است که انسان مقدم  نیبر ا ياقتصاد نهیدر زم نیهمچن يرا قائل است. و یو تقدم انسان بر احکام و مناسک فقه
ست. امر همگرا و متحد و هماهنگ ا کی یجهان هست ياست. در تفکر و ياقتصاد لهیو وس هیبر هرگونه ابزار و سرما

صل همگرا يادیز دیتأک يو س ییبر ا ست ریدر تف سیه سان ن یشنا ست یبه عنوان جزئ زیدارد. ان ساس  یاز جهان ه بر ا
سان گریبا د یستیصدر، با شهیاند شد. از نظر و ییها همگراان شته با ساس و بن نیهمچن ،يدا خداوند و  ینیهر د ادیا

ـــوب م ـــودیمعرفت به خداوند محس  يامور نیزم يبر رو دگانیخدا و خدمت به رنج د يعبادت برا ي. از نظر وش
 نیا روانیپ انیم ییوجود دارد و جدا یگانگیو اسالم  تیحیهمچون مس یاله انیاد انیم ي. از نظر وراندیناپذ ییجدا
 اصالً معنا ندارد. نیدو د
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  یوحدت اسالم شهیاند

ــ يهاشــهیاز نقاط عطف در اند یکیمســلمانان  ای یوحدت اســالم موضــوع  يبرا ي. ودیآیشــمار مصــدر به یموس
 یســتیاز اصــل همز تیچون حما يهاشــهیاند گریکدیدر کنار  انیها و ادفرقه زیآماجتماع مســالمت شــهیاند يبرقرار

 ي. وکردیم دیکتأ يافرقه يهاو مبارزه با تعصب ییگراکشور لبنان، رد هر گونه فرقه هیو مبارزه با تجز زیآممسالمت
است و نوشته ياراستا نامه نیبرجسته لبنان در هم يهایاز مفت یکیبه  یو سن عهیمذاهب ش انیو اتحاد م یکینزد يبرا

ستار اقدام عمل شده انیوحدت م يبرا يو یخوا ست. ومذاهب  سن عهیش يا ستیواحد م ینیرا برآمده از د یو   دان
ــ چیکه ه ــل يآنها وجود ندارد. و انیم یتناقض ــلمانان را در نبود  یعقب ماندگ یعلت اص ــازمان  کیمس جامعه و س

. او کردیبه اختالف به عنوان عامل حرکت و تکامل مسلمانان نگاه م ي. ودانستیها ممسلمان تیهدا يمنسجم برا
 يگریدو  است: نخست از راه همسان کردن فقه ریپذمسلمانان از دو راه امکان انیباور بود که وحدت کلمه م نیبر ا

 تالش و کوشش مشترك. قیاز طر

 ی موسی صدرشخص یزندگ

 خود گفت: یشخص زندگی یدرباره 1975/1/13 خیبه تار تیکو قظهالی یبا مجله ياصدر در مصاحبه یموس

صفارغ سف با لیالتح ستم. با تأ شگاه تهران ه شکده حقوق دان ص یزندگ میبگو دیدان صو سف  یخ ندارم. اظهار تأ
وضع از جانب آنان از عذاب  نیا رفتنی. پذکنمیام ستم مروشم به همسر و چهار فرزندم و خانواده نیبا ا رایکردم، ز

 .کاهدیوجدانم م

رنگ  يتابلوها دنید نیفوتبال. همچن ژهیوبه کشد،یدارم. ورزش مرا به خود م یمشخص یسرگرم میبگو توانمینم
ست دارم. گاه صالً  یروغن را دو شمینم گاریسا شم،یم ادیز یو گاه ک ش ک ست  انیقل دنیاما به هر حال ک را دو

 دارم.

ترس ندارم. اما از خداوند  یمن از کس"گفت:  نیهمچن ي. وستین یبیمن امر غر يبرا هی. گرکنمیم هیگر اریبس من
  "هراسانم. امفهیدر وظ یاز کوتاه نی. همچنترسمیم اریبس
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 صدر  یمفقود شدن موس ياز معما گرید یتیروا

ــ امام ــدر، روحان یموس ــ يوندهایپ يبا نفوذ در لبنان و دارا یلبنان-یرانیا یص ــیس از  ران،یبا محافل مختلف در ا یاس
 نیا هیفرضــ نیتريدارد. تا کنون قو یاو، همچنان ســرنوشــت نامعلوم یمقامات حکومت شــاه گرفته تا مخالفان مذهب

ست که قذاف سئول ناپد یبوده ا ست و ا دیم صل کیپرونده تنها  نیشدن او ست.  یدارد که آنهم قذاف یمتهم ا  کیا
صحت ا رانیا یکه در اصرار حکومت اسالم شودینکته باعث م است  نیبا شک نگاه شود و آن نکته ا هیفرض نیبر 
مخالفت داشته  ینیخم تیبه روا یاسیتجددخواهانه بوده و با اسالم س يهاشیبا گرا يایصدر روحان یکه امام موس

در  يپردازگمانه يرا برا نهینکته زم نیو حکومت او بود. هم ینیمغضــوب خم ماندیاگر هم زنده م ندیگویاســت. م
س دیمورد راز ناپد سترش م یصدر در جهت یشدن مو سش دهدیگ و عواملش هم  ینیرا متوجه خم زیآمکه نگاه پر

 نیچن ،شده استمنتشر  ایدر دانشگاه کلمب اریاستاد ربه قلم اندرو. اس کوپ” سقوط از بهشت“. کتاب با عنوان کندیم
تون را در ز کیبه قلم ر یمعرف نیکرده اســت. فشــرده ا یکتاب را معرف نیا مزیتا وركیویدارد. ن ینگاه دســْ  ریگلَ

 .دیخوانیم

ــتاندارها یحت« ــع امروز و با اس ــبت به وض پر هرج و مرج بود.  ياانهیخاورم يالدیم 70در دهه  انهیخاورم ،یفعل ينس
ـــرت ییماربایهواپ ،يگذاربمب ـــاع به هم ر نیهر روزه بود. در ا يخبرها تریو ترور س  انیاز روحان یکی خته،یاوض

 شد. دیناپد هانناگ یبیاز ل دیهنگام بازد انیعیشناس و مورد احترام شسر

 یبه ناگهان فزون عهیش یروحان نیها درباره سرنوشت اها و حدس و گمانکتاب ،ییقضا يهاها و استعالمو جو پرس
سافتی ص ی. امام مو شخ  رانیدر ا يقدرتمند یروحان زمان خودش بود که در خانواده کیزماتیکار يهاتیصدر از 

 لبنان بود. ریفق انیعیکرد و مدافع سرسخت ش یندگبه دو دهه در لبنان ز کیصدر نزد ی(قم) متولد شده بود. موس

ـــهر 9( 1978اوت  31خود از  گریبه همراه دو همکار د او  دهیکه به ظاهر در فرودگاه طرابلس د زمانی −) 57 وریش
 ایشدن (و  دیناپد لیرا دل یسرهنگ معمر قذاف ،یبیکه رهبر سابق ل یکسان ارندیاند. بسهنشد ترؤی کنون تا −شدند 

  صدر همچنان نامشخص است. یدر ربودن موس یافقذ زهیحال انگ نی. با ادانندیصدر م یقتل) امام موس
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ستاد ریکتاب اخ شگاه کلمب اریاندرو. اس کوپر ا سقوط رژ ایدان شدن امام  دیاز ناپد يدیجد تیروا يپهلو میدرباره 
 یدر پ ینیاهللا خم تیآ يکه به رهبر یانقالب ونیروحان يکه برا کندیکتاب مطرح م نیا .کندیصــدر ارائه م یموســ

 .آمدیبه شمار م يجد دیتهد کیصدر  یشاه بودند، امام موس یسرنگون

شت: پهلو« کتاب شاه رانیآخر ا يو روزها هايسقوط از به ست که با وجود تنش یمدع»  یشاهن نه  ،یعموم يهاا
 یخنث ياز انقالب برا شیپ يهاشاه در ماه یداشته بلکه حت یانه فراوانمحرم يهاصدر تماس یتنها شخص شاه با موس

 دیشا شدیم یشاه عمل دهیا نیا اگر شده است. رانیصدر به ا یخواستار بازگشت موس ینیخم يهایطلبکردن جاه
  کرده بود. رییتغ زین خیتار ریمس

  
  رانیا یپادشاه يروزها نیو واپس يپهلو سقوط بهشت  
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داشت و  یقیعم ياعتمادیب ینیاهللا خم تیصدر نسبت به آ یامام موس کندیکه کتاب ارائه م یو مدارکطبق شواهد 
ــتانه و خانوادگ ــاس کردیو مجنون خطرناك قلمداد م وانهید کیبه عنوان  یاو را به رغم روابط به ظاهر دوس . بر اس

 گذاشت. انیرا با شاه در م ینیبه خم تخود نسب ياعتمادیب نیا یصدر حت یشواهد کتاب کوپر، موس

شاه و طرفدار  هیکه او را عل یشده، داستان تیصدر روا یآنچه تا کنون درباره داستان موس«گفته اندرو. اس کوپر:  به
 دیکوپر شــواهد کتاب خود درباره ناپد اندرو ».اســت هودهیتنها الف و گزاف ب دهدینشــان م ینیپر و پا قرص خم

نگاشته است. به گفته  ونیبا مقامات سابق و روحان نیهمچنو  مصاحبه با خانواده شاه هیپاصدر را بر  یشدن امام موس
س دینکته درباره ناپد نیترمهم زیکوپر ن شاه  دهیناد نیصدر هم یشدن مو شاوران  شدن نظرات همکاران و م گرفته 
 است. رانیسابق ا

صدد مذاکره و گفت«: کندیعنوان م کوپر سگو با امام وشاه در شاه  دیصدر بود. چرا که من معتقدم ام یمو بزرگ 
شدن  دیو با ناپد کبارهیتوأمان برساند. به  یستیهمز کیبه  رانیرا در ا تهیو مدرن ییگراعهیش لهیوس نیبود که به ا نیا

 ».باز شد رانیدر ا عهیش انینظامجوالن دادن شبه يها برارفت و در نیامکان از ب نیصدر ا

 یبه دست قذاف ،یبیو ورود به طرابلس ل یاست که او پس از دعوت قذاف نیصدر ا یدرباره داستان موس جیرا هینظر
عرفات، رهبر  اســریبه درخواســت  ادیبه احتمال ز زین یاقدام قذاف هینظر نیربوده و ســپس کشــته شــده اســت. طبق ا

صدر در جنوب لبنان، در مرز  یموس هگایاز پا ت(فتح) صورت گرفته است. چرا که عرفا نیفلسط بخشیسازمان آزاد
 .پنداشتیخود م ونیسیصدر را اپوز یموس يهاکیچر، بود. عرفات نیبه شدت خشمگ لیبا اسرائ

شد و  يگذارهیصدر پا یتوسط امام موس 1974به جنبش امل (جنبش امل در سال  یبیبر آنند که ل زین هاهینظر یبرخ
س دیناپد يلبنان بود) برا یدر جنگ داخل ریدرگ يهااز طرف یکی نفوذ  هیسور نکهیا ایصدر پول داده،  یکردن مو

 صدر نقش داشته است. یموس هیدر اقدام عل و دهیدیخود م يهایطلبجاه يبرا یصدر در لبنان را مانع

 که مأموران محمد رضا شاه او را کشتند. ندیگویم یبرخ یحت

آن  ییایتالیکه بازرسان ا يارفتند. مسئله ایتالیبه ا یبیصدر و حزب او از ل یکه موس دیورزیاصرار م یقذاف سرهنگ
 .کنندیرا اساساً انکار م
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بوده مکتوم مانده است.  نفعیذ هیقض نیدر او  صدر مسئول یموس هیدر مورد قض یمسئله که چه کس نیهمچنان ا یول
سال  سقوط قذاف 2011در  صدر زنده است و ب افتی شیها افزاحدس و گمان یحت یو با   شودیسال م 30از  شیکه 

سلول ست. حت یقذاف یو مخف يانفراد يهاکه در  سر قذاف نیتراز جوان یحبس بوده ا در لبنان  زین یقذاف بالیهان ،یپ
 شد. ییصدر بازجو دشدنیکشور در مورد ناپد نیا ییتوسط مقامات قضا

حال  نی. با اکنندیقلمداد م نظرطلبانهدیشـــده وتجد يکاردســـت یخیکتاب اندرو کوپر را تار رانیرهبران ا احتماالً
 .دانندیصدر و شاه را کامالً محتمل م یموس انیمحرمانه م يهمکار انهیمحققان و مورخان خاورم

ستوس ستون که در اوا چاردیر آگو شگاه بو ستاد دان سازمان ملل در لبنان بود و در  يالدیم 80دهه  لینورتون، ا ناظر 
شت، در ا یکتاب 1987سال  صدر ز دیدر ناپد رانیمن درباره نقش ا«: دیگویباره م نیدرباب جنبش امل نو  ادیشدن 

ست که م نیبر ا زین او ».امدهیشن س انیباور ا ستانه یشاه و امام مو وجود  یشک چیبرقرار بوده و ه ياصدر روابط دو
 شاه پول گرفته است. ندارد که او از

شده نی: اکندیم حیتشر نگونهیکوپر کتاب خود را ا اندرو شاه  یاز روابط موس ياکتاب اطالعات گزارش ن صدر و 
ــ نی. اگذاردیخواننده م اریدر اخت ــدار موس ــامل هش ــخنران یاطالعات از جمله ش ــبت به س ــاه نس ــدر به ش  يهایص

بر منحرف  یکمک به شــاه مبن يبرا 1978 تانصــدر در تابســ یموســ شــنهادیو پ دیدر تبع ینیاهللا خم تیخرابکارانه آ
 است. ینیبه در کردن خم دانیساختن و از م

تســاهل  روانهیم ونیکه دولت شــاه با روحان ینکته اســت که درســت زمان نیا دینمایم دیآنچه جد«گفته کوپر:  به
سیس ستراتژ کیکه با اتخاذ  کردندیم یسع زین هاروانهیم د،یورزیم یا از  یکیو  رندیبگ یشیپ ینیاز خم دیجد يا

 ».بود رانیا هصدر ب ینو بازگشت امام موس يهايو استراتژ هادهیا نیا

که  یاز کســـان یکی د،یگویم »یشـــاهنشـــاه رانیآخر ا يو روزها هايســـقوط از بهشـــت: پهلو«کتاب  ســـندهینو
شاگر شتن ا يادیکمک ز شیهاياف ست دوران  یکی یکن یکتاب کرد، عل نیبه او در نو شاه و دو شاوران مهم  از م
 .کردیم فایا راصدر و شاه  انینقش کانال رابط م یصدر بود. به گفته کوپر ، کن یموس یکودک
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صدر  یو امام موس بردیبه سر م یجنگ داخل انهیگراکه لبنان در هرج و مرج فرقه یزمان ،يالدیم 70اواسط دهه  در
صــدر را در  زیشــاه ن کرد،یم فایشــاه ا یاســیو مخالف ســ یرانیا دهیآموزش د يهاکیچر ين ربا را برانقش آه زین
  کنند. طلمسئول دانست و دستور داد تا پاسپورت او را با بارهنیا

به شاه رساند،  روتیرابط در ب کی قیکه از طر یغامیصدر در پ 1978 هیاما طبق مستندات کتاب اندرو کوپر، در ژوئ
نظام را به منظور کمک به شــاه ارائه  یاز منتقدان مذهب ییاز طرف شــاه و دلجو ینیبر صــحبت با خم یمبن يشــنهادیپ

صلهکرد. سپتامبر  شنهاد،یپ نیپس از ا بالفا ستادن مأمور مخف1978در ماه  س یبا مالقات مخف یشاه با فر  یخود و مو
 اد.که هرگز رخ ند يداری. دکندیموافقت م یصدر در آلمان غرب

ــ نیب یداد تا در ماه اوت مالقات شــنهادیپ یســرهنگ قذاف د،یگویاندرو کوپر م کتاب صــدر و مشــاور ارشــد  یموس
و  عقوبیمحمد  خیخود ش اریصدر به همراه دست یقرار، موس نیا بیدهد. پس از ترت بیترت یاهللا بهشت تیآ ،ینیخم

ــ امام به طرابلس پرواز کرد. ن،یعباس بدرالد ،ینگار لبنانروزنامه کی ــدر، پس از چند روز انتظار در هتل یموس  یص
شت داریدر طرابلس و بدون د صم 1978اوت  31در  یمحمد به  دهدیپس رخ م نی. آنچه زردیگیم یبیبه ترك ل میت

  .ستیمشخص ن گرید
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گذار حزب اهللا لبنان در مورد امام  انیو بن هیدر سور رانیا ریپور، سف یاکبر محتشم یعل دی،س تیروا

 صدر  یموس

را از  یاست که دوران طوالن ياشناخته شده يهاتیاز شخص پوریاکبر محتشم یعل دیس نیو المسلم االسالمحجت
سئول زیبا او همراه بود. پس از انقالب ن ینیخم یدروس نجف تا حرکت انقالب سفارت  يهاتیدر م مختلف از جمله 

 نقش کرد. يفایا رانیا یماسال يو سپس وزارت کشور جمهور هیدر سور رانیا یاسالم يجمهور

از  یکیبا خبرنگار  يادر  مصــاحبه ینیصــدر و رابطه او با خم یدر رابطه با مفقود شــدن امام موســ پوریمحتشــم  
 :  دیگویداخل کشور م يهاروزنامه

ـــودیم گفته ـــدند، حضـــرات آ یمقطع خاص پنج نفر به عنوان مراجع آن زمان معرف کیدر  ش  ،ییمعظم خو اتیش
ش ،یگانیگلپا ،ینیخم شه یمرع صدر؛ در ا دیس دیو  ضرت امام و امام  تیب انیم یزمان ظاهراً اختالف نیمحمدباقر  ح

 يبود که امام از آقا یبه خاطر توقع صـدر يامام و آقا انیآمده م شیپ انیگفتند جر یآمد و برخ شیصـدر پ یموسـ
شتند، امام موس شانیا یبر معرف یصدر مبن امر  نیو هم دهندیاقدام را انجام نم نیصدر ا یدر لبنان به عنوان مرجع دا
 آمدندیم شانیا دنیصدر رابطه خود با امام را حفظ کردند و به د يروابط شد، گرچه آقا انیشکاف م جادیموجب ا

اختالفات  یشروع برخ يبرا يااقوال آن مقطع نقطه ینبود، اما ظاهراً بنا بر برخ تیو امام هم نظرشان دخالت در مرجع
 د؟یدار یتیمورد روا نیبوده است، شما در ا

صال سنامه مجلس اعال يزیچ نیچن ا سا سله مراتب مراجع تعر عهیش يصحت ندارد، اوال در ا سل شده  فیدر لبنان 
محمدباقر صــدر به صــورت  دیســ اهللاتیو ســپس آ ییخو اهللاتیآ شــانیو پس از ا میحک اهللاتین زمان آبودند؛ در آ

آن زمان امام در  شود،یمربوط م 43-42لبنان به سال  عهیشده بودند؛ اساسنامه مجلس ش نییتع تیسلسله مراتب مرجع
 نجف و لبنان نداشتند. اناتیبه جر یبودند و ربط رانیا

ـــال  ينظر اختالف ـــود؛یمربوط م 1350که به وجود آمد، به س ـــت و  رانیکه در ا یدر آن اوج خفقان ش وجود داش
 رود،یو به مالقات شاه م دیآیم رانیصدر به ا یامام موس شدند،یزندان و شکنجه م د،یتبع نیاز علما و مبارز ياریبس
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ستان مب دیگویم شانیخود ا شو نرایدر ا ارزکه من را مهندس بازرگان و دو  یتیکردند و گفتند، با توجه به موقع قیت
شما دار ست کن دیتوانیم دیکه  شاه مالقات کرده و از او درخوا سران مجاهد نژادفیکه حن دیبا  خلق را اعدام  نیو 

ستان امام در ا شاه رفتم. دو صرار آنها به مالقات با  شورها رانینکند و من به ا مختلف اعتراض کردند که چرا  يو ک
 یشاه برود، به نوع دنیبه د یروحان کی نکهیکه کرده، رفته است، ا یاتیهمه جنا نیشاه با ا دنیصدر به د یامام موس

شاه در راد یمالقات امام موس يبرا یغیتبل چیشاه هست البته ه غیو تبل دییتأ  يشاه نشد و خبر ونیزیو تلو ویصدر و 
 نیبرداشت ا جهیشاه رفته است، گفته نشد. در نت دنیبه د انیزندان اعداماز  يریجلوگ يصدر برا یامام موس نکهیاز ا

و هواداران  رانیدر داخل و خارج ا یانقالب يروهاین نیب یاختالف کیاساس  نیو بر ا دیشاه رفت دنیاست که شما به د
صدر به شدت مخالفت  يبا آقا زیدر لبنان ن یفارس نیجالل الد نیبه وجود آمد. همچن شانیصدر و خود ا یامام موس

 دارد. یتیوضع نیصدر چن يمحتوا که آقا نیپخش شد با ا ییهاکرد؛ جزوه

 امام چه فرمودند؟ حضرت

ها به صورت معمول (ره) که هر سال تابستان یحاج آقا مصطف اهللاتیآ دینکردند فقط شه یدخالت و صحبت چیه امام
سور سور یو وقت کندیصدر قطع م ياتفاق افتاد، ارتباط خود را با آقا نیا نکهیپس از ا رفت،یو لبنان م هیبه  و  هیبه 
ــ رود،یلبنان م ــدر  یبرنامه مالقات با امام موس ــده و ا بیترت شیبراص ــانیداده نش ــدر امتناع  ياز مالقات با آقا ش ص

ســفر کرد و همزمان  هیبه ســور ینیخم یکه آن تابســتان هم طبق معمول مرحوم حاج آقا مصــطف 56تا ســال  کندیم
س سور ینیآقا خم داحمدیمرحوم حاج   یموس يو آقا یحاج آقا مصطف داریکرد و برنامه د یانیآمد و پادرم هیهم به 

 يصدر در منزل آقا یو امام موس ینیخم یهللا مصطف تیآ دیمرحوم شه انیم یسان مالقات نیداد و بد بیرا ترت صدر
 در لبنان صورت گرفت. يریکشم

شده بودند، ا روانیپ نکهیتوجه به ا با  یامام موس يماجرا يریگیکدورت بعدها در پ ایمسائل  نیامام مسلط به قدرت 
 يریگیصدر پ یامام موس يماجرا تیبا همت و جد نکهیا ایداشت  ياثر یاسالم يحکومت جمهور استیصدر در س

ضر برخ شته و بر پ یلیشکاف به هر دل نیکه ا کنندیشبهه را وارد م نیا یشد؟ در حال حا  يماجرا يریگیوجود دا
 ست؟یسخن تهمت ن نیاثر گذاشته است؛ ا یبیصدر و فشار بر ل یامام موس



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     259

 
 
 
 

 ه،یســور ر،یالجزا یعنی يســران جبهه صــمود و تصــد يحضــرت امام برا م؛یگویهســتم، م انیچون در اصــل جر من
 صدر را مطرح کرد. ینامه نوشت و موضوع امام موس یبیعرفات و ل اسریو  هاینیفلسط

 بود؟ ینامه مربوط به چه زمان نیا

افراد ظاهراً  نیرا فرســـتادند که با حافظ اســـد مالقات کنند از جمله ا یأتیاز انقالب، امام که به فرانســـه رفتند، ه قبل
امام  دانمیکه من م ییکردند؛ تا جا يریگیصدر را پ یسافراد موضوع امام مو نیزاده بودند، او قطب ییصادق طباطبا

س ریگیدر همه مراحل پ ضوع امام مو سرگرد جلود در  یزمان دادند،یرا ادامه م هايریگیپ نیو ا ودندصدر ب یمو که 
پرخاش و اعتراض  داًیبا امام داشــت، در آن مالقات امام شــد یمالقات يبه قم آمد و با واســطه محمد منتظر 58ســال 

 کرد. يریگیبود، پ یبیکرد و موضوع را از سرگرد جلود که مرد شماره دو ل

بود،  شــانیا يزاده ســخنگوصــدر بودند. صــادق قطب یطرفداران امام موســ یدولت موقت همگ يضــمن اعضــا در
 يصدر بود، آقا يدر کنار آقا شهیهم يزدی میدست راستش بود. ابراه يریصدر و به تعب يآقا التیچمران در تشک

صدر بودند لذا  يآقا دانیاز مر تاکثر افراد دولت موق قتیدر حق رفتیصدر م یهر سال خدمت امام موس یسحاب
صــدر  يکه قبل از انقالب وجود داشــته، نســبت به موضــوع آقا یمســائل لیدولت به دل نیکه ا دییبگو دیتوانیشــما م
 .ندیگویم يااست که عده يشاخدار يهاها دروغصحبت نینداشته است!؟ ا یاهتمام

که  ییرجا دیخدمت کنم، همه مقدمات انجام شـــد، شـــه هیدر ســـور ریقرار شـــد که من به عنوان ســـف 59ســـال  در
ست ستوارنامه را بن ریوزنخ شتند، ا ضا م دیبا صدریبود، نامه نو ستوارنامه د صدریتا بن کردیام سم من را در ا  د،یا

ــم ــ دیرا رها کن یگفت، محتش ــه نکهیتا ا دمیو من هم کنار کش ــد. مهندس م سیرئ ییرجا دیش ــیجمهور ش  نیرحس
 یروز اول رد،یگیاعتماد م ياز مجلس رأ نکهیپس از ا يبود، مهندس موسو ییرجا دیشه يخارجه آقا ریوز يموسو

من به  يبرا ییرجا دیاست که شه یکه در آن حکم ندیبیم ياوزارتخانه نامه زیم يرو د،یآیکه به وزارت خارجه م
مخالفت کرده است. او  صدریبن ندیگویم ست؟یداستان چ پرسد،یم ينوشتند، مهندس موسو هیدر سور ریعنوان سف

با شــما  د،ییایگفتم: قم، گفت: به وزارت خارجه ب د؟یبا تلفن منزل من در قم تماس گرفت و گفت: شــما کجا هســت
ـــما کار دار يبا وزارت خارجه کار گریدارم، گفتم: من د يکار  دنی. به وزارت خارجه و دمیندارم، گفت: ما با ش
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سو سور يمهندس مو شده، گفت: بن هیرفتم. او گفت به   ییرجا يصدر مخالفت کرده، آقا یبروم، گفتم: مخالفت 
ستوارنامه را م جمهورسیرئ يشما حکم زده، ما هم برا يبرا ستیا شما هم برا میفر سور يو  شو هیرفتن به   د،یآماده 
ـــهم ـــتوارنامه نیو آخر نیهم احتماالً اول ییرجا دین هم مقدمات کار را در وزارت خارجه انجام دادم و ش که  يااس

شهر ست؛ من در  ستوارنامه من بوده ا ضا کرده، ا سور 60سال  وریام سور کیرفتم،  هیبه  بودم که آن حادثه  هیهفته 
 انفجار رخ داد.

 ییهر جا نکهیا یکیبه من داشتند،  هیچند توص شانیا دم،یخدمت امام رس یخداحافظ يبرا هیاز رفتن به سور شیپ اما
ملت مقاوم  کیبر  هیانقالب بزرگ و تک کیبر  هیشما تک د،یبه پشت سر خودتان نگاه کن شهیهم د،یریگیکه قرار م

ست چن دیدار ستادهیو ا سته ا سه برو دید نیبرپا کند. با ا جهانرا در  یانقالب نیکه توان صحبت کن دیبه جل . دوم دیو 
که  یو کسان هیصدر است، از مقامات سور یمسأله امام موس يریگیشما پ یاصل فیاز وظا یکیامام فرمودند  نکه،یا

شند، بخواه توانندیم ایبودند  انیجر نیدر ا س دیبا ضوع امام مو سته  یبیشده و از ل يریگیصدر پ یکه مو . شودخوا
شن یامام نه تنها در موضوع امام موس سفارش کردند، بلکه بعدها  سار يآقا یوقت دمیصدر به من   خواستیم يخوان

صــدر را حتما  یموضــوع امام موســ ندیفرمایدارد و امام به او هم م یبا امام مالقات زیشــود ن یبیعازم ل ریبه عنوان ســف
و  رفتندیم یبیبه ل رانیکه از ا یمختلف يهاأتیروشن شود و هر چه زودتر برگردد؛ ه شانیا تیتا وضع دیکن يریگیپ

س کردند،یبا امام مالقات م سفارش امام مو س کردندیصدر را م یامام همواره  صدر مانند فرزند  یچون اوال امام مو
ــ نکهیامام بود و دوم ا ــدر  یامام موس ــاگردان امام بود و امام هم م نیاز بهتر یکیص ــتیش  يموثر نقشچقدر  دانس

 دارند.

 داشته باشند؟ ياهیو کنا هیموضوع نسبت به امام نقد، حاش نیکه در مورد ا دیدینشن جا چیه تاینها

  .دمینشن

 يادر خاطره انیاز آقا یکیکردم،  انیصـدر در لبنان ب یامام توسـط امام موسـ تیرا که در مورد اعالم مرجع يانکته
سا شما را داشتند و گفتند اصال برا نیریگفته بود،  کند  یرا مرجع معرف شانیا یموضوع که کس نیامام ا يمانند نظر 

گفتند که حضرت  یصدر بودند و حت یموضوع امام موس يریگیپ ارینداشت و حضرت امام بعدها بس یتینکند اهم ای
 صدر مشخص شود. یامام موس فیتکل نکهیمگر ا رفتیرا نپذ یامام، قذاف
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 اهللاتیاو را دعوت کند و آ خواســتیجمهور م سیبود که رئ نیبه خاطر ا امد،ین رانیبه ا یکه قذاف یعلت اصــل بله،
اما  .رفتیرا نپذ یمن را دعوت کند، امام هم قذاف دیبا ینیخم يآقا گفتیهم او را دعوت کرد، اما او م ياخامنه

فاصــله  ادیز يهاســال يااز حادثه و مســاله یحضــرت امام وقت تیو عدم طرح مرجع گرانید تیمرجع غیدرباره تبل
 خواستندیامام م انیاست، اگر اطراف لیقب نیهم از هم تیداستان اعلم رد؛یگیدر اصل موضوع خلط صورت م افتدیم

ضع بگ ضع م دیشه يبا خود آقا دیبا رندیمو از  انیاز آقا يتعداد م،یحک اهللاتیبعد از آ گرفتند،یصدر در نجف مو
 تاعلمی نجف در …صدر و  دمحمدباقریس دیو شه یلنکران یمجتب خیش ،يابادکوبه يصدرا خیعلما ش انیجمله آقا

صـــدر در  دیاز شـــاگردان شـــه يمحمود شـــاهرود دیســـ ياعالم کردند، آقا دیرا به عنوان مرجع تقل ییخو اهللاتیآ
 يو فضــا انیدر ارتباط با جر قیطر نیاز ا شــانیبود که ا زین ریمســ نیصــدر در ا يآقا کردیرو دیگویخاطراتش م

 باشند. زیمشابه ن يها میمبارزه با شاه و رژ

  
 علی اکبر محتشمی پور سفیر ایران در سوریه
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 صدر  یازمفقود شدن موس گرید یتیروا

و لبنان داشت و  رانیدر ا ياریمفقود شد. هواداران بس ییروزها نیدر چن شیسال پ 42 عه،یش ی، روحان»صدر یموس«
اســت. به رغم نســبت  گرید یاوضــاع به نوع یاســالم ياما درون حکومت جمهور خوانند،یم» امام«دارد که او را 

صدر با خانواده یلیفام سرنوشت او را پ کسچیپرنفوذ، ه يهاخاندان  د  ساختار قدرت به جِ  نینگرفته است. با ا یدر 
 صدر نشان دهند.  شیمساله ربا ریگیتا خود را پ کنندیم یها سعحال، همه گروه

صدر و  یبه روال هر ساله، در سالگرد مفقود شدن امام موس زیامسال ن »رانیا یاسالم يخارجه جمهور امور وزارت«
ضع شر یبا مو سطح دوجانبه و بو گفت يریگیپ«از  ،یفاتیت شت نییتع يبرا یالمللنیوگو در  سخن گفته » سرنو او 

 است.

ســخن  بارهنیدر ا حیصــدر هســتند، اما کمتر به طور صــر یمعتقد به مرگ موســ یاســالم يمقامات جمهور اکثر
ــل«مانند زنده بودن  زیزنده بودن او ن غیتبل ای. گوندیگویم ــوع  د؛یآیبه کار م »انیاحمد متوس ــطح دو موض هر چند س

 .شودیو همراهانش شمرده م انیلاز متوس تردهیچیپ عهیش یروحان نیا يمتفاوت است و ماجرا اریبس

ــ امام شــد و قرار بود به عنوان  دهید یبیدر شــهر طرابلس ل یدر هتل 1357وریشــهر9صــدر آخرین بار در روز  یموس
سم شور، د نیرهبر ا ،»یمعمر قذاف«با  ،یمهمان ر سخ  یاطالعیب یکند. چند روز بعد، در پ داریک شت او، پا سرنو از 

چند اکثر ناظران بر کشته شدن او  هر .اندکردهبود که صدر و همراهانش کشور را ترك  نیا یحکومت قذاف یرسم
 وجود ندارد.  یقتل او و نوع واکنش حکومت، اجماع لیاتفاق نظر دارند، اما درباره دل یبیدر ل

صدر زمان »يعباد نیریش« سته بودند، دل یکه خانواده  سالم يآنان از کمک جمهور يسرداز او کمک خوا را  یا
 نیهمچن او »کرد. یروابط خانوادگ يفدا توانیرا نم یاســیروابط ســ دیگویم رانیحکومت ا«: کندیم انیب گونهنیا

سرهنگ قذاف »یبهشت« اهللاتیصدر با درخواست آ یکه موس کندینقل م کایاز دو کتاب منتشرشده در آمر در  ،یاز 
مخالف  یانقالب يروهایصــدر و ن یامام موســ زبانیم یبنا بوده اســت قذاف ت،یروا نیشــد. بر اســاس ا یزندان یبیل
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شد تا اختالفات آن شاه با شت اها را رفع کند، امحکومت  شاه و آمر یبه قذاف یبه ست و  کایگفته که او با  در ارتباط ا
 ».دیاو را از سر راه بردار« دیگویم یبه قذاف یبهشت زیانقالب ن يروزیپس از پ» .دیحبسش کن یمدت«

رابطه  یکه با قذاف ونیاز انقالب یبه نقل از دو کتاب اســت، اما اظهارات آشــکار گروه يعباد نیریشــ تیچند روا هر
 اند. بوده نیصدر بدب یها نسبت به موسکه اکثر آن دهدیداشتند، نشان م

صدر اشاره کرده است:  یانقالب، رسما به قصد قتل موس لیدر اوا »ینیخم« اهللاتیآ کانیاز نزد ،»یفارس نیالدجالل«
س ياآق« شتم و انقالب يروزیصدر قبل از پ یمو ضور دا شاه  ونیانقالب که من در لبنان ح دور من بودند نه دور او، با 

 زین شیکش کیبرود و  سایآخوند به کل کیو  میمتحد شو انیحیسبا م دیکه ما با گفتیم شانیداشت. ا یرابطه خوب
 شد؛یحرف کشته م نیبه خاطر ا دیبا شانی. اشدیم امیاو ق هیعل دیرا زد با یحرف نیچن یشود. وقت نمازشیدر مسجد پ

 »او را کشت. یندارد. هر چند قذاف یکه ارزش میدیاما ما د

سخن گفته یفارس نیالدبار از نقش جالل نیچند زیصدر ن یخانواده امام موس ياعضا صراحت در قتل او  اند، اما به 
گفته بود:  یفارس نیالدصدر، درباره نقش جالل یخواهرزاده موس ،»ییصادق طباطبا«اند. نکرده انیاصل موضوع را ب

ست يخود آقا یوقت« سبق ل ریوزجلود، نخ س نیالدسوال را از جالل نیو ا دیبرو دیگویم ،یبیا به  کیکه نزد یفار
 »است. یستیتر از رودربافرا يزیمسئله چ نیپس ا د،یاست بپرس یقذاف

از  یصـــدر در دســـت گروه یاز انقالب در قم عکس امام موســـ شیتظاهرات پ کیدر  ،»ياحمد منتظر« تیروا به
موضوع اعتراض کرده  نیصدر است به ا یکه همسرش از بستگان امام موس زین »ینیاحمد خم«تظاهرکنندگان بوده و 

 .تسین دهیصدر بر ناظران پوش یموسبا  ،»يمنتظر یعلنیحس« اهللاتیفرزند آ ،»يمحمد منتظر«بود. اختالف 

از مداخله  تیصدر اختالف داشته است. حما یبا امام موس »ینیخم یمصطف«گفته بود که  زین »پوریمحتشم اکبریعل«
ـــور ینظام ـــاه و برخ کیروابط نزد نیدر لبنان و همچن هیس مخالفت بود. البته  نیا لیحکام منطقه، دل گریاز د یبا ش

 است.  داشتهفراوان  يهاکش و قوس زیصدر و شاه ن یرابطه امام موس
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و عمال  شدیخوانده م» امام« رانیدر ا ینیخم اهللاتیلبنان بوده است و آ انیعیش» امام«صدر  یامام موس گرید يسو از
با وجود ا» امام«زمان دو وجود هم ـــت.  حام نیممکن نبوده اس اند که او اعالم کرده ینیخم اهللاتیآ انیاختالفات، 

 صدر بوده است. یسرنوشت موس ریگیپ

، مرد شــماره دو »عبدالســالم جلود«نگرفتن  لیموضــوع، تحو يریگیپ يبرا ینیخم اهللاتیآ انیاز اســتنادات حام یکی
ـــفر به ا ،یبیل ـــت. ا رانیدر س  اهللاتیو آ يمنتظر اهللاتیآ تیمربوط به اختالفات ب زین یاختالفات البته از جهت نیاس

 .دانستندیهر دو خود را رهبر جهان اسالم م یافو قذ ینیخم اهللاتیآ گر،ید يبوده است. از سو ینیخم

 نبود. ونیانقالب يبرا یاصل تیاولو ،یبیصدر در برابر روابط با ل یسرنوشت امام موس يریگیچه مشخص است، پآن

ست:  نیدر ا يمنتظر اهللاتیآ ض نیمن ا دهیعق«باره گفته ا  یاقدام کرد ول دیصدر را با يشدن آقا دیناپد هیبود که ق
 هیعل هایو ســخنران ونیزیو تلو ویدر راد کهنیشــد، نه ا ایماجرا را جو یخواســت و چگونگ یدوســتانه از قذاف دیبا

 ».میبکن یسخنران یقذاف

سن« ستقیرف مح ست، م یکه بارها با قذاف »دو شته که از ل تیکه او تنها مامور دیگویمذاکره کرده ا شک  یبیدا مو
ــ اورد،یب ــ لیدل نیصــدر را. او همچن ینه امام موس از او دانســته اســت.  یقذاف نهیصــدر را ک یکشــته شــدن امام موس

 . فتدیدرب ایقطع رابطه کند  یبیصدر با ل یموسگفته است که نظام بنا نداشت به خاطر مسئله امام  دوستقیرف

 جمهورسیی، ر»حافظ اسد«با حضور  ياصدر در جلسه یسال قبل از مفقود شدن امام موس کی دوست،قیگفته رف به
مجله دســتش بوده که لوله کرده و با  کی«صــدر هم  یو امام موســ کندیم انیعیبه امام اول شــ یاهانت یقذاف ه،یســور

 ».شودیو جلسه تمام م کندیم يگریانجیم نیب نی. اسد در اکوبدیم یشده محکم به دهان قذافهمان مجله لوله

سد، ر حافظ شم اکبریبه عل ه،یسور جمهورسییا ض رانیا ریسف پور،یمحت شق، گفته بود که ق صدر را  يآقا هیدر دم
 موضوع نه به صالح ماست و نه شما. نیا يریگیو پ دیشده بدانتمام

صدر در  یگفته است که امام موس 1376مرداد10در خاطرات خود گفته است که حافظ اسد در  »یرفسنجان یهاشم«
س یبیل ست.  دهیبه قتل ر ستان، ن عهدی، ول»عبداهللا ریام«ا س زیعرب ست که  او را در  یبیساختمان در ل کشمینقل کرده ا

 است که زنده باشد. دیو بع دهیزندان د
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 یدر جلسات خصوص زین ،»یمحمد خاتم«خارجه در دولت  ریصدر و معاون وز ی، برادرزاده امام موس»صدر محمد«
 یاسالم يهمچنان به نفع جمهور اینگه داشتن آن گو زیموضوع و رازآم نیحال ا نیست. با اگفته که او کشته شده ا

ست. در ا شدن مو هیانیحال، ب نیا سالروز مفقود  شد. با یسوزارت خارجه در  صادر  سال هم   نیکه ا دید دیصدر ام
 .افتیتا چه هنگام ادامه خواهند  یفاتیتشر يهاهیانیب

  
  در تهران یبیشماره دو لمرد  ،عبدالسالم جلود
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 ها به آنو واکنش يصادق خراز تیروا

ـــال در ـــار اخبار ریاخ يهاس ـــ ياما عالوه بر انتش ـــدر و نقل گفتارها یدرباره زنده بودن امام موس ـــانیا يص در  ش
 شد. زیبرانگلبنان، جنجال انیعیرهبر ش یمساله درباره نظرات فقه کیطرح  ،یمختلف مذهب يهامناسبت

وگو با رضا در گفت »یرانیا خیتار« تیسا رمسئولیو مد نیشیپ پلماتید ،يمحمدصادق خراز دی، س1394مهرماه  در
ــب دید« ینترنتیدر برنامه ا دپوریرشــ  اهللاتی. مرحوم آدادندیها دســت ماز بزرگان با خانم ياریبســ«گفت که » در ش
سامح در ادله  کردیکتاب دست دراز م لاز اه یبودند که اگر خانم یصدر کسان یو امام موس یبهشت به قول علما ت

 ».دادندیو دست م کردندیسنن م

در طول «گفت: » انتخاب« تیرا رد کرد و به سا تیروا نیا یبهشت دیفرزند ارشد شه ،یبهشت ینیحس الساداتملوك
مورد هم دســت دادن با زن  کی یو حت کردمیهمراه مادرم شــرکت م شــانیجلســات ا هیاقامت پدرم در اروپا در کل

 »مشاهده نکردم. شانینامحرم را از ا

سالمحجت سلماال سابق دفتر تبل ،یهیفق يمحمدمهد نیوالم سالم غاتیقائم مقام  شتیدر  زیقم ن هیحوزه علم یا  یاددا
 زیه) و ن(قد نیتا متاخر نیاز متقدم هیامام يبه اجماع فقها«) نوشـــت: 1394مهر  20( »یاســـالم يجمهور«در روزنامه 

 ياز فقها کیچیو ه ستین زیمحارم) جا ریبا زنان (از غ مان(مدظلهم) دست دادن مرد مسل عهیفقها و مراجع معاصر ش
فرض جواز دست  نیب یربط چیاند. هزن مسلمان به مردان نداده ایفتوا به جواز دست دادن مرد مسلمان به زنان  هیامام

 ».یتجه چیاز ه یربط چیوجود ندارد و ه» تسامح در ادله سنن«دادن مرد مسلمان با زنان و قاعده مورد اختالف 

شار کتاب نیا سکوت ماند تا انت ضا یبحث م سن کمال يمجاز يدر ف و مؤلف  یصدرپژوه گاهیپا ریمد ان،یبه قلم مح
 ».امکه من شناخته يصدر یامام موس«با عنوان  1398 زییلبنان در پا انیعیکتاب درباره رهبر ش نیچند

سا یهیفق ادداشتیدر پاسخ به  یحیتوض انیکمال  نیبازنشر شده نوشت اما چنانکه اشاره کرده ا» انتخاب« تیکه در 
 دانست و انتشارش ماند تا سال قبل که متن آن را در کتابش آورد:» انتشار رقابلیغ«آن را  تیسا

 هیاجماع فقهاء امام اًیثان اند؛دادهیدر اروپا دست نم یحیدو بزرگوار با بانوان مس نیاست که اوالً ا نوشته یهیفق يآقا«
 متذکر شوم: شانیهستم در پاسخ ا لیبر حرمت دست دادن مردان با زنان نامحرم نظر دادند. سه نکته را ما
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شتسرکار خانم دکتر ملوك سادات به صر راًیاخ یال شهکرده حیت شت دیاند که  س یبه ست  یحیبا بانوان م در اروپا د
 .میریپذیدر مورد پدر حجت است و آن را م شانی. طبعاً سخن اانددادهینم

صدرپژوه یمورد امام موس در سخن آقا دیهستم تأک لیکوچک ما یصدر اما به عنوان  و  حیصح يخراز يکنم که 
ست. حق یهیفق يسخن آقا ست ا ص کانینزد ياز تعداد رینادر  دمیشن نیلبنان و آلمان مکرراً چن و رانیدر در اامام 

 دست دادند. یحیبا بانوان مس اند،دادهیم صیهرجا الزم تشخ ییاروپا يسفرها یط شانیکه ا

نوه  ،يبروجرد يمحمدجواد علو دیســـ اهللاتینادرســـت اســـت. آ زین عهیدر مورد اجماع   فقهاء شـــ یهیفق يآقا نظر
 حیصدر تصر یامام موس یقاتیتحق یسال گذشته خود با مسئوالن مؤسسه فرهنگ داریدر د ،يبروجرد یالعظماهللاتیآ

در  یحیبودند که هرجا دست ندادن با بانوان مس مودهخود در اروپا فر ندگانیله در پاسخ سواالت نماکردند که معظم
حفظ حرمت  يبرا ه،یدســت دهند و حکم حرمت دســت دادن با زن اجنب توانندیها باشــد، ماروپا موجب هتک آن

ساقط م شند،  سلمان نبا شخاص، هرچند م سخنان آقاشودیا س شانیخود ا تیسا يهم بر رو يعلو ي.  ستر  یقابل د
مراجعه  توانندیو عالقمندان م یهیفق يصــدر. آقا یامام موســ یقاتیتحق یفرهنگ مؤســســه تیســا ياســت، هم بر رو

ـــر ن را مورد  يبروجرد یالعظماهللاتیبودند که نظر آ یهانیاز زمره فق يمنتظر یالعظماهللاتیآ زیکنند. در دوران معاص
 دوارمیدارند. ام دیمطلب تأک نیهســـتند و بر ا اتیح دیامروز در ق يقرار دادند. شـــاگردان متعدد مرحوم منتظر دییتأ

و امام صدر  یبهشت دیمنظور پشت سر شه نیا يخود هستند، برا یاسیس يحساب با رقبا هیکه درصدد تسو یدوستان
 »قائم نشوند.
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 و استنادات آن ییصادق طباطبا خاطرات

در دانشگاه تهران در سال  یصدر در نشست یخواهرزاده امام موس ،ییصادق طباطبا دیس ،يصادق خراز دیاز س شیپ
 ریسردب ،ياست. محمدرضا زائر دانستهینامحرم را مجاز م يهاصدر دست دادن با زن یگفته بود که امام موس 1386

شهر سخ ب زین یکه مدت يسابق روزنامه هم  خیش اهللاتیدر وبالگش به دو خاطره از آ ،ییطباطبا هدر لبنان بوده در پا
در برخورد با امام صدر دست  جیبانوان به عادت را یبعض«اشاره کرده که  يمحمد غرو دیس اهللاتیو آ ینابلس فیعف

 ».خواهندیخود گذاشته از دست دادن پوزش م نهیت و لبخند دست بر سبا ادب و محب شانیو ا آورندیم شیخود را پ

از  ییدکتر طباطبا يدارد، آقا ادیکه نگارنده به  ییتا جا«پاســـخ داده اســـت:  نطوریا يدر کتاب خود به زائر انیکمال
اند؛ و نه در جوامع اروپا ســخن گفته و شــاهد مثال آورده طیتنها در مح یحیمســ يهادســت دادن امام صــدر با خانم

امام صدر  ی(م. ر. ز) از خانواده محترم و دوستان لبنان يکه آقا زین یحال خاطرات نیو لبنان! در هم رانیچون ا یاسالم
ــت، همه ا ــت و نه به اروپا! بنابرا طیبه مح نهاینقل کرده اس ــدیبه نظر م نیلبنان مربوط اس ــخنان آقاکه بتوا رس  ين س

ستان لبنان ییدکتر طباطبا سخنان خانواده محترم و دو صدر را با  یو  ست  کیجمع کرد.  گریکدیامام  ساده آن ا راه 
متفاوت بوده  یاروپا و جوامع اسالم طیدر مح ،یحیمس يهادر منظر امام صدر، حکم دست دادن با خانم م،یریکه بپذ

متناسـب با اقتضـائات خود در  توانندیمان و مکان اسـت و جوامع مختلف ماسـت. و چرا نه؟ به هر حال اجتهاد تابع ز
 »موضوعات احکام متفاوت داشته باشد. یبعض

است که [براساس تجربه  دهیشن یخسروشاه يهاد دیس اهللاتیبار از آ کیاز  شیگذشته ب انیسال یط«نوشته  انیکمال
 يهاهر دو، حکم دست دادن با خانم ،یبهشت دیدارند]، هم امام صدر و هم شه زیخود] باور داشتند [و امروز ن یشخص

 ».انددانستهیم تفاوتم یاروپا را با حکم آن در جوامع اسالم طیدر مح یحیمس

در باب دســت دادن به ): «1386آذر  27هم منتشــر شــده (در  يبر پاســخ زائر ییصــادق طباطبا هیکتاب حاشــ نیا در
صدر نها، اتفاقاً خانم  تگریکه روا ستمیهم تنها من ن شانیمسئله به ا نیو در مورد انتساب ا ستیمسئله منحصر به امام 

ها بر ذکر نام آن یلیکه دل شناسمیرا م يو شهود دانمیرا م يدر خود لبنان هم موارد یهستم. حت شانیو نظر ا رهیس
ضرورت باز هم بنقل کرده گرانی. دنمیبینم نجایدر ا صورت  شه ریخواهند کرد. غ انیاند و در  شت اهللاتیآ دیاز   یبه
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باز عالوه بر  هک -بنابه گفته مسئوالن سفارت در آن زمان  یشرق نیاالسالم باهنر در سفرش به برلحجت دیشه زنی و –
 ستیاند. بد نبوده یحیمس يهابا خانم شانیشاهد دست دادن ا یاسالم يهاانجمن هیاتحاد ياعضا ياریشخص من بس

به  شــانیســفر که ا کینقل کنم: در  تانبرای – بودند هم رســاله صــاحب که – یخلخال اهللاتیرا از مرحوم آ یداســتان
 یروس يهااز خانم يادتعد بود، شاغل سفارت در که – شانیفرزند ا سرعالوه بر هم نیمسکو رفتند، در صف مستقبل

شتند. آ زین ضور دا سش خودداربه همه خانم یخلخال اهللاتیح ست دادن به عرو ست داد و از د به  یکرد. وقت يها د
 رتســفا دانسیدر مســکو داشــت به رز رانیا ریســف يمکر يکه با مرحوم آقا ياختالف نظر لیبه دل شــانای –منزل 
در جواب گفت تو عروس  یخلخال يآقا د؛یداعتراض کرد که چرا به من دست ندا شانینامبرده به ا دند،یرس -نرفت 

ـــت ـــبت تو با من اطالع نیکه از ا گرانید ی. ولگرفتمیتو را در آغوش م دیبا ،یمن هس ـــتند، ممکن بود  ینس نداش
که عالوه بر فرزند  کنم؛یم یبودند بدانند، معرف لی) ماز(م. ر.  يحادثه را هم اگر آقا نیبرداشت سو کنند. شاهدان ا

و حاضر هستند، در زمره شاهدان  یکه هنوز ح یاسالم ياز کارمندان آن روز سفارت جمهور يو عروسشان، تعداد
 ».باشندیو ناقالن م

ـــت دادن با خانم ان،یالخود با کم يوگودر گفت ییطباطبا ـــوص دس ـــ يهادر خص اهل کتاب، از  حهیو ذب یحیمس
سلطان دیس یالعظماهللاتیپدرش آ يسفرها ضمن  زیبه آلمان ن ییطباطبا یمحمدباقر  شابه را نقل کرده که  خاطرات م

هســـتند، به  اتیح دیکه همه امروز در ق ،ییطباطباخاندان  يهاخانم یبعضـــ زیو ن رانیامروز ا يعلما یها، از برخآن
 نیبار تذکر را از ا کی یحت »دینامه مف«شماره مجله  نیدهه از انتشار شانزدهم کیعنوان شاهد نام برد که با گذشت 

 نکرده است. افتیافراد در

 اسداهللا علم اریدست ،یکن یاز زبان عل ،ینیصدر در مورد خم ینظر امام موس

س امام ستیکن یصدر از عل یمو سته بود که جزوه وال ارانی، از د سداهللا علم خوا  یرا که به زبان عرب ینیخم هیفق تیا
را چاپ و در  ینیخم هیفق تیاز کتاب وال یهزار کپ ســـتیشـــاه ببرد و از او بخواهد که دو ينوشـــته شـــده بود برا

جزوه را  نیصدر ا ی. موسخواهدیو چه م ستیک یواقع ینیمبدانند که خ یرانیکنند تا روشنفکران ا عیدانشگاهها توز
 دانستیم وانهیمرد د کی يعصاره فکر
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  صادق قطب زاده  -صدر  یامام موس -ییطباطباصادق از سمت راست: 
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 و آغاز حکومت وحشت و ترور  يپهلو میو سقوط رژ رانیفرار شاه از ا

ــا پهلو  ــاه قدرتمند ا يمحمدرض ــلطنتتخت  1357 ماهيد 26روز  رانیش ــت و  س را رها کرد، ملتش را به جا گذاش
 فراهم شد. یوقوع انقالب اسالم يبرا طیماه بعد شرا کیحدود  بیترت نیبه وطنش بازنگشت. به ا چگاهیه گرید

ـــاه و هرج خروج متحدش  نیترکیرا که چند دهه بر قدرت مطلقه او به عنوان نزد کایومرج پس از آن دولت آمرش
قدرت  1332در سال  يايآیس تیمورد حما يکودتا کیکه در  رانیکرد. شاه ا ریداشت غافلگ هیتک انهیدر خاورم
حســاس  اریبســ یجاســوســ ســاتیو تاســ کردیم يداریدالر اســلحه خر اردهایلیم کایاز آمر ،کرده بود تیخود را تثب

 مستقر بود. رانیدر شمال ا يشورو ریکنترل اتحاد جماه يبرا کایآمر

بود.  ماریصورت گرفت که او به شدت ب یطیاعالم شد در شرا »التیتعط«شاه از کشور که ابتدا تحت عنوان  خروج
سپر کایبه آمرورود او  سفارت آمر گرید يها در کشورهاکردن ماه يپس از   يریدر تهران و گروگانگ کایبه اشغال 

  کرده است. دایبود که تا به امروز ادامه پ رانیو ا کایآمر نیب یکه نقطه آغاز دشمن دیکارمندان آن انجام

 

 محمد رضا شاه و ترك ایران
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  رانیشاه قدرتمند ا يمحمدرضا پهلوفرار 
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  ردیگیخروج شاه را جشن م رانیا

سه اشیکه از پادشاه یانیشاه گر ،يپهلو محمدرضا شده، روز  سال  يد 26شنبه رانده  سلطنت 57ماه  خود  یبا جت 
سفر یراه شد.  ستیکه م يخارج  شت  دان شاد رانیندارد. خروج او از ا یبازگ نفر  هاونیلیم انیدر م يموجب انفجار 

شاه از کشور به منزله پا شد. خروج  سرزم انیاز ملت او  شاهان  پانضدبود که به مدت دو هزار و  ینیسلطنت در  سال 
 بودند. بر آن حکم رانده

 

  شادي مردم از رفتن شاه

ـــادمان به خ يهایرانیا ـــاله عل کی نیو خون یمبارزات مردم يروزیو با رقص و آواز پ ختندیتهران ر يهاابانیش  هیس
 ملت حکومت کرده است را جشن گرفتند. نیبر ا 1320که از سال  يمرد

را روشن  هالیاتومب يهاو چراغ زدندیبوق م هاراننده ».ابد رفته است يشاه برا«که  دادندیو شعار م خواندندیم آنها
را به عهده گرفت و » پادشاه نیشاه«، به نام 727 نگیبوئ ،یسلطنت يمایهواپ یساله شخصا خلبان 59 شاه کرده بودند. 

 يجمهورسیپس از صعود به آسمانِ روشن تهران به سمت اسوان در مصر پرواز کرد. در آنجا انور سادات رئ مایهواپ
شده  فیتوص »یطوالن یمرخص« کیکه رسما  کایآمراو قبل از سفر به  رودیاستقبال کرد. انتظار م رانیمصر از شاه ا

ــت چند روز ــوان با جرالد فورد رئبمان نجایا ياس ــت در اس ــابق آمر يجمهورسید. قرار اس مالقات کند که از  کایس
 دیدار با انور سادات به اسوان بیاید. يداشت برا میتصم شیها پمدت
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پخش شد گفت به نظر  یسیبان يشنبه شب از شبکه خبرکه سه يادر مصاحبه کایآمر يجمهورسیکارتر رئ یمیج
مصاحبه روز شنبه و قبل از خروج  نیا است. رانیخواستار ثبات در ا ران،یا یشمال هیهمسا ،يشورو ریاو اتحاد جماه

 ».وجود ندارد گرید رانیکه ا ستیمعنا ن نیبه ا« رانیحکومت در ا رییکارتر گفت تغ يشاه ضبط شده بود. آقا

ـــورو ریاتحاد جماه حکومت ـــع نهیزم نیهنوز در ا يش ـــت. خبرگزار يریگموض ـــت ينکرده اس از  یاس در گزارش
سا گزارش خبرگزار وركیوین سا شاه  نیدر ع یرا نقل کرد، ول یغرب يهايا بدون  ،يفرار کیهمچون «حال گفت 

 را ترك کرد. رانی، ا»و گارد احترام یفاتیبدرقه تشر

شاه به پلکان هواپ کیدر فرودگاه تهران، هنگام نزد ینیشاهد ع کیگفته  به شاه مایشدن  شاهن زانو  یدو افسر گارد 
دست گرفته و شاه و همسرش  يقرآن رو کیو بعد افسران  زندیاو از آنها خواست که برخ دند،یاو را بوس يزده و پا

شاه کت ریقبل از باال رفتن از پلکان از ز شکآن عبور کردند.  شلوار م شهبانو فرح  یو ست و پالتو و  شال پو کاله و 
  .(خز) به تن داشت

  

  
  شاه و فرح در ایرانآخرین لحظات محمد رضا 

سا« ،يمحمدرضا پهلو شاه، قبله عالم و  شکسته برا ياهایرو» پروردگار هیشاهن سله پهلو يدر هم  سل  کیو  يشکوه 
شــادمان در  انیرانیشــنبه اپخش خبر خروج شــاه از کشــور روز ســه با متالطم را به جا گذاشــت. یاســیســ تیوضــع
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 دیرس سیجهان عرب و پار يهابخش ریبه سا يشاد نیا ».شاه رفت«که  خواندندیو م دندیرقصیتهران م يهاابانیخ
 استقبال کرد.» اهللا اکبر«کالم مسلمانان  هیخبر با تک نیشاه از ا یدشمن اصل ینیخم اهللاتیو آ

 .کردندیها پاره ماسکناس ياو را رو ریشدند و مردم تصاو دهیکش ریدر تهران به ز يمحمدرضا شاه پهلو يهامجسمه

ش انینانوا شد،یم دهیشن هانیبوق ماش يصدا  نیو مردم ب دادندیبه مردم م گانیرا يهاو کلوچه ینیریش پزهاینیریو 
شاه از  يسر و صدا یخبر خروج ب دنی. با شنکردندیدر حال عبور، شکالت و آبنبات پخش م يهالیاتومب نانیسرنش

  .دندیپاشیم گالب گریکدیمصر مردم به  يکشور و پرواز او به سو

 

  يپهلورضا شاه  مجسمهسرنگونی 

سر ا در صاو رانیسرا شادمان ت ش يدیتبع یروحان ،ینیخم ریتظاهرکنندگان  سلمان  با  یکه رهبر مبارزات مذهب عهیم
شتند. او وعده داده که در ا ست دا ست را در د صد جمع 90از  شیکه ب رانیشاه ا سلمان  تیدر شاه، م آن از جمله 

 خواهد کرد. سیتاس یاسالم يجمهور کیهستند 



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ276

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

سه شاه شارهاروز  س یمذهب يشنبه تحت ف سیو  صر ترك کرد و قرار  رانیا خبریب ش،یرو به افزا یا صد م را به مق
که باز  کنندیم یزنگمانه ياریبس یاست ول یخروجش معالجات پزشک لیبرود. او گفت دل کایاست از آنجا به آمر

  نخواهد گشت.

از مردم از او استقبال  یحرکت همراه با انور سادات، گروه کوچک ریسوان در جنوب مصر در مسپس از ورود شاه به ا
 که قدرت مطلقه را در دست داشت همراه بود. يمردم با نفرت از مرد یکردند. در تهران خوشحال

شجو شاه را برگرداند و او را محاکمه  ندهیآ یکه حکومت مل میدواریما ام«گفت:  يشهباز دیبه نام حم ییدان بتواند 
 ».کند

 ».شد میخوشحال خواه ردیکه شاه بم یوقت«کرد گفت:  یمعرف شیستانیکه خود را ن يدختر

شورش عل کیکه پس از  کنندیم يدواریاظهار ام انیرانیاز ا گرید یبرخ صاب و  آن حداقل  یشاه که ط هیسال اعت
 بازگردد. يعاد تیاند کشور بتواند به وضعنفر جان خود را از دست داده 500هزار و 

خانه کی ،يازین ـــرکار خود برگردند تا من بتوانم برا دوارمیاول از همه ام«دار، گفت: زن   يکه کارگران نفت س
 ».شوفاژ سوخت بخرم

که در دمشق برگزار شد به خروج شاه  ینیتقل فلسطکشور مس لیدر مورد تشک نیفلسط یمل يعضو شورا 270 جلسه
 واکنش نشان داد.

 کی رانیدر ا يروزیهمه خوشــحالند. از نظر ما پ«گفت:  نیفلســط بخشیســازمان آزاد يســخنگو کی يلبد محمود
 ».کاستیمنافع و نفوذ آمر هیعل انهیدر خاورم يدهنده رونداست. نشان نیفلسط بخشیسازمان آزاد يبرا يروزیپ

ضعگ نیهنوز در ا يشورو اتحاد گزارش داد که  »ینیشاهدان ع«تاس به نقل از  يخبرگزار ینکرده ول يریمورد مو
 را ترك کرده است. رانیا» و گارد احترام یفاتیبدون بدرقه تشر ،يفرار کیهمچون «شاه 

. آنها خبر خروج چرخانندیامواج کوتاه م يدکمه را رو ران،یا يویاخبار راد دنیشــن يبرا يدیتبع انیرانیا سیپار در
 نشنوند آن را باور نخواهند کرد. رانیا ویخبر را از راد نیکه ا یتا زمان ندیگویم یول انددهیفرانسه شن ویشاه را از راد
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ششم اکتبر در و 78 ینیخم سه کندیم یزندگ سیدر حومه پار ياساده يالیساله که از روز   نایشنبه در مبعدازظهر 
  برود. یاتیبه خانه عمل رانیبه ا یامیارسال پ يعبور کرد تا برا ابانیاز طرفدارانش از عرض خ یگروه

شاه، خمهم سو یمهم امیدر پ ینیزمان با خروج  ستار حفظ نظم از  شد. متن پ يخوا شور   نیبه ا  امیآحاد مردم در ک
 شرح است:

 یاهللا کلماتهم وفقهم اهللا تعال یاعل رانیو شجاع ا فیعموم ملت شر خدمت«

و استقالل  يبه آزاد افتنیملت و سرلوحه سعادت و دست  يروزیپ عهیرا که طل يمحمد رضا پهلو فرار
جهان ثابت  يها. شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملتکنمیعرض م کیاست به شما ملت فداکار تبر

چه باشد غلبه کرد و به مقصد هرچه دشوار بر مشکالت هر توانیو استقامت، م يکه با فداکار دیکرد
س شد ر شته به خون جوانان ما و ج نی. گرچه ادیبا ست آغ شته از ذخا بیستمگر با د ملت، از  ریانبا

خواهد شـــد و انتقام  دهیبه محاکمه کشـــ يبه خواســـت خداوند متعال بزود یول ختیدســـت ما گر
 يرفو دگانیاز او گرفته خواهد شد و لکن قطع دست ستمکار از ادامه ظلم به دست ستمد نیمستضعف

و  میو جرا وســتیپ نیدشــمن ســرســخت اســالم و مســلم لیخود اســرائ مانیاســت. او رفت و به هم پ
خداوند متعال و همت همه طبقات ملت و  دیآن جز به تائ میرا برجا گذاشـــت که ترم ییهایآشـــفتگ
  نخواهد شد. سریکاردان و روشنفکر م اقشار يفداکار
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 :کنمیجلب م یتوجه عموم را به مطالب يروزیطلوع فجر سعادت و پ نیاکنون در ا 

سر کشور الزم است برا وریبر جوانان غ -1 سرا که اکنون  یانتظام يحفظ نظم با آن دسته از قوا يدر 
ـــته بازگش با تمام نبه آغوش ملت  ند،  جد يهمکار رویا قدرت و  با کمال  که  تیکنند و  نگذارند 

 .ندینما جادیا یآشوب و ناامن نیبدخواهان و منحرف

و  نیو دولت غاصـب ادامه دهند و اگر منحرف یسـلطنت میرژ هیپرشـور عل يبه تظاهرات و شـعارها -2 
 دیکنند. با يریبه وجود آورند و نظم را به هم زنند از آنان جدا جلوگ یاسالم بخواهند اخالل نیمخالف

و عمال  فورملت است به دست عمال شاه من ریکه مخالف مس يو هر شعار یملت بداند که هر انحراف
ــته عی. من از جمابدییاجانب تحقق م ــخاص که انحراف داش ــ شیگرا ایاند و اش  يهامکتب یبه بعض

سعادت آنان است برگردند، که ما آنان داشته یانحراف ضامن  اند، تقاضا دارم که به آغوش اسالم که 
شور جنگ نی. در امیریپذیرا برادرانه م ساس که ک به اتحاد و اتفاق  یماناز هر ز شیزده ما بموقع ح

 احتراز شود. یشود که از هر اختالل یسع دیدارد، با اجیاحت

و به کار مشغول  شودیم یمعرف يدمات انتخابات مجلس موسسان بزودمق هیته يدولت موقت برا -3 
ـــد. وزارتخانه ـــم رفتهیها موظفند که آنان را پذخواهد ش به  نجانبیکنند. ا يهمکار مانهیو با آنان ص

 دهند. قرارملت  ریخود را اعالم کنند و خود را در مس يکه برکنار دانمیم یرقانونیغ يصالح وزرا

ــران و درجه ییایو در ییو هوا ینیو زم یانتظام يروهاین عیبه جم -4  ــبان و افس ــاحب منص داران و ص
که مخلوع است  يمحمدرضا پهلو تیکه دست از حما کنمیم هیآنان توص ریو غ يارتش و ژاندارمر
ـــور برنم ـــت بردارند و به ملت بپ زیو در خارج ن گرددیو به کش که  وندند،یبا نفرت مردم مواجه اس

 نیاعالم، در ا ياز همه طبقات، خصوصاً حضرات علما نجانبیآنان در آن است. ا نیو د ایصالح دن
و سالمت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم و وحدت کلمه  کنمیموقع حساس تشکر م

 .دوارمیام یاسالم يو استقرار حکومت جمهور یشاهنشاه میخصوصاً تا برانداختن رژ شهیرا هم

 و رحمت اهللا و برکاته کمیعل والسالم
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 »ینیالخم يالموسو اهللاروح

  

ماه در صـــفحه  يد 26اســـت که در  1357مطبوعات دوران انقالب  يترهایت نیتراز ماندگار یکی» شـــاه رفت« تریت
ــت روزنامه اطالعات نقش م ــبنددینخس ــالح نی. مرحوم غالمحس ــردب اریص وقت روزنامه اطالعات در خاطرات  ریس

س57 ماهيد 24 خیخود به تار یشفاه سم دیدفری، که  شاه قطع«: دیگویآن را نقل کرده، م یقا ست و  یچون رفتن  ا
ــته ــت ب یو حت خیتار میاتوانس ــاعت پرواز را هم به دس ــاعت دانمیها را بکنم. مکار ینیبشیپ دیبا میاوریس که  یدر س

. از ســتیحادثه مهم مقدور ن نیانجام ا یچگونگ اتیرســاندن عکس به روزنامه و انعکاس جزئ شــود،یپرواز انجام م
صت نیا ستفاده کردم و عباس مژده شیکه پ یرو از فر صفحه سییبخش رآمد ا سوول آرا يبندشعبه  صفحه  شیو م

شمیاول روزنامه را به کنج خلوت م صحبت م ک شیو با او به  ساله ت ی. از مدتنمین اول روزنامه در روز رفتن  تریقبل م
نوشتم و دادم دست مسوول  چکتکه کاغذ کو کی يرا به خود مشغول کرده است. همان دو کلمه را روشاه فکر م

صــفحه اول را  يکه تمام عرض باال یبزرگ کن يطور» آگران«دو کلمه را با دســتگاه  نیا یتوانی: مدمیو پرســ یفن
شد؟ گفتم: م کهیبپوشاند؟  کارمان را جلو  خواهمیمن و تو باشد. م نیاما فعالً فقط ب شودیخورد و گفت مگر تمام 

ضمناً هم خودت میاندازیب ش در.  ستان کیبگرد و  ویآر شاه و فرح با لباس زم  دایدر فرودگاه مهرآباد را پ یعکس از 
. شوندی. دور مروندیباشد که دارند م ينشانشان دهد. طور مایشدن به هواپ کیدر حال نزد نیکن که پشت به دورب

سه  ساز ف یستونآن را هم  شان داد تریت لیب شو ،يو گراور را هم، بعد از آنکه به من ن و درش را هم  تیبگذار در ک
  صد در صد داشتم. نانیبخش اطمدر کشو بماند. به عباس مژده ادیز کنمیقفل کن. فکر نم

همان  ن داد. درســتهمان کنج خلوت کشــاند و نمونه کار را نشــا بار او مرا به نیهنوز دو ســاعت نگذشــته بود که ا
 ...میو از هم جدا شد دمیبود که خواسته بودم. خند يزیچ

صبح، خبرها نیهمان اولاز  يد 26  س يساعات  ست وز دهیر شان  گریفرودگاه مهرآباد و منابع د ،يریاز دربار، نخ ن
 رینظ یشــده و فقط مســائل دهیقســمت تدارك کار امروز قبالً د نیتراســت. مهم یکه امروز خروج شــاه قطع دهدیم

ستقرار خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظا ستمانده  یآن باق ریا صداا ش سییر ي. ناگهان  شد که گو  یدفترم بلند 
شــرح  نیو کلماتش را به ا دمیخبرنگار مســتقر در فرودگاه را شــن يرا به دســتم داد و گفت: فرودگاه! صــدا يگرید
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بلند شد و من االن دارم با  نیاز زم 12:30شهباز حامل شاه و فرح سر ساعت  727 نگیبوئ يمایهواپ«کردم:  ادداشتی
کرده بودم  ادداشتیرا که  ياجمله نیرا گذاشتم و ع یگوش» .کنمیگرفتن آن را در آسمان دنبال م اوج ریچشم مس
و در  زمیکه دور م یعتجما نیها و همچنآن يبلند برا يوصــل بود با صــدا یرانیا انیکه به دانشــجو یتلفن یدرگوشــ

بلند شــد:  ادیخطاب به دوســتانش با فر انیودانشــج ندهینما ياجتماع کرده بودند، قرائت کردم. صــدا هیریســالن تحر
ـــمبچه ـــاه رفت. غر ،یها خبر رس ـــادمان ویش ـــ کیرا از  یش ـــو به وس تر در دور لومتریاز هزاران ک یخط تلفن لهیس
من حلقه زده بود. در  زیو به خصوص کنار م هیریکه در سالن تحر یاز اجتماع گرید ياز سوو  دمیشنیآنجلس ملس

مرا  خواستیبا حرکات دست و سر و گردن م تیکه از پشت حلقه جمع کردیجلب نظر م بخشهمژد افهیق انیم نیا
ست، فر دمید یمتوجه خود کند. وقت شمم به او افتاده ا صل ادیچ صفحه  اشیزد: برم؟! جواب دادم: برو! کار ا را در 

  »تر انجام داده بود.بار دو روز زود نینخست ياول، برا

  
  خبر رفتن شاه که پیشاپیش آماده شده بود
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 فرار شاه  از س،یو انگل کایآمر يو سفرا يزاهد ریاردش تیروا

به  اش،یاربابان خارج يزیاجبار و برنامه ر يخودش بوده باشــد، از رو دیدبا صــالح نکهیاز ا شیب رانیفرار شــاه از ا 
شورها کایآمر يرهبر سران ک ست. چنانچه  سه و آلمان غرب س،یانگل کا،یآمر يبوده ا با  57 يد 17 خیدر تار ،یفران
کنترل مذکور يسران کشورها جهیرا ترك کند و در نت رانیا هگرفتند که شا نیبه ا میدانستن سقوط شاه، تصم یقطع

راستا  نیدر هم زین ياز و کایآمر تیو حما اریآمدن بختکار ينا گفته نماند که رو. رندیاعتراضات مردم را به دست گ
 بوده است.

ش شاه 25 "در کتاب  يزاهد ریارد شاه م دییبا تا "سال در کنار پاد  اهللاتیآده روز قبل از رفتن  باًیتقر«: سدینویفرار 
مملکت را ترك کند. او با  خواهدیکه شـــاه ماســـبق ســـاواك به من اطالع داد سیپاکروان رئ يآقا رانیبه ا ینیخم

 32مرداد  28 ياگر شاه برود ارتش ماجرا گفتیکنم و م رانیدر ا دنبه مان قیتا شاه را تشو خواستیاصرار از من م
کند! بعد  انتیبه من خ ســتیمطلب را به شــاه گفتم و او گفت: ارتش! ارتش ممکن ن نید کرد. من انرا تکرار نخواه

را  یباغقره یشد و تا مدت یالعاده عصبانارتش را امضاء کرده است فوق یطرفیب هیاعالم یباغقره دیشن که در خارج
 .دادیفحش م

 نیب ینوشت که مبلغ یجهان یمنابع بانک ي، با استناد به گفته1979 يهیدهم ژانو خیدر تار  مزیتا وركیوین يروزنامه
 کایبه آمر رانیا یســلطنت يخانواده ي) از ســو1357و  1356دو ســال آخر ( نیدالر تنها در طول ا اردیلیدو تا چهار م

سال  ست. در  شده ا شالیاف«روزنامه  زین 1391منتقل  سبت ب »مزیتانن سالم يداریبه منا شورهادر یا  زانیم یعرب يک
شده توسط محمدرضا پهلو يها ییدارا  35 رانیشاه مخلوع ا ،يمحمدرضا پهلو«شرح اعالم کرد:  نیرا بد يخارج 

 »خارج کرده است. رانیاز ا ییدالر دارا اردیلیم

شده همه آن چ نکهیبا اذعان به ا زیروزنامه در ادامه ن نیا شده،  ستین يزیمبلغ ذکر  شور خارج  شاه از ک سط  که تو
شکل ارز از ییدارا میرقم متعلق به خروج مستق نیا رسدیبه نظر م«نوشت:  سهام خاندان کشور باشد و امالك به  و 

 زانیم دنیسنج يبرا ،»مزیتاننشالیفا«نوشته روزنامه  نیتنها هم» در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. يپهلو
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 يکه محمدرضــا پهلو میتا بدان کندیم تیبرده اســت، کفا کایخارج کرده و به آمر رانیکه شــاه از ا یو ارزش ثروت
ــارت قابل توجه ــتادگان آمروارد رانیرا به مردم ا یچه خس ــفرا و فرس از فرار  سیو انگل کایکرده اســت. خاطرات س

 زیاز حقارت شاه را ن يریخبر، تصو نیواکنش مردم به ا فیجالب است. آنها ضمن توص اریبس زین يمحمدرضا پهلو
  اند.ثبت کرده
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  ياز فرار محمدرضا پهلو سیو انگل کایخاطرات سفرا و فرستادگان آمر

 

 رانیدر ا کایآمر ریسف نیآخر وانیسول امیلیو خاطرات

ـــف یو آنتون ییکایژنرال آمر زریرابرت ها  ـــونز س ـــا پهلو س،یانگل ریپارس  جانیو ه غوغا«  ياز روز فرار محمدرض
 تهران بعد از فرار شاه در »سابقهیب

شاه در واپس خاطره تیضمن روا ران،یدر ا کایآمر ریسف نیآخر وان،یسول امیلیو حضور  يروزها نیخود از حقارت 
سف» ملتمسانه«که  رانیدر ا ، درباره واکنش مردم به خبر فرار »بروم؟ دیکجا با«که  کردیم فیکسب تکل کایآمر ریاز 

ــاه م ــاه بعد از ظهر همان روز  متیعز انیجر«: دیگویش ــاعت رانیا ونیزیو تلو ویراد ازش بعد شــهر  یپخش شــد و س
 فراگرفت.  ياسابقهیب جانیتهران را غوغا و ه

سوار کرده و در خ هاونیکام شاه با حرکت دستهکردندیم ادهیپ دیتخت جمش ابانیمردان جوان را   يها. جشن رفتن 
اه . با خروج شافتیچهار ساعت ادامه  ایها سه ها و روشن کردن چراغبوق خودرو يو صدا هاابانیتظاهرکننده در خ

 »افتاد. اریبخت پورحکومت و اداره امور کشور به دست شا تیمسئول رانیاز ا

در  يادیز تیجمع«: کندیم تیروا نینچنیرا ا 1357 ماهید 26مشاهدات خود از  ،ییکایژنرال آمر زر،یها رابرت
 کبارهیشده است. همه به  کیشروع مسابقه شل ریت ییکه شاه رفت گو یسراسر شهر جمع شده بود و زمان يهاابانیخ

شهر سرشار از  بودند و همه ختهیر رونیب انیمایراهپ ود،ها به صدا درآمده ببوق م؛یواکنش نشان دادند. به بالکن رفت
و هر لحظه  افتیبود؛ جشن خودجوش مردم تا دو سه ساعت ادامه  یفیقابل توص ریغ بود. حادثه يجشن و شاد

 .شدیم دتریآهنگ آن شد

شروع به پا نکهیبر ا یمبن میکرد افتیدر ییهاگزارش ش نییمردم  سمه دنیک اند. در اش کردهشاه و خانواده يهامج
ساختمان اداره سوارکار دانیمخابرات در م برابر  شاه، وجود  ییبایبزرگ و ز يسپاه تهران، مجسمه  از رضاشاه، پدر 
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شد ازداشت که مردم آن را واژگون کرده بودند. در طول بعد  که چند دهه  گرید شش مجسمه ایپنج  میظهر، باخبر 
  »در حال کشتن شاه بودند. نینابود شده است. آنها به طور نماد گذشت،یاز عمرشان م

  

  

  
  شاهرضا  مجسمه دنیکش نییپا

  

 منفجر شد ییتمام شهر از حس رهااز روز فرار شاه  سیانگل ریخاطره سف

 و برنامه اریبخت نهی: کابدیگویدرباره اوضــاع کشــور بعد از فرار شــاه م ز،یدر تهران ن سیانگل ریپارســونز، ســف یآنتون
مجلس قرار گرفت و شــاه و همســرش در همان روز تهران را به مقصــد مصــر  دییمورد تأ هیژانو 16دولت او در روز 

 ترك گفتند.
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ـــاعت دو بعد از ظهر، خبر عز رانیا ویراد  ـــاه را اعالم کرد. من و متیس ـــا ش ـــفارت و  ياعضـــا ریهمســـرم و س س
ــانیهاخانواده ــفارت بود همه در محوطه ش ــادمیس ــهر از ش با  هالیمنفجر شــد. اتومب ییو حس رها ي. ناگهان تمام ش
ـــدا ـــن حرکت م يهابوق و چراغ يص ـــربازان را  هاابانیدر خ کوبانیو پا ادزنانیمردم فر کردند؛یروش بودند و س

سیم سمه شدندیم عیتوز» شاه رفت« تریباال با ت راژیها در ت. روزنامهدندیبو شهر  نیادیشاه و پدرش را از م يهاومج
ش نییپا شادمان یبود که من از آن بعد از ظهر طوالن یعیوقا نهای. ادندیک شدن یو هلهله و  مردم در آن روز به  یتمام ن
 . دارم ادی

سفارت برا يجلو ما شا يدرب   ییهاو روزنامه دادندیما دست تکان م يو مردم برا میبود ستادهیمردم ا يشاد يتما
مردم  می. سربازان محافظ سفارت عاقالنه با تبسم تسلدادندیآنها نقش بسته بود به ما م يبر رو» شاه رفت«را که عنوان 

تفنگ  يهالهکه لو یشان بروند، در حالپوشزره يهالیاتومب يباال دنشعار دا يآنها برا دادندیشده بودند و اجازه م
 »بودم. دهیرا به چشم خود ند يامنظره نیآنان با گل مسدود شده بود؛ من هرگز چن

 

  مردم ییو حس رها يشاد
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  در روزهاي وقوع انقالب مردم   فیتوص رقابلیغ جشن

  شاهتهران بعد از فرار شادي مردم 

 و صنعتی ملی در دانشگاه گرفتند. دانشجویان را جشن شاه نفر رفتن چهار میلیون در تهران کیهان گزارش روزنامه هب
: ینینمودند. به گفته شاهدان ع میخود را با هم تقس يشاد ها،ابانیکردند و مردم در سطح خ را ساقط شاه هايمجسمه

و شربت در  ینیریخود را ابراز کردند. ش يها شادروشن و حرکت برف پاکن يهاغممتد، چرا يهابا بوق هالیاتومب«
و عمیقا از آن استقبال  دندیها مردم شنآن سال یبود که ط يخبر نیترتهران پخش شد. فرار شاه مسرت بخش

»کردند.  

و آنها را بوســـه باران  دختنیشـــاه، به ســـربازان آو متیعز دنیبعد از شـــن«به گزارش روزنامه اطالعات: مردم تهران  
ستثناء حت هالیکردند. همه اتومب ش يهاونیکامیبدون ا شن کردند و کاروان يهاچراغ س،یو پل یارت  يهاخود را رو

ــاد ــ ربه حرکت درآمد... مردم د تختیپا يهاابانیدر خ يش ــمه نیادیاز م ياریبس ــاه را پا يهامجس ــ نییش  دند،یکش
سفند، فلکه اول تهرانپارس، ط24آهن، توپخانه، راه دانیازجمله در م سمه نیتر میعظ یا  نییشاه پا يهاتظاهرات مج

 نیمرداد نصـــب شـــده بود پائ 28 يرا که به خاطر کودتا يامردم مجســـمه زیمخبرالدوله ن دانیشـــد و در م دهیکشـــ
 ».دندیکش

پخش شــد و  رانیا ونیزیو تلو ویشــاه بعد از ظهر همان روز از راد متیعز انیجر«: دیگویم کایمرآ ریچنانکه ســف 
ــاعت ــهر تهران را غوغا و ه یس ــابقهیب جانیبعد ش ــوار ونیفراگرفت. کام ياس  ابانیکرده و در خها مردان جوان را س

شاه با حرکت دستهکردندیم ادهیپ دیتخت جمش صدا هاابانیتظاهر کننده در خ يها. جشن رفتن  ها دروبوق خو يو 
آنقدر بزرگ بود که رابرت » جشــن خودجوش نیا« نیا».افتیچهار ســاعت ادامه  ایها ســه و روشــن کردن چراغ

در  سیانگل ریپارسـونز، سـف یو آنتون خواندیم »فیقابل توصـ ریغ حادثه«آن را  یکائیژنرال چهار سـتاره آمر زر،یها
  بود.  دهیرا به چشم خود ند يامنظره نیهرگز چن کندیم اناذع رانیا
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تتخیپا يهاابانیدر خ يشاد  

 

 در کرمان چه گذشت؟ يروز فرار محمدرضا پهلو 

شادمان گریروز همگام با د نیدر ا  زیکرمان ن مردم شن و  شور، به ج سمه  نیپرداختند. آنها در ا یمردم ک سه مج روز 
 .دندیکش نیبزرگ طاغوت را در کرمان پائ

کرمان که از اتفاقات خوش ســیاســی آن روزها به هیجان آمده  پاخاســتهاز اعالم خروج شــاه از کشــور، مردم به بعد
سرنگون سمهبودند، در اولین گام براي برچیدن نمادهاي طاغوت، اقدام به  شاه از ساختن مج ضا شاه و پدرش ر هاي 

سمه سه مج شا میادین کرمان کردند و  ضا شاه پهلوي و ر ضا ستونر همحمدر سر هاي واقع در میادین ژاندارمري ا از 
 آباد (سمّیه) برچیدند .(شهداي نیروي انتظامی)، میدان باغ ملی(چهارراه ولی عصر) و چهار راه تهماسب

هاي معدودي که در وسط شهر با فرار شاه، تغییر فضاي کلی در مملکت شروع شد. ، یک شب با قرار قبلی مجسمه« 
آن را براي نمایش، ســـرِ چهارراهی گذاشـــتند و مردم براي دیدن آنها در شـــهر  د و هر تکهبود، پایین آورده شـــدن

 »گشتند.می
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از  ياخاطره«گوید: هاي رضاشاه در کرمان در آن روز میکشیدن یکی از مجسمهپایین هم از نحوه  ینیشاهد ع کی 
سمهپایین شیدن مج شهداي نیروي انت ک شاه در میدان ژاندارمري ( ضا ستونی بود، به یاد دارم... یک ر ظامی) که روي 

ژاندارمري رســـید، ســـیم بکســـل و ابزارهاي الزم آماده  میدانکامیون را از قبل آماده کرده بودند، وقتی جمعیت به 
ها را به روي بود... چند جوان پرشــور از ســتون باال رفتند و از آن باال شــروع به اهللا اکبر گفتن کردند و بعد هم ســیم

از جایش  مه انداخته و با کامیون کشیدند، ولی مجسمه کامالً از جایش کنده نشد. اما پس از تالشی دیگر کامالًمجس
  رضاشاه بود. کنده و به زمین فرو افتاد. یادم هست آن مجسمه

  

 شاه در رفسنجانهاي مجسمه سرنوشت 

سا ينمادها ينابود شده بود، در اواخر د ریطاغوت در رفسنجان هم مثل  شروع  شاه توسط 57 ماهيشهرها  ، مجسمه 
 انیاکبر در ماهللا ویشد و بعد از آن غر دهیکش نییبود پا ینلیکه در دست مرحوم محمد ز یو کلنگ يبار ونیکام کی

 .شد اندازنیمردم طن

ضان خیش حاج شت م یعباس رم ضور دا سنجان ح ستندیکه م یزمان«: دیگویکه در آن زمان در رف سمه را  خوا مج
را گرفته بودند و با شجاعت  دانیهم اطراف م يادیز تیو جمع نیسنگ ونیبنده حضور داشتم چند کام اورندیب نییپا

  .آوردند نییتر مجسمه شاه را پاهرچه تمام

در رفسنجان  يمجسمه محمدرضا پهلو دنیکش نییدرباره پا یفعال رفسنجان انیاز فرهنگ یکی ،یوسفی رهوشنگیام 
و  می) حرکت کردمیابراه دانیمجسمه آن زمان (م دانیمجسمه شاه به طرف م دنیکش نییپا يبرا يروز«...: دیگویم

ــک ــه ییرایو ســپس با گلوله از ما پذ رآوپس از عبور از چهارراه مســجد جامع مأموران ابتدا گاز اش  دیکردند که ش
   ».شدند یزخم يتعدادو  دیحادثه شه نیدر ا یمیواالمقام اکبر مق
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  مجسمه هاي منهدم شده شاه پهلوي

کرمان هم همگام با مردم به جشـــن و ســـرور  انیمیجامعه کل يدر روز فرار شـــاه، اعضـــا هان،یبه گزارش روزنامه ک
را در دســـت داشـــتند، در اجتماع مردم در  ینیخم  يهاعکس کهیکرمان در حال انیمیجامعه کل ياعضـــا«پرداختند: 

سجد امام خم شاه، » شرکت کردند. ینیم سمه بامردم کرمان که در روز فرار  سلطنت را به  يهاساقط کردن مج او، 
  تالش و مبارزه خود ادامه دادند. بهمن و محو کامل سلطنت به 22بودند، تا  دهیکش ریبه ز نیطور نماد

 

  ددنیکش نییکرمان پامجسمه بزرگ طاغوت را در 
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   دساقط کردنرا  سلطنت در دزفول ينمادهامردم با شادي 

کردند و به انتشار خبر فرارشاه در دزفول، شهر دگرگون شد، مردم یکدیگر را درآغوش گرفته و شادمانی می با
زیاد بود که  يقدرکردند. وجد و شادي مردم دزفول بهگفتند و باشیرینی از عابرین پذیرایی میهمدیگر تبریک می
 قابل توصیف نیست.

هاي شاه را برداشته و به پادگان منتقل زفول، دستور داده بود که مجسمهزرهی د 2سرتیپ اکبر غفاریان فرمانده تیپ 
سمه شهر دربیاورند.  کنند که مج ضاخان را از میدان مرکزي  سمه ر سته بودند مج میدان تاج را منتقل کرده ولی نتوان

 مجسمه کردند.کشیدن میدان تجمع و اقدام به پایین ایندي در 27مردم نیز ازفرصت استفاده کرده، صبح روز 

ــادگی به دســت «از فعاالن انقالب بافریاد به مردم یادآورشــدکه:  ییک کشــیدن مجســمهپایین درهنگام این روز به س
دري و تبعید و زندان به دســت آمده اســت. قدر شــهدا را بدانید و این پیروزي باخون و تحمل شــکنجه و دربهنیامده، 

 ».مقام آنها را پاس بدارید

اه مردم دزفول به پیروزي انقالب اطمینان کامل داشــتند و معتقد بودند که بارفتن شــاه تمام مظاهري که بعدازفرار شــ 
دي باخیال راحت و عدم نگرانی از 27این هدف بود که صـــبح روز منتســـب به اوســـت باید محو گردد و دراجراي 

سیم بکسل مجسمه دراقدامیو انتظامی نیروهاي نظامی  بعداز انهدام مجسمه   ».را به پایین انداختندشجاعانه باطناب و 
شــــــده/ســوار  يشـــاه فـــرار«: دادندیشعار م ییمایراهپ نیکردند. آنها در ا ییمایطاغوت، مردم دزفول اقدام به راهپ

  »شــده يگـار

 

 ورواکنش مردم سبزوار به خبر خروج شاه از کش 

مختلف کشور، موجی از شادمانی سراسر سبزوار را فرا گرفت. فرار شاه  يهاشهرها و استانهمانند سایرروز،  نیا در
ـــان از نزدیکی قریب ـــت. مردم به خیاباننش ـــادمانی پرداختند. نظامالوقوع پیروزي داش الدین ها ریختند و به ابراز ش

ـــوص واکنش مردم  محض اینکه مردم به«: کنداین حادثه چنین ذکر می بهمالزاده، از فرهنگیان فعال انقالبی، درخص
زمان با حضـــور مردم دیگر شـــهرها، در اینجا نیز به ســـبزوار از رادیو متوجه شـــدند که شـــاه از ایران فرار کرده، هم
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. ندها ریختند. برخی با ماشین و موتورسیکلت که حتی از روستاها هم آمده بودند، در خیابان بیهق حرکت کردخیابان
صحنهز رانندگان پرچمها روشن بود. برخی اچراغ ماشین  هایی بر روي ماشین خود نصب کرده بودند که این مسئله 

 »کننده بود و این را ما به چشم خود دیدیم.جالبی آفریده بود. آن قدر سروصدا و هیجان بود که گیج

 آباد در روز فرار شاهجشن و سرور مردم خرم 

ها ریختند و با راه اندازى کاروان شادى، در میدان مجسمه بانآباد به خیاشنیدن خبر خروج شاه از کشور مردم خرم با
سمهی(آزادى کنون شهر به راهپ ) گرد آمدند و مج سر  سرتا شیدند. مردم در  شاه را پایین ک ضا  پرداختند و با  ییمایر

 کردند. کیخود شر يشاد رد زیگل به سربازان و ماموران، آنها را ن ياهدا

 يشاه در شهرر سقوط مجسمه 

ضا پهلو یدي وقت 26روز  رد سال يمحمدر سرش، ایران را پس از  ها ظلم و جنایت در حق مردم  ایران، به همراه هم
شهرر سمت مصر ترك کرد، مردم  شیرینی پرداختند با حضور در خیابان زین يبه  شادمانی و پخش گل و  ها به اظهار 
 و این پیروزي بزرگ را جشن گرفتند.

ه را که در میدان مرکزي شهرري معروف به میدان دایره بود، به زیر کشیدند. حاج اصغر شا عصر همان روز مجسمه 
دي یک ختم براي شهید سبزعلی در تهران  26«گویند: شاه می به زیر کشیدن مجسمه و حاج محسن سبزعلی درباره

اصــلی شــهرري) به ما خبر دادند که شــاه فرار کرد، آن  انگرفته بودند. ما عازم آنجا بودیم که ســر میدان دایره (مید
شده بود.  شند چون یک آیینه دق براي انقالبیون  سمه را پایین بک صمیم گرفته بودند که مج شهرري ت موقع مبارزان 

شیدیم. بدین سمه را پایین ک شاه، مج سمههمان بعدازظهر پس از فرار  سل انداختیم گردن مج سیم بک و  ترتیب که ما 
آن را هم تانکر  به تانکر نفتی و تانکر حرکت کرد و مجســـمه به زمین افتاد و مقداري از آن خرد شـــد و بقیه متیبســـ

  ».روي زمین کشید و برد
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 فرار شاه از کشور و واکنش مردم همدان 

افشــانى و هلهله و شــادى عمومى همدان به محض اعالم خبر خروج شــاه از ایران، تظاهرات مردم، مبدل به دســت در
صدا درآوردن بوق، واکنشها با روشن کردن چراغشد. ماشین دادند، مردم به یکدیگر از خود نشان مى ییهاها و به 
 پاسى از شب ادامه داشت. تاکردند. این کار گفتند و نقل و شیرینى قسمت مىتبریک مى

 نیمردم خم يشاد

ساعت  ن،یخم در  ياز شب به جشن و شاد یو تا پاس ختندیها ر ابانیبعدازظهر به خ 2با اعالم خبر فرار شاه، مردم از 
 .دادندیراه افتاده و شعار م هاابانیپرداختند. جوانان و نوجوانان، گروه گروه در خ

ش  ش عیمردم توز نیب هاابانیمانده بود آن روز در خ یباق نیخم يهاو نقل و نبات در مغازه ینیریآنچه از   هانیشد. ما
بار لبخند بر  نیاول يسال برا 2پس از  نی. خالصه مردم خمزدندیبا چراغ روشن در معابر به حرکت درآمده و بوق م

ــادمجلس عزا، ب همهو شــرکت در آن  دنیلبانشــان نقش بســت و پس از د را  یقیحق ياالخره طعم یک جشــن و ش
ـــ ـــ گفتندیم کیتبر گریکدی. همه به دندیچش  يروهاین يهاگاهیبه مقابل پا زین ی. گروهکردندیم یو با هم روبوس
 .کردندیتعارف م ینیریرفته و به آنان ش ینظام

 واکنش مردم قم 

 يطاهر اهللاتیپرداختند. آ یاز کشـــور، به جشـــن و شـــادمان يخبر فرار محمدرضـــا پهلو دنیمردم با شـــن زیقم ن در
شاهدات خود را ا يآبادخرم صفهان به قم رفته بود، م س«: کندیم تیروا نگونهیکه در آن روز از ا صفهان به  ریدر م ا

وارد قم  یخارج شده است. وقت رانیکرد که شاه از ا عالما ویراد ندهیکه گو میقم بود کیو نزد نیقم، در داخل ماش
شهر به هم ر دمیشدم، د ضاع  ضع غ ختهیکه او ست و و س يعاد ریا ست. تاک شن کرده و  شانیهاچراغ ها،یا را رو

ــب کرده بودند. به خ زین ییهاپرچم ــفا ابانینص ــحال دمیکه آمدم، د هییص ــ کنندیم یکه مردم اظهار خوش  ینیریو ش
  ».دهندیو گل م کنندیپخش م
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 چه گذشت؟ هیو اروم زیتبردر با فرار شاه از کشور 

ـــت به راهپ ختندیر هاانخیابها هزار نفر از مردم به خبر، دهبه محض اعالم  زیتبر در که در  يزدند، به نحو یمائیو دس
سمه تیمملو از جمع هاابانیتمام خ یمدت کوتاه صله مج  يهاشد. به گزارش روزنامه اطالعات تظاهرکنندگان بالفا

شاه را در م  نیپائ ومیاستاد يآهن و در ورودراه دانیباغ گلستان، م داخلدانشسرا،  دانیم ،يشهردار ندایرضاشاه و 
ش شن نیهم زین هی. مردم ارومدندیک شاه را  شن و پا ختندیر هاابانیبه خ دندیکه خبر خروج  پرداختند. در  یکوبیو به ج

 ها بوق زدند.را روشن کردند و ساعت شانیهاچراغ هالیشهر اتومب نیا

 هااستان ریمردم در سا یشادمان 

ستان ریسا در شن، به ا شرکت در ج شهرهايگفتندیم کیتبر گریکدیها هم مردم با  ساريبندرعباس .  شان،  ، ، کا
شک ش، زنجاناندیم صفهان،  سمه ن،یقزو راز،ی، ا شاه و... مج شهد، کرمان شاه شاه هايم ضا شیدند و  را پایین و ر ک

شــاه را پایین  اي مجســمهشــادمانه ییمایراهپ یمردم ط ســتان،کردند. در گل نصــب آن جاي را به خمینی  هايعکس
سخنرانی آقاي قدیمی در خیابان شنیدن  شیدند. مردم رامیان هم پس از  شهر به راهپیمایی ک پرداختند. در زنجان هاي 

ــد پائ یهنگام ــتند با مامور نیکه مردم قص ــاه را داش ــمه ش ــهربان نیآوردن مجس ــدند. در آمل ن ریدرگ یگارد ش  زیش
به  ن،یشهر واژگون کردند و پس از کنار زدن مامور نیششم بهمن ا دانیمجسمه شاه را در م ،يهزار نفر 20 تیجمع

سقز هم علدندیکش ریده چرخ مجسمه را به ز ونیدستگاه کام کیکمک  شهر، مردم به  نیا دیشد يسرما رغمی. در 
سرور پرداختند. چند هاابانیخ شن و  سته، بهمن 22بعد و در  يآمدند و به ج بزرگ را  يروزیپ کیماه، مردم به پاخا

  جشن گرفتند.
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 از فرار شاه  يفرح پهلو تیروا

ــاعت ــاه از رادماه بو يد26دو بعد از ظهر  س ــد، فر وید که خبر فرار ش ــادمان ادیپخش ش به هوا رفت،  رانیمردم ا یش
ـــد، برف پاك کن ها به رقص درآمدند، بوق ها به راه افتاد لیچراغ اتومب ـــن ش ـــهرو  ها روش را  رانیا يهاغلغله ش

سوراخ کرده بودند و بر دست گرفته  یو هزار تومان یعکس شاه را در اسکناس درشت پانصد تومان یبرداشت. برخ
 .کردندیها پخش م لیاتومب نانیسرنش نیرا ب  ینیخم يعکسها زین یبودند. جمع

ش  ست جم شک شر دیپس از  شم و نفرت مردم  يو ازهار یامام فیآموزگار، جعفر  شور و مهار کردن خ در اداره ک
سبت به حکومت پهلو سع ریت نیشاه آخر ،ين ضا یکید با انتخاب کر یخود را رها کرد و  شم  ،یجبهه مل ياز اع خ

 يکامل و خروج شـاه از کشـور بعد از را اراتیبه شـرط گرفتن اخت اریجهت شـاپور بخت نیمردم را فرو نشـاند. به هم
شد ا 1357 يد 26در روز  سرانجام .رفتیرا پذ يریاعتماد مجلس به دولت، نخست وز شاه مجبور   رانیمحمد رضا 

او  رفتنیو اربابانش هم از پذ انیحام نیتر کینزد یبود که حت یدر حال نیاو  را به ســمت کشــور مصــر ترك کند
 امتناع کردند.

شاه که در آخر بایفرار از زبان فرح د نیا انیجر سر  شاه در ا يروزها نیهم ضور  سفر او در  رانیح در کنار او و هم
 ست:نقل شده ا نینچنیخروج از کشور بوده است، ا

شد. دخالت آمر 1357ماه  يد 26اشک آلوده محمدرضا و من در  متیعز" به اندازه  رانیا یدر امور داخل کایانجام 
آمده  رانیمدتها بود به ا زریمثال ژنرال رابرت ها دادند،یامور قرار نم انیما را هم در جر یحت گریبود که د دهیرس يا

ــال اطالع ندا یدر حال کردیم تیو فعال ــتکه ما اص ــا فهم ی. وقتمیش ــت ب زریژنرال ها دیمحمدرض ــتریدر تهران اس  ش
شد و به من گفت: به محض اخذ را شکوك  سط بخت يم شور را ترك خواه اریاعتماد تو که  يکرد. ما در روز میک

 ".میکردیگوش م میس یتلفن ب قیمجلس را از طر انیو جر میبه مجلس رفته بود در فرودگاه بود اریبخت
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 شاه مجبور به فرار شد یوقت 

که شاه  یی. تا جادیکشور به صفر رس يموج اعتصابات، کشور را به حالت فلج کامل در آورد و درآمد ارز گسترش
ــت يبرا ــده بود به رهبران جبهه مل یخروج از بن بس ــ يرو یکه در آن گرفتار ش  نیآورد و قبل از همه دکتر غالمحس

صد يریخست وزمقام ن يرا برا یقیصد هفته مطالعه و مشورت، پاسخ ردّ داد  کی ازپس  یقیدر نظر گرفت. دکتر 
شاپور بخت نکهیتا ا شرط گرفتن اخت شنهادیپ نیا اریدعوت کرد. بخت اریشاه از  شور  اریرا به  شاه از ک کامل و خروج 

 .رفتیرا پذ طیتمام شرا ر،ی. شاه ناگزرفتیاعتماد مجلس به دولت پذ يبعد از رأ

نظم و آرامش و رفع اعتصــابها که اقتصــاد کشــور را فلج  يدر برقرار يازهار یدولت نظام تیپس از عدم موفق شــاه
بود.  یررســمیو غ یمربوط به خروج شــاه خصــوصــ فاتیجز خروج از کشــور نداشــت. تشــر يگریکرده بود، راه د

از مقامات وابســته به  یو گروه ســتاد ارتش سییدربار، ر ریوز ن،یمجلســ يرؤســا ر،یکنندگان، نخســت وز عتیمشــا
ــره  ــاه يها گانیدربار بودند. فرودگاه مهرآباد در محاص ــاهنش ــاعت  یگارد ش ــاه و  میو ن ازدهیبود. در س ــبح، ش ص

 وارد فرودگاه شدند. کوپتریهل کیهمسرش، با 

 دارم! اجیبه استراحت احت: دیگویمدر یک مصاحبه  شاه

به استراحت دارم. ضمناً  اجیو احت کنمیم یاست احساس خستگ یمدت«به خبرنگاران گفت:  یدر مصاحبه کوتاه شاه
ســفر اکنون آغاز  نیراحت شــود و دولت مســتقر گردد، به مســافرت خواهم رفت. ا المیکه خ نیگفته بودم پس از ا

سنا داده  يکه پس از رأ یمل يمجلس شورا يرأ. امروز با کنمیآسوان در مصر ترك م يو تهران را به سو شودیم
 »موفق شود. ندهیآ يگذار هیکه دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پا دوارمیشد، ام

ــاه  نیآخر در ــر ش ــ یعنیروزها همس ــلطنت و تفو دیفرح کوش ــتعفا از مقام س ــاه را به اس  ابتیمقام ن ضیتا موافقت ش
سرانجام  یکار مشکل نیو گفت ا رفتی. اما شاه نپذدیجلب نما یسلطنت به او، طبق قانون اساس را حل نخواهد کرد. 

همراه  زیتنها فرح مانده بود که او ن یســلطنتي هخانواد يداد. از اعضــا حی، فرار را بر قرار ترج1357 يد 26شــاه روز 
سرش از ا شد. فرح د رانیهم ست:  نینچنیدر خاطرات خود ا بایخارج  ضا از آن که مجبور به ترك "آورده ا محمدر

ساعت از  شدت متاثر و ناراحت بود  شده بود به  شاهپور  انیبعد از ظهر گذشته بود که ما در م کیوطن  بدرقه دکتر 
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سعریار (نخست وزیبخت شورا سی(رئ دی) دکتر جواد  دربار) و فرماندهان  ریاردالن (وز یقل ی) دکتر علیمل يمجلس 
 ". میفرودگاه مهر آباد تهران را ترك گفت یمملکت يها تیاز رجال و شخص یارتش و گروهرتبه  یعال

ـــا در گفتگو": دهدیادامه م او چند  يبا خبرنگاران انجام داد گفت: برا مایپلکان هواپ يکه پا یکوتاه يمحمدرض
است  یدولت گفته بودم مدت نیا لیاو اضافه کرد همان طور که در موقع تشک رودیروز استراحت به اسوان (مصر) م

ضمنا گف اجیو احت کنمیم یکه احساس خستگ شود و دولت  الیکه خ نیبودم بعد از ا تهبه استراحت دارم  ما راحت 
  .شودیسفر اکنون آغاز م نیمستقر شود به مسافرت خواهم رفت و ا

ــنا داده شــد ام یمل يمجلس شــورا يامروز با را هم در جبران گذشــته و هم در  که دولت بتواند دوارمیکه پس از س
شود و برا ندهیآ يگذارقانون ست يبه همکار یکار ما مدت نیا يموفق  سن وطن پر شد کلمه احت يبه معنا یو ح  اجیا

 "ندارم.. یپرست هنیبر اساس م فهیاز حفظ مملکت و انجام وظ ریغ يگریسخن د میدار

 میبود خواب راحت نداشت هاماهفرح: 

ــا ب": دیگویاز خاطراتش م يگریدر بخش د فرح ــت ژنرال داوود خان  میمحمدرض ــرنوش ــت که ما به س آن را داش
ستان ــــ که به اتفاق تمام اعضا سیرئ شو يدولت افغان شد ــــ دچار  . خوشبختانه محمدرضا با میخانواده اش اعدام 
ــتاده بود فرزندانم در خارجرا به  يو پهلو بایخانواده د يدرســت از ماهها قبل همه اعضــا ینیبشیپ آمریکا بودند فرس
امن بود. اما من  شانیآمریکا بودند و جام به جز واالحضرت شمس و شوهرش درخانواده محمدرضا ه ياعضا شتریب

 ."میخواب راحت نداشت میفتایب ونیکه به دست انقالب نیها بود از وحشت او محمدرضا ماه

ساعت حدود چهار بعد از  نیچن نیا و شدند.  "شاه رفت" تریبا ت هانیاطالعات و ک يظهر روزنامه هاشد که  شر  منت
ست گرفته بودند و به  شهیروزنامه ها از هم تریت سر، د شت تر بود. مردم روزنامه ها را بر  شان م گریکدیدر دادند.  ین

روزنامه ها به  تریت جهیرا اضافه کرده بودند. در نت "در"کلمه  تابرو باز کرده، با دس "رفت"و  "شاه"کلمه  نیب یبرخ
  شد. یخوانده م "شاه در رفت "صورت 
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  تشاه در رف

  
  ، پل کالج تهران1357بهمن  22به  یمنته يمعترضان در روزها
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 1357ایران در سال  روز شمار انقالب 

  : 1357بهمن سال  12

ــد؛ به نیبهمن بزرگتر 12در روز  ــتقبال در تهران برگزار ش ــتقبال تیطول جمع کهيطوراس  33به  ینیکننده از خماس
ــ لومتریک ــاعت  دهیرس ــ يمایبامداد روز دوازدهم بهمن هواپ قهیدق 9:27بود. در س  انیدر م ینیاهللا خمروح دیحامل س

سخنران نیبرزم آباددر فرودگاه مهر یتیامن دیشد ریتداب ست. او پس از ورود به فرودگاه و  ش که از  ياطبق برنامه ،ین
بعد از ظهر وارد قطعه  کیاستقبال گسترده مردم تهران در ساعت  انید عازم بهشت زهرا شد و در مشده بو میقبل تنظ

سخنرانکه مدفن کشته 17 معتقد هستند  یالماس ينمود که مخالفان جمهورایراد خود را  یشدگان انقالب بود شد و 
 .نشدند یاز آن ها هرگز عمل یبه مردم داد که بعض ییوعده ها ینیکه خم

  :1357بهمن سال  13

ــخنران ونیدر جمع روحان ینیخم  ــ یس ــخنران نیاز ا یکرد. او در بخش ــلطنت میگفت: رژ یس از اول خالف عقل  یس
 کند. نییخودش سرنوشت خودش را تع دیبا ملتی هر …بود

ـــجو ویراد نیهمچن ـــکو گزارش کرد که دانش  یدر امور داخل هاییکایمداخله آمر هیعل، کایآمر میمق یرانیا انیمس
 تظاهرات کردند. دیدر برابر کاخ سف ران،یا

  : 1357بهمن سال  14

شنبه  9ساعت  شماره  14بامداد روز  سه  صاحبه مطبوعات کی يعلو 2بهمن در محل مدر ضور قر یم  300به  بیبا ح
ــه یو خارج یرانیخبرنگار ا ــد که در آن ابتدا خالص ــواالت  ینیخم اتیاز نظر يابرگزار ش ــپس س ــد؛ س خوانده ش

 شرح بود: نیا به ینیاز پاسخ خم ياکه خالصه دیخبرنگاران آغاز گرد

شد م يکار  یمعرف ي. دولت را بزودمیکن هیاسلحه ته میتوانینکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر موقع جهاد 
 انیچه زودتر به ما متصــل شــود. ارتشــهر  خواهمیاند. از ارتش مشــده نییانقالب تع يشــورا يکرد. اعضــا میخواه

ــتند، ما به آن ــندیایملت ب نبه داما دیبا میها محبت دارفرزندان ما هس ــاس  یشــده به آراء عموم نیکه تدو ی. قانون اس
 خواهند کرد. یزندگ رانیآزاد در ابطور یتمام اتباع خارج شودیگذاشته م
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 :1357بهمن سال  15

 جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فرا خواندند. یسخنران کی یط ینیخم -1

 زیبه گفتگو نشستند. بغداد ن رانیاوئن از ژاپن، در مورد اوضاع ا دیوید دارید یط سیو انگل کایخارجه آمر يوزرا -2
 و منطقه پرداخت. رانیاوضاع ا یبه عربستان، به بررس یأتیبا اعزام ه

 ،یرانیحســـاس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ا تیبا اتمام مأمور ران،یبه ا کایآمر ژهیفرســـتاده و زر،یژنرال ها -3
کنند.  تیحما اریاز بخت رانیا انیکرد تا نظام یســع زریگفت: ها کایوزرات خارجه آمر يشــد. ســخنگو کایعازم آمر

 .دزیدامن م رانیدر ا ییکایضد آمر اتبه احساس يرا ترك کرد که اقامت و رانیعلت ا نیبه ا يو

 زدند. ییمایدست به راهپ ،ینیاز خم يدر بهبهان به عنوان طرفدار ییهوا يرویهمافران ن -4

 کرد. تیحما رانیاز اعتراضات ا ،ینیخم ياز عراق برا ياصدر با ارسال نامه دمحمدباقریس -5

 او ارسال شد. يبرا یتلگراف ینجف یمرعش ياز سو ران،یبه ا ینیبه مناسبت ورود خم -6

را مجدداً به عنوان شــهردار  يســپس و ینیاســتعفا کرد. خم ینیشــهردار تهران در حضــور خم ،یشــهرســتان جواد -7
 الخروج شد.ممنوع اریدولت بخت ياز سو یمنصوب کرد. جواد شهرستان

  کردند. دارید ینیمجلس شورا با خم یمستعف ندگانیاز نما یگروه -8
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  : 1357بهمن سال  16

ـــت وز يمهد یفرمان یبهمن ط 16در روز  ینیدولت موقت، خم نییتع به عنوان نخس و  نییموقت تع ریبازرگان را 
سخنران یمعرف سالن  شد، در  بیترت یالمللنیب یمصاحبه مطبوعات کی يمدرسه علو یکرد. عصر همان روز در  داده 

ــه بازرگان برنامه و وظا نیا ــر ادولت موقت ر فیجلس ــهمه يکرد و افزود برگزار حیتش  م،یرژ رتغییي هدربار یپرس
 دولت است. نیا فیانتخابات مجلس مؤسسان و انجام انتخابات مجلس از وظا يبرگزار

   :1357بهمن سال  17

، 1357و ارتش در مقابل انقالب  اریاست که بخت نیبه حال کشور ا دیدر سخنان خود گفت: کار عاقالنه و مف ینیخم
 مثبت داشته باشند. یالعملعکس

سخ به در سو يهاامیپ پا شکر از  ص ایمردم  يت سبت ورود خم يهاو گروه هاتیشخ شور، از  ینیمختلف به منا به ک
 .افتیخطاب به عموم انتشار  يتشکر امیاو پ يسو

 داشتند. نقل مکان يو به مدرسه علوکرد  يریگکناره ينهضت آزاد يموقتاً از رهبر بازرگان

ست وزیک : در تذکر سته ياز و ینیخم ،يریحکم نخ ستگ خوا ست  یگروهو یحزب یبود تا بدون واب ست نخ به پ
 .ابدیاشتغال  يریوز

شورا، در جلسه آن روز مجلس اظهار داشت: بازگشت خم سیرئ د،یسع دکتر را به  عیتش قدریمرجع عال ،ینیمجلس 
 .میگویآمد مخوش ندگانیخاك وطن از طرف خود و عموم نما

 .دیرس بیسابق و انحالل ساواك، در جلسه مجلس شورا به تصو يمحاکمه وزرا حهیال

 به شاه معاف شدند. يافسران جوان از سوگند وفادار ،يدانشکده افسر انیدانشجو یلیالتحصمراسم فارغ در

  کرد. یبا او، سخنران دارکنندهیو مردم د ینیدر حضور خم ،یاز سخنران تیپس از هشت سال ممنوع یفلسف

   :1357بهمن سال  18

 است. فیتکل کیشهر اهواز گفت: ادامه نهضت  ونیبا روحان داریدر د ینیاهللا خمروح دیس
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ســاعات منع عبور و مرور را  دهند،ینم تیاهم یکه مردم به مقررات حکومت نظام لیدل نیتهران به ا ینظام فرماندار
 کاهش داد.

 مجلس استعفا دادند. ندگانیاز نما گرینفر د زدهیس

  کرد. یاظهار نگران رانیسازمان ملل متحد از اوضاع ا یعموم مجمع
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ـــورت گرفت. در قطعنامه پا ییمایپراه نیترنوزدهم بهمن ماه بزرگ روز ـــت ییمایراه پ یانیانقالب ص  يریوزنخس
 شد. دییبازرگان توسط تظاهرکنندگان تأ يمهد

 :1357بهمن سال  20

که م 20روز  در ماه  ـــخنرانبهمن  تا س ماع کرده بودند  ـــگاه تهران اجت با روز جمعه بود، مردم در دانش  یصـــادف 
از  يادیصورت گرفت؛ عده ز يدیشد يریهنگام در غرب تهران درگ نی. در همندیموقت را استماع نما دولتسیرئ

ـــاه ـــاهنش از  يادیآنان عده ز يریمحض آغاز درگ بهحمله بردند و  ییهوا يرویبه پادگان همافران ن یافراد گارد ش
سته به جناح صحنه درگ يهاجوانان واب ها نفر کشته و ده نیخون يریدرگ نیشدند. ا يریمختلف به نفع همافران وارد 

 گارد را بشکنند. يروهایهمافران توانستند حلقه محاصره ن تیدر نها یگذاشت ول يمجروح بر جا

 

 :1357بهمن سال  21

ــتیب روز ــلحانه همه کمیو  س ــکر  نیخون يریگربود. د یدولت يروهایجانبه مردم و نبهمن ماه روز نبرد مس مردم و لش
 ینیشدن صدها نفر شد. خم یها با مردم مسلح باعث کشته و زخمو جنگ تانک د؛یروز به اوج خود رس نیگارد در ا

 يکالنتر نیروز چند نیدر اخواهد داد. هاداز کشــتار لشــکر گارد حکم ج يریکرد در صــورت عدم جلوگ دیتهد
روز  نیاسلحه به دست مردم افتاد. در هم يادیز ریآن مقاد جهیشدند که در نت ریتسخ یمسلح مردم يهاتوسط گروه
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شار داد؛ به موجب ا 40شماره  هیتهران اعالم ینظام يفرماندار ساعت رفت هیاعالم نیرا انت  5تا  16:30وآمد مردم از 
ــد. در پ نوعبامداد مم ــاعت  يگرید هیمزبور اعالم هیاعالم یاعالم ش ــادر و منع عبور و مرور تا س  دیبامداد تمد 12ص

صبح در خ یشد. مردم عمالً مقررات حکومت نظام ساختند و تا  متعدد  يهاو راه بندان قیحر جادیبا ا هاابانیرا باطل 
  .شدندیم ینظام يمانع حرکت قوا

  
  در خیابان مردم و لشکر گارد نیخون يریدرگ

 

 :1357بهمن سال  22

و ساختمان  يژاندارمر ،یشهربان ،یمل يسنا و شورا نیساواك، سلطنت آباد، مجلس ن،یزندان او بیروز به ترت نیا در
تهران به دســت  یفرماندار نظام یمیســپهبد رح یشــهربان ریدر تســخ مشــترك به تصــرف مردم درآمد. تهیزندان کم

پادگان عشــرت آباد و  ه،یدینظام، زندان جمشــ رســتانیدب ،يمســلح افتاد. پادگان باغشــاه و دانشــکده افســر ونیانقالب
 بود. ونیزیو تلو ویکه به تصرف درآمد راد يمرکز نیشدند و آخر میتسل يگریپس از د یکیآباد پادگان عباس
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 ارتش یعال يشورا میتصم

ستاد مشترك تشک يروهایفرماندهان ن يشورا 1357بهمن 22روز  10:30ساعت حاضر  انی. نظامدیگرد لیمسلح در 
 یفردوســت، هوشــنگ حاتم، ناصــر مقدم، عبدالعل نیجعفر شــفقت، حســ ،یباغدر جلســه عبارت بودند از: عباس قره

ـــیام ،يابدره یعبدالعل ،یمحقق یاحمدعل ،یمینج ـــوم دیعبدالمج ،یاللهبیکمال حب ،یعیرب نیرحس جعفر  ،یمعص
 زیپرو ،يمحمد خواجه نور یآذر، عل یبخشــ لیخل ،یمحمد کاظم ،یجهانبان نیاســداهللا محســن زاده، حســ ،یصــانع

 یمیرح یموســ روزمند،یمحمد فرزام، جالل پژمان، منوچهر خســروداد، ناصــر ف ،يفرهنگ خلعتبر ریافشــار، ام ینیام
ستی. رییطباطبا یلیوک ضاو ر يآبکنار یمیمحمد رح ،یجانیالر بود.  یباغارتش بر عهده عباس قره یعال يشورا ا

ضع روهایپس از گزارش فرماندهان ن ستگ رامونیموجود بحث پ تیاز و شد؛ اکثراً موافقت  یهمب ارتش با مردم آغاز 
 ،یعال يشورا می. پس از تصمدیو به امضا رس هیارتش ته یطرفیبر ب یمبن ياهیخود را اعالم نمودند و سرانجام اعالم

 ویگذاشته شد. راد ونیزیو تلو ویراد اریارتش در اخت یعال يشورا میبعد از ظهر خبر تصم قهیو پانزده دق کیساعت 
عاد رانیا مه  نا ئت کرد. لحظه هیخود را قطع و اعالم يبر عد ن يارا قرا هایب طه راد يرو را  ونیزیتلو ویانقالب محو

  اعالم شد یمل ونیزیتلو ویاز راد يپهلو یلطنتس میتصرف نمودند و خبر سقوط رژ

  

 1357بهمن  22و  21 عیوقا

را  مهمینقش  ، انقالب يریدوم و شــکل گ يپهلو میرژ یدر ســرنگون 1357بهمن ماه ســال  22و  21 يروزها عیوقا
صبح روز  يباز سنل انقالب يریبهمن با آغاز درگ 21کرد. از  سلحانه، پر سل يبرا ییهوا يروین یم  يمردم در ازا حیت

 .دادندیآنان قرار م اریفشنگ در اختقبضه سالح و هفت کی ،يخدمت سرباز انیکارت پا

ـ پس از  يبعدازظهر کالنتر 4 /5درساعت  • ـ سقوط  نیب دیساعت زد و خورد شد 5تهران نو  ماموران گارد و مردم 
ـــتند، از ا نیو خورد چند زد نیدر ا هايکرد و مردم و گارد ـــته و مجروح داش پس از  یکی هايپس، کالنتر نیکش

 به دست مردم ساقط شدند. يگرید
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ساعات حکومت نظام هیتهران در اعالم یفرماندار نظام • ساعت  یشماره چهل خود،  ساعت  4 /30را از  بعدازظهر تا 
 نیتهران در هم یها، فرماندار نظامو پادگان هايداد. پس از شـــدت گرفتن حمالت مردم به کالنتر شیصـــبح افزا 5

ـــاعت منع ع ـــاعت روز س ـــاعت  یعنیداد؛  شیظهر افزا 12بور و مرور را تا س  میظهر تا چهار و ن 12مردم تنها از س
 بعدازظهر اجازه خروج از منازل خود را دارند.

ـــپهبد رح ینظام يکودتا کیدر تدارك  میرژ • ـــتورالعمل یتهران و حومه، ط یفرماندار نظام ،یمیبود. س به  یدس
ست تا ب يهاگانی ستگ هیکل درنگیتابعه خود از آنها خوا ضت را د منتقل  ریاز جزا یکیبه  مایو با هواپ ریرهبران نه

بازداشت شوند، الصاق شده بود که در رأس آنها نام  دیبا هصدها نفر ک یاز اسام یستیدستورالعمل، ل نیکنند. همراه ا
 ینیبشیدستورالعمل، پ نی. در اخوردیبازرگان به چشم م يو مهندس مهد یطالقان اهللاتی، آآیت اهللا خمینیحضرت 

 بکنند، بازداشت شوند. هايریدستگ نیدر مقابل ا کیرهبران درجه دوم که اقدام به تحر هیشده بود که کل

آمد  شیپ یو گارد شاهنشاه روین نیاز افراد ا ياعده نیمسلحانه ب يریتهران، درگ ییهوا يرویبهمن، در ن 21شب  •
 به دست مردم افتاد. ییهامردم باز شد و سالح يها به روپادگان رِا دخالت مردم، دکه ب

ـــده از طرف فرماندار تهران را ملغ یحکومت نظام ینیخمآیت اهللا  • امروز  هیاعالم کردند و گفتند: اعالم یاعالم ش
شرع است و مردم به ه یحکومت نظام  نیکه اگر دست از ا کنمیبه آن اعتنا نکنند. اخطار م وجهچیخدعه و خالف 

ــ  نی. همچنمیریگیخدا م دیآخر خود را به ام میبر ندارند و لشــگر گارد به محل خودش برنگردد... تصــم یبرادرکش
  کرد. فیتوطئه توص کیرا  یحکومت نظام هیدولت موقت، اعالم

ــ هابوسینیم • ــتاد کم يهانیو ماش ــته به س را در ســطح  ینظام يفرماندار هیبا بلندگو، لغو اعالم ،ینیامام خم تهیوابس
ســاعات  شیداشــت که با افزا میتصــم یاز ســران ارتش، حکومت نظام یکی ،یمیرح تهران اعالم کردند. به گفته

 رهبران نهضت بپردازد. يریبه انجام کودتا و سرکوب مردم و خصوصا ترور و دستگ ،یحکومت نظام

ها هزار تن از مردم کرد. ده دایپ يشتریدر تهران اوج ب یابانیرفتند. جنگ خ ییهوا يرویافراد ن ياری مردم مسلح به •
 شن و خاك سنگر گرفتند. يهاسهیآباد، پشت کفرح ابانیدر خ

ـــهر ر 11و  10) و نارمک 9،21،16،14تهران نو، ( يهاکالنتري• ـــقوط کردند و همچن ،يو ش  کوپتریهل کی نیس
 گارد در تهران در هوا ساقط شد.
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ـــران ارتش، قو اریتماس با بخت نهیبازرگان گزارش مطبوعات را در زم • ـــو کرد. بیتکذ ایو س  غاتیدفتر تبل ياز س
هستم و  انیاعالم کردند که من خودم اهل قلم و ب ینیشد. خم بیو سران ارتش تکذ اریهرگونه تماس با بخت ،ینیخم

 ندارم. ییسخنگو چیه

نفر  634تن و مجروحان را  126بهمن ماه  21شب  ازدهیپزشکان، تعداد شهدا را تا ساعت  یامداد و سازمان مل ستاد•
به علت کثرت  هایو تعداد زخم دینفر رس 46منتقل شدند به  یجرجان مارستانیشمار کشته شدگان که به ب ذکر کرد.

 قابل شمارش نبود.

 گفت. کیرا تبر يدولت بازرگان، انتخاب و يبرا تیفقمو يضمن آرزو يعتمداریشر اهللاتیآ •

 .افتیخواهد  انیمهندس بازرگان در شرکت نفت اعالم کرد: با استقرار دولت موقت، اعتصاب شرکت نفت پا •

 به قبرس منتقل شده است. رانیاز ا کایآمر یجاسوس زاتیقبرس اعالم کرد که تجه ستیکمون حزب•

با حضـــور  يامهندس بازرگان، بنا شـــد جلســـه کانینزد زیو ن اریاز دوســـتان بخت یبهمن ماه با تالش برخ 22روز  •
به من تلفن  اری: قبل از جلسه، بختدیگویجلسه م نیانتظام درباره ا ریشود. عباس ام لیتشک یباغو قره اریبازرگان، بخت

ستعفا سل يزد و گفت ا سه ت ستعفا نامه خود را  اری. اما بختدرخواهد ک میخود را در جل شد و تنها ا ضر ن سه حا در جل
 جلسه فرستاد. يبرا

ـــ کرج را  يبه سو ن،یقزو یچند شهر، از جمله لشکر زره ینظام يواحدها • تهران روانه شدند. مردم، جاده تهران ـ
تهران شدت  يهاابانیگارد در خ يرویمردم با ن دیمسدود کردند. نبرد شد ،ینظام ياز ورود واحدها يریجلوگ يبرا

 کرد. دایپ يشتریب

 ،يریوزنخســت ون،یزیو تلو ویراد ســنا و شــورا، نیســاواك ســلطنت آباد، مجلســ ن،یارتش، زندان او حاتیتســل •
  دست مردم تصرف شد.به یو شهربان يژاندارمر
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ارتش در  یطرفیضمن تشکر از آحاد مختلف مردم و خصوصا از اعالم ب ،یونیزینطق تلو کی طی بازرگان مهندس •
اظهار کرده  نجانبیخود را با دولت موقت ا يهمکار ،يدر مالقات حضـور یباغقره مسـاریگفت: ت یاسـیمسـائل سـ

 است.

  .دیرس يروزیبه پ رانیا، انقالب 1357بهمن  22تش در روز ار یطرفیو اعالم ب رانیاز ا اریبا فرار بخت •
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 آنزمان يروزنامه ها دگاهیاز د 1357ب روز شمار انقال

 دیها تبعپس از سال هنیبه م  ینیبازگشت  خمبهمن:  دوازدهم

ــازمان کماندو«به نام  یگروه ــ ییس ــاس ــ يبا دفتر خبرگزار »یمبارزه در راه قانون اس ــوش تماس گرفته و  تدپرسیآس
را  شانیحامل ا يمایبه سمت تهران پرواز کند، هواپ سیباشد از پارقصد داشته ینیخم اهللاتیکه اگر آ دهدیهشدار م

 منهدم خواهند کرد.

ـــما برم عتیمن ب«و همراهان خود فرمودند:  کانیبه نزد ینیخم آین اهللا ها،دیتهد نیا یپ در ما به  دارم،یخود را از ش
 »دی. شما هم جانتان را به خطر نندازمیرویم یطرف کار بزرگ

ـــوق ورود  ینیدر انتظار  خم رانیا ـــت. مردم تهران به ش ـــرور اس  کنند،یرا آب و جارو م هاابانی، خخمینیغرق س
 ستیاند. ساعت نه و بحرکت امام را پر از گل کرده ریشده و مردم مس زیتم هالومتریتا ک ابانیوسط خ دیسف يهاخط

  شد. رانیصبح، امام وارد خاك ا قهیو هفت دق

 کشور يهادر شهر دیشد يهايریدرگ ي؛ ادامه ینیمختلف مردم با خم يهاگروه داریدبهمن ماه:  زدهمیس

با انجام مصـــاحبه و صـــحبت در مورد  یدرپی، پخمینیمردم از ورود  یدر واکنش به اســـتقبال عموم اریبخت شـــاپور
اما اند. دوخته يعلو يبه مدرسهدادن اوضاع دارد. مردم، چشم و گوش جلوه يدر عاد یسع شیخو یآت يهابرنامه
ــتاق به د تیجمع ــتند که کوچه ادیآنقدر ز دار،یمش ــهاطراف م يهاهس ــت. مردم مملو از يعلو يدرس ــده اس آدم ش

ست يهاپارچه صب کرده هاوارید يرو یسینود شته شانياند که رون امام  ارتیبار ز کیقبول، با  ارتیز«شده: نو
  »دیهم بده گرانیرا به د قیتوف نیا
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  اشتیاق مردم براي دیدن خمینی

  

 به همان سمت خمینی ياو از سو يشهردار تهران و انتصاب دوباره ياستعفابهمن ماه:  چهاردهم

صاب عموم در شور مردم به اعت ست زده یتمام ک  رانیو مد رانیمختلف، وز يهااند. کارکنان ادارات و وزارتخانهد
کار خود راه نم حل  به م ندیدولت را  تانده ـــ ـــهرس به د ،ی. جواد ش ـــهردار وقت تهران،  و  رودیم خمینی داریش

سو کندیم میتسل شانیاش را به ااستعفانامه خبر  نیاز انتشار ا اری. بختشودیشهردار م آقاي خمینی يو البته دوباره از 
به  ییمصاحبه شروع به ناسزاگو کی یو ط ترسدیبه شدت م ردیدستانش قرار گ ریز ،گریسرمشق د کهنیو احتمال ا

ستان شهر سا کندیم یجواد  سئوالن دولت خوریو  شهردار تهران،  هانیا ي. با همهکندیم دیرا تهد شیکارمندان و م
 آورد. ي) روینی(محل سکونت خم يعلو يکه به مدرسه نبود یتنها کس



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     309

 
 
 
 

دولت به  رتبهیاز وزراء و کارمندان عال ياریبازداشـت بسـ ؛يریوزاعتصـاب کارکنان نخسـتبهمن ماه:  پانزدهم
 اریتوسط دولت بخت المالتیاستفاده از ب و سوء یجرم فساد مال

سع يهارا از دست داده و همچنان با انجام مصاحبه شیهاگاهیتمام پا اریبخت قدرت خود  دنیدر به رخ کش یمختلف 
 هستند: هانیها ااو در مصاحبه دیو تهد دیمورد تاک يهادارد. محور

 .دهمیدولت موقت را نم لیاجازه تشک ینیخم اهللاتیبه آ -

 .کنمیاعدام م ندازندیراه ب یرا که جنگ داخل یکسان -

 .بخشمیرا در لباس قانون تحقق م ینیتمام نظرات امام خم -

ــخ تهد آقاي خمینی ــ دیمن با«دولت فرمودند:  يهادیدر پاس ــب کار حتینص نکند که مجبور  يکنم که دولت غاص
ـــو ـــوند. آن میخواهی. ما از ارتش ممیمردم را به جهاد دعوت کن میش ـــل ش ها فرزندان ما هر چه زودتر به ملت متص

ستند. ما به آن سخنران نیهمچن خمینی» ...میها محبت داره س ،با مردم شانیهاداریو د هایدر  صول  ستیا را  شانیهاا
ـــورت آزاد زندگ رانیدر ا یتمام اتباع خارج«فرمودند:  انیب گونهنیا  یمذهب يهاتیاقل يخواهند کرد. ما برا یبه ص

ست شند. دولت نیو مطبوعات ا ونیزیو تلو وی. نظر من راجع به رادمیاحترام قائل ه ست که در خدمت ملت با ها حق ا
 »...رندنظارت ندا چیه

 ینیخم يدولت موقت از سو يریوزبازرگان به نخست يانتخاب مهندس مهدبهمن ماه:  شانزدهم

ـــه ینیخم کانیاز نزد یمختلف مردم و جمع يهاگروه ،یو خارج یخبرنگار داخل هاده ـــالن مدرس  يعلو يدر س
شم اهللاتیاند. آاجتماع کرده سنجان یها ست یرف  یحال ر. دکندیبازرگان را قرائت م يمهندس مهد يریوزحکم نخ

ارتش در حال فراهم کردن مقدمات  مسارانیاز ت یجمع شوند،یم دوارتریام کشانینزد يِروزیبه پکه مردم هر لحظه 
 و کشتن مردم هستند. خمینی يریدستگ يبرا کایآمر میمستق تیبا حما یطرح ياجرا
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ــورا ياعضــا ــت اهللاتیانقالب، آ يش مداوم با فرماندهان  يهاو مهندس بازرگان با تماس يمطهر اهللاتیآ ،یدکتر بهش
ــع ــ ،يزیارتش را بدون خونر کنندیم یارتش س ــتقبال ارتش ــعار به اس ــک و ش  انیمتحد ملت کنند. مردم با گل و اش

  .روندیم

به شــاه از  ياز بازرگان در ســطح کشــور؛ حذف ســوگند وفادار تیتظاهرات گســترده به حماهفدهم بهمن ماه: 
 رانیاز ا زریخروج ژنرال ها ؛يمراسم قسم سرباز

ـــعارکنندیاز دولت بازرگان تظاهرات م تیو در حما هاابانیدر خ مردم ـــت، مردم بخت اریبخت هیها عل. ش را  اریاس
 خود کوشاست. يهادارد به مردم بفهماند در انجام وعده یسع اری. بختخواهندینم

ـــه نیهم به ـــور م يمنظور در جلس ـــور بخت ندگانیو نما ابدییمجلس حض ـــاواك و  يهارحط اریدر حض انحالل س
 بیتا آن سال که متهم به سوء استفاده از قدرت بودند را تصو 1341دولت از سال  رانیو وز رانیوزنخست يریدستگ

 .کنندیم

ــگاه امجد اریتجمع طرفداران بختبهمن ماه:  هجدهم ــه هیدر ورزش ــ دی(ش  یونیزیکانال تلو«)؛ آغاز کار يرودیش
 »انقالب

صفرمان داده ینیاهللا خم تیآ شخا شور و مردم خ یکه به نوع یاند نام ا شود. با تالش مردم و کرده انتیبه ک شا  اند اف
 تهران، کانال انقالب! نجای. اشودیم ياندازراه يعلو يدر مدرسه اریس يافرستنده ن،یمتخصص

  ینیاهللا خم تیدر مقابل آ ییهوا يرویاز همافران و پرسنل ن يادیز يعده يرژهنوزدهم بهمن ماه:  

سمت مردم را م يراندازیدستور ت اریبخت سمت مردم ت ی. در بعضدهدیبه   ي. عدهشودیم يراندازیاز نقاط کشور به 
مردم به اقامتگاه امام رفتند. امام  رتیو ح يشاد انیو در م ینظام يهابا لباس ،ییهوا يرویاز همافران و افراد ن يادیز

به همافران فرمود دار،ید نیدر ا ینیخم طاغوت بود دیطور که گفتهمان«:ندخطاب  حاال در اطاعت  به  د،یتا  حال 
  ».میرا برقرار کن یحکومت اسالم نجایدر ا میبا کمک شما بتوان دوارمی. قرآن حافظ شماست. امدیوستیقرآن پ
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   ینیخم اهللاآیت ارتش با  ییهوا يرویمسلح و همافران ن يروهاین بیعت 57نوزدهم بهمن ماه 

  
  کارکنان نیروي هوایی ارتش در مدرسه علوي براي بیعت با خمینی

 انیم دیشــد يریبازرگان؛ درگ يدولت موقت توســط مهندس مهد فیو وظا هااســتیاعالم ســبهمن ماه:  ستمیب
 دانیبا افراد گارد جاو ییهوا يروین انیهمافران و دانشجو
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پخش شد.  ونیزیتلو ياز شبکه سراسر سیدر پار ینیاهللا  خم تیاز دوران اقامت آ يری، تصاو20از خبر ساعت  پس
ـــوهم ـــعار همافران در » اکبراهللا« ادیدر پادگان، فر ییهوا يرویهمافران ن ،ینیخم ریزمان با پخش تص ـــر دادند. ش س

تند آنان به  يهاشــد. اخطار ییهوا يرویضــد اطالعات ن نباعث خشــم افســران و کارکنا ینیاهللا  خم تیاز آ تیحما
ــاه يراندازیو ت يریهمافران، به درگ ــاهنش ــد. با باال گرفتن درگ یو ورود گارد ش کمک به  يمردم برا ،يریمنجر ش

شدند، اما لوله سمت مردم چرخ يهمافران ارتش وارد پادگان  شاه به  سل گارد  سل ها را هدف گلوله قرار و آن دیم
 ت...تا صبح ادامه داش يریداد. درگ

ــلحه یابیدســتبهمن ماه:  کمیو  ســتیب ــلحانه مردم و  يریدرگ افتنیو شــدت  ییهوا يرویخانه نمردم به اس مس
به شاه؛ اعالم منع عبور و مرور از  انیارتش يبر باطل بودن قسم وفادار یمبن  ینیاهللا خم تیآ يانتشار متن فتوا ان؛ینظام

 وســتنیپ ها؛ابانیخماندن مردم در يدرباره ینیخم کمعصــر توســط ارتش شــاه؛ انتشــار ح قهیدق یســاعت چهار و ســ
 به مردم ییو هوا ییایدر يروین

سلحه 10 ساعت شد. به  ییهوا يروین يخانهصبح ا ، 9 يهايبعد کالنتر یساعاتهمت مردم و کمک همافران فتح 
ـــت مردم افتاد. مردم تانک يو کالنتر 26، 16، 12، 11، 10 آوردند و به  هاابانیها را به خها و نفربرنارمک به دس

ست ینظام ي. فرماندارنداددیم هیروح گریکدی شدکه د ست،هپاچه  پخش  ویها از رادکه بار اشهیاعالم نیدر آخر ا
 عصر اعالم کرد. میشد، ساعت منع عبور و مرور را چهار و ن

ــخ به دســتور فرماندار ینیخم  خدعه و  ،یامروز حکومت نظام هیاعالم«شــرح صــادر فرمودند:  نیبه ا یامیپ يدر پاس
که به  دیبه خود راه نده یهراســ زم،یوجه به آن اعتنا نکنند، برادران و خواهران عز چیخالف شــرع اســت؛ مردم به ه

 ردند.نک تركرا  هاابانیمردم خ» است. روزیحق پ ،یخواست خداوند تعال

سقوط حکومت  یطرفیاعالم بو دوم بهمن ماه:  ستیب شاهنشاه 2500ارتش؛   یانقالب اسالم يروزیو پ یساله 
 رانیا

 یکســ ســتم،یمســلح بود. از غروب روز ب يهارویمردم و ن نیها همچنان صــحنه جنگ خونو اغلب شــهرســتان تهران
که  دیخبر رس شدیم دتریشد میحمالت مردم مسلح به تمام مراکز قدرت رژ کهیرا ترك نکرده بود. درحال هاابانیخ

و مردم افتاده است.  ییایدر ،ییهوا يرویافراد ن ستوچهار اسفند (انقالب) به د ستیب دانیواقع در م يستاد ژاندارمر
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ساعت صرف مردم درآمد و بر اثر حمالت مردم بهپس از  شرت آباد به ت سل ها زد و خورد، پادگان ع ارتش،  حاتیت
سرانجام درحال يهاها و انبارکارخانه شاهد حضور جوانان مسلح بود،  هاابانیکه همه خ یاسلحه به دست مردم افتاد. 

س ساعتدر  شورا قهیدق یده و  شرکت رئ یعال يصبح،  شک ریستاد، وز سیارتش با   لیجنگ و اکثر فرماندهان ت
س سه داد و پس از مذاکرات ب شور،  ریبا توجه به تحوالت اخ«ارتش را اعالم کرد:  یطرف یب ياهیاعالم یط ار،یجل ک

ساعت ده و ن یعال يشورا سال هزا ستیامروز ب میارتش در  س رو دوم بهمن  و پنجاه و هفت، به اتفاق آراء  صدیو 
صم شد که برا میت س یطرف یب شتر،یب يزیاز هرج ومرج و خونر يریجلوگ يگرفته  شات  سیخود را در مناق  یفعل یا

 ملت بانیهمواره پشــت رانی. ارتش اندیخود مراجعت نما يهادســتور داده شــد به پادگان ینظام يهاگانیاعالم و به 
 یبانیبا تمام قدرت پشـــت فیملت شـــر يهابوده و خواهد بود و از خواســـته رانیو وطن پرســـت ا بیو نج فیشـــر

شهر پر ویاز راد یزمان هیاعالم نیا» .دینمایم شد که  سوار برخودرو یبود ازمردم مسلح پخش  بودند.  ینظام يهاکه 
ستان، مرکز راد نیهمچن شهربان يو ژاندارمر رانیا ویکاخ گل شکده  کل یکل کشور در دست مردم بود.  کشور، دان
  فتح شد. یمردم يهارویبه دست ن زینظام ن رستانیو دب سیدانشکده پل ،يافسر

 

ضدخرابکار يتهی[کم تهیزندان کم مردم، س ییرا که مرکز بازجو ]يمشترك  شکنجه متهمان  بود، به تصرف  یاسیو 
سگاهپادگان ها،يروز، تمام کالنتر نیدرآوردند. تا غروب ا صر،  یها و مراکز نظامها، پا به دست مردم افتاد، زندان ق

ش شد و زندان زین هیدیزندان جم صرف  سران رژ شتریکه ب ییآنها انیت سط مردم د فرارسابق بودن میاز  کردند، اما تو
صادر  هیاطالع نیآخر ینظام فرمانداري. شدند برده –انقالب  شوراي محل –شده و به مدرسه رفاه  ریدستگ خود را 

خود  يهاارتش به پادگان یعال يشـــورا میتصـــم ياجرا يخواســـته شـــد برا انیاز نظام هیاطالع نیکرد. به موجب ا
 .ندبرگرد

محافظ  یبا تعداد کم انیکه پس از فرار نظام اریدر حرکت بودند، بخت يریکاخ نخست وز يکه مردم به سو یدرحال
ـــت مهیتنها مانده بود ناهار خود را ن ـــت وز یتمام رها کرد و از در پش ـــاختمان نخس ـــپهبد رحختیگر يریس  یمی. س

) در دانیشــد و ســرلشــکر نشــاط  (فرمانده گارد جاو ری) به دســت مردم اســیشــهربان سیتهران و رئ ی(فرماندار نظام
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 رینخست وز دایهو رعباسیکشته شد. ام يازد و خورد به ضرب گلوله انی(ع) در جر نیامام حس هیفوز دانیم یحوال
 آمد.ربه تصرف مردم د ینظام ونیزیو تلو ویکرد. راد میانقالب تسل يخود را به شورا زیاسبق، ن

بود، خواند و سپس برنامه قطع شد. در  دهیرس یاهللا طالقان تیآ يرا که از سو یامیپ ویراد ندهیها گولحظه نیآخر در
نسـبتا  یخواسـته شـده بود تا به سـرکار خود بازگردند. پس از سـکوت ونیزیو تلو ویراد یاز کارکنان اعتصـاب امیآن پ

  دوباره آغاز به کار کرد. ویراد ،یطوالن
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  يروزها نیمختلف از آخر يها تیروا

 BBC تیروابه در قدرت  شاه

ـــبح  هر" ـــاردیقلبم را م انیپایو ب قیعم یاندوه آورمیم ادیرا به  1357ماه  يد 26بار که ص . آن روز تهران در فش
ــکوت ــر م شیما که از چند ماه پ تختیپا ییدلهره آور فرو رفته بود. گو یس ناگهان نفس  برد،یدر خون و آتش به س

س شاه در  نیاست از بامداد آخر رانیا لکهم نیآخر ،دیبافرح  فیتوص نی. ا"حبس کرده بود نهیدر  روز حضور او و 
 .رانیا

 رانیساعات شاه و شهبانو در ا نیآخر يریتصو تی؛ روا"شاه رفت"که  يروز

ـــم ـــور را ده روز یقطع میتص ـــاه گرفته بود و آنطورب يبه خروج از کش در کتاب خاطراتش  دیباکه فرح ود که ش
. کنندیچند هفته استراحت به خارج سفر م يگونه اعالم شود که آنها برا نیبود خبر سفر به ا لیپادشاه ما": سدینویم
شان کردم،یبه گاه در نگاهش مشاهده م هکه گا یو اضطراب يدیمطلب اعتقاد داشت؟ ناام نیبه ا ایآ مطلب  نیاز ا ین

 ."پروراندمیرا در دلم م دیام نیداشته باشم، ا ينداشت. اما من بدون آن که واقعا اعتقاد

که فرح پهلو ياز روز به رفتن شـــده بود، آنطور  نا  ها چ د،یگویم يکه ب به تن جمع کردن  کردیکه فکر م يزیاو 
 آنها بود. یخانوادگ يهاآلبوم و ریسو و آن سو مانده بود و در صدر همه آنها، تصاو نیبود که ا یخاطرات

ـــمگ دیو ام میدر ب": دیگویم او ـــمکش بودم. تظاهرکنندگان خش به نظر م ینیو کش به داخل کاخ  آوردمیرا  که 
. میاآنها فکر کنند که ما اموالمان را برده خواستمینم وجهچی. اما به هکنندیرا باز م مانیها و کشوهاو گنجه اندختهیر

سا ستم تا براموزه ياز رو سو ییایبردن هدا يها خوا سا يکه از  شاهان و رو شده بود و ندولت يپاد  زیها به ما داده 
از وجودم در  یرا به قصد جا گذاشتم. دوست داشتم قسمت امیرانیا يها. لباسندیایبه کاخ ب یشخص يایاز اش یبعض

 "بماند. یکاخ باق

ن دوخته شــده بود، حاال بعد از مدر یو طراح یرانیهنر ا قیو از تلف دیباح فر دهیکه با ا ییهاهم شــد و لباس نطوریهم
  .شودیگذاشته م شیگاه به نما یمانده و گاه و ب اورانیهنوز در کاخ ن دهه ارچه
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  لباسهاي فرح که در هنگام فرار جا گذاشته بود

  
  دیبافرح  يهالباساولین نمایشگاه  
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 کاخ مورد عالقه شهبانو فرح ژهیها، به وکاخ اتییجز

در  خبرنگار بی بی ســی ســاخته شــد، هنوز مورد توجه اوســت. رانیکه در دوران حضــور فرح در ا اوران،یکاخ ن 
صاحبه اي سال مالقات کردم و چند یوقتمی کند:  روایت با فرح پهلوي چنین م عکس تازه  نیکه او را در مهرماه ام

شت اورانیاز کاخ ن شانش دادم، با ا شه ا اقیرا ن سالمت گو سال خانه او بود و حفظ  ازدهیاز  شیکاخ که ب نیدرباره 
ـــتدا ادیکه به  يآثار ـــت تا براکردیم يکنجکاو ش ـــ ینیبازب ي. مثال از من خواس از  یکیکه در  یخیتار يایاش

از  یکیدرباره  یوقت ایبزرگ کنم  وترمیکامپ يرا رو ریاز تصـــاو یکی شـــود،یم ينگه دار اورانیکاخ ن يهانیتریو
شده و جور د لشیها که بعد از انقالب، از وسااتاق سته   یسوال کردم که کجاست، با لحن شود،یم یمعرف يگریکا

  "کجاست؟ معلومه اتاق خواب بنده! نجایا"پر از طنز پاسخ داد: 

  
ساس مدارك گرفته میتصم یخبر که مسئوالن فعل نیکاخ هم بود و در واکنش به ا یخیباغچه تار ریگیپ او اند تا بر ا

ــنت يموجود، گلکار ــبک س ــگیانجام بدهند با طنز هم اشیباغ را به س بد  یمیقد يهاگفت: پس هنوز با گل اشیش
 اند؟نشده
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 يهارسانه ارانلمبردیاز ف ران،یاز ا یبوده که چند روز مانده به خروج خانواده سلطنت خیبه حفظ تار لیتما نیهم لیبدل
ـــد تا از کاخ یالمللنیب ـــته ش  دیگویم دیباو آنطور که فرح  خیثبت در تار يکنند و برا دیها بازدو خبرنگاران خواس

ــیبدانداز  يریجلوگ يبرا ــ ي. خبرنگار خبرگزاررندیبگ لمیکاخ ها ف يجا ياز جا هایش ــوش که از جمله  تدپرسیآس
شده م دکنندگانیبازد شاه پخش  شش که در روز خروج از  سلطنت"که  دیگویاز کاخ بوده در گزار ست  یکاخ  د

ـــت. لباس ـــاندهها همه در کمدها ماندهنخورده اس ـــت نخورده هانیتریاند. واند و فقط آنها را پوش اند. و کمدها دس
ست. حس کل يکتابخانه ملکه همچنان مملو از آثار هنر شته ا ست دا ست که او دو ست که خانواده نیکاخ ا یا  ياا

 "کوتاه رفته و باز خواهد گشت. يسفر يبرا سته،یزیم نجایکه ا

شاه و ملکه، فرزندان آنها ا شیپ ماه قبل نزد  کیدختر آنها،  نیتررا ترك کرده بودند. فرحناز، بزرگ رانیاز خروج 
ـــ کایرفت که در آمر عهدیول ـــغول تحص ـــایبود. عل لیمش از خروج پدر و  شیروز پ کی ،يد 25هم روز  الیو ل رض

  بودند. دهش کایعازم آمر با،ید دهیمادر بزرگ، فر یمادرشان، با سرپرست

  

  
 آخرین روزهاي حضور شاه و فرح در ایران
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: کندیم فیتوص نیچن رانیدر ا کایآمر ریسف نیآخر وان،یسال امیلیرا و رانیشب حضور شاه و ملکه فرح در ا نیآخر
باز  گریکه د دانستیو هم خودش م دانستمیفشردم. هم من م یدست شاه را به گرم اورانیدر ن دارمید نیدر آخر"

 ".رودیکوتاه م يسفر يشد و او برا هدکه اوضاع بهتر خوا مینخواهد گشت، اما هر دو وانمود کرد

ــب، فرح  همان ــم دیباش ــانیهااز اتاق يادگاریفرزندانش  يتا برا ردیگیم میتص که به فرحناز  دیگویدارد. او مبر ش
که در هنگام خروج نم خانه دیشـــا دانســـتیتلفن کرده و از او،  به  باز گردد، مهرگز نتواند  تا اگر  خواهدیاش 

. کندیرا درخواســت م رانیفوتبال ا یمل میســتار و ت ســتر. فرحناز پودیبگو خواهد،یم اشیاز اتاق شــخصــ يادگاری
شلوغ، فرصت نشد تا به کاخ اختصاص دیگویم نطوریهم دیبافرح  شب  (که حاال با نام کوشک  عهدیول یکه در آن 

 يهاو از جمله لباس يرضــا پهلو یشــخصــ لی) برود و وســاشــودیشــناخته م اورانیدر مجموعه کاخ ن یاحمد شــاه
ش ،یکودک ست يو نوار يریدندان  شده بود را بردارد.  شیهاحرف نیکه از نخ سئوال یکیضبط   اورانین کاخ ناز م

  گم شده است. راتیو تعم هاییدر جا به جا هانیکرد که همه ا دییبا من تا ییگفتگوبعدها در

 

  عکسها مهمترین ها براي فرح دیبا
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 ماه يو ششم د ستیصبح ب فیدر توص

در تهران، آن روز را  یســیبیاند. خبرنگار وقت بنوشــته اریبســ یالمللنیب يهاروز خبرنگاران رســانه نیاي هباررد
که قرار است امروز شاه از  دانستینم یکس": سدینویاز تهران م خود . او در گزارشکندیم فیو سرد توص یآفتاب

شد رانیا شسته بر يهابرف ،يدیبرود. باد  شهر م راالبرز  يهاکوهن صبح مارش وی. رادآوردیبا خود به   يهاتهران از 
ساعت  شیهر آرام بود. تا پش یکل ي. فضاکردیپخش م يمتعدد  رانیتهران که خبر خروج شاه از ا ویراد 14از خبر 
 ."کرد، همه اطالعات ما بر اساس حدس و گمان بود يمختصر يبار داد و با او گفتگو نیاول يرا برا

ص دیبا شهبانو ست فیدر تو صبحانه را بر خالف اکثر اوقات جدا از": دیگویصبح م نیساعات نخ شاه  هم  من و پاد
ــرف کرد ــاحب قرانمیص ــان در کاخ جهان نما (ص ــبح را در دفتر کارش ــاه تمام ص ) بودند. چند قرار مالقات هی. پادش

شتند و به فکر چ سا یو حت يگرید زیدا که در کاخ کار  یکسان اورانی. در نبودندهم ن شانیشخص لیجمع کردن و
ــرار م کردندیم هیگر کردند،یم ــاع  دادمیم ي. من مدام به همه دلدارمینکن را ترك رانیکه ا کردندیو اص که اوض
ــهیاز آنها چنان که هم کینخواهد ماند. من به هر  نطوریا ــ ش ــخص ــم بود از جواهرات ش پول دادم و  يمقدار ای یرس

سعدمیاز آنها را بوس یبرخ يرو شده بود و همه رو امیکردم تا ناراحت ی.  سرانجام وقت رفتن  ها پله يرا نشان ندهم. 
 "خاطرم هست. در هنوز شانیمضطرب برخ يهاجمع شده بودند. خاطرات چهره

ــغال کاخ ن ــت انقالب اورانیدر روز اش ــتریکه ب ی، از جمله نقاط1357بهمن  22در  ونیبه دس ــ نیش کاخ  دیرا د بیآس
را از  يادیز يکاغذها ونیانقالب"اســت در تهران گزارش کرده یســیبیبود. آنطور که خبرنگار وقت ب هیصــاحبقران

عصــر همان روز، توده  داد،ینشــان م تدپرسیســوشــآ يخبرگزار ریو آنطور که تصــاو "ختندیر رونیپنجره کاخ به ب
سرسرا یبزرگ صاحبقران ياز کاغذ و عکس در   اورانیمسئول حفظ کاخ ن یانقالب تهیشد. کم دهیبه آتش کش هیکاخ 

از تهران مخابره کرد، جمع  ،یهفته بعد از سقوط نظام شاهنشاه کی ،ترزیرو يکه خبرگزار يخبر ریشد اما در تصاو
را با  اورانیسـاختمان مجموعه ن نیوارد کاخ شـده و مبلمان چند یشـخصـ يهالیشـوند که با اتوموبیم دهید یبزرگ

) عهدی(کاخ ول ی(محل کار شاه) و کوشک احمد شاه هیکاخ صاحبقران اوران،ین یاز کاخ اختصاص شیخود بردند. ب
 مورد تعرض قرار گرفت.
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ـــاه از جوش و  یخال"فرودگاه مهرآباد را  دیبافرودگاه مهر آباد رفتند. فرح جداگانه به  کوپتریو ملکه با دو هل ش
بود و با چند تن از دوستان و وفاداران خود  ستادهیهمسرم ناآرام ا": دیگوی. او مکندیم فیتوص یشگیهم "خروش

را ترك  رانیاو انداخت و اســتدعا کرد که ا يرا به پا ودخ یاز افســران گارد پادشــاه یکی. ناگهان کردیصــحبت م
بر خود تســلط داشــت فرا  شــهیلحظه تاثر و اندوه او را که هم نیبلند کرد. در ا نینکند. پادشــاه خم شــد و او را از زم

  "شد. داریگرفت و اشک در چشمانش پد

  

 

  از رفتن منصرف کندرا او خود را به پاي شاه انداخت تا  تیمسار ربیعی فرمانده نیروي هوایی
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 ویاز جمله خبرنگاران راد ،یخبرنگار داخل نیاجازه حضور در مهرآباد داده نشده بود، اما چند یخبرنگاران خارج به
انجام شد.  رانیا يشاه و شهبانو نیبا آخر یدر مهرآباد حضور داشتند و پرسش و پاسخ کوتاه رانیا یمل ونیزیو تلو

فراز و  رانیا خیتار"تهران گفت که  ویفرح در گفتگو با راد کهکرد و مل هیتوصــ شــاه مردم را به حفظ آرامش و نظم
. "از پس مشکالت بر آمده شهیو بارها مورد تهاجم و اشغال قرار گرفته است، اما هم دهیبه خود د ياریبس يهابینش

  وز به آن اعتقاد دارد.هن دیگویکه با گذشت چهار دهه م ياجمله
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  کایمرآدر  رانیا ریامور خارجه و سف ری، وز شاه ، داماد يزاهد ریاردش تیروا

ـــ   ـــا پهلو ،يزاهد ریاردش ـــابق ا نیکه تا آخر يداماد محمدرض ـــاه س کنار او بود، در کتاب در رانیلحظات عمر ش
ــاه 25 "خاطرات خود ــال در کنار پادش ــت که نظر به  يهفته ها نیآخر عیوقا انیبه ب "س ــا پرداخته اس عمر محمدرض

شر م نیا یخیتار تیاهم ضا پهلو یگفتن شود،یخاطرات، منت ست محمدر شت و  1359مرداد  5 يا صر درگذ در م
مختلف در  روشهايسال تمام به  25 من قاهره مدفون شده است. یدر کنار جسد رضاخان در مسجد الرفاع يجسد و

شابهی را بتوان یافت که یک نفر  شاید کمتر مورد م صمیمی او.  ست  شاه بودم و هم دو شاه بودم، من هم داماد  کنار 
 داماد حتی پس از جدایی و طالق از همسرش همچنان دوست صمیمی پدر همسرش باقی بماند!

 

 يداماد محمدرضا پهلو  يزاهد ریاردشسمت راست محمد رضا پهلوي، سمت چپ 
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  ش در کنار يزاهد ریاردشو   ياهللا زاهدفضلسمت راست 

هاي مشــکل و مواقع اضــطراري آکتر داشــت و اصــالً به درد موقعیترباهوشــی بود اما متأســفانه ضــعف کا آدم شــاه
شکلی پیش مینمی شده بود. به محض آنکه م ساخته  شاهی بود که براي مواقع آرامش  آمد خودش را خورد. او پاد
 ریخت.و سلسله اعصابش در هم میباخت می

ــت ــت و نمی دوس ــد این حرفندارم اکنون که او در این دنیا نیس ــخگو باش ها را بزنم اما باید بگویم که در تواند پاس
 خود را به کلی باخته بود و به همین خاطر از کشور خارج شد. ،هم 32مرداد ماه سال  28تا  25جریان حوادث 

ـــدیوقت با هم تنها می هر ـــته بودند ترجیح می«گفت: م میش دادم در آمریکا یک مزرعه بزرگ اگر مرا آزاد گذاش
مورد داشـــت و اشـــکال دیگر اعلیحضـــرت این بود که به اطرافیانش اعتماد بی» کردم.و کشـــاورزي می دمیخریم

   پذیرفت.هاي دروغ اشخاص متملق و چاپلوس را میحرف
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ـــاه اهللاده روز قبل از رفتن (آیت تقریباً ـــاواك به من اطالع داد که ش ـــبق س ) خمینی به ایران آقاي پاکروان رئیس اس
گفت اگر خواست تا شاه را تشویق به ماندن در ایران کنم و میخواهد مملکت را ترك کند. او با اصرار از من میمی

شاه گفتم  هدرا تکرار نخوا 32مرداد  28شاه برود ارتش ماجراي  ارتش! ارتش «و او گفت: کرد. من این مطلب را به 
 »ممکن نیست به من خیانت کند!

العاده عصــبانی شــد و تا مدتی طرفی ارتش را امضــاء کرده اســت فوقباغی اعالمیه بیکه در خارج شــنید قره بعد
کوشــید رود، زمانی که در دنیا ســرگردان شــده بود و مییک جمله شــاه هرگز از یادم نمی داد.باغی را فحش میقره
اردشــیر جان! «داد در تماس تلفنی به من گفت: به آمریکا بیاید و واشــنگتن او را راه نمی ي عمل جراحی و معالجهبرا

  »شود؟!در این دنیاي بزرگ آیا جایی براي پناه دادن من پیدا نمی

که از ابتالي  دچار افسردگی بود. چه کسی را در دنیا سراغ دارید محمدرضا شاه در سالهاي پایان سلطنت خود عمیقاً
سردگی  صرف کند و دچار اف سرطانی را م صوص بیماران  شد و داروهاي مخ سرطان مطلع با شنده  خود به بیماري ک

ـــان نمی ـــال آخر حکومت خود به هیچ چیز عالقه و توجه نش ـــود؟ او در دو س داد و حتی خانم گیلدا آزاد (طال) نش
یگر اعلیحضــرت بها دادن زیاد ایشــان به زنان بود و به اش را هم ترك کرده بود. مشــکل ددوســت دختر مورد عالقه
  شنوي داشت.طور عجیبی از زنان حرف

گرفتند تأثیر دوســتان و فامیل خود میاي که شــهبانو تحتمتأســفانه نفوذ شــهبانو فرح روي ایشــان و تصــمیمات زنانه
ـــا قط ـــاه وارد آورد. وي تا آخرین روز حیات، رض ـــلطنت ش کرد و بی را لعن و نفرین میبزرگترین لطمات را بر س

شان به آن نطق معروف بود که مردم می شاره ای ست من داد تا بخوانم. ا شت و به د گفت آن نطق کذایی را قطبی نو
 کردند.گذاشته بودند و شاه را به خاطر آن تحقیر می» غلط کردم«اسم آنرا 
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  اسداهللا علم سمت راست هرمز قریب، سمت چپ عقب.عقب يمحمدرضاپهلو ،يزاهد ریاردش دا،یهواز جلو سمت راست: 
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  دشبه همراه همسر و فرزن ران،یا ریدر لندن به عنوان سف يزاهد ریاردش

  

ـــن دوم بودیم، ـــلطان حس اللهی فرمانده نیروي دریایی الدین حبیبدریادار کمال مدتی بعد که در مراکش میهمان س
شده بود با کمک قاچاقچیان  شاهی که موفق  سان از راه کوهشاهن صعبان ستان به عراق و از آنجا به هاي  العبور کرد

 هاي شگرفی را برایمان تعریف کرد.ترکیه بگریزد خود را به ما رساند و داستان

 وجود و فاقد ابتکار و ذلیل و زبونی بودند و تنها هنر آنها دزدي بود.البته باید بگویم اکثر فرماندهان ارتش افراد بی
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ـــپهبد زاهدي) می ـــاه عمد دارد که افراد فاقد ابتکار و ذلیل و زبون را اطراف خود جمع کند تا این پدرم (س گفت ش
شند. مثالً شته با شاه را ندا شاید  افراد قدرت کودتا و براندازي  ستاد ارتش بود  ضا ازهاري که رئیس  شبد غالمر ارت

شت  شود اگر بگویم یک ترس عجیبی از گربه دا شه از باورتان ن شیده بود همی و چون در کودکی گربه او را پنجه ک
سکان اداره مملکت در خطرناکترین و بحرانیگربه می شرایط را به دست این آدم که از گربه ترسید! آن وقت  ترین 

 !بودند داده –ترسید می

بود تا توانست دزدي کرد و  اللهی از آن دزدهاي روزگار بود و در ایامی که فرمانده نیروي دریاییاین دریادار حبیب
 برانگیزي است.ها را به خارج فرستاد و اکنون در آمریکا و انگلستان داراي اوضاع اقتصادي رشکپول

ست اول میحبیب شات د شنیدن اخبار و گزار شتاق  صحبت اللهی که از تهران آمده بود و همه ما را م شروع به  دید 
باغی گفت که ارتشبد قره اللهیرفتیم. دریادار حبیبرو میبهت زیادتري فکرد ما در کرد. او هر چه بیشتر صحبت می

 ها بازگردانده و پشت بختیار را خالی کرده است.با امان از انقالبیون با آنها سازش کرده و ارتش را به پادگان

از روســتاهاي اردبیل اعلیحضــرت با شــنیدن این مطلب به زمین تف کرده و گفتند این مردك مادر... خواهر... را من 
خانم فریده دیبا که معلوم بود از زمان ازدواج  آوردم و ترقی دادم و به ریاست ستاد رساندم، اما او به من خیانت کرد.

شته است، در جلو  شاه را ندا شاه همیشه بغض خود را فرو داده و امکان اظهارنظر و یا مخالفت در حضور  دخترش با 
شما خیانت کرده شما«همه به اعلیحضرت گفت:  صحبت از خیانت باشد  اید که افسران فرمانده کل قوا بودید و اگر 

شد که عرصه را داران و قواي تحت امر خود را رها کرده و گریختهو درجه اید. یک نفر فرمانده باید آخرین نفري با
اند جان خودشان را نجات خواسته اند بازگشتی براي شما متصور نیست و در واقعباغی فهمیدهکند. امثال قرهترك می

 »بدهند!

شت: سکوت اظهار دا ضرت پس از چند دقیقه  شد و اعلیح ضرت  صحنه را به « این اظهارات باعث رنجش اعلیح من 
سیمیل خودم ترك نکردم. آمریکایی ستان انگلی شما در مواقع خونریزي در ها و دو ست  ام به من گفتند که خوب ا

اند در خواستهها میتازه اینجا بود که همه فهمیدند آمریکایی »تارها به نام شما تمام نشود.ایران نباشید تا کشت و کش
 را در ایران تکرار کنند و با توسل به قواي ارتش مردم را شدیداً سرکوب نمایند. 1954غیاب شاه ماجراي سال 
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ضرت گفتدریادار حبیب ست گرفت و در تأیید اعلیح صحبت را در د سران عالیرتبه و وفادار مانند «: اللهی ادامه  اف
ــپهبد بدره ــتهس ــد کودتاي خونینی را داش ــاط قص ــکر نش ــرلش ها باغی با برگرداندن ارتش به پادگاناند اما قرهاي و س

موقعیت آنها را تضعیف کرد و باعث شد گارد شاهنشاهی به تنهایی دست به کودتا بزند و در واقع خودکشی کند، به 
س سالحهاي آتشنگ و کوکتل مولوتوف و بطريطوري که مردم با  سلحهزا و  خانه نیروي هوایی تهیه هایی که از ا

سپهبد بدره شاهی ( شاهن شاط) و گارد  شکر ن سرل نو و میدان اي) در خیابان تهرانکرده بودند به قواي گارد جاویدان (
  آنها را نابود کرده بودند.ور شده و شهناز حمله

کرده و حتی خبر احتمال کودتا توســـط گارد را به آنها باغی با انقالبیون همکاري میقره اللهی مدعی شـــد کهحبیب
ها تعریف کرد که هاي عجیبی هم در مورد همکاري ارتشــبد، حســین فردوســت با انقالبیاو داســتان اطالع داده بود!

داشت لیست بلندباالیی از افسران  اللهی که در جلسات فرماندهان ارشد مشارکت فعالحبیب برایمان باورنکردنی بود.
ارشد را که علیه اعلیحضرت صحبت کرده و یا با کودتا مخالفت کرده و یا با انقالبیون تماس گرفته بودند ارائه کرد. 

سکادران بمب سین ربیعی فرمانده نیروي هوایی با تجهیز یک ا سپهبد امیرح صد بمباران مقر او اطالع داد که  افکن ق
 نی و همکاران او را داشته اما چند نفر از افسران نیروي هوایی نقشه او را خنثی کرده بودند.اهللا) خمی(آیت

شنیدن این مطلب از روي چاپلوسی گفت: اللهی را با دقت گوش میهاي حبیبیکی از حضار که حرف این «کرد با 
ه با شــنیدن این حرف چاپلوســانه خود شــا» توانند بایســتند و به روي اعلیحضــرت نگاه کنند!افراد بعدها چطور می

ــاه روز به روز تحلیل می پوزخندي زد که ما معناي آن پوزخند را فهمیدیم. ــمانی ش ــع جس رفت و امیدي به اوالً وض
شان می شان براي حتی چند ماه آینده نبود و ثانیاً اوضاع و احوال ایران ن شانسی براي زنده ماندن ای داد که دیگر هیچ 

سلطنت وجود سلطان حسن دوم  بازگشت  ندارد. موقعی که در مراکش بودیم حمالت دولت جدید انقالبی ایران به 
 کردند.دادند و مراکش را تهدید به انتقام میشدت گرفت و او را به خاطر پناه دادن به شاه مورد حمله قرار می

س سالها حتی دو  ضی  ست بود و بع ضرت دو سن دوم که از دوران جوانی با اعلیح آمد و ه بار به ایران میسلطان ح
سلطنتی می سرمایهمیهمان خانواده  شریک بودشد و در اداره بعضی  شاه  این تهدیدات را جدي گرفت و  ،گذاریها با 

یک روز به ما اطالع داد که جان شــاه در خطر اســت و برابر اطالعات رســیده از ســازمان جاســوســی فرانســه (متحد 
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»  کاخ بهشــت بزرگ«اند. ما در آن موقع در شــاه به مراکش اعزام شــده مراکش) یک گروه تروریســتی براي کشــتن
 رباط که اختصاص به میهمانان عالیرتبه داشت اسکان داده شده بودیم.

ــور برویم زیرا عرب ــنیدن این مطلب گفت باید هر چه زودتر از این کش ــاه با ش ــتند و عاطفهها ذاتاً افراد بیش اي هس
ســـن دوم) حتی ما را دســـتگیر و تحویل رژیم انقالبی بدهد. مراکش از جمله ممکن اســـت این مردك (ســـلطان ح

شورهاي فقیر عرب  ست آفریقایی –ک صادي و مالی هايکمک شاه سلطنت دوران در که ا  از ايسخاوتمندانه اقت
ا چریکهاي مخالف دولت مرکزي (پولیســاریو) از ایران ب جنگ در دوم حســن ســلطان حتی. کردمی دریافت ایران

 گرفت و مستشاران نظامی ایران براي این منظور به مراکش رفته بودند.کمک نظامی می

خود سلطان حسن با واالحضرت اشرف دوستی شخصی داشت و زمانی از ایشان خواستگاري رسمی کرده بود. من 
گان جایی دنیا براي شکست خورد «گوید: به اعلیحضرت عرض کردم که وینستون چرچیل جمله معروفی دارد و می

ایم پس اینجا اگر شکست نخورده«عرض کردم: » ایم؟!منظورت این است که ما شکست خورده«شاه گفت: » ندارد!
 »کنیم؟!چه می

هاي اعلیحضـــرت و خانواده پهلوي هم به کردند و بیشـــتر ســـرمایهفرزندان شـــاه در آمریکا تحصـــیل و زندگی می
ــده بود. البته اعبانک ــپرده ش ــرمایههاي آمریکایی س ــرت س هاي اروپا و به ویژه هاي قابل توجهی هم در بانکلیحض

 سوئیس داشتند.

دادند و به این ترتیب آمریکا را دچار بحران کرده بودند. اگر اعلیحضــرت عالقه زیادي به رفتن به آمریکا نشــان می
شاه را می در ایران و منطقه به خطر  آنهاشد و منافع حیاتی ان بحرانی میپذیرفت روابطش با دولت جدید ایرآمریکا 

شاه را نمیمی شد و آنها نسبت پذیرفت موجب ناامیدي همه رهبران منطقه و دوستان آمریکا در جهان میافتاد و اگر 
 پرسیدند که آیا این سرنوشت آینده ما نخواهد بود؟!شدند و از خود میبه وفاداري آمریکا دچار تردید می

کار را یکســره نکرد و طبق توصــیه  1342خوردند که چرا در ســال مرتب غصــه می اعلیحضــرت در خارج که بودیم
سداهللا علم (آیت شان میا سپرد. ای شتباه اهللا) خمینی را به جوخه اعدام ن گفت که در مبارزه با روحانیون، هم پدرشان ا

 کرد و هم خودش خطر آنها را دست گم گرفت!
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اهللا) خمینی را یکســره کند اما مطابق قانون میل نبود که کار (آیتیاعلیحضــرت ب 1342حقیقت این بود که در ســال 
سی نمی سا سلطنت ا ستگاه  سپارد و از طرفی روحانیون هم ممکن بود علیه د سلم را به اعدام ب ست یک مجتهد م توان

ـــرت تا آخرین لحظات عمر حیاتش هویدا را لعن و نفرین می باعث اعالم جهاد کنند! اعلیحض باکرد و او را  نی و 
گذشــته خودم را یادآوري کردم همان موقع ي هآن لحظات به اعلیحضــرت توصــیدانســت. من درنابودي مملکت می

اهللا) خمینی چاپ شد و باعث بروز اغتشاش در کشور گردید من به اعلیحضرت توصیه که آن نامه معروف علیه (آیت
مملکت را آرام کند! اما اعلیحضــرت به جاي قبول این  کردم فوراً هویدا را دســتگیر و به جرم نوشــتن نامه محاکمه و

  بنده را متهم به خصومت شخصی با هویدا کرد. ،نصیحت و توصیه مشفقانه

ــات  ــاش ــمن یادآوري علل بروز انقالب قبول کرد که در برخورد با اغتش ــاه با ناراحتی ض زمانی که در پاناما بودیم ش
اعلیحضــرت تعریف کرد که چطور  ریب هویدا را خورده اســت.روزهاي آغازین نهضــت تعلل و کوتاهی کرده و ف

شورشوقتی از نعمت ساواك) پیرامون  صیري (رئیس  ضیح میاهللا ن صیري هاي تبریز تو سته، هویدا به کمک ن خوا
اي هستند که از آن کفایتی ساواك را توجیه کند گفته است شورشیان مشتی کمونیست و تودهشتافته و براي آنکه بی

ست اند!زها آمدهطرف مر شاه انداخته بودند که کمونی شت ايها (تودهاین دو نفر مدتها این فکر را به مخیله  ها) در پ
شوب ستند! پس از وقوع تظاهرات و آ صاحبه اعالم کرد که باورش نمیاین حوادث ه شاه در یک م شود هاي تبریز 

 افراد همه از آن سوي مرز آمده بودند. ها این کارها را کرده باشند و او معتقد است که اینتبریزي

ـــاه عرض کردم: قربان! ترکیه هم به ش ما قرارداد امنیتی دارد و اجازه من  با  ـــت و  ناتو اس ظامی  ما در پیمان ن پیمان 
دهد حتی یک نفر به طور غیرقانونی از مرز آن کشور به ایران عبور کند. مرز اتحاد شوروي هم با وسایل راداري نمی

شرفته  شود. گفتن این حرف که شود و حتی یک کالغ هم نمیکنترل میپی تواند از آن طرف مرز بپرد و وارد ایران 
شــود و جهانیان باعث مضــحکه ایران در دنیا میو  اند در شــأن اعلیحضــرت نیســتشــورشــیان از آن طرف مرز آمده

 ي آن به طور غیرقانونی عبور کنند؟!توانند از مرزهاکنند این چه مملکتی است که صدها هزار نفر میسئوال می

شاره به  ضمن ا ساواك  شانم داد و من دیدم که  شده بود ن ساواك تهیه  اعلیحضرت گزارش بلندباالیی را که توسط 
اف که عضـــویت یک آذربایجانی در کادر رهبري اتحاد شـــوروي (پولیت بورو) نتیجه گرفته اســـت که حیدر علی

هاي باشد و به همین خاطر آشوباسیونالیستی دارد و دنبال اتحاد دو آذربایجان میاصالتاً متولد زنجان است اهداف ن
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اهللا) خمینی این مســائل چطور تا قبل از انتشــار نامه علیه (آیت«تبریز را دامن زده اســت. خدمت شــاه عرض کردم: 
 »نبود؟!

خواهد باور کند که پس از یک ست و نمیمعلوم بود که خود شاه هم به این حرفها اعتقاد ندارد اما دنبال خودفریبی ا
سقوط پیش می سکون مملکت به طرف ناامنی و  سبتاً طوالنی آرامش و  ضرت دوره ن ستور اعلیح ساله به د رود. همه 

ساواك قرار می شان بدهد الیق دریافت این بودجه عظیم بودجه هنگفتی در اختیار  ساواك هم براي آنکه ن گرفت و 
ستان ست دا ست میهاي عجیب ا سی در سو شاه میو غریب جا شاتی به عرض  ساند. مثالً گزارش کرد و طی گزار ر

نشینی خصوصی در برلین صدراعظم آلمان از نزدیکی بیش از حد ایران به انگلستان انتقاد کردند که در فالن شبمی
صتکرده و گفته نمی شاه ایران فر صادي به آلمان نمیداند چرا  تگوي رهبر حزب کارگر در یا متن گف دهد.هاي اقت

سه خصوصی حزب را می شاه میجل سئوال نمیآوردند و به  سفانه اعلیحضرت  شما به دادند و متأ کردند که چگونه 
 اید؟!این مطالب دست یافته

وزیر انگلستان شنود گذاشته است. اعلیحضرت از این مطلب ساواك حتی یک بار مدعی شده بود که در دفتر نخست
شرلوك هلمز و مایک هاي پلیسی و خصوصاً داستانمد. اصوالً اعلیحضرت از جوانی به داستانآخوششان می هاي 

ستان می شان دا شاه براي ای ساواك هم با اطالع از این عالقه  شتند و  ساخت. آنها گاهی اوقات هامر عالقه وافري دا
کردند که اصالً صحت نداشت. مثالً ایی میگرفتند و متهم به کارهاي را میهم براي نشان دادن کارایی ساواك عده

کرد و هر ماه در خانه یکی از شعرا و نویسندگان (بیشتر مطبوعاتی) یک گروه روشنفکري را که شب شعر برگزار می
گذاشـــت و تمایالت چپی داشـــت گرفتند و براي آن که کار خود را مهم جلوه بدهند اعالم کردند که این دوره می

صد گروگانگ شتهگروه ق شاه را دا سایر فرزندان  ضرت ولیعهد و  ضاي این گروه یري و ربودن واالح اند. دو نفر از اع
اساس اعلیحضرت به همه کس و همه چیز بدبین شده بودند و همه را به در نتیجه این گزارشات بی بعداً اعدام شدند.

 !دیدندمی ب – گ –و یا اینتلیجنت سرویس و یا ك » سیا«چشم جاسوس 

وزیر ل دیگر ســـاواك (در زمان مدیریت نصـــیري) این بود که با هویدا ســـاخته بودند و مطابق میل نخســـتاشـــکا
شرفت شات مثبت در مورد پی شاه میگزار سعه امور مملکت به  شبختی و هاي همه جانبه و تو صویري از خو دادند و ت

شاه می شمان  سعادت مردم ایران را در پیش چ شودند. گویی در این رفاه و  ضی هم وجود گ مملکت حتی یک نارا
متأسـفانه شـاه این مطلب را باور کرده بود و وقتی در جریان تأسـیس حزب فراگیر رسـتاخیز اعالم شـد که هر  ندارد.
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تواند بیاید پاســپورت خود را بگیرد و برود، تنها یک نفر تقاضــاي خروج از کس در این مملکت ناراضــی اســت می
ب با توجه  ـــاه  ـــه میمملکت را داد و ش ـــی بود که او هم «گفت: ه این مطلب همیش ناراض یک نفر  در این مملکت 

  »پاسپورتش را گرفت و رفت!

ساواك با  ساواك) به جاي پرداختن به وظایفش به یک ماشین امضاء تبدیل شده بود و اداره  ارتشبد نصیري (رئیس 
ساختمان پرویز ثابتی بود. شمال ایران و در کیش به  صیري در  سرگن صادي میرم بود و فعالیتسازي  کرد. هاي اقت

سترده با زنان بود و اوقات خود را به این امور می سی گ شکال دیگر او عالقه مفرطش به ارتباطات جن پرداخت و از ا
ساواك کار درستی نبود و نصیري اش بازمیوظایف کاري ماند. باید بگویم که اصوالً انتخاب نصیري براي ریاست 

براي کارهاي امنیتی و اطالعاتی را نداشــت. او چون ســالها در گارد شــاهنشــاهی خدمت کرده و در هاي الزم قابلیت
ــال  28تا  25جریان حوادث  ــید و لیاقت  32مرداد س ــت رس ــان داده بود به این پس ــاه نش هم وفاداري خودش را به ش

 بیشتري از خود نشان نداد.

نامید از روي نامید. اینکه او خود را چاکر میضرت میآمد چون نصیري خودش را سگ اعلیحشاه از او خوشش می
رفته هاي دور وجود داشته و براي عرض احترام و ارادت به کار میدر فرهنگ فارسی از گذشته» چاکر«احترام بود و 

ــگ » چاکر«رود. اصــوالً لفظ و اکنون هم به کار می یک اصــطالح درباري بوده اســت. اما اینکه یک نفر خود را س
 براي ما قابل قبول نبود. ،مدبنا

ام. اولی همین ارتشبد نصیري بود که خود را سگ شاهنشاه من در طول زندگیم دو نفر را به کلی فاقد کارآکتر دیده
شاه است.گفت غالم خانهنامید و دومی دکتر اقبال بود که میمی شاهن سداهللا علم و  زاد  جالب اینکه چندین بار میان ا

سر شده بود و اقبال می دکتر اقبال بر  صطالح دعوا و درگیري  صطالح به کار بردن این ا را » زادغالم خانه«گفت او ا
م مدعی بود که قبل از وي پدرش هم غالم خانه لَ  زاد اعلیحضرت رضاشاه و محمدرضاشاه بوده است!ابداع کرده و عَ

حتی  تملق و دروغگو به ذهن او انداخته بودند.شاه دچار توهم بود و این توهم را همین اطرافیان خائن و چاپلوس و م
شاه باورش  سی وجود دارند. چطور  سیا ستان هم زندانیان  سی وجود دارند حتی در انگل سیا در آمریکا هم مخالفان 
ست! ست. هنوز براي من مبهم ا شده ا شور خارج  شته و او هم از ک ضی وجود دا  شده بود که در ایران فقط یک نارا
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ضرت فقط روز شد که با هلیاعلیح شاي تظاهرات مردم پرداخت ي متوجه پایان کار خود  کوپتر از فراز تهران به تما
 دهند.می» مرگ بر شاه«هاي گره کرده شعار و شخصاً دید که میلیونها نفر در خیابانهاي تهران با مشت

دســـتور داد تمام افراد فامیل و بعدها شـــهبانو فرح برایم تعریف کرد که شـــاه بعد از بازگشـــت از آن بازدید هوایی 
هاي پهلوي و دیبا به فوریت از کشــور خارج شــوند. همه کســانی که به نوعی وابســته به دو خانواده نزدیکان خانواده

پهلوي و دیبا بودند به فوریت کشور را ترك کردند. افسران عالیرتبه ارتش و مدیران بلندپایه مملکتی با کسب اجازه 
شاه از مملکت خ ستاز  شهبانو تا روز نخ شاه و  شخص  شدند و فقط  شور باقی ماندند. تنها ارج  وزیري بختیار در ک

هاي مملکت ناشــی از ســال گذشــته به نوعی خیانت کرده و آشــوب 13کســانی گیر افتادند که از نظر شــاه در طول 
شتباه آنها بود. سران  عملکرد ا شاهنشاهی توسط دادگاه موقعی که در پاناما بودیم اعلیحضرت از اعدام بعضی  رژیم 

کردند اما از اعدام ســپهبد امیرحســین ربیعی فرمانده نیروي هوایی و ســرتیپ خســروداد انقالب اظهار خوشــوقتی می
اعلیحضــرت این دو نفر را زندانی نکرده بودند و آن دو فرصــت کافی براي فرار از  فرمانده هوانیروز ناراحت شــدند.
ــتند. لیکن دیر جن ــور را داش ــرف هم که فرمانده یگان هاورکرافت کش ــرت اش بیدند و به دام افتادند. فرزند واالحض

 نیروي دریایی در بندرعباس بود نتوانسته بود از کشور بگریزد.

سپهبد ربیعی درود می ستاد و به یاد میشاه به روان  سروداد خود را به فر آورد که در موقع خروج از ایران ربیعی و خ
شاه اندا ساعت دیگر در ایران بماند و به آنها اجازه بدهد تا مخالفان را روي پاهاي  سته بودند تا چند  خته و از او خوا
 بمباران هوایی کند.

سیار تکان سرگردانی او در مصر، مراکش، پاناما، مکزیک، گرانادا و آمریکا ب شاه از کشور و  ستان عزیمت  دهنده دا
کوشـــیدند تا از هاي مختلف میها به بهانهبرم. هنگامی که آمریکایینمیمن یک جمله شـــاه را هرگز از یاد  اســـت.

 »اي کاش هرگز به دنیا نیامده بودم!«ورود وي به آمریکا جلوگیري کنند اظهار داشت: 

در آن روزهاي پایان عمرش همه نزدیکانش نقاب از چهره کنار زدند و روي واقعی خود را به او نشـــان دادند. جعفر 
ــریف اما ــور ش ــاه را در خارج کش ــاري که هر یک مقادیري از اموال ش ــنگ انص می و محمدجعفر بهبهانیان و هوش

شاه دزدیدند.سرپرستی می ستند از اموال  شاه بهبهانیان را احضار کرد و  کردند هر یک به توان خود تا توان در مصر، 
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ل غیرمنقول و منقول را به او برگرداند و به او از ســـوئیس به آنجا آمد و شـــاه از او خواســـت تا اســـناد مربوط به اموا
  هاي خود را سرپرستی خواهد کرد.هاي سوئیس اطالع دهد که از آن پس شاه شخصاً حساببانک

ساب ست را به ح شاه بوده ا ضار کرد که او نیامد و تلفنی اطالع داد که آنچه مربوط به  هاي شریف امامی را هم اح
اش اجازه مسافرت را به او ادبی کرده و نیامد و گفت مشغله کاريصاري هم بیایشان منتقل کرده است. هوشنگ ان

 آمریکا به آنها پیوسته بودم.اه شاه و شهبانو بودند. من هم ازاي همردر آن روزهاي خروج از ایران عده دهد.نمی

سقوط رژیم عده شجویان و مخالفان حرفهمدتی قبل از  سفارت ایران حمله کرده  اي ایران (مقیم آمریکا)اي از دان به 
و آن را اشغال کردند و من به ناچار نتوانستم در سر کار خودم حاضر شوم. از آن پس اداره سفارت را جوان کم سن 
ست گرفت که داماد ابراهیم یزدي وزیر امور خارجه دولت بازرگان بود. (وقتی که هنوز  سالی به نام روحانی در د و 

سا شت و یک دولت  سمیت ندا شغالر سفارت برخورد یه در کنار دولت بختیار بود.) اما دولت آمریکا با ا کنندگان 
 نکرد و حاکمیت دولت جدید انقالبی و سفیر خود خوانده آنها بر سفارت را پذیرفت.

یکی از دوستان صمیمی شهبانو هم در ایران جا مانده بود و علیاحضرت بیم آن داشتند که او به دست انقالبیون بیفتد 
سر  شهبانو بر  شود. این فرد آقاي فریدون جوادي بود که اعلیحضرت از او متنفر بودند و همیشه بین ایشان و  و اعدام 

ها خوشگل گفت که خوب است این بچهنامید و همیشه به شهبانو میاین شخص دعوا بود. شاه او را بچه خوشگل می
 کرد.از فریدون جوادي حمایت می داد واما شهبانو اهمیتی نمی را از  خود دور کنید!

سال  ست که از  ضرت پاي 54یا  1353واقعیت این ا شکر آزاد را به کاخ باز به بعد که اعلیح سرل شهبانو دختر  کرد 
ـــاه با افرادي مانند فریدون جوادي رفت و آمد می ـــفانه این فریدون براي مقابله به مثل و انتقامجویی از ش کرد. متأس

شاه در بیمارستان بستري بود خودش را جوادي موفق به فرار  شد و به آمریکا آمد و در نیویورك موقعی که  از ایران 
 به شهبانو رساند و باعث عذاب و ناراحتی شاه در آن روزهاي آخر عمر گردید.

کنند ماجراي فراري دادن فریدون جوادي از ایران هم بسیار جالب است و شهبانو فرح براي آنکه او را از ایران خارج 
 کرد و دوستانی در ایران داشت دستمزد پرداختند.یک میلیون دالر به فرزند راننده شاه که در لندن زندگی می
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صر که یک زن  سر رئیس جمهوري م سادات، هم شام خانم جهان  سر میز  شب در  صر بودیم یک  موقعی که در م
صفهانی سئوال کرد که ا شاه  سیار خونگرم و مهربان بود از  شان االصل و ب شدت عمل از خود ن چرا در برابر مخالفان 

 ارادگی و انفعال و شکست شده است؟نداده و دچار بی

سربازان از پادگانشاه گفت که بدش نمی سرباز وظیفه آمده نهضت را متالشی کند اما فرار  ها و حملۀ مسلحانه یک 
و معلوم بود که در این شرایط اگر دستور  به افسران گارد شاهنشاهی در سالن ناهارخوري این فرصت را از او گرفت

کردند و چه بسا که علیه خود وي داران و به ویژه سربازان تبعیت نمیکرد افسران و درجهکشتار مخالفان را صادر می
به ویژه  فان و  خال تار م ـــ ـــوهرش و مردانگی او در کش یت ش قاطع هان ســــادات از  خانم ج ـــپس  ند. س قدام کن ا

 مسلمانان بنیادگرا تعریف و تمجید کرد که در واقع تعرضی به شاه و ضعف او بود. المسلمین واخواناعضاي

پرزیدنت ســادات که تا آن موقع ســاکت نشــســته بود براي اینکه جو را عوض کند و موضــوع صــحبت را تغییر دهد 
تگاري ایشــان از مطلب تاریخی بســیار جالبی را به یاد شــاه آورد و گفت که شــاه را براي اولین بار در مراســم خواســ

 علیاحضرت ملکه فوزیه دیده است.

وقتی که ولیعهد جوان ایران (شاه بعدي) براي «شاه کنجکاو شد و توضیح بیشتري خواست و پرزیدنت سادات گفت: 
ستقبال از ولیعهد  سم ا شریفات ارتش در مرا سران ت سس فوزیه به قاهره آمده بود او جزو کادر اف ستگاري از پرن خوا

شد و متلک است! ایران بوده هاي چند لحظه قبل محمدرضاشاه از این یادآوري تاریخی خیلی خوشحال و مشعوف 
جهان ســادات را فراموش کرد. باید بگویم که پرزیدنت ســادات مرد وفاداري بود و علیرغم حمالت شــدید دولت 

براي نخستین بار در تاریخ  می کرد.پذیرایی گر ،انقالبی جدیدالتأسیس شاه را پناه داد و از او در کاخ پذیرایی دولت
ترین شخص عرض کنم که عامل اصلی صلح اعراب و اسرائیل و خواهم به عنوان وزیر خارجه اسبق ایران و مطلعمی

 به ویژه عامل اصلی امضاي قرارداد صلح میان اسرائیل و مصر شخص شاه بود و الغیر!

سوئز (تنها منبع درآمد  ایران در آن زمان یک میلیارد دالر به مصر کمک مالی بالعوض داد تا با استفاده از آن کانال 
سرائیل دادیم و چون روابط خوبی با هر دو  شایی کند. در حدود همین مبلغ را هم به ا صر) را الیروبی و بازگ ارزي م

بعدها انجام شد اما البته امضاي قرارداد  کشور داشتیم توانستیم آنها را به مذاکره و امضاي قرارداد صلح متقاعد کنیم.
 نگاران در آینده باید به این مطلب توجه کنند.گذار این صلح شخص شاه ایران بود و تاریخپایه
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صمیم گرفت در  شرف در تهران افتاد و ت ضرت ا ضار ارواح واالح سات اح شاه به یاد جل صر بودیم  موقعی که در م
  مصر به احضار روح پدرش بپردازد و با او گفتگو کند.

هران واالحضرت اشرف با استفاده از چند هیپنوتیزور و مدیوم قوي و احضارکننده ارواح جلسات احضار ارواح در ت
اي داشت و احضار العادهکرد. آن موقع یک استوار در ارتش بود که قدرت روحی خارقرا به طور مرتب برگزار می

ــه اطالعات ارواح می ــس ــن هم در مؤس ــنده پا به س ــار ارواح کرد. یک نفر نویس بود که مطالب جالبی در مورد احض
 نوشت و خودش هم استاد در این فن بود.می

ضر می ضار ارواح حا سات اح ضار روحمن گاهی در جل ست که اح صورم این ا ست،  یشدم و هنوز هم ت در کار نی
سی سه را به خواب مغناطی ضرین در جل ست در واقع حا ضار ارواح ا شخص هیپنوتیزور که مدعی اح برد و می بلکه 

با روح موردنظرشان هستند. (تصور  بتقبوالند که در حال صحوقتی آنها همه در خواب مغناطیسی هستند به آنها می
 اعتماد هستم!)ام نسبت به این مطلب بیمن این است و شخصاً با آنکه در چندین جلسه احضار ارواح شرکت کرده

هر حال یک نفر احضارکننده ارواح پیدا کردند و آن چند شب که در مصر بودیم بازي احضار ارواح برقرار بود و  به
شاه که به شدت بیمار بود و در اثر استفاده از داروهاي قوي ویژه بیماران سرطانی دچار توهمات ذهنی شده بود ادعا 

چطور یک نفر  حاال اند!ماس گرفته و آنها چه و چه به او گفتهالسلطنه و محمدعلی فروغی تکرد با رضاشاه و قواممی
شاه و گفتگوي او را با رضاشاه و رجال احضار کننده روح که مصري بود و زبان فارسی نمی دانست ترتیب مالقات 
 متوفی ایران داده بود براي ما هنوز الینحل مانده است.

دار بزرگ جهان و صــاحب ریکایی و یکی از چند نفر ســرمایهمصــر که بودیم دیوید راکفلر بانکدار معروف آم در
هاي دولت اش (خانواده راکفلر) بیشــتر از داراییشــود دارایی او و خانوادهکه گفته می» چیس مانهتن«بانک معروف 

شاه آمد. باید بگویم در میان دوستان آ صمیمی من هم  مریکاییآمریکا است به دیدن  شاه که بعضی از آنها دوست 
ـــتند هیچ باعاطفه و هس ـــون و دیوید راکفلر  ناترا، ریچارد نیکس ـــی نک س ـــینجر، فرا مانند آقاي هنري کیس کس را 

 دوست و پایمرد ندیدم!رفیق
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هاي دیوید راکفلر و نفوذ او نبود شــاه را در پاناما تحویل داده بودند. فرانک ســیناترا و نیکســون و اگر پیگیري مطمئناً
شاه تل سینجر مرتباً به  شاه بیش از همیشه به دلداري و حمایت دوستان نیاز فن میکی شرایط بحرانی که  زدند و در آن 

 دادند.داشت به او تقویت روحی می

سبق آمریکا  هنري سی آمریکا و وزیر خارجه ا سیا صحنه  سینجر که یک نفر یهودي آمریکایی و از مردان پرنفوذ  کی
شاه را به خاطر کمک شبود  سرائیل همی سرائیل باید با همه توانه میهایش به ا شاه  ستود و معتقد بود آمریکا و ا از 

ــائل فوق حمایت کنند. بعدها که درآمریکا بودیم آقاي راکفلر ــالها معاون رئیس جمهوري آمریکا بود و از مس که س
ا منافع محرمانه اطالع کافی داشــت به شــاه گفت که باید فکر بازگشــت ســلطنت به ایران را به کلی فراموش کند زیر

کرد از شــاه و حکومت ســلطنتی آمریکا با منافع شــاه و ســلطنت منافات دارد. او گفت که تاکنون منافع ما ایجاب می
 کند که حمایت از شاه را کنار بگذاریم.کنیم و اکنون منافع درازمدت ما حکم می ایتحم

ــی کار کرده بودم معناي حرف من ــتگاه دیپلماس ــالها در دس گفت فهمیدم. راکفلر میرا بهتر می هاي راکفلرچون س
ـــت. او گفت که آمریکا به دنبال درگیر  ـــوروي و تجزیه این امپراطوري اس برنامه درازمدت آمریکا انحالل اتحاد ش

سالم است. در آن زمان هنوز نیرو شوروي با جهان ا شده بودند. مدتی بعد  هايکردن اتحاد  ستان ن شوروي وارد افغان
شوروي وارد افغانس شد راکفلر با یادآوري پیشکه  شتباه آمریکا در ویتنام را تکرار تان  شوروي ا بینی خود گفت که 

ــتان تحلیل خواهد رفت. ــوروي را به جنگی ترتیب آمریکایی بدین کرده و قوایش در افغانس ــدند اتحاد ش ها موفق ش
سایر نهادهاي مخفی و نظامی آمریکا با ت سیا و  سازمان  سپس  شانند و  سته بک شوروي را ناخوا جهیز مجاهدین افغانی 

 در مرداب افغانستان گیر انداختند.

توان بنیادگرایان را به جان شوروي هاي بنیادگراي اسالمی در مرزهاي شوروي میمعتقد بود با ایجاد حکومت راکفلر
زیه کشـــاند. در ها درگیر کرد و نهایتاً شـــوروي را به تجانداخت و پنجاه میلیون مســـلمان اتحاد شـــوروي را با روس

ــحت حرف ــالهاي بعد ص ــد و اس ــوروي به  تحادهاي آن روز راکفلر ثابت ش ــد و  15ش ــتقل تجزیه ش جمهوري مس
 طلبانه روي آوردند.هاي استقاللها در داخل فدراسیون روسیه هم به جنگناسیونالیستحتی

ترین صــادرکننده نفت ان بزرگبگویم که اقتصــاد شــوروي مبتنی بر فروش نفت بود. اتحاد شــوروي در آن زم باید
هاي کرد و این دالرهاي نفتی را براي سرنگونی حکومتجهان بود و با گران بودن بهاي نفت درآمد زیادي کسب می
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افزود. بروز انقالب در ایران سبب کاهش شدید می خوددامنه میزان نفوذ نمود و روز به روز برب هزینه میطرفدار غر
قیمت نفت درآمد اتحاد شـوروي را به یک پنجم کاهش داد و سـرانجام باعث متالشـی قیمت نفت گردید و کاهش 
اي ایران بود و کاهش قیمت نفت از بشکهاتحاد شوروي از عواقب انقالب در فروپاشی شدن اقتصاد شوروي گردید.

ـــکه 40 ـــوروي وارد آورد که حتی از تأمین دالر به بش ـــربه مهلکی به اتحاد ش مخارج جنگ اي هفت دالر چنان ض
 افغانستان و خرید گندم براي مردم خود بازماند.

در مصر بیماري شاه شدت گرفت و پزشکان فرانسوي اطالع دادند که شاه مدت زیادي زنده نخواهد ماند زیرا عالوه 
شرفت کرده بود.). اگر چه این مطالب را  سرطان پی ست. ( شده ا شان هم بزرگ  ستات، کبد و طحال ای شکل پرو بر م

کردند تا از وخامت حال خود مطلع نگردد اما شاه که آدم باهوشی گفتند و در حضور شاه طوري رفتار به شهبانو فقط
 بود به فراست دریافت که روزهاي پایان عمرش فرا رسیده است.

ــاه کنیاك موردعالقه ــیدن مشــروبات الکلی منع کرده بودند ش ــب با آنکه پزشــکان، محمدرضــا را از نوش اش آن ش
ساخت. (کوري شدن گیالس ناگهان به گریه افتاد و همگان را منقلب  شید و پس از چند بار پر و خالی   وایزر) را نو

من درست «هاي شاه کرد و وقتی شاه قدري حالش جا آمد با ناراحتی گفت: خانم لیلی ارجمند شروع به مالیدن شانه
دانستم که مرگ این گذاشته و گریخته است! اگر میحال فرماندهی را دارم که سربازان خود را در میدان جنگ تنها 

سراغم می شور را ترك نمیقدر زود به  شدنم تمام میآید هرگز ک شته  شور کردم و حتی اگر به قیمت ک شد در ک
شده بودم و مقاومت می ماندم.باقی می شور خارج ن ضافه کرد که اگر از ک شته میسپس ا شدم الاقل کردم و حتی ک

 کرد!من طور دیگري قضاوت می تاریخ درباره

کاردر رو ـــلطنت و روي  ـــقوط س یه س کا و زهاي اول یان آمری باط م آمدن دولت انقالبی در ایران، فکر وجود ارت
ارت آمریکا اشغال شد و اسناد آن رسید اما بعداً که سفلوحانه و خام به نظر میدولتمردان جدید در تهران فکري ساده

شد که آمریکا از دو دهه قبل با رهبران اپوزیسیون در تماس بوده است. این اسناد به دنیا  به دست تندروها افتاد معلوم
سوم در حالی که از دولت» ریاکار«نشان داد که آمریکا یک  پیمان خود هاي همبزرگ است و در کشورهاي جهان 

 دهد.کند در عین حال آلترناتیو آنها را هم پرورش میحمایت و پشتیبانی می
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ــادق قطبا عدهبعده ــدند و اي از این افراد مانند ص ــپرده ش زاده که وزیر خارجه دولت انقالبی بود به جوخه اعدام س
ضی سن بنیبع ست صدر به خارج گریختند. (و این از عجایب روزگار و بازيها هم نظیر ابوالح سیا هاي نادر دنیاي 

ام دینی و جمهوري اسـالمی اسـت و در پاریس به جمهوري اسـالمی حاال از مخالفین جدي نظاسـت که اولین رئیس
 دهد...)کند و براي سرنگونی جمهوري اسالمی طرح و برنامه میطور مرتب با شهبانو فرح مالقات می

زاده هاي آمریکایی را به گروگان گرفتند صــادق قطبموقعی که ایرانیان به ســفارت آمریکا حمله کردند و دیپلمات
ــترد کنند.موفق شــد به مقامات آمری ــتگیر و به ایران مس ــاه را دس موقعی که در پاناما بودیم موضــوع  کا بقبوالند تا ش

دستگیري شاه و استرداد او به ایران وارد مراحل جدي و خطرناکی شد و اگر آقاي راکفلر و کیسینجر به داد شاهنشاه 
 بود! گا شاه را به دستور کارتر تحویل ایران دادهنرسیده بودند، مانوئل نوریه

سازمان ره ایران از زمان جوانی و اقامت دوزیر امور خارج» زادهصادق قطب«  و) اي – آي –سی «هاي آمریکا براي 
شجویان میان در) آي – بی – اف( سی آمریکا مقیم اعراب و ایرانی دان سو سیار افراد از او. کردمی جا  اعتماد مورد ب

نیست و  دانشجو اصالً که دانستممی و شناختممی خوب را او من. شدمی محسوب چندجانبه مأمور یک و بود آمریکا
 کند.اي است که براي پول کار میطلب و عنصر ویژهآدم فرصت

شــد و به همین دلیل من آنجا نگهداري میو ســوابق ایرانیان مقیم آمریکا درآمریکا ســفارتخانه معظمی داشــتیم ما در
ـــتم که خیلی از این افراد کهخوب می ـــان را در حکومت وارد حاال به عنوان انقالبی به ایران رفته دانس اند و خودش

ها را به وقتی این حرف باشند.اند داراي ملیت مضاعف آمریکایی هستند و به قول مقامات اطالعاتی، نفوذي میکرده
اشــغال شــد و آنها  پذیرفتند اما بعد که ســفارت آمریکا در تهران توســط دانشــجویان تندروکردم نمیشــاه منتقل می

ــیاري از چهپرونده ــفارت را منتشــر کردند بس هاي به ظاهر انقالبی را به واســطه ارتباط با دولت آمریکا و یا رههاي س
ست ستگیر و تحویل زندان دادند و حتی معاون نخ سی براي آمریکا د سو وزیر آنها هم بعداً مأمور آمریکا از حتی جا

سفارت زنم که بگوئید حرفها را من نمیاین حرف کار درآمد. ست که در  سنادي ا ست، بلکه ا هاي یک مخالف ا
ستگیري عده زیادي از دولتمردان جدید ایران گردید. عده شار منجر به د ست آمد و پس از انت اي از آنها آمریکا به د

 در ضمن محاکمات خود در دادگاه انقالب جاسوسی طوالنی مدت براي آمریکا اعتراف کردند.
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آمدند و من به آنها پیوسـتم همیشـه پاي یک گیرنده رادیویی یحضـرت و شـهبانو و همراهان به مصـري که اعلاز روز
شسته و به اخباري که از تهران می شنیدن این اخبارد گوش میرسین آخرین قواي جسمی و دماغی پادشاه را کردیم. 

هاي ســلطنتی توســط مردم هاي نظامی و کاخگانها و پادشــد که کالنتريبرد و او اصــالً باورش نمیهم به تحلیل می
  اشغال شده است.

محمدرضــا توان «گفت: برد. شــهبانو که بیشــتر از ما متوجه روحیات شــاه بود میکرد در رویا به ســر میواقعاً فکر می
را در این  بار آن پادشاه بود و ما از اینکه شاه مملکتبله این عاقبت تأسف»عقلی و فکري خود را از دست داده است

 25بدترین خبر براي شــاه و براي ما اشــغال ســفارت آمریکا در روز  بردیم؟!دیدیم واقعاً رنج میوضــعیت ناگوار می
سفارت در روز  1357بهمن  صورت گرفت این اولین » سنت والنتین«بود. حمله به  ست  که عید مذهبی آمریکائیان ا

گرا بودند بعداً محل ســفارت را اي از نیروهاي چپرت که عدهکنندگان ســفاحمله به ســفارت آمریکا بود و اشــغال
 تخلیه کردند اما بعد از مدتی سفارت مجدداً و این بار براي مدتی طوالنی اشغال شد.

ما در آن موقع از طریق تلفن با بعضی دوستان و آشنایان خود در تهران تماس داشتیم و اطالع یافتیم که در این حمله 
وزیر شــاه) که در محل ســفارت مخفی بوده (ســفیر وقت آمریکا) و شــاهپور بختیار (آخرین نخســتویلیام ســولیوان 

 اند.اي در حوالی میدان ژاله (که مقر رهبران انقالب بود) منتقل شدهدستگیر و به محل مدرسه

شرایط کمترین عکس سی چه معنایی دارد؟ در این  سیا سفارتخانه در عرف  سی العمل قطع رابحمله به یک  سیا طه 
میان دو کشور است، اما آقاي سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که اشغال سفارت آمریکا موجب 

ـــان می ـــد. این طرز برخورد نش داد که آمریکا با دولت جدید ایران که دولت قطع روابط ایران و آمریکا نخواهد ش
 اي دارد.داشت ارتباط حسنهشد و مهندس بازرگان در رأس آن قرار موقت نامیده می

شهباز که یک هواپیماي جت بوئینگ  بسیار مدرن و با تجمالت  747اعلیحضرت و همراهان با هواپیماي اختصاصی 
شده بودند و با همین هواپیما به مصر و از مصر به مراکش و بالعکس رفت و آمد کردند.  شاهانه بود از کشور خارج 

ست شدیم که ممکن » یاتا«المللی اي بینهاما چون این هواپیما در فهر شت متوجه  تحت مالکیت دولت ایران قرار دا
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اســت دولت ایران با تمســک به راههاي قانونی هواپیما و مســافران آن را توقیف کند. پس شــاه دســتور داد تا خلبان 
 ان بازگردانند.میلیون دالري را به ایر 25معزي و خدمه پرواز که عموماً از نیروي هوایی بودند هواپیماي 

اي بود و به اعلیحضــرت عالقه زیادي داشــت. او شــخصــاً مایل بود نزد ما بماند اما به ســرهنگ معزي خلبان ورزیده
سازمان چریکی مجاهدین  سئوالن دولت جدید تحویل داد. او بعداً به  شت و هواپیما را به م شاه به ایران بازگ ستور  د

شهبانو خیلی به و ابوالحسن بنیخلق پیوست و به همکاري با مسعود رجوي  صدر پرداخت. در آن موقع علیاحضرت 
ـــت! ـــرت انتقاد کردند که چرا فکر چنین روزي را نکرده و هواپیما را به نام خود به ثبت نداده اس من از این  اعلیحض

اقع در و جوانمردي اعلیحضـــرت و بازگرداندن هواپیما خیلی خوشـــم آمد و به ســـهم خود از ایشـــان تشـــکر کردم.
شان با دارایی شتند زیرا ای ضرت نیازي به گرفتن این هواپیما ندا میلیارد دالر تخمین زده  40هایی که نزدیک به اعلیح

 توانستند هر وقت مایل باشند یک فروند از نوع جدید آن را خریداري کنند.شد میمی

شان را نمیمشکل دیگر اعلیحضرت در ایام خروج از ایران وجود اطرافیانی بود که اصالً کردند و به  مراعات حال ای
صندوقچه پول و  هاي مصر و مراکش و این اطرافیان در هتل کردند!نگاه می» مادر خرج«شاه مملکت  به عنوان یک 

کردند و صورتحساب اعمال قبیح خود را به حساب خواستند میمکزیک و پاناما و مراکز خوشگذرانی هر غلطی می
ضرت می شتنداعلیح سوئیت مجلل خود گذا ساژور را به  . مثالً آقاي کامبیز آتاباي روزي چند نوبت دختران جوان ما

گذاشــت. یا خانم امیرارجمند در قمار شــبانه کرد و دســتمزد آنها را به حســاب شــاه میدر هتل مأمونیه دعوت می
 خواست تا آن را بپردازد.دویست هزاردالر باخته بود و حاال از شاه می

شببرخی از ه ستمزدهاي کالن  ساب مراهان به قدري وقیح بودند که د صوص بار هتل را هم به ح شینی با زنان مخ ن
شاه می شتند.مخارج  صورتحساب گذا شاه همه را  ،ها فزونی گرفت و وقتی به هشتصد هزار دالر رسیدکم کم این 

داریم و وزارت درباري هم وجود ندارد تا ایم و در اینجا پول زیادي ننیک نیامدهما به پیک«خواست و به آنها گفت: 
 تواند همین الساعه ما را ترك کند!مخارج ما را بپردازد بنابراین هر کس قادر به تأمین مخارج خود نیست می

شاه میموقع عده نیدر ا ستند تا پولی به آنها بدهد. البته اي به التماس و گدایی افتادند و حتی با تضرع و گریه از  خوا
هاي بانکی خود در اروپا و آمریکا را کامالً پر و مملو از دالر و ارزهاي معتبر گفتند و قبالً حســابهمه آنها دروغ می
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ـــرع و حتی گریه تمان و امالك باارزش دراروپا وآپار وکرده بودند و همه آنها داراي خانه  آمریکا بودند اما با تض
  کردند که حتی پول سفر به اروپا و آمریکا را هم ندارند.خواستند که شاه به آنها پولی بدهد و ادعا میمی

ــدند هر یک مبالغی از  ــاه بگیرند و هر چه من به اعلی 50تا  20به هر حال آنها موفق ش ــرت عرض هزار دالر از ش حض
گویند و وضع مالی خوبی دارند، شاهنشاه با جوانمردي قبول کردند که پولی به آنها پرداخته کردم که اینها دروغ می

 شود.

سب دید و گفت اگر چه  شاه منا ضرت بود هم موقعیت را براي تیغ زدن  حتی کامبیز آتاباي که قوم و خویش اعلیح
شاه به او پ شگون خواهد داشت و خوشبختی به ارمغان خواهد نیازي به پول ندارد اما اگر  ولی بدهد این پول براي او 

صدهزار دالر به او داد. آورد! شش آمد و  ضرت از این چرت و پرت آتاباي خو ضرت آتاباي را  اعلیح صوالً اعلیح ا
 السلطنه) بود.اش (پسر همدمخیلی دوست داشت چون او خواهرزاده

ه اعلیحضـــرت فقید داند کنگاران مخفی مانده اســـت و کســـی نمید تاریخبعضـــی مســـائل خانوادگی پهلوي از دی
ــاه) قبل از ــاش ــفیه (رض ــاده بود با یک زن همدانی به نام ص آنکه به تهران بیاید در همدان موقعی که یک نفر قزاق س

ح آتاباي الســلطنه) بعدها با آقاي ابوالفتازدواج کرد و از او صــاحب یک دختر و یک پســر شــد که این دختر (همدم
 ازدواج کرد و این فرزند (کامبیز آتاباي) در واقع خواهرزاده شاه بود.

داند این است که اعلیحضرت در فاصله طالق دادن ملکه ثریا و ازدواج با کس نمیباز داستان جالب دیگري که هیچ
شد. » فومیکا«ر به نام کرد و بدون ازدواج رسمی از ایشان صاحب یک دختملکه فرح با یک خانم تهرانی زندگی می

ضر به آنجلس زندگی میاین دختر خانم که اکنون در لس ضرت حا شد و اعلیح سپرده  کند پس از تولد به مادرش 
شد. به همین خاطر اعطاي لقب شاهزادگی به او نشدند زیرا ازدواج ایشان رسمی نبود و اعالم آن سبب مشکالتی می

اي نیز براي او و دخترش تعیین کردند ن زن بخشید و حقوق و مقرري ویژهاي به آاعلیحضرت امکانات مالی گسترده
 تا به خارج از کشور برود و دور از ایران و دربار زندگی کند.

 پخش جالبی هايبرنامه آنجلس لس در اکنون که وي – تی –همین شــبکه تلویزیونی فارســی زبان معروف به پارس 
ست پهلوي فومیکا خانم یعنی شاه دختر به متعلق کندمی سال  !ا ست و  ضاجان بزرگتر ا سال از ر این دختر که یک 
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شاه و همراهانش در مراکش بودند  1338 سیار دختر مهربان و باعاطفه است و موقعی که  شده است ب در تهران متولد 
شاه در آن حالت الکبیر آمد و خود را به پاهاي پدرش انداخت و او را غرق بوسه کرد. به اتفاق مادرش به قصر جنان

اي به پدرش دارد بسیار خوشحال شد و بعدها شنیدم که نیم درصد از العادهبحرانی از دیدن این دختر که شباهت فوق
ــت.دارایی ــیده اس ــاه که دیگر پولی براي ولخرجی هاي خود را به او بخش ــیاري از با اخطار ش هاي اطرافیان ندارد بس

سانی که از تهران با هواپیماي اخت سراغ ک شان را خالی کردند و  شاه به خارج آمده بودند اطراف ای صی و همراه  صا
موقعی که سلطان حسن دوم پادشاه مراکش تحت فشارهاي  سرنوشت خود رفتند و دور و بر شاه و شهبانو خلوت شد.

پناهگاهی امن  دولت انقالبی ایران تصــمیم به اخراج محترمانه ما گرفت اعلیحضــرت از من خواســتند تا به فکر یافتن
 براي ایشان باشم.

من فوراً به دیدار ســـفیرکبیر آمریکا در رباط رفتم و به ســـفیر پارکر گفتم که در این شـــرایط بحرانی آمریکا باید به 
ست وفاداري که در طول  شه حافظ منافع منطقه 37دو سلطنت خود همی شتابد و او را به سال  ست ب اي آمریکا بوده ا

سفیر پارکر گفت که هنوز یک هفته بیشتر از اشغال آمریکا در تهران نگذشته و اگر ما شاه را در  اما آمریکا راه دهد.
سراسر منطقه به خطر بیفتد. شخصاً  آمریکا بپذیریم ممکن است منافع آمریکا در تهران و یا حتی  شاه خواستم  من از 

انبهایی از دربار ایران دریافت کرده بود و به آقاي برژینسکی (که در طول زمان سلطنت اعلیحضرت بارها هدایاي گر
خود من در زمان تصدي سفارت ایران در آمریکا بارها براي او فرش و پسته و خاویار و صنایع دستی گرانبها فرستاده 

 بودم) تلفن بزند.

ـــنهاد را نپذیرفت و به جاي آن به آقاي دیوید راکفلر تلفن کرد، ولی این گفتگو مؤثر نبود ـــاه این پیش و راکفلر با  ش
این مردك روستایی مایل «گیري و شخصاً با پرزیدنت کارتر صحبت کند، به شاه گفت: آنکه قول داد موضوع را پی

من تعجب میکنم و علت دشمنی کارتر «اعلیحضرت پس از گذاشتن گوشی تلفن گفتند:  »نیست شاه به آمریکا بیاید!
زیادي داشــت و یک دلیل عمده آن این بود که اعلیحضــرت همیشــه البته این دشــمنی دالیل  »فهمم!را با خودم نمی

من  هاي مالی وسیعی داده بودند.طرفدار متعصب جمهوریخواهان بودند و در انتخابات آمریکا به رقیب کارتر کمک
اي داشتند به اعلیحضرت پیشنهاد کردم به اردن هاشمی برویم که در آنجا اعلیحضرت ملک حسین حکومت مقتدرانه

صمیمانه بود که به واقع یکی از اعضاي خانواده پهلوي محسوب و  روابطشان با اعلیحضرت و خانواده پهلوي آنقدر 
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شور  شد.می شان (خانم فریده دیبا) با این مطلب مخالفت کردند و گفتند اردن یک ک شهبانو و مادر ضرت  اما علیاح
 اي معالجه شاه وجود ندارد.عربی عقب افتاده است و در آنجا امکانات درمانی مناسبی بر

شروع به تلفن کردن و گفتگو با دوستانم نمودم. اول به آقاي  »  دیوید آرون«بدین ترتیب من مجدداً پاي تلفن رفتم و 
ست  شاه به آمریکا ممکن ا صورت ورود  شوراي امنیت ملی بود به من گفتند که در  ضو  شان که ع تلفن کردم و ای

سفارت آمریکا حمله سفارت آمریکا دیپلماتو  شود مجدداً به  شوند. حمله اول به  هاي آمریکایی به گروگان گرفته 
ساعته آن با کمک دولت انقالبی پایان یافته و حمله سفارت را ترك کرده بودند. در تهران به و اشغال چند  کنندگان 

صورت ورود شاه به آمریکا اعضاي سفارت گفته شده بود که این حادثه باید در واشنگتن جدي تلقی شود، زیرا در 
ممکن اســت حادثه ســفارت تکرار شــود و این بار دولت انقالبی نتواند جلوي مردم خشــمگین را بگیرد. آقاي دیوید 

ـــوءظن به وجود بیاید که آمریکا می ـــت در تهران این س ـــاه به آمریکا بیاید ممکن اس خواهد آرون گفت که اگر ش
پس از چند تلفن دیگر وقتی کامالً  براي منافع آمریکا خطرناك خواهد بود. مجدداً شـــاه را به قدرت برگرداند و این

را در پیش » سن موریتس«ناامید شده بودم شهبانو فرح پیشنهاد کردند تا همگی راه سوئیس و ویالي مجلل و باشکوه 
 »بگیریم.

سکی در دامنه ستانی و ا ستان براي تفریحات زم صل زم سال در ف ضرت هر  ستانهاي پر باعلیح سر به رف کوه هاي 
سوئیس می شمال عازم  سن موریتس خریداري و  شدند و به همین منظور ویالي بزرگ و مجللیفلک کشیده  را در 

ــکان مجهز ــتند دو هتل براي اس ــوئیس اقامت داش ــکی در س ــرت براي اس کرده بودند. در مدت کوتاهی که اعلیحض
سوئیس یکی دو میهمراهان ایشان اجاره می همچنین اعلیحضرت و  آورد.لیون دالر درآمد به دست میشد و دولت 

شان بخش اعظم ثروت خود را به بانک سوئیس آنها را با خانواده ای شتند  سپرده بودند و حاال انتظار دا سوئیس  هاي 
سوئیسی آغوش باز بپذیرد. سلحه و هتلدرآمد  سوئیسیها از راه داللی ا ها یک مثل داري و توریسم است. در مورد 

ـــون بودهم گارس مدتی  ندگی خود  ها در طول ز مه آن که ه خارجیعروف وجود دارد و آن این یا براي  ند و  ها و ا
گویند اگر یک نفر ســر زده وارد پارلمان ســوئیس بشــود و معروف اســت که می اند!ها داللی محبت کردهتوریســت

رفتن به  »چه فرمایشــی داشــتید؟!«گویند: یگردانند و مهمه بالاســتثنا ســر خود را برمی» آهاي گارســون!«صــدا بزند: 
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ــورتا (ســن موریتس) فکر خوبی بود و چون ســوئیس کشــور بی ــناخته میس شــد همه فکر کردیم ســوئیس طرفی ش
 تردید شاه و همراهانش را خواهد پذیرفت.بی

ارجه ســوئیس ناامید من مأمور انجام مقدمات کار شــدم. اما در همان لحظه شــروع، یعنی با اولین تلفن به وزیر امور خ
خواهند با هاي تحت تعقیب معذورند و نمیها گفتند که از پذیرش پناهندگان ســیاســی و یا تبعیديشــدم. ســوئیســی
هاي ســوئیســی طرفی خود را نقض کنند و موجبات خشــم و عصــبانیت دولت ایران را فراهم بیاورند.پذیرش شــاه بی

 به خاطر حمایت از پادشاه معزول ایران به خطر بیندازند. خواستند تأمین نفت کشورشان راتاجر مسلک نمی

 وقتی همگان از رفتن به ســوئیس ناامید شــدیم خانم فریده دیبا (مادر شــهبانو فرح) پیشــنهاد انگلســتان را مطرح کرد.
سلطنت  ستان در طول  صاد ایران بهره 37انگل ضرت از مواهب اقت شده بود و عالوه بر برخورداريساله اعلیح از  مند 

ــریک اول  ــاه ش ــلحه و محصــوالت صــنعتی به ایران بود و در اواخر حکومت ش ــنده بزرگ اس نفت ایران یک فروش
نیروهاي دریایی خود را از خلیج فارس بیرون برده بود و حفظ  1975شد. انگلستان در سال تجاري ایران محسوب می

به شــاه ســپرده بود. شــاه همیشــه با محبت و ابراز  امنیت خلیج فارس را که تا آن زمان هزینه زیادي براي لندن داشــت
ستان می ستی خود را متعهد به منافع انگل ستان ابراز دو ضعانه به ملکه و رئیس دولت انگل ست و این مطلب را متوا دان

 داشت!می

یج فارس و پیمانان او در منطقه خلداد و ســایر همپذیرفت خود را در موقعیت بدي قرار میاگر انگلســتان شــاه را نمی
افتادند که انگلستان متحد غیرقابل اعتمادي است و مسلماً اگر آنها هم به سرنوشت شاه دچار خاورمیانه به این فکر می

 شوند جایی در انگلستان نخواهند داشت.

از ســوي دیگر اعلیحضــرت همه امکانات قانونی ورود به انگلســتان را داشــتند. قبل از همه ایشــان شــهروند افتخاري 
هاي ملی نگلســتان بودند و ســالها قبل در ســفر رســمی به انگلســتان ملکه این کشــور اضــافه بر اعطاي باالترین نشــانا

همچنین اعلیحضــرت در جنوب  بریتانیاي کبیر به اعلیحضــرت، عنوان شــهروند افتخاري را هم به ایشــان داده بودند.
ــتیل مانس«لندن در منطقه معروف  ــاري یک مزرعه» اس ــر بی در ایالت س نظیر متعلق به دوره ویکتوریا را که از و قص

هکتاري قرار داشــت خریداري کرده بودند (ســند آن به نام  80قصــرهاي تاریخی انگلســتان بود و در یک محوطه 
  ولیعهد بود.)
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شتیم و اعلیحضرت با روشن ستان را با اعلیحضرت در میان گذا ستان او رما فکر رفتن به انگل ا راه بینی گفتند که انگل
ـــتان تلفن کردم و مطلب را بیان نمودم.  ـــتان خودم در وزارت خارجه انگلس ـــاف من به دوس نخواهد داد. با این اوص

ضرت پیش سیهمانطور که اعلیح ضا را ردکردند وهبینی کرده بود انگلی شم و تنفر این تقا توانند گفتند فقط میا با خ
وقتی مطلب را به شـــاه گفتم ایشـــان  ورد خود شـــاه متأســـفند!به همســـر و فرزندان شـــاه روادید ورود بدهند و در م

سی دادند و گفتند: فحش سئولین انگلی شتی به م ستان بی«هاي ز شما از انگل ضاي  سوختهتقا ها مورد بود زیرا این پدر
ـــقوط مرا فراهم آورده ـــایل س ـــان وس ـــان تغییر خودش اند، حاال چطور انتظار دارید از من حمایت کنند؟ آنها کارش

ادشــاهان اســت. محمدعلی شــاه را آنها بردند، احمدشــاه را آنها بردند، پدرم را آنها بردند و خود مرا هم آنها به این پ
ما وقت زیادي نداشتیم و شاه درست حکم یهودي سرگردان را پیدا کرده بود که در هیچ کجاي  »وضعیت انداختند!

 دنیا جایی براي اقامت او وجود نداشت.

دریاي مدیترانه و شــاهزاده اشــرف در اقیانوس اطلس و واالگهر شــهرام در اقیانوس آرام جزایر  شــاهزاده شــمس در
شتند و جزیره صی دا صا شرف) در اقیانوس آرام خریداري کرده بود اخت ضرت ا شهرام (فرزند واالح اي که واالگهر 
ي مجهز و یک اسکلۀ نسبتاً بزرگ اندازهاي زیبا و یک قصر باشکوه و تعداد زیادي ویالبسیار بزرگ و وسیع با چشم

 و تأسیسات رفاهی بود و او عالوه بر این جزیره یک کشتی تفریحی هم داشت.

شد زیرا وضع جسمی و روحی اعلیحضرت  سریعاً رد  در نهایت فکر کردیم به یکی از این جزایر برویم، اما این فکر 
به بستري شدن در یک بیمارستان مجهز را داشتند. من به رفت و ایشان قبل از هر چیز نیاز العاده رو به وخامت میفوق

ــاه این فکر را  ــولیوان در تهران تلفن کنم و از او کمک بخواهم. ش ــفیر س ــمیم گرفتم به س ــانس تص عنوان آخرین ش
ــولیوان در مالقات ــندید. او گفت که س ــیه میپس ــه به او توص ــمن آنکه همیش ــور را ترك کند، هایش ض کرد تا کش

ـــع اطمینان می ـــولیوان تلفن کردم و مطالبی در مورد بیماري و وض داد که آمریکا او را خواهد پذیرفت. وقتی به س
اند تا شاه نامطلوب روحی شاه بیان کردم سولیوان فاش ساخت که مسئوالن دولت جدید ایران به سفارت تأکید کرده

ندروها خواهد داد تا در روابط شــکننده ایران و اي به دســت ترا به آمریکا راه ندهند زیرا رفتن شــاه به آمریکا بهانه
داند شاه نیاز به خدمات درمانی و عمل جراحی دارد اما در واشنگتن آمریکا اخالل کنند! سفیر سولیوان گفت که می

ــولیوان اطالعات  ــفیر س ــاه جان اتباع آمریکایی را در ایران به خطر بیندازد. س ــت وجود دارد که پذیرش ش این وحش
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ا در اختیارم گذاشــت و از جمله گفت دولت موقت ایران نگران هجوم تندروها به ســفارت اســت و به همین جالبی ر
شاءاهللا خاطر آقاي دکتر یزدي وزیر خارجه دولت موقت عده سابق به نام ما صاب  اي تفنگدار را به رهبري یک نفر ق

اند. ســفیر ســولیوان ه ســفارت آمریکا را دادهدر داخل ســفارت مســتقر کرده و ایرانیان به طنز به این گروه لقب کمیت
شود باقیمانده  شاه را تا چند روز دیگر در مراکش نگه دارید تا در این مدت دولت موقت ایران موفق  گفت که باید 

 هایشان را از ایران خارج کند.هزاران مستشار نظامی آمریکا و خانواده

سولیوان طبق قولی که داده بود با مقاما سفیر  شد و از آنها خواست تا پس بعد  ت وزارت خارجه آمریکا وارد گفتگو 
شاه را براي  سطح روابط تا حد کاردار  سفارت آمریکا و کاهش  شاران و تقلیل تعداد کارکنان  ست از خروج کامل م

ا به دست صبرانه منتظر نتیجه اقدامات سفیر سولیوان بودیم. اطالع داشتیم که سولیوان سفارت رمعالجه بپذیرند. ما بی
کاردار خود سپرده و از ایران به آمریکا رفته است. حقیقت این است که من در تماس تلفنی با سولیوان به او فهماندم 

آمیز باشــد مســلماً پاداش قابل توجهی دریافت خواهد کرد و در صــورتی که تالشــهایش براي پذیرش شــاه موفقیت
ــایتهمچنین به او گفتم که می ــوه  تواند براي جلب رض ــاه به آنها قول رش ــنگتن جهت پذیرش ش مقامات متنفذ واش

ــریم تا یک میلیون دالر بپردازیم! این روش چاره ــوالً در آمریکا همه چیز بر بدهد و ما در این راه حاض ــاز بود. اص س
ستند ها ملتی واحد نیستند، آنها مهاجرانی از سراسر جهان هچرخد و ارزش مطلق پول است. آمریکاییمحور پول می

اند و معلوم اسـت که در هر کشـوري هدف فقط پول باشـد همه به فکر که براي کسـب پول به آمریکا سـرازیر شـده
سخت سریعاً حل میمنافع شخصی خودشان هستند و  شوند. ما همچنان منتظر ترین مشکالت و مسائل به کمک پول 

 نتیجه اقدامات در واشنگتن بودیم.

ـــاه روزها تلفنی با ن ـــاش ـــون راکفلر و دیوید راکفلر گفتگو میمحمدرض ـــبق لس ـــون راکفلر (معاون اس کرد و نلس
ـــرمایهرئیس ـــهور) به او قول میجمهوري آمریکا) و دیوید راکفلر (بانکدار و س ـــیر دار مش دادند که کارها در مس

ــیناترا خواننده معروف آمریکایی آمیزي پیش میموفقیت ــت –روند. فرانک س ــمیمی دوس ــاه ص ز تلفن ر روه نیز ش
  گفت دوستانش در آمریکا منتظر ورود وي هستند.کرد و به او میمی

سانی بودند که تقریباً هر روز تلفن می سینجر هم از ک سون و هنري کی سون و پرزیدنت جان به هر  کردند.ریچارد نیک
ر بماند تا صاحبخانه میهمان نباید آن قد«گوید: حال یک روز ضیافت به پایان رسید و به قول معروف انگلیسی که می

مان را تمام نکرده بودیم که رئیس تشــریفات دربار ملک حســن دوم یک روز صــبح هنوز صــبحانه» او را جارو کند!



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     349

 
 
 
 

شاه گفت:  صبحانه خطاب به  سر میز  شاه آمد و در همان  اعلیحضرت ملک حسن دوم «بدون اطالع قبلی به اقامتگاه 
ــاه به خروج از مراک ــتند و به همین خاطر هواپیماي اختصــاصــی خود را در اختیار از میزان عالقه وافر ش ش مطلع هس

صبح مراکش را ترك کنید!جنابعالی گذاشته شود با بی» اند تا فردا  ادبی تمام و بدون بعد هم بدون آنکه منتظر پاسخ 
  خداحافظی سالن را ترك کرد و رفت!

. خوشبختانه راکفلر خبرهاي خوبی داشت و به شاه گفت که شاه فوراً به راکفلر تلفن کرد و مطلب را به او اطالع داد
شوه ست تا با دادن ر شده ا ست و او (راکفلر) موفق  سئوالن دولت باهاما آنها را به جاي هیچ نگرانی نی هاي کالن به م

  پذیرفتن شاه وادار نماید!

  
نیوزویک- سقوط شاه  
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اي هفتصد جزیره کوچک است که اکثراً غیرمسکونی و صخرهالجزایر) مرکب از اي (مجمعباهاما یک کشور جزیره
سیاري از آنها در هنگام مد آب به زیر اقیانوس می ستند و ب سال ه سیزدهم فروردین ماه  به فرودگاه  1358روند. روز 

سیتی) سو (مرکز باهاما شاه و همراهان در نا سیتی پرواز کنیم. اقامتگاه  بود که به  رباط رفتیم تا از آنجا به طرف باهاما
 میلیاردر آمریکایی تعلق داشت و راکفلر آن را براي اقامت شاه اجاره کرده بود.» جیمز کراسبی«

سو یک جوان مؤدب و کارآزموده به نام  شد راکفلر او را » رابرت آرمائو«در فرودگاه نا ستقبال ما آمد که معلوم  به ا
از کارکنان صـدیق و نزدیک راکفلر و متخصـص روابط براي ارائه خدمات به شـاه اسـتخدام کرده اسـت. این جوان 

 در را او هاآمریکایی و است اي – آي –اما اعلیحضرت اعتقاد راسخ داشتند که این فرد از مأموران سی  عمومی بود،
باید بگویم که شـــاه در این  .دهند خاتمه وي زندگی به و بکشـــند را ماشـــه بخواهند وقت هر تا اندداده قرار کنارش

 زها نسبت به همه چیز بدبین شده بود.رو

در باهاما اعلیحضــرت کنســتانتین پادشــاه ســابق یونان هم به ما پیوســت. او پس از خلع از ســلطنت (به دلیل کودتاي 
ــرهنگ ــاه همکاري میس ــادي با ش ــت و در کارهاي تجاري و اقتص ــاه قرار داش باهاما که  کرد.ها) تحت حمایت ش

نامند مرکز خوشگذرانی جهان است و هیچ ممنوعیتی در این کشور وجود ندارد. ت میآمریکاییان آن را جزایر بهش
شور می سر دنیا براي کامجویی از هر چیز ممنوع به این ک سرا شگاهآیند، در باهاما قمارخانهثروتمندان از  هاي ها و با

داران آمریکایی و ب و کالن سرمایهکنند و مشتریان آنها شیوخ و شاهزادگان ثروتمند عرشبانه مجلل تا صبح کار می
شاه اجاره داده بود مالک نیمی از مجلل سبی که ویالیش را به  ستند. جیمز کرا ها و ها و قمارخانهترین هتلاروپایی ه

 هاي باهاما بود.عشرتکده

سرمایه سون) هم در این جزایر  سن فحگذاريراکفلرها (دیوید و نل شاء از همه دنیا هاي زیادي کرده بودند. در باهاما 
هاي پولدار وجود ندارد مردم فقیر از ســایر تر اســت و چون هیچ قانونی براي محدود کردن کامجویی توریســتپائین

 آیند تا فرزندان خردسال خود را به کامجویان بفروشند.کشورهاي اطراف به اینجا می

ــوره ــال از کش ــان هم در این جزیره رواج دارد و دختران خردس اي آمریکاي مرکزي و حتی خاور دور به قاچاق انس
ـــتی جاي خود را به دختران جدید میاین جزیره آورده می ـــل توریس ـــوند و پس از یک فص دهند. در باهاما گاه ش
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شاهده می صت م ش شیخ عرب  شق سرگرم ساله هفتاد –شود که یک   و ساله دوازده – ده بچه دختر یک با بازيع
 در سرانجام و گردید بهتر اشروحیه قدري و آمد وجد به باهاما در هاآزادي همه این از شاه. است کمتر سنین با حتی

ها شــب به من پیشــنهاد کرد تا به اتفاق براي تجربه کردن باهاما با هم به یکی از هتل یک بیماري ســخت شــرایط آن
برویم. ترتیب این کار را رابرت آرمائو داد و من و شــاه موفق شــدیم شــام را در خارج از اقامتگاه و در هتل ناســو به 

 اتفاق دو دختر زیباروي کشور پرو که به باهاما آمده بودند صرف کنیم!

شــد. باهاما در نزدیکی ایالت فلوریداي آمریکا قرار دارند و این نزدیکی به آمریکا ســبب قوت قلب شــاه می جزایر
احساس نزدیک بودن به آمریکا براي همه ما مطلوب بود و امیدوار بودیم که به زودي شاه را به آمریکا ببریم و تحت 

ــاس بدي دا ــر و مراکش که بودیم احس ــتیم و هنگامی که در موقع ظهر و غروب آفتاب معالجه قرار دهیم. در مص ش
شهر طنین افکن می ساجد در  ضطراب میصداي اهللا اکبر م ضرت دچار ا صداي اهللا اکبر شد، اعلیح شدند و به یاد 

ـــکارا چهرهگفتن مردم تهران می ـــان منقلب میافتادند و آش گردید. چند روزي که در باهاما بودیم خیلی خوش ش
شه شت و روزها که  سکی روي آب از اقامتگاه خارج میگذ شیزه باهامایی و آمریکایی (اهل بانو براي ا شد چند دو

  دادند.بردند و شستشو و ماساژ میمیامی) که آرمائو استخدام کرده بود شاه را به حمام می

ــرمایه ــاه داراي س ــتان ش ــی دوس ــوهارتو (رئیسگذاريدر باهاما بعض زي) و جمهوري اندونهایی بودند. پرزیدنت س
شه سرانش در باهاما تعداد زیادي فاح شرتکدهپ شتند. تعدادي از ع شاهزاده خانه و قمارخانه بزرگ دا ها هم متعلق به 

دانند و از عینک ما موناکو و فرانک سیناترا و پرزیدنت نیکسون بود. غربیها خوشگذرانی و تفریح را مذموم و بد نمی
ــاء و روابط آزاد زن و مرد نگاه ن ــیاري از زنان آمریکایی چندین کنند. من در آمریکا که بودم میمیبه فحش دیدم بس

زند! در حالی که در ایران و کشورهاي اسالمی اگر یک دوست پسر دارند و شوهر آنها هم اطالع دارد و حرفی نمی
شرایط، دا ست بدهند و در بهترین  ست جانش را از د شد ممکن ا شته با سی دا دگاهی و زن بخواهد آزادي عمل جن

 مجازات خواهد شد!

ــترو آمریکایی ــاه برایم تعریف کرد تا قبل از انقالب کوبا و روي کار آمدن فیدل کاس ها براي عیش و آن طور که ش
ها بود، اما پس از انقالب کوبا کاســـترو این خانه بزرگ آمریکاییرفتند و کوبا فاحشـــهعشـــرت و تفریح به کوبا می

ــ ــور را از درآمدهاي توریس ــپیتی محروم کرد و با تعطیل قمارخانهکش ــم کوبا را به خانهها و روس ــنعت توریس ها ص
هاي خود را به باهاما بردند و در آنجا به کار انداختند گذاران آمریکایی سرمایهنابودي کشاند و به همین خاطر سرمایه
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شدند! سال و موجب رونق اقتصادي باهاما  استقالل خود را اعالم کرد)  1973 باهاما ظاهراً کشوري مستقل است (در 
ها قرار دارد. به طور مثال آقاي جیمز کراســبی مالک یک چهارم اما قســمت اعظم این ســرزمین در تملک آمریکایی

آمد. او برایمان هاي مرغوب و قابل ســکونت باهاما اســت. کراســبی گاهی اوقات به دیدار محمدرضــا میکلیه زمین
 باشد.هتل پنج ستاره و شش کازینو می 17شرکت توریستی و خدماتی،  40داراي تعریف کرد که در این جزیره 

ـــر  ـــوم اقامتمان در باهاما بود که س ـــب دوم یا س ـــاه آمد. پس از رفتن نخســـت» پیندلینگ«ش وزیر باهاما به دیدن ش
ر اســت، وزیاین هم نخســت«شــان بهتر شــده بود به عنوان شــوخی گفتند: وزیر، اعلیحضــرت که کمی روحیهنخســت

ست ستهویدا هم نخ ست در حالی که آقاي هویدا وزیر بود، نخ وزیر باهاما دختران زیبا را اطراف خود جمع کرده ا
سوءاخالق جنسی » آورد!مردان گردن کلفت را دور خود گرد می شاه به  شاره  شوخی به خنده افتادیم. (ا همه از این 

هاي خود را با اراحت شــدند و گفتند اعلیحضــرت در حالی که ســگهویدا بود) اما خانم فریده دیبا (مادر شــهبانو) ن
ــایرین در ایران بمانند و به دســت انقالبیون اند نباید اجازه میهواپیماي اختصــاصــی به خارج آورده دادند هویدا و س

 بیفتند.

ــهبا ــهبانو پیش آمد و علت آن هم توجه زیاد ش ــاه و ش ــختی میان ش رابرت «نو به در مدت اقامت در باهاما دعواي س
برد تا ایشان ها شهبانو را به خارج از اقامتگاه میبود. رابرت آرمائو که جوان خوش قیافه و بلندباالیی بود شب» آرمائو

هاي شبانه گوناگون ببرد و از اندوه و افسردگی نجات دهد. متأسفانه شاه که بیمار بود این محبت و لطف را به نمایش
ـــ ـــت و پرتغالی تبار بود. او از زمانی که راکفلر فرماندار  28کرد. آرمائو یر میآرمائو را طور دیگري تفس ـــال داش س

ــنا شــده و به خدمت بنیاد راکفلر درآمده بود. رابرت آرمائو فرد وفاداري بود و پس از مرگ  نیویورك شــد با او آش
شاه باقی ماند تا به اوضاع شهبانو و فرزندان  سال تمام در کنار  سر و  شاه هم مدت دو  زندگی آنها در آمریکا و اروپا 

 سامان بدهد. باید بگویم که بدون اقامت آرمائو سالمت شاه و همه ما در معرض خطر قرار داشت.

ضی دادگاه انقالب شرایط در باهاما  ،قا شهبانو جایزه تعیین کرده بود و حفظ جان ما در آن  شاه و  سر  خلخالی براي 
ــابق نیروي د) از شــاهکارهاي آرمائو محســوب می(ســرزمینی که در آن مافیا حاکم بو گردید. آرمائو یک ســرباز س

شاه راه برود و به طور » مارك مرس«دریایی آمریکا به نام  سایه  سایه به  ستخدام کرده بود تا  ساعته همراه او  24را ا
ــد. مأموریتش » هاجان پاس«به نام  پلیس ویژه گروهان در که بود آي – بی –از مأموران نابغه اف » مارك مرس« باش
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صیت شخ سی بود.حفظ جان  سیا شاه  هاي عمده  سبیده همراه  ضرت مثل یک دوقلوي به هم چ او تا پایان عمر اعلیح
 گارد پرزیدنت نیکسون و پرزیدنت جانسون بوده است.بود و آن طور که شنیدم قبالً بادي

ستی از گردن » مارك مرس« سل کوچک د سل سالح بغلی یک م آویخته بود و دور کمرش هم یک قطار عالوه بر 
داشــت و آن طور که خودش هاي کوچک را نگه میهایش هم نارنجک و بعضــی ســالحفشــنگ داشــت و در جیب

تواند گفت او میکرد و میهاي وي تعریف میرابرت آرمائو خیلی از قابلیت» یک زرادخانه متحرك بود!«گفت: می
ـــکر را از پاي دربیا ـــتبر و درهم پیچیده و آن هیکل قوي و به تنهایی یک لش ورد! مارك مرس وقتی با آن بازوان س

ــده بود قرار می ــیار الغر و تکیده ش ــاه که به علت بیماري بس ــانه و قدبلند در کنار ش گرفت مثل پدري به نظر چهارش
گر خطري پیش مارك مرس به قدري تنومند و شاه به قدري نحیف بود که ا رود.رسید که با کودك خود راه میمی
  توانست شاه را در بغل خود بگیرد و پنهان کند!آمد مارك میمی

خوابید و ها در پشــت در اتاق محمدرضــا شــاه میمارك مرس خیلی مأموریت خود را جدي گرفته بود و حتی شــب
گذشـــت!مارك مرس مأموري خواســـت با شـــاه مالقات کند باید از ســـد مارك مرس میهرکس ولو شـــهبانو می

داد که وقتی در پاناما شــناس و بســیار با حس مســئولیت بود و نســبت به خانواده پهلوي چنان تعصــب نشــان میهوظیف
بودیم و فرزندان اعلیحضرت براي دیدار خانواده به آنجا آمده بودند، یک سرباز پانامایی از شاهزاده فرحناز خواهش 

گا زد و باعث درگیري زیادي شــد. زیرا مانوئل نوریه اي کرده بود مارك مرس آن ســرباز را حســابی کتکادبانهبی
شاه جمع سربازان خود را از اطراف اقامتگاه  شاه رئیس گارد ملی پاناما به اینکار اعتراض کرد و همه  آوري کرد و به 

 گفت که این سرباز حرف بدي نزده، بلکه مؤدبانه از دختر شما دعوت همخوابگی نموده است و این امر در بعضی از
شهبانو عالوه بر  شاه و  سیار باال بود و  صی (مارك مرس) ب شخ ستمزد چنین  ست! البته د سوم ا شورها معمول و مر ک

 پرداختند.دستمزد کالن مخارج او را هم می

ـــرت در باهاما مجموعاً  ـــبی  20تعداد همراهان اعلیحض هزار دالر  10نفر بود و هزینه اقامت این افراد در باهاما به ش
ــید. خمی ــکایت میرس ــرت ش ــیارمخالف بود و مرتباً به اعلیحض کرد که چرا ما باید این انم فریده دیبا با این افراد بس

که موجب گردید مخارج  ماجرایی پیش آمد  بدهیم؟! در این موقع  ها را  گه داریم و مخارج آن افراد را نزد خود ن
شاه افزایش پیدا کرد. هر اتفاقی که روي می سئحفاظت از جان   را آن – بودند مافیایی ايعده که –والن باهاما داد م

 آمریکایی دیگر گاردبادي چند »مرس مارك« بر عالوه شاه دراطراف. کردندمی پول تقاضاي شاه از و داده قرار بهانه
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هاي فلسطینی براي تبریک اما بعد از آنکه یاسر عرفات رهبر چریک .بودند شده استخدام آرمائو توسط که بودند هم
سالمی و دریافت کمک شتند خمینی مالقات کرد روزنامهلی به تهران رفت و با هاي ماپیروزي انقالب ا هاي ایران نو

شاه و خانوادهکه یاسر عرفات در مذاکرات تهران قول داده است تا عده شار اي را براي ترور  اش به باهاما بفرستد! انت
 هاما تقاضاي کمک کرد.وزیر بااین خبر موجب نگرانی شاه شد و از نخست

نفر از مأموران زبده پلیس محلی باهاما را مســئول مراقبت از اطراف اقامتگاه شــاه و همراهان  30فوراً » پیندلینگ«ســر 
شان کرد، ولی به آرمائو گفته بودند که نمی شتای ضی نگه دا شام و غذاي معمولی را باید و  توان این عده را با یک 

سرهنگ جهانحقوق آنها را پرداخت!  سرهنگ نویسی و  بینی توپید و به درشتی به آنها شاه یک روز با عصبانیت به 
شماها هم پول بپردازم!«گفت:  ستید، در حالی که در اینجا باید براي حفظ جان  سئول حفظ جان من ه و بعد » شما م

 »خواستار رفتن آنها از باهاما شد.

براي مدت کوتاه اقامت ما در باهاما و مخارج ســربازان محافظ  اعلیحضــرت یک روز متوجه شــد که مســئوالن باهاما
ــایر خدمات یک میلیون دالر پول طلب می ــان به منبع درآمدي اقامتگاه و س ــاه و همراهان ایش کنند! معلوم بود که ش

که از سرکیسه اند و رهبران مافیایی باهاما قصد سرکیسه کردن شاه را دارند. شاه الجزایر باهاما تبدیل شدهبراي مجمع
ستور داد تا عذر همه اطرافیان را بخواهد. آرمائو همانطور  صبانی بود به آرمائو د سئوالن باهاما ع سط م شدن خود تو
ـــانی  ـــان هم تعارف ندارند به همه گفت که فقط کس ـــت و حتی با پدر و مادر خوش که عادت همه آمریکاییان اس

شاه بمانند که خودشان قادر بهمی سفر مراکش  توانند همراه  تأمین مخارجشان باشند! بدین ترتیب بقیه بازماندگان از 
 بینی هم ما را ترك کردند.یعنی لوسی پیرنیا و سرهنگ نویسی و سرهنگ جهان

به جاي کسانیکه از باهاما رفتند فرزندان شاه براي دیدن پدر و مادرشان از آمریکا به باهاما آمدند. فرزندان شاه (رضا، 
ـــیل میفرحناز، علیر ـــا و لیال) در آمریکا تحص ـــر ض ـــاه به باهاما آمدند پس » پیندلینگ«کردند. موقعی که فرزندان ش

ـــت ـــت اقدامات تأمینی و حفاظتی را افزایش دهد و بر تعداد مأموران امنیتی نخس وزیر باهاما اطالع داد که مجبور اس
ست شاه باید پول  وزیر باهاما خواب جدیديبیفزاید. این حرف به معناي آن بود که نخ ست و  شاه دیده ا براي جیب 

شتري بپردازد. شد که نمی بی شاه متوجه  شت و  شاه از مرزیک یک میلیون دالر گذ ساب  صورتح تواند در کم کم 
ــاه  ــاه اطالع داد مقامات باهاما از وضــع خوب مالی ش باهاما بماند. مارك مرس که فردي متخصــص و آگاه بود به ش



 حوریه قره داغی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ356

نشر آواي بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     AVAYEBUF.com 
 

ساختگی گروگانگیري پولمطلع هستند و ممکن است حت هاي هنگفت را مطالبه کنند و ی با ترتیب دادن یک حادثه 
 با مافیاي باهاما بر سر تحویل دادن شاه به معامله بپردازد!

پرداختیم اما در باهاما براي ما در زمان اقامت در مصــر و مراکش میهمان رؤســاي این دو کشــور بودیم و دیناري نمی
ضاي پول میآب خالی هم تیک گیالس  یک کالهبردار واقعی بود و معلوم بود این پولها » پیندلینگ«سر  کردند.قا

کند. او یک روز شــخصــاً به اعلیحضــرت مراجعه کرد و گفت یک مشــکل را با شــرکاي خود در دولت تقســیم می
ل را به او شــخصــی برایش پیش آمده و نیاز به دویســت هزار دالر پول نقد دارد و مطمئن اســت اعلیحضــرت این پو

شده بود  ضرت که متوجه  ست» پیندلینگ«خواهد داد، اعلیح شان را دارد به نخ سه کردن ای سرکی صد  وزیر باهاما ق
شما هم «ادبی به اعلیحضرت گفت: هم با وقاحت و بی» پیندلینگ«و سر » رفتار شما شبیه یک جنتلمن نیست!«گفت: 

ـــران و نظامیان خود را با بی ـــتید!و به خارج گریخته رحمی رها کردهکه افس این اتفاق موجب » اید یک جنتلمن نیس
 وزیر باهاما گردید و دیگر ماندن ما در باهاما به صالح نبود.بروز کدورت در روابط اعلیحضرت و نخست

شده در مطبوعات بین شر  ضطرب میدر این میان اخبار منت شتر م شهبانو را بی شاه و  کرد. از تهران المللی روز به روز 
صادر کرده خبر می شرف را  شاه و واالحضرت ا شهبانو، فرزندان  شاه،  رسید که قاضی دادگاه انقالب دستور ترور 

اش در دادگاه انقالب تهران غیاباً به مرگ محکوم شـــده بودند و قاضـــی دادگاه از همه اســـت. شـــاه و افراد خانواده
اد اقدام کنند و در قبال کشــتن هر یک از آنها یک انقالبیون در ســراســر جهان خواســته بود که براي کشــتن این افر

هر یک از محافظین ما «گفت: این خبر شاه و شهبانو را به وحشت انداخت و شاه می میلیون دالر جایزه دریافت کنند!
ــی دادگاه تهران جایزه  ــند تا از قاض ــت به خاطر این پول زیاد ما را بکش ــتند و ممکن اس در واقع یک خطر بالقوه هس

 »رند!بگی

شر می ستن رئیسهر خبري که منت سکارد شروع کارش در شد ناراحت کننده بود. ژی سه که از زمان  جمهوري فران
ـــفارت ایران در پاریس هدیه می ـــه با ایران مرتبط بود و از س گرفت و موقعی که وزیر دارایی وزارت دارایی فرانس

ها پشت در کرد و ساعتیس چاپلوسی اعلیحضرت را میفرانسه شد براي عقد قراردادهاي اقتصادي میان تهران و پار
ایســتاد تا او را به داخل راه بدهند حاال در اظهارات جدیدش به دولت انقالبی ایران تبریک اتاق کار اعلیحضــرت می

ـــتن حقوق مردم ایران میمی ـــاه را محکوم و از همه بدتر متهم به زیر پا گذاش ـــاي جمهوري و گفت و ش کرد. رؤس
هاي نفیس و خاویار ن کشورهایی که براي سالهاي طوالنی جزو دوستان صمیمی شاه بودند و از ایشان قالیچهپادشاها
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آري!  دادند.گرفتند حاال در اظهارات رســـمی شـــاه را محکوم کرده و مورد انتقاد قرار میدریاي مازندران هدیه می
حمی خود را در روزهاي آخر ســلطنت به شــاه ررحم اســت و بیالعاده بیحقیقت این اســت که دنیاي ســیاســت فوق

 ایران نشان داد...

شاه در دو نوبت تلفن  سابق آمریکا از افراد وفاداري بود که تقریباً هر روز به  سینجر وزیر امور خارجه  آقاي هنري کی
شاه به او گفت: می سینجر تلفن کرد  ضرت بودم و کی شد«کرد. یک روز که من در کنار اعلیح ام که هاکنون متوجه 

ــتند. من تمام عمرم را در خدمت به ایاالت متحده آمریکا گذراندم و اکنون آمریکایی ــپاس و نامرد هس ها مردمی ناس
 »هاي آن کشور بستري شوم...دهد در یکی از بیمارستانآمریکا حتی اجازه نمی

دیگر تکرار شود تا به جبران شد تاریخ یک بار من دیر متوجه خوب و بد شدم. اي کاش می«شاه به کیسینجر گفت: 
شما برخیزم! شمنی با  شما به د ستی با  سینجر گفت: » یک عمر دو ستی را از آمریکایی«او به کی صب در دو ها باید تع

زند. هنري کیسینجر ها یاد بگیرند، که چطور مسکو براي حمایت از دوستانش حتی دست به لشکرکشی میشوروي
اه آمریکا و وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده از دوستان نزدیک شاه و از مردان خواز اعضاي بلندپایه حزب جمهوري

متنفذ آمریکا بود که به ویژه تحت حمایت یهودیان بانفوذ آمریکا قرار داشـــت. کیســـینجر در این مکالمه تلفنی قول 
اي خانواده پهلوي در هاي اعلیحضـــرت و اعضـــداد تا راه ورود شـــاه به آمریکا را هموار کند. عمده ثروت و دارایی

 برداري نماید.اش بهرهاقتصادي آمریکا بود و شاه مایل بود خودش هم به آمریکا برود تا بتواند از قدرت

شده بود. طبق مقررات اداره مهاجرت آمریکا هر خارجی که یک میلیون شاه از برخورد آمریکایی ها مبهوت و گیج 
دون روادید وارد آمریکا شود و در آنجا اجازه اقامت خارج از نوبت دریافت تواند بدالر سرمایه وارد آمریکا کند می

شان را به آمریکا  شت و حاال ای ضرت میلیاردها دالر دارایی منقول و غیرمنقول در آمریکا دا کند، در حالی که اعلیح
مســلماً ســرنوشــت من «العاده عصــبانی بود به کیســینجر گفت: دادند. اعلیحضــرت که از برخورد آمریکا فوقراه نمی

درس عبرتی براي رهبران ممالک خاورمیانه و سایر کشورها خواهد بود که منبعد به ایاالت متحده دل نبندند و نسبت 
اکنون آقاي هنري کیسینجر در استخدام آقاي هوشنگ انصاري است. این هم » به حمایت آن کشور مطمئن نباشند.

ست که وزیر ااز بازي سیده هاي جالب روزگار ا سبق ایران اکنون به چنان ثروتی در آمریکا ر صاد و دارایی ا مور اقت
 آمریکا را به استخدام خود دربیاورد! 80تواند بانفوذترین سیاستمدار دهه است که می
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سینجر و هوشنگ انصاري و عده شدیم که راکفلر و کی سالها بعد متوجه  اي از همکاران دیگر آنها در حالی که به ما 
کوشــیدند تا مســافرت شــاه به آمریکا به تعویق دادند در عین حال میمســاعدت براي ورود به آمریکا را می شــاه قول

شده و اداره امور دارایی صل  ستأ شاه م شکل از آقاي راکفلر(مالک بیفتد تا  هاي فراوان خود در آمریکا را به تیمی مت
 بسپرد.» وزف ریدج«و » هنري کیسینجر«، »مک لوي«چیس منهتن بانک نیویورك) و 

متعاقب این امر راه ورود شــاه به آمریکا باز شــد و شــاه تصــمیم به خروج از باهاما گرفت. وقتی همه آماده خروج از 
ــفانه خبر آمد که باز در راه ورود ما به آمریکا مشــکالتی پیش آمده اســت به همین خاطر  فرودگاه ناســو بودیم متأس

 برویم.» کوئر ناواکا«الي اعلیحضرت در تصمیم گرفتیم براي مدت کوتاهی به وی

شان  شدن غدد لنفاوي در گردن ای ضل جدیدي کرده بود که همانا بزرگ  شاه را دچار مع صبی زیادي  شارهاي ع ف
شهبانو با پاریس تماس گرفتند و دکتر جراح معروف  سرخ (کائرناواکا) در مکزیک  بود. پس از ورود به ویالي گل 

 ضار کردند.فرانسوي ژرژ فالندرن را اح

سور فالندرن از  سیتی آمدند و پرف صی به مکزیکو صا دکتر فالندرن و تیم جراحی او فوراً با یک فروند هواپیماي اخت
برداري کرد و پس از آزمایشــات پزشــکی اظهار داشــت باید ســریعاً شــاه تحت عمل جراحی غدد گردن شــاه نمونه

از دوستان آمریکایی ما به دیدن اعلیحضرت آمدند که این قرارگیرد و طحال وي برداشته شود. در مکزیک چند تن 
دیدارها در باال بردن سطح روحیه اعلیحضرت خیلی مهم بود. آنها عبارت بودند از: هنري کیسینجر، ریچارد نیکسون، 

 جرالد فورد، فرانک سیناترا، دیوید راکفلر، الیزابت تایلور و آن مارگرت.

شـدند، به تر میبه وخامت بود و ایشـان به وضـوح هر روز الغرتر و نحیف متأسـفانه وضـع جسـمانی اعلیحضـرت رو
صورت و فک ایشان کامالً از زیر پوست مشهود بود. وضعیت مزاجی اعلیحضرت هم  ستخوانهاي  طوري که حتی ا

سریعاً جایی ر شرایط ما را به فکر آن انداخت تا  شکل پیدا کرده بود. این  شده بود و در غذا خوردن م ا براي خراب 
بستري کردن شاه پیدا کنیم. هنري کیسینجر در مکزیکوسیتی به شاه پیشنهاد کرد تا براي رفتن به آمریکا پولی خرج 

شود با پول کند. او به اعلیحضرت گفت اگر چه کارتر با ورود شاه به آمریکا مخالف است اما ماندیل معاون او را می
ــکالت چهار هفته از اقامت ما در کوئر نا خرید. ــکل جدیدي هم بر مش ــته بود که مش ــرخ) گذش واکا (ویالي گل س
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هاي ناقل ماالریا بود و شــاه مکزیک و به ویژه در اطراف ویالي (کوئرناواکا) مملو از پشــه اعلیحضــرت افزوده شــد.
 مبتال به ماالریا شد.

معروفترین پزشــکان جهان بود  پزشــکی از دانشــگاه کورنل نیویورك که از» رابرت آرمائو«این بار به پیشــنهاد آقاي 
که پزشک افراد پولدار جهان بود در مکزیک » بنجامین کین«دکتر  استخدام شد و براي معالجه شاه به مکزیک آمد.

ــخیص داد و گفت  ــاه را هم تش ــرطان و ماالریا، زردي (یرقان) ش ــاه را مالقات کرد و عالوه بر س بروز این زردي «ش
پس از معایناتی که انجام داد و بعد » بنجامین کین«دکتر » المعده اعلیحضرت است!وزدهنده پیشرفت سرطان در لنشان

سال قبل پزشک مخصوص  صراحت دکتر ژرژ فالندرن (فرانسوي) را که از هشت  شاه به  از مطالعه پرونده پزشکی 
 شاه بود مسئول پیشرفت سرطان شاه و وخیم شدن حال او معرفی کرد.

شته تجویز کردهداروهایی که پز«او گفت:  سال گذ شت  سوي در طول ه شده شکان فران شاه  اند باعث وخامت حال 
گرفت، در حالی که براي او شــاه باید همان هشــت ســال قبل مورد عمل جراحی قرار می«وي اضــافه کرد: » اســت...

ــاه و » آور اســت!اند که واقعاً زیانکورتیزون تجویز کرده ــهبانو شــد و این مطلب باعث درگیري و جنگ لفظی ش ش
اعلیحضرت در حضور همه شهبانو را متهم کرد که از هشت سال قبل قصد کشتن او را داشته است! علت این بود که 

 پزشکان فرانسوي را شهبانو استخدام کرده بود تا شاه را معالجه کنند!

ـــه» بنجامین کین«دکتر  ـــینجر و والتر ماندیل (معاون کارتر) در جلس ـــور هنري کیس و دیوید راکفلر اظهار اي با حض
شاه فوق ضع  شت که و سریعاً باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و دولت آمریکا باید براي دا ست و  العاده بحرانی ا

رعایت مسائل انسانی شاه را در آمریکا بپذیرد. او همچنین به بیمارستان مموریال نیویورك تلفن کرد و فوراً یک تیم 
شروع معالجا شکی براي  سیتی آمدند.مجهز پز در دورانی که در مکزیک بودیم پرزیدنت لوئیز  ت بالینی به مکزیکو

با شـــاه » پورتی یو«داد. پرزیدنت آمد و شـــاه را دلداري میپورتی یو (رئیس جمهور مکزیک) مرتباً به دیدارمان می
شه به روي او باز خواهند هاي مکزیک همیبه شاه اطمینان داد که دروازه» پورتی یو«پرزیدنت  دوستی دیرینه داشت.

کردند اما تا قبل از آمدن دکتر بنجانین کین به مکزیکوســـیتی همه مقامات آمریکایی از پذیرش شـــاه امتناع می بود.
معلوم نشــد چه اتفاقی افتاد و نفوذ کالم دکتر کین تا چه اندازه کارایی داشــت که دولت کارتر قبول کرد شــاه براي 

 .معالجه روانه نیویورك شود
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ــتانمان اطالع داد که پرزیدنت کارتر از وزارت امور خارجه آمریکا  ــویم یکی از دوس قبل از آنکه عازم نیویورك ش
سائل  شاه در آمریکا فقط به خاطر م ساند که پذیرش  شاه به اطالع مقامات ایران بر ست تا قبل از عزیمت  سته ا خوا

 شاه از آمریکا خارج خواهد شد.دوستانه و انجام معالجات پزشکی است و پس از آن انسان

سال  ستریم (متعلق به میلیاردر  1358اوایل خردادماه  شرکت ایرانی گلف ا بود که با یک فروند هواپیماي جت که از 
ـــرکت  ـــدیم. در آمریکا ایرانیان زیادي بودند که دهها ش ایرانی آقاي نمازي) کرایه کرده بودیم روانه نیویورك ش

شتیرانی، هواپیمایی و پا شگاهک شنید آقاي نمازي که الی شاه  شتند. موقعی که  هاي گاز و نفت را در مالکیت خود دا
المللی ها شرکت بزرگ بینرود و صاحب دهیک نفر شیرازي است جزو میلیاردرهاي طراز اول آمریکا به حساب می

ا را نخورده بودم و به تهران هفریب آمریکایی 1332ها فروند هواپیما و کشتی است اظهار داشت اگر من در سال و ده
ــتم و مثل آقاي نمازي دنبال تجارت میبازنمی ــادي گمنامی بودم و هیچکس هم با من گش ــاه اقتص رفتم اکنون پادش

 کاري نداشت.

 

  در بیمارستانی در آمریکا ، فرح دیبامحمد رضا پهلوي

گفت، در آمریکا افرادي هســتند که چند برابر شــاه ســعودي و پادشــاه برونئی و یا امیر کویت ثروت او درســت می 
کنند که کاخ سعدآباد و یا کاخ نیاوران دارند و هیچ کس هم اسم آنها را نشنیده است. آنها در قصرهایی زندگی می
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ند که ثروت آنها از یکصد میلیارد دالر هم بیشتر است باشد. در آمریکاي امروز اشخاصی هستمثل سرایداري آنها می
  و یا در موارد استثنایی افرادي مانند صاحب کمپانی مایکروسافت هستند که سالی یکصد میلیارد دالر درآمد دارند!

 حاال شما پاسخ بفرمائید که پادشاه واقعی چه کسی است؟

شته دور می شاه آقاي نمازي را از گذ ست بود و در شناخت. پدر البته  شاه دو ضا ضرت ر این آقاي نمازي با اعلیح
از طریق کمپانی کشتیرانی خود به پادشاه تبعیدي ایران کمک کرده بود و  1320موقع تبعید رضاشاه از ایران در سال 

ــالهاي  ــر هم در جریان وقایع س ــرت ملکه  1332تا  1331آقاي نمازي پس ــرف و علیاحض ــرت اش موقعی که واالحض
سیده و پهلوي (تاج شتند به فریاد آنها ر شده بودند و پول ندا صدق به خارج تبعید  سط م شان تو الملوك) و همراهان

ـــان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورك در یک فرودگاه دورافتاده و متروك نظامی به نام  مخارجش
ن هواپیماهاي کشــاورزي ســمپاشــی اســتفاده فرود آمدیم که حاال از آن براي نشــســتن و برخاســت» الدردیل«پایگاه 

 کنند.می

شوند کاالي قاچاق  سراغمان آمدند تا مطمئن  شاورزي آمریکا  در فرودگاه یک مأمور گمرك و یک مأمور اداره ک
ــتثنا ما را تفتیش بدنی کردند. یا گل و گیاه و نباتات دیگر همراه نداریم. برخورد  ــت بود و حتی بالاس ــیار زش آنها بس

سال قبل رئیس جمهور اعلیحض شاه هستم که یک  رت که از این برخورد بسیار عصبی بود خطاب به آنها گفت: من 
پایم فرش قرمز پهن می به کارتر جلوي  تان مموریال نیویورك نبردند بلکه  ـــ به بیمارس ظار  ما را بر عکس انت کرد! 

شگاه کورنل که مخصوص تعلیم و تربیت نوپزشکان و مبتدیان است بردند. این بیمارستان که به مرکز  بیمارستان دان
پزشــکی کورنل معروف اســت از بیمارســتانهاي درجه ســوم نیویورك و بســیار کثیف و پرازدحام بود. شــاه را به نام 

شده بود. من در بیمارستان بستري کردند و در تمام پرونده» دیوید نیوسام« هاي پزشکی نام ایشان دیوید نیوسام درج 
شان در سال  25با آنکه  ضرت و نام ای سم آمریکایی اعلیح شتم که ا شاه بودم تا آن لحظه اطالع ندا تمام در کنار پاد

ستان بود و اتاقی هم در کنار آن براي  شاه در طبقه هفدهم بیمار ست! اتاق  سام ا شان دیوید نیو گذرنامه آمریکایی ای
  شهبانو در نظر گرفته بودند.
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  عمر خود در کنار خانواده يروزها نی)در آخررانیسام (محمد رضا شاه ا وین دیوید

  

شده است من فقط براي تقویت روحیه اعلیحضرت همراه ایشان بودم و بر عکس آنچه در کتاب هاي مختلف نوشته 
ــینجر و ریچارد  ــتم و همه کارها را دیوید راکفلر و کیس ــتان نداش ــان در آمریکا و بیمارس ــی در پذیرش ایش هیچ نقش

با آنکه تالش زیادي شده بود تا ورود شاه به بیمارستان از  ان آمریکایی اعلیحضرت انجام دادند.نیکسون و سایر دوست
هاي همگانی پنهان بماند معهذا موضــوع آشــکار شــد و مطبوعات و خبرنگاران میکروفن به چشــم نمایندگان رســانه

 .ساختند علنی ار موضوع و شدند سرازیر بیمارستان به تلویزیونی –هاي رادیو ایستگاهدست

 پس از آن دانشجویان ایران مقیم آمریکا جلوي بیمارستان ریختند و تظاهرات کردند و فریاد مرگ بر شاه سر دادند.

وقتی شـــاه از مطلب مطلع شـــد اظهار داشـــت به آنها بگویید که دیگر چیزي از شـــاه باقی نمانده و آنها به زودي به 
  رد!آرزوي خود خواهند رسید و شاه خواهد مُ
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  دیگو یو مرگ بر شاه م ستادهیا وركیوین مارستانیمقابل ب فیمحمد جواد ظر

باید بگویم در بیمارستان دانشگاه کورنل مدیران بیمارستان و پزشکان و حتی پرستاران مانند کفتار و الشخور به دور 
شاه به چشم یک طعمه پولدار نگاه می کوشیدند تا از این مریض در حال کردند هر یک شاه ریختند و در حالیکه به 

سازند! صیب خود  سودي ن شاه اظهار  موت  ضمن آرزوي بهبودي براي  ستان مراجعه کرد و  اول از همه مدیر بیمار
سرطان خود نیاز به یک میلیون دالر کمک اعلیحضرت دارد. معناي این  داشت بیمارستان کورنل براي تجهیز بخش 

گیري آشــکار از خواســتند. این یک باجعالجات شــاه یک میلیون دالر میحرف اشــکار بود و آنها براي شــروع م
اي جز پرداخت این پول نداشت. تعدادي کرد چارهپیرمردي در حال مرگ بود. شاه که با مرگ دست و پنجه نرم می

ـــکان نظیر دکتر  ـــده بودند به بهانه» کولمن«از پزش ـــاه جمع ش ـــیمی درمانی اطراف ش  هاي مختلفهم که براي ش
اي در زیر بغل داشت وارد اتاق زدند. هر چند دقیقه یک بار پزشک جدیدي در حالیکه پروندهاعلیحضرت را تیغ می
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 رفت.گرفت و میکشید و نبض او را میکرد و دستی به سر و روي شاه میشد و چند سئوال پزشکی از او میشاه می
شاه و احوالپرسی از او از آنها براي معالجه چند دقیقه ما بعداً دلیل مراجعه این همه پزشک را فهمیدیم. هر یک اي به 

هها د از پس پزشکان حال هر به! کردندمی طلب دالر هزار چند – گذاشتندمی معاینه و ویزیت را کار این اسم که –
شاوره پزشکی  شاوره هر که –م شان – خوردمی آب دالر هزار چند شاه براي م  حالیکه در و بردند عمل اتاق به را ای

 کیسه شود برداشته باید و شده بزرگ ایشان طحال که دادندمی نشان شده انجام هايعکسبرداري و آزمایشات همه
موفق به خروج از » فریدون جوادي«موقع خبر آوردند که  این در! دوختند را عمل جاي و درآوردند را شــاه صــفراي

که از دوستان نزدیک شهبانو بود به » فریدون جوادي«. انده استیه خود را به نیویورك رسایران شده و از طریق ترک
صدیق  شوند. فریدون مانند یک خدمتگزار  شهبانو از تنهایی و افسردگی خارج  شد  سبب  بیمارستان آمد و آمدن او 

گتن در بیمارستان در جوار شاه و شهبانو باقی ماند و من که مجبور بودم براي رسیدگی به امور شخصی خود به واشن
برگردم با اجازه اعلیحضــرت نیویورك را ترك کردم و دیگر ایشــان را ندیدم و این آخرین دیدارما در زمان حیات 

 شاه فقید بود.

صبح روز  ساعت نه  شییع جنازه  1359مرداد  5اعلیحضرت محمدرضا در  سم ت شرکت در مرا درگذشت و من براي 
کوهی از جنازه ایشان به عمل آمد. پرزیدنت انورسادات حق دوستی ایشان عازم قاهره شدم. در قاهره تشییع جنازه باش

شده بود و با اسب کشیده  شاه را در تابوتی که روي یک عراده توپ قرار داده  و برادري را کامالً به جا آورد. جسد 
رچم ســه شــد، در یک فاصــله پنج کیلومتري از بیمارســتان قاهره تا مســجد الرفاعی حمل کردند. تابوت شــاه در پمی

شده و مدال شانده  شانرنگ ایران پو سون (رئیس ها و ن شت جنازه ریچارد نیک شتند. در پ شاه روي آن قرار دا هاي 
سابق یونان، واالحضرت  ستانتین پادشاه  سبق آمریکا) کن سینجر (وزیر امور خارجه ا سبق آمریکا)، هنري کی جمهور ا

از رجال بلندپایه آمریکایی، انگلیسی و  ياحضرت شهناز و عدهاشرف و شهبانو فرح و بنده به اتفاق همسر سابقم واال
  کردیم.اسرائیلی حرکت می
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پس از دفن شاه و پایان مراسم خاکسپاري چند روزي در کاخ قبه نزد شهبانو باقی ماندیم و شهبانو در این فرصت  
اي براي داد بردن شاه به آمریکا همانا توطئهمطالبی را از روزهاي پایانی عمر شاه برایم تعریف کردند که نشان می

برایم چنین تعریف  وشاه مرگ او را تسریع کرده بودند. شهبانقتل ایشان بوده و پزشکان آمریکایی به جاي معالجه 
 کنم:ام از قول ایشان تعریف میکردند و من این مطالب را چون خودم شاهد و ناظر نبوده

ها نشان دادند پزشکان جراح در هنگام عمل شاه هنوز چند روز از عمل جراحی شاه نگذشته بود که عکسبرداري«...  
صفراي او جا گذاشتهاي را دسنگ ریزه شد او ر کیسه  اند! هنگامی که این مطلب به اطالع پروفسور کولمن رسانده 

شروع به خندیدن کرد و گفت: ه شد،  سف با سخره و خندههبه جاي آنکه متأ ستی چه م آور است ... هه... هه...! به را
 »اند!ریزه نشدهکه جراحان متوجه به جاماندن این سنگ

ـــورت نمودم. دکتر ژرژ فالندرن که از جراحان  (فرح) فوراً به من ـــور (فالندرن) مش پاریس تلفن کردم و با پروفس
شاه بود گفت:  صفرا یک روش استاندارد وجود دارد که «برجسته فرانسوي و از دوستان دیرینه من و  در عمل کیسه 

ند اها از کیسه صفرا خارج شدهنگس يشود آیا همه مجراح باید ضمن عمل جراحی به کبد بیمار فشار بیاورد تا معلو
اند؟ از آنها بپرسید چرا؟ و بعد هم به خاطر حفظ جان شاه فوراً او را از امریکا خارج یا نه؟ چرا آنها این کار را نکرده

ــت که می ــع بدي قرار گرفته بودیم. مدتها کنید زیرا این عالمت آن اس ــند! در وض ــتان بکش خواهند او را در بیمارس
 کردیم!داشتیم و از آمریکا فرار میم تا به آمریکا بیاییم و حاال باید شاه را برمیتالش کردی

ــان را متهم می از ــوي همکاران آمریکاییش ــکان فرانس ــاه را دارند و عمداً یک طرف پزش ــتن ش ــد کش کردند که قص
ها را متهم به تعلل در از طرف دیگر پزشکان آمریکایی فرانسويو  اندریزه را در کیسه صفراي شاه جا گذاشتهسنگ

هاي زیاد پزشکان نظر دادند دانستند. به هر حال پس از مشورتمعالجه شاه کرده و آنها را مسئول پیشرفت سرطان می
سنگ شاه ممکن که عمل جراحی دوم روي محمدرضا براي بیرون آوردن  ضعف جسمانی  سبب  ریزه باقی مانده به 

ــص کانادایی ب ــت یک متخص ــت و بهتر اس ــنگ ریزه باقی مانده با روش پرتو نیس ــعه درمانی و خرد کردن س راي اش
 همچنین تصمیم گرفتند تا غده سرطانی گردن شاه را برق بگذارند! آنها شود. حضارا» اوتاوا«درمانی از 

این حال از تهران خبر رسید که دانشجویان تندرو به رهبري یک نفر از مالیان ضدآمریکایی وارد محوطۀ سفارت  در
 »اند...ها را به زور اسلحه گروگان گرفته و خواستار استرداد شاه به ایران شدهنفر از دیپلمات 66آمریکا شده و 
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ـــات  دیپلمات 66 گیريگروگان ـــاس ـــاه برانگیخت و افکار عمومی آمریکاییآمریکایی در تهران احس ها را علیه ش
 آمریکا خواستار اخراج شاه از آمریکا شدند.

گیرد به این موقع وزارت امور خارجه آمریکا از شــاه خواســت تا خاك آمریکا را ترك کند. شــاه تصــمیم می در
ــاه  اي که قبالًعلیرغم قول مردانه» یولوئیز پورتی«مکزیک بازگردد اما پرزیدنت  ــر به پذیرش مجدد ش داده بود حاض

ــت حادثه ــد و گفت ممکن اس ــابهی براي دیپلمات ينش مقیم تهران روي بدهد و جان آنها به خطر  کیهاي مکزیمش
ها محلی را براي اقامت شــاه پیدا کردند و او را به بیفتد. چون هیچ کشــوري مایل به پذیرش شــاه نبود خود آمریکایی

ــتادند که یک  پایگاه آمریکایی در دریاي کارائیب بود. بعدها دخترم (واالحضــرت مهناز) تعریف کرد که پاناما فرس
ـــده بود که لباس از فرط الغري به تنش بند نمی انتقالدر موقع  ـــد و مرتباً پدربزرگش به پاناما او آن قدر الغر ش ش

ـــابق این ه قهرمان مشـــتحاکم پاناما ک» عمر توریخوس«به همین خاطر هنگامی که  آمد.شـــلوارش پائین می زنی س
شاه افتاد گفت:  شمش به  شور بود چ شاه که می«ک ستخوان شاه،  ست و ا شت پو ست؟ اینکه یک م گویند همین ا

شاه پس از ورود به ا خوسیتور  »است! شاه مانند پرتقال نیبعدها در خاطرات خود از مالقات با   یکشور گفته است: 
 یســـرانجام کســـ نی. اخوردیها هم نمخوك يبه درد غذا یاش حتند و تفالهاقطره آبش را گرفته نیکه تا آخر بود

  اند. اش را دور انداختهتفاله و انددهیرا کش اشرهیاند، شبزرگ او را چالنده ياست که کشورها
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ــمیم گرفته بودند در قبال  ــد و چون مقامات پاناما تص دریافت پول اقامت در پاناما به بهاي چندین میلیون دالر تمام ش
 ونفت شاه را تحویل ایران بدهند شاه مجدداً مجبور به رفتن به مصر شد و عاقبت در همین کشور درگذشت.

سور دوبیکی  ستان معادي قاهره تحت عمل جراحی قرار گرفت. موقعی که پروف سیدن به قاهره در بیمار شاه پس از ر
ــاه به قاهره آمده بود یکی از ــري اتاق عمل را ترك می آمریکایی براي عمل جراحی ش گوید کند و میجراحان مص

سوگند خورده اي را داخل شکم شاه جا ام تا از جان بیماران محافظت کنم در حالیکه پروفسوردوبیکی عمداً لولهمن 
ــاه  ــت و ش ــاه رو به وخامت گذاش ــاه بمیرد. دو روز پس از عمل جراحی حال ش ــت تا عفونت کند و ش ــته اس گذاش

سرطان مبتال شده و محکوم به مصري پس از مرگ شاه طی مصاحبه درگذشت. پزشکان هایی گفتند اگر چه شاه به 
ـــت می ـــکان آمریکایی مرگ او را جلو مرگ بود اما، با معالجات درس ـــت براي مدتی زنده بماند، ولی پزش توانس

واست که شاه در سرگردانی خو این پایان زندگی سراسر ماجرا و هیجان پادشاه بود. سرنوشت این طور می انداختند!
  و تبعید و با آن وضع ناگوار این جهان را ترك کند...
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 محمدرضا شاه  يدرباره  فاتیتشر کلسیرئ نیآخر ،اصالن افشار ریامخاطرات 

 نیخدمت در ا ي) برا1977( 1355در ســال  يمحمدرضــا شــاه پهلو فاتیتشــر کلسیرئ نیاصــالن افشــار آخر ریام
سمت انتخاب شد  نیا يبرا یدر دوران يبود. و يلحظات همراه محمد رضا شاه پهلو نیمنصب انتخاب شد و تا آخر

را به لرزه در آورده بود. افشـــار  يپهلو حکومت يهاهیپا رییبه حرکت در آمده بود و تندباد تغ رانیکه قطار انقالب ا
سال نیدر ا از رفت و آمدها و حوادث انقالب بود و  ياریشاهد بس کینزدگرفته بود، از منصب قرار نیکه در ا یدو 

دو منصــب وجود داشــت:  ياز انقالب در دربار پهلو شیخارج شــد. پ رانیماه به همراه شــاه از ا يد 26ســرانجام در 
دربار  فاتیشاه به بخش تشر یخصوص يمربوط به کارها يکارها شتری. انجام بفاتیکل تشر سیو رئ روزارت دربا

 شتریشاه آگاه بود و در ب ماتیبه شاه از پشت پرده مذاکرات و تصم یکینزد لیاصالن افشار به دل ری. امشدیم مربوط
  .کردیم یرا همراه يو ،سفرها

 

 جمهور فرانسه در کاخ گلستان سیژنرال شارل دوگل رئ سمت چپ، افشار و راصالنیامسمت راست، 
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از  یدر بخش ي. وشوندیآورده م ياز خاطرات و یمنتشر شده است که در ادامه بخش يکتاب خاطرات و یتازگ به
سم عزادار نیخاطرات خود به آخر شاه در مرا ضور  شده بود با آذر ماه  يح صادف  شورا که م عنوان  نیچن 1357عا

  :کندیم

و  ستیموقع آن ن گریخواستند مثل هر سال به مسجد سپهساالر بروند. گفتم: قربان االن د حضرتیکه شد، اعل عاشورا
شلوغ است. د بروم. آنقدر اصرار کردند که من رفتم مسجد را  یستیمن حتما با ر،ی. گفتند: نخستین یتیامن گریشهر 

ـــحبت کردم؛ یو با متول دمید ـــر لیبا اتوموب ص ـــجد ک کیبار کوچهاز  فاتیتش  دمیمرتبه د کی رفتمیه مکنار مس
ش لیاتوموب يرو ختندیها رجوان  يبرا» !یساواک يآ ،یساواک يآ«: زدندیم ادیو فر دندیکوبیم لیاتوموب شهیو به 

ست. باالخره راننده، ما را به  کی دندیرا نگاه کردند و د لیاتوموب يتو نکهیا ساند.  ينحو کیتلفن ه سجد ر به در م
 توانستمیم ی! حاال من چه جوابچکسیروضه بخواند. ه دیایب شدیحاضر نم يآخوند چیبود که ه نجایمشکل ا حاال

 انیدوستان و آشنا گریو د اریرستم بخت رینداشت. با ام یآخوند هم معن یآمدن به مسجد ب کهیبه شاه بدهم. در صورت
 ي(واعظ) متوســل شــد. آقایفلســف يشــدم، او هم به آقا وســلفرود مت ي. من به آقامیکه چکار کن میفکر افتاد نیبه ا

در مســجد  چکسیه م،یرفت حضــرتیبخواند. ما که با اعل ياروضــه دیایکردند ب دایرا پ يدر آن موقع آخوند یفلســف
شستند و روضه یصندل کی يهم رو حضرتیاعل م،یو افراد گارد بود هاينبود. فقط ما دربار شد و بعد  يان خوانده 

  .میگشتبه کاخ بر

  
  در مسجد سپهساالر شاهنشاه به همراه وزرا در مراسم عاشورا
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  کردیدولت برگزار م هیماه محرم را در تک يهر ساله عزادار يمحمدرضا شاه پهلو

  

  
  ماه محرم در کاخ گلستان يدر مراسم عزادار يمحمدرضا پهلو
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ـــاه، رئ نی: آخردیگویاز خاطراتش درباره وزارت مطبوعات م يگریدر بخش د يو بود.  نیجمهور چ سیمهمان ش
شده بود و در روزنامه اطالعات و ک هایآرامنا نیجمهور چ سیموقع آمدن رئ مرتب از مطبوعات خارج  هانیشروع 

اند و ... منتشــر دنبال او راه افتاده یکه چه کســان ینیخم را از تظاهرات و خود یو گزارشــات کردندیاز کشــور نقل م
مورد در  نیدر ا یو گزارشات دییایکوتاه ب یکم کیدو روز را  نیتلفن کردم که ا يفرهاد مسعود ي. به آقاکردندیم

 نکند. يروادهیکار ز نی. او هم قول داد در ادیچاپ نکن تانیهاروزنامه

شد، به م نیجمهور چ سیرئ ستان يو در آنجا آقا میرفت ادیشه دانیکه وارد تهران  کردند و خوش آمد  ینطق یشهر
شد شانیشهر را به ا دیگفتند و کل شهر  س ی. وقتمیدادند و بعد وارد  غروب بود و روزنامه اطالعات هم  گرید میدیر

ــتم و د چاپ شــده اســت. تلفن  ینیاول، عکس (امام) خم هچهارم صــفح کیدر  میدیدرآمده بود. روزنامه را برداش
ـــعود ـــما خواهش کرده بودم... گفت معذرت م ،يکردم به فرهاد مس اداره  نیا خواهم،یگفتم: فرهاد جان من از ش

 .ستیمن ن اریدر اخت گرید

شار شاه  نیا قتی: حقکندیعنوان م يدر اواخر دوره پهلو کایو آمر رانیدرباره رابطه ا اف سفر  است که از همان زمان 
ساس کردم که آمر کایبه آمر سوداها و فکرها هاییکایو گفتگو با کارتر، اح ستند و به عبارت د يگرید يدر   گریه

ــاه را نم« ــت هايدر واقع بلند پرواز ».خواهندیش ــرتیاعل يهایطلب قاللو اس ــرکت يبرا حض قابل  گرید ینفت يهاش
 یکردند و کســـان رییرتبه در وزارت امور خارجه تغ یهمه کادرها و مقامات عال کســـون،ین يآقا رییتغ با تحمل نبود.

ست شناخت در صال  شد رانیاز ا یآمده بودند که ا شدم که اختالفات  شتند. در همان زمان متوجه   يآقا نیب يدیندا
هم  نجریسیمثل ک ی) وجود دارد. آدمکایامور خارجه آمر ریونس(وز روسیسا ي) و آقاتیامن ي(در شوراینسکیبرژ

کارتر  يجهت، آقا نیبوجود آورد، به هم رانیدر قبال ا کایآمر يهااستیس نیب یتعادل اتشینبود تا با تجرب گریکه د
ونس.  روسیسـا يآقا يپا ریز - شـتریالبته ب -هم  یبود و گاه ینسـکیبرژ يهالیتحل يپا ریمثل توپ فوتبال، گاه، ز

ــع قایدر آن زمان عم هاییکایآمر ــ تینگران وض ــتان و نفوذ روس  دجایکه ا ییهایدر آن منطقه بودند، نگران هیافغانس
  ساخت. يسرخ ضرور سمیکمون هیرا در منطقه عل» کمربند سبز«

در رابطه  يسـرد يفضـا د،یدر کاخ سـف» دفتر حقوق بشـر«به نام  یسـیالتاسـ دیدفتر جد جادی: ادیگویم نیهمچن يو
س کردیم جادیا کایو آمر رانیا شترك درباره هدف دنیو ر ضرتیسفر اعل يهابه تفاهم م شوار م ح . در کردیرا د
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ش کهیحال شر« رهیغو  ياندونز ن،یپیلیف ن،یآرژانت ،یلیدر همان زمان در  س» نقض حقوق ب س اریب بود، اما در  شتریب اریب
 .کردیم دادیبود که نقض حقوق بشر ب رانیفقط درا ،ییکایمسئوالن آمر دگاهید

 ریمسافرت هندوستان بود که وز: در دیگویبوتو م یرابطه شاه و ذوالفقار علي هدربار، دربار فاتیتشر سیرئ نیآخر
ستان به د ضرتیاعل دنیخارجه پاک شت که اعل ح صرار دا ضرتیآمد و ا چون از فراز  ران،یدر موقع مراجعت به ا ح

ستان پرواز م سمان پاک سالم آباد توقف کنند تا  کنند،یآ شند... باالخره اعل »الحقاءیض«مهمان  ناهاردر ا ضرتیبا  ح
گذاشــته  حضــرتیاعل ي. در فرودگاه پاکســتان، گارد احترام مخصــوص برامیقبول فرمودند و ناهار به پاکســتان برو

 میافتادیراه م میکم داشتو کم مینهار خورد یساعته بود و در خانه مجلل کیو  یررسمیسفر غ کهیبودند، در صورت
ش يآقاکه  شکیقد بلند و  شتش را ب یپو ضور من پ س گرانیه دآمد. در ح ست کرد تو ندیاو را نب یکرد تا ک  يو د

سف کیو  بشیج شتم. آقا بمیج يدر آورد و به من داد. زود پاکت را تو دیپاکت  پاکت را  نیقد بلند گفت: ا يگذا
 ...بدهم حضرتیبوتو از درون زندان دادند که من به اعل یذوالفقار عل يآقا

ضرتیو به اعل میشد مایسوار هواپ بعد ضورتان تقد ح شته که به ح ض میگفتم که بوتو نامه نو شود و تو دادم که  حیب
 شرفتهیپ يکشورها فیدولت پاکستان دوست ندارد در رد نکهیاست...نوشته بود: مثل ا دهینامه بدستم رس نیچگونه ا

ـــ ـــد. ض ـــ کندیعمل م یبیبه ترت اءالحقیباش ـــتین یکه مورد قبول کس ـــور فعال نیدر ا نکهیمثل ا یول س زور  کش
 حکمفرماست...

 ياثر بیخواهش کرده بودند که بوتو را آزاد کنند اما ترت اءالحقیما در پاکســتان از ضــ ریســف قیاز طر حضــرتیاعل
 حضرتیآمد و اعل رانیبه ا اءالحقیبعد ض یگوش نکرد. مدت گاهچیه حضرتیاعل يبه تقاضاها اءالحقیداده نشد... ض

 خود فرستادند. يبه فرودگاه نرفتند و من را به جا ياستقبال از و يخود را به پا درد زدند و برا

ـــلوغ بایاز خروج از فرودگاه تقر پس ـــ میانقالب بود دانیم يهایدر ش جور  نیدر ا دیبه من گفت: با اءالحقیکه ض
ـــدم  يقو یلیمواقع خ ـــتان پاک نکهینفر از گارد خودم را بدهم اعدام کنند تا ا 5-4عمل کرد. من خودم مجبور ش س

 دمیالحق را به فرودگاه رساندم و برگشتم ناگهان د اءیض نکهیصبح بعد از ا فرداساکت بشود و پاکستان ساکت شد....
 است!خوب شده حضرتیاعل يدرد پا
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 ياعالقه گرید حضرتیاثر نداده بود، اعل بیترت اءالحقیعفو بوتو را کرده بودند و ض يدو سه بار تقاضا حضرتیاعل
 رانیرا از ا شیپا حضــرتیاعل نکهیبودند، بوتو زنده ماند و به محض ا رانیکه شــاه در ا ینداشــت... تا موقع آقانیبه ا

 بوتو اعدام شد. یعلذوالفقار  1979 لیآور 4 خیگذاشت، در تار رونیب

شار شرا اف ستانه انقالب م ونیزیو تلو ویراد طیدرباره  سال  :دیگویدر آ صال در  شاه، نحوه  شیو پ 1357ا از ترك 
ساس، به ه يما در آن روزها ونیزیو تلو ویراد غاتیتبل سب نبود. ب چیح س نکهیایوجه منا را متهم کنم،  یبخواهم ک
شا ونیزیو تلو ویراد تیریدر کادر مد يگریانقالب یکه نوع میبگو دیبا ش دیبود که  سات انقالب ینا سا  یاز امواج اح

 داشت؟ یحساس چه ضرورت يدر آن روزها »کیپادشاه مکز ربارانیت« لمیف شیگر نه نماو  در جامعه بود

با شـــاه،  وانیســـول ی: با توجه به دشـــمندیگویم رانیدر ا کایآمر ریســـف نیآخر وانیدرباره رابطه شـــاه و ســـول يو
ـــول حضـــرتیاعل ـــت وانیمعتقد بود که س جهت  نیبه هم کند،یمخابره نم کایبه آمر رانیاز اوضـــاع ا یگزارش درس

 نیگفتگو کنند. ا رانیبا شخص کارتر و مقامات وزارت امور خارجه درباره اوضاع ا کا،یبه آمر يبا سفر خواستندیم
سخنان شاهنشاه قرار  ریچنان تحت تاث يهم صورت گرفته بود که پس از مالقات، کند يگونه سفرها در دوران کند

 نداشت. ياثر گرید دیدر کاخ سف ياز افراد دفتر کند یو برخ ونیکنفدراس غاتیگرفت که تبل

خاطرات خود م افشـــار باره کنفرانس گوادلوپ در کتاب  که در ژانودیگویدر  1979 هی: در کنفرانس گوادلوپ 
سرخ شورو دیافغانستان و تهد طیکارتر با توجه به شرا يبرگزار شد، آقا شاه از قدرت و  يخواهان برکنار ،يارتش 

جمهور  سیدســـتن (رئ ســـکاریبه قول ژ کهیربه طو دیگرد ینی(امام)خم يرهبر به یشـــاه با حکومت میرژ ینیگزیجا
 همگان شد. رتیفرانسه) باعث تعجب و ح

چه  کایآمر يشــدن شــاه، برا ي: قودیپرســ دیبا کهیدر حال د،یترســیم رانیا يو اقتصــاد ینظام يریگاز قدرت کارتر
شت؟ زمان يضرر شد ما در ا نیکه ا یدا صم مینیبب می. منتظر بودمیبود رانیکنفرانس برگزار   یمیکه گوادلوپ چه ت

سیکه به گوش ما م یاز قرائن و اطالعات یول ردیگیم ستیم د،یر صم میدان شاه خواهد  میکه گوادلوپ هم ت به رفتن 
  گرفت.
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  ت دربار پهلويفایتشر کلسیرئ نیاصالن افشار آخر ریام

ـــرتیاعل ـــوع گوادلوپ را از راد يآقا حض ـــنگ رام را مامور کردند که مرتب موض مختلف  يهاونیزیتلو ویهوش
شنگ رام هم با من خ يآورجمع ست بود و خ یلیکند و هر روز آنها را گزارش دهد. هو بود.  یقیهم آدم دق یلیدو

صم هانیا گفتیاو بود که م شاه با ندیگویاند البته نمرا گرفته شانمیت  دیبا» دوم يگاند« ندیگویم یبرود ول دیکه 
   بازگردد. رانیبه ا

ــار ــاه مو  زابتیال س،یدرباره رابطه ملکه انگل افش ــرتیدو ماه قبل از خروج اعل بایتقر :دیگویش ــف ران،یاز ا حض  ریس
ــر سیانگل ــتان م اینزد من آمد و گفت که عل فاتیدر تش ــرت ملکه انگلس ــرتی. اعلندیایب رانیبه ا خواهندیحض  حض

مســافرت کند.... بعدا روز به روز که  رانیبه ا شــودیمحاضــر  سیچگونه ملکه انگل »کندیم دادیب یســ یبیب«گفت 
   نشد. رانیبه ا سیاز سفر ملکه انگل یبدتر شد اصال صحبت رانیاوضاع در ا

انگلستان  ریدر اسوان، سف تهران را ترك کردند و به اسوان رفتند. در روز دوم اقامتمان هیژانو 16هم روز  حضرتیاعل
. نامه را باز کردم و دیبه من دادند و گفتند بخوان حضرتیفرستاد که اعل حضرتیاعل يبرا يانامه ک،یپ کی لهیبه وس

  نوشته بود:  حضرتیاعل هکه ب سیاست به خط خود ملکه انگل يانامه دمید

  میبتوان نکهیاز ا میخوشحال بود اندازهیشوهرم و من ب پیلی... فحضرتیاعل«
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  شد ییآمدهاشیمتاسفانه پ یول مینیبب کیو شما را از نزد مییایبه کشور شما ب

  .....ندهیکه در آ میدواریو ام میکن یمسافرت را عمل نیا میکه نتوانست

زابتیامضاء: ال  

  

ــفر ناگهان نیا با سیملکه انگل ــتیو لغو آن م یس ــات ب نیکه: ما از ا دیبگو خواس ــاش ــ میخبریاغتش در آن  یو نقش
شاه ،ياسپهبد بدره میبود رانیهمان زمان که در ا در .میندار شاهن ضرتیمن به اعل قیاز طر یفرمانده گارد   غامیپ ح

کند، اما  نیرا دارد و خواست که چن »یسیبیب«فرستادن و قطع برنامه  تیپاراز يالزم برا یداد که: ارتش امکانات فن
 ».ستیما ن نکار در شا نیکه ا دییبگو يابه بدره«گفتند:  حضرتیاعل

و  دیسبد گذاشت کیخود را در  يهامرغکه شما تمام تخم دیکنیسوال کردم که تصور نم حضرتیمراکش از اعل در
ــبد آمر را فراموش نکنم،  سیانگل يجورمن چه«فرمودند:  د؟یفراموش کرده بود یرا کم سیبود و انگل کایآن هم س

 گرید يرا با کشورها گریو معامالت د کردمیم لحهمعامالت اس کایبا آمر شتریبخرم؟ من از همه ب یچ سیمن از انگل
ارتش خودمان  فتنیچ يهااست که ما اکثر تانک نیاز ا ریبکنم؟ مگه غ توانستمی. با انگلستان چکار ممیدادیانجام م

ستان خر  يبرا خوردند،یبودند و به درد ما نم ایدن يهاتانک نیبدتر فتنیچ يهاتانک نیا کهیدر حال م؟یدیرا از انگل
ــاف و چمنزارها نیها به درد زمتانک نیا نکهیا ــتان ينه برا خوردندیاروپا م يص ــال به درد رانیا یمناطق کوهس . اص

 ».میدیرا از انگلستان خر نهایو ا میو ما پول مفت داد خورندیکشور ما نم

ستانه رفتن اعل در ضرتیآ سفارت آمر يریگروگانگ يمعالجه و مداوا بود که ناگهان ماجرا يبرا کایبه آمر ح  کایدر 
شد.  شما  برنامه کیشروع  س«به قول  ست کنمیچون االن فکر م» شده یمهند در کار بوده که نگذارند  ییهاکه د

ضرتیاعل شود. در آمر کایدر آمر ح شاه میب يهر روز جلو کایمعالجه  ضد  ستان تظاهرات  گفته خانم  ...بهشدیمار
ــرتی(دکتر همراه اعل ایرنیدکتر پ ــاه در آمر ی) عمل جراححض ــعف  کایش ــده بود، که همان باعث ض ناتمام انجام ش

 مارستانیرا از ب حضرتیکه اعل یبه پاناما برگشتند. موقع یضیبا حالت مر بایتقر حضرتیاعل گریشد، د حضرتیاعل
به  خواســتندیم لهیوســ نیبه ا هاییکایتگزاس نگه داشــتند. آمر ییهوا يرویدر منطقه ن یمدت بردند، رونیب وركیوین

 کند. ریبزنند و او را تحق یلیشاه س
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خواهش کرد  حضرتیسادات از اعل يآقا م،یروبه رو شد کایاز سفر به آمر کایدر مصر با امتناع دولتمردان آمر یوقت
(اشــاره به دیهســت هايمملکت خودتان اســت، شــما داماد ما مصــر نجایکه در اســوان بمانند و از مصــر نروند، گفتند ا

ـــاه با فوز ـــهیازدواج ش  يکارتر به آقا يموقع آقا نی.... از قرار معلوم، در ات). االن هم مملکت، مملکت خودتان اس
وان ! من به عنیمیسادات به کارتر گفت: ج يبه مصر نرود، اما آقا حضرتیسادات تلفن کرده بود که بهتر است اعل

  .دیایدارم که برادرم را دعوت کنم که به کشور خودش(مصر) ب فهیوظ ،یبرادر اسالم
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 ؟بودچگونه درباره مذهب و سیایت  شاه محمد رضا افکار 

  ی داشت و متوهم یخراف افکارمحمد رضا 

ســال  نیمصــادف با بزرگداشــت پنجاهم 1355 ســال» !میاز پدرمان هم بهتر بود یحتما  «می گفت:محمد رضــا شــاه 
 یتخت و تاج پادشاه يخود را آبرو يقرن، محمدرضا پهلو میبود. اکنون پس از ن رانیدر ا يخاندان پهلو یپادشاه

ـــتیم رانیدر ا ـــدق که حت. کارنامه خود را نه فقط موفقدانس کرد.  یآبرودارتر از پدر خود معرف یتر از قوام و مص
و پنجاه سال از دادمان  کصدیلکه ننگ را بعد از  نیالعرب، اد شطبا قراردا میافتی قیتوف«که  گفتیممحمدرضا شاه 

. نه تنها نفت را در دســت میصــورت درآورد نیشــد، به بهتر دی. قرارداد نفت هم که در زمان پدرم تمدمییبزدا رانیا
ـــم ما بود،  سیانگل ياز امپراتور يخار ثلرا هم که م ری. جزامیافتی قیهم توف يگذارمتیبلکه در ق میگرفت در چش

 )7/4/1356، 6علم، ج يهاادداشتی(» .میننگ را زدود يهاو خالصه تمام لکه میگرفت پسباز

بود که به مرور زمان راه مفارقت از  يرو نیو از هم دیدیبلندتر از گذشتگان م زیشاه خود را فراتر و بخت خود را ن 
ندگ مودیرا پ یارانی ناظر درما ته بودند. او حت یکه  ـــ گذش به د یبه کســـان یاو در  قدرت او بودند   دهیکه مقوم 
ـــتینگر ياعتمادیب ـــت »الملکمیحک«رها کرد.  ودخ ییاعتنایگرداب بو آنها را در س ـــونر  و  ریوزنخس را فراماس
نفت،  متیق قهسابیب شیو افزا ینفت يکشور به مدد دالرها شرفتیکه پ ییرا خائن خواند. گو» مستشارالدوله صادق«

 کردیم جابیشاه ا ياند. بلندپروازاوامر او بوده عیصرفا مط گرانیاو بوده است و د تیو هدا يصرفا محصول رهبر
محمدرضــا شــاه  يهااز کتاب یگزارشــ تگلرافیلیکه روزنامه د زین بارکی. ردیبگ چیکه کارنامه گذشــتگان را به ه

شر کرده بود و علم ا سان تیگزارش را به رو نیمنت ص تیشاه واقع دیشاه ر شاهده  نیخود را در ا تیشخ گزارش م
ـــان يرو نیکرد و از هم ـــ زیآمنیگزارش توه نیبه علم گفت که ا تیبا عص ـــت و از او پرس که مفهوم واژه  دیاس

»megal omenia «ــ ــت م نیاو در ا فیرا که در توص ــت.  یطلبعرض کردم بزرگ« داند؟یگزارش آمده اس اس
 »!یوانگیفرمودند: تا حد د تیانشاهنشاه با عصب

ــاه تا بدان حد بود که به ول ینیبخودبزرگ را  رانیا خیمن و تار يهاقبال کتاب دیبا« زیاز هر چ شیگفته بود، پ عهدیش
 )11/3/1356(همان، » .يریبگ جهیمن نت يهاتا از صحبت ،یبخوان
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ص شیک سمت چهره رانیکه او در انتخاب مد کردیم جابیشاه ا ینیبو خودبزرگ تیشخ  يجوان و افراد يهابه 
ست ضعف و کا شته پر شاهد گذ شند و  سال خود او با سن و  شند. از هم یبرود که حداکثر هم  رو بود که او  نیاو نبا

سراغ تکنوکرات 40دردهه  س شیپ یتیجوان رفت. بنابر روا يهابه  سنعل راز  سفند  یکار آمدن دولت ح صور در ا من
ضمن درددل بارنیا 1342 شاه  ضا  صور به او گفته بود که هم یمحمدر ست با افراد شهیبا من شته ا کار کند  يآرزو دا

 سن و سال خود او باشند. (همان، مقدمه کتاب)که هم

ــا ــال  محمدرض ــاه در س ــاه 1355ش ــاه و وارث تخت و تاج پادش  سییخارجه بود و هم ر رینبود، او هم وز یفقط ش
کارشناس سازمان برنامه و بودجه  کیو هم در مقام  دادیو فرمان م گرفتیم میتصم ریوزارتش. هم در مقام نخست

صاد شنهادیپ ض داد؛یمملکت م يبرا يو راهکار اقت شاه به دخالت در تمام امور و نقد کارنامه  اجالب آنکه محمدر
هم راه و کار نشان  کایکشورها خصوصا آمر گریهور دجم يبه مقامات و روسا یو حت کردیگذشتگان هم اکتفا نم

: به گفتیم شـــاه بود. دهیکه هنگام ســـقوط فرا رســـ ییبود، گو دهیشـــاه به نقطه اوج خود رســـ ي. بلندپروازدادیم
 میآموزیم يداردرس مملکت هایکائیآمر

ــفر د،ینفت از جا جه متیبار که ق نیاول ــاه در س ــاب معدنکاران بر يش ــخندیرا به ر ایتانیبه اروپا اعتص گرفت که  ش
شـــاه تا ســـقف  ينفت و پرش آرزوها متیچند جهش ق» .اموزندیرا از من ب يبهتر اســـت حکومتدار هایآبچشـــم«

ــاه از خود غرب یتمدن بزرگ کاف يهادروازه ــتا نیچن هایبود که ش ــنود و حت ییهاشیس کاخ  خواهانیجمهور یبش
اسداهللا علم  ریام چد؛یو درشت عالم بپ زیمعضالت ر يبزنند و بزرگش کنند که نسخه برا يالن تبخترش بادبر ب دیسف
شم  ییجا ش شتیدر جلد  شده بود و م ”یبرچ ب”سناتور« :سدینویم شیهااددا شاه  شاهن  نیچن گفتیمفتون عظمت 

ــتیندر جهان امروز  يدریل ــتیها در انتخابات رنامزد دموکرات کارتریمیچه عجب که علم، ج» .س را  يجمهوراس
 ».ستیحزب دموکرات ن دیکاند نیخرتر از ای کی«که  کندیو شاه شکر م نامدیخر مو کره تجربهیب یبچه دهات

ـــاه نبود که علم هم ا ریبانگیتوهم قبله عالم بودن فقط گر  عرض کردم همه «: کردیم ياریرا آب ایباغ رو نیخود ش
ــائل ــاه پ یمس ــاهنش ــ نی. همدیآینم هایبه فکر خارج د،ییفرمایم ینیبشیکه ش  د،یها را مالحظه فرمود اهیموضــوع س

سون راکفلر )چقدر با تعجب تلق سف رفتیپذ جورکرد و باالخره چه ی(نل ساندم که   ریو چند روز قبل هم به عرض ر
 شــاتیفرما نیبرســد، هم نجریســیه اطالع فورد و کمخابره کرد که ب تیجا به فور نیکه از ا یگفت تنها مطلب کایآمر
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س حضرتیاعل تکرار کرده، تازه  قایما را در آفر يهادرست حرف نجریسیها بود...جالب است که ک اهیدر خصوص 
شــاه  1355در هفته اول ســال » .میشــدت نگفته بود نیما به ا گریهم عنوان کرده اســت که د کایآمر يرا برا یتعهدات

شورو شهیر يکه برا دیگویمذاکره با راکفلر، به او م یط از  کایآمر ستیبایم اه،یس يقایدر آفر يکن کردن نفوذ 
 کند. يپوستان طرفدار اهیس

ضرتیاعل انهیفکر داه“بار  نیچند نجریسیک  شاه آر ونیهما ح خود را در  یسخنران یو حت دیستایرا م ”امهریشاهن
ـــ تیدر باب حکومت اکثر ایزامب ـــاله آفر گرید«: کندیبه دربار مخابره م اهیس ـــت که  قایاز اخبار مهم جهان، مس اس

س يجدا به طرفدار نجریسیک ست، مرد باهوش اهیاز  شاه را قاپ شنهادیپ ي. فوراست یها برخا  يطرفدار دهیا» .دیشاهن
ـــ کایآمر ـــاه چن قایآفر اهانیاز س ـــ نیرا ش ـــان م«: کندیم هیتوص که اگر  میگویه آنها مو ب دهمیآخر راه را هم نش

ست دیتوانینم س د،یببر اهیس يقایرا در آفر ید شاه درباره غرب» .دیپس ببو  نهادرد آ«: گفتیم هایتبختر بدان حد که 
 یگیهم دا گریشــاهان آواره د يبرا یشــاه حت» .ســتین ریها هم اصــالح پذصــورت نیاســت و به ا یکارگیو ب یتنبل

به ده هزار  دهیدر رم خر لیاتومب کیعرض کردم پادشاه افغانستان باز «: رسدیاز آنکه نوبت او هم م خبریب کرد؛یم
ــاه م ــاهنش ــاندیکرد؟ خدا به ما م دیبده، چه با ته. فرمودند، البخواهدیدالر و پولش را از ش . میبده گرانیکه به د رس

ضمنا تحق یول شاه ( یکن عبدالول قیفرمودند،  ستانداماد پاد سربار زنش  تواندی. نمکندیم یاز چه ممر زندگ )افغان
 کی میانبتو دیبه راکفلر چه گفتم؟ شـــا يدیبکند؟ د یوقع میدهیم سیکه ما به پرنســـس بلق یکه باشـــد و از حقوق

ستان برگردان دریاو را به عنوان ل يروز بخصوص حاال  ست،یساخته ن يکه کار هاییکای. عرض کردم، از آمرمیافغان
» .شودیتر مداشته باشند کار مشکل هیقض نیا يرو هايها و هندکه ممکن است روس یتیقبل از انتخاب و با حساس

سخه پ سا يبرا یچین شاه عرض  نجریسیک«شاه و علم بود:  روزانهاز امور  کیدور و نزد گانیهم شاهن به من گفت به 
 یحال )اسد(به او یصورت کیبه  نیهمچن د،ییبفرما تیاو را تقو دیمتزلزل شده و با ي(حافظ اسد) قدرهیکن که سور

آن  يجا هب«بود:  رانیشاه ا ياندرزها پادشاه اردن هم خطاب نیملک حس» .میاو هست بانیکه ما متوجه و پشت دییبفرما
 »دارد. تناسبیب يهايکه حساب کارش را بکند، بلندپرواز
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 ه،یداشـت؛ هند، افغانسـتان، لبنان، مراکش، سـنگال، ترک لیتحوالت چهارگوشـه عالم تحل يشـاه خود برا نکهیحال ا
سور شاخ آفر ه،یجرین ه،یعمان، عراق،  ستان،  سرائ قا،یعرب ستان، ا صر، اردن، ا ل،یکوبا، پاک و  ایتانیبر کا،یآمر ا،یتالیم

هســـتند. خودشـــان از همه  ياپدرســـوختهش آمد که چه مردمان یپ هایصـــحبت خارج«که: دگاهید نی...!آن هم با ا
ـــ یحت خوانند،یرا دزد م گرانیدزدترند و د ـــیدر امور س ـــتند. من  یاس  هیعرض کردم، رو) علم(اهل چانه زدن هس

شاه که  ست آنها م محابایدنده و ب کیشاهن سائل را در همان وهله اول کف د ست. هیرو نیبهتر د،یگذاریم  کی»ا
 شرفتیکه واقعا پ يکشور یعنی نیدارد. ا شرفتیپ گریکدیبه موازات  زیهمه چ« ستیروز برق ن کی ست،ین ازیروز پ

روز  کی. مثال کندیم یکوچک دولت که مردم را ناراضــ يهاغفلت يبرا خورمیو من در قلبم افســوس م کندیم
شت ن کی ست،ین ازیپ سا نیا دی. چرا باستیمرغ نروز تخم کی ست،یروز گو س ییجز لیم  شرفتیپ کی ریدر م

 میهمان اندازه که از صــم یبا مردم؟ واقعا گاه نیمثال رفتار مامور اینگاه دارد؟  یمردم را ناراضــ ،یو مل یبزرگ کل
شاه دعا م سگ نفر کنم،یقلب به  ستمیم نیبه دولت پدر شم د ریام نکهیا» .فر سداهللا علم چ را  دایهو رعباسیام دنیا

شت و ا س 20دربار که خود  ریوز نکهیندا ست وز يریوزتماه نخ سال  12 ریکرد بر نخ سد  نی)چن1355ساله (در  ح
زندان اش  یدربار شد تا راه رینشست و وز شیبر جا يچند کی دایهو نیهم شیپس از استعفا نکهیبورزد و عجب ا

نال ما دنیکردند،  به دروازه کیاز  حتاجیمردم از کمبود  ـــو تمدن يهاطرف، در دوره تاختن   گرید يبزرگ از س
 سیســرو چیبرق داشــته و ه یکشــور ما هنوز خاموشــ تختیدر مرز تمدن بزرگ، پا نکهیفکر ا«بود.  بزرگ یمعضــل

 واقعا ننگ است، واقعا ننگ است. م،یبه مردم بده مینتوان تختیدر پا ینه آب، نه برق، حت ،یحیصح

صم نینفر اقتیلیدولت ب نیا به صورت میو لعنت کردم و به هر حال ت سال به هر  ست کلک ا یگرفتم ظرف ام  نیه
شاه. . . از فرودگاه مهرآباد  سیخودم رئ نکهیدولت را بکنم، نه ا شاهن شخص  شوم، فقط از جهت خدمت به  دولت ب

ـــوم،یعرق م سیپرواز کنم، از خجالت خ خواهمیکه م ـــته تخل هیکه اثاث رایز ش کند و در  هیمردم را گمرك نتوانس
را شاهنشاه به  یانباشته و انبار شده است. هر االغ یو صندوق به صورت مفتضح آالتنیاران تن ماشاطراف باندها هز

اســت که وضــع را نجات بدهد.  یداشــته باشــد، کاف قتیو حق تیحم يقدر که قدر نیهم ند،یبرگز يریوزنخســت
با لباس  یهم گاه ریوزنخست« :گذاشتیکم نم دایهو شخندیعلم  در ر» وطن را آباد کند. تواندیجهان وطن که نم

  .دهدیها مخود را به روزنامه يراندازیعکس ت ،یدفاع مل
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شهردار خرقان م یگاه شده که از تصور خارج  ي. کار به حدکندیو لباده مردم خرقان را به تن م شودیهم  مسخره 
را به عرض مبارك برسانم که در  يانکته کیالزم است «شاه:  شیدر پ دایعلم از هو يهاییبدگو ستیکم ن» است. 

شت، نه مرغ، نه تخم نیا شهر، نه گو ضان در  س نیو ا شودیم دایمرغ پماه رم ست. فرمودند آخر م اریب و  خرندیبد ا
دنباله دارد،  رسد،یکنند که آنچه به دستشان م دایپ نانیباشد و مردم اطم يا. عرض کردم، اگر برنامهکنندیاحتکار م

در  هایتکه دول نمیبیو متاسفانه غالم م باشدیمردم م نانیکه هست، به علت عدم اطم نی. اکندینم احتکار کسچیه
ــ ــتند. د یخواب خرگوش ــاه چ گریهس ــاهنش ــرف» نفرمودند. يزیش  جهیبه علت احتکار نبود، بلکه نت یکمبود موادمص

واردات  لیس ریز يدرآمد نفت و فلج شدن بندرها و ترابر سابقهیب شیغلط دولت پس از افزا ياقتصاد يهااستیس
شــاه که وعده  ي. اما براشــدیمردم م ازیمورد ن يالهاکه مانع رســاندن به موقع کا بودینظام ژهیبو ،یبخش خصــوصــ

مرغ و  ثیســر خواهد گذاشــت، حدجهان خواهد شــد و ژاپن را هم پشــت یقدرت صــنعت نیپنجم رانیداده بود ا
واقعا باز هم بر ســرکار ماندن و اســتعفا «: دانســتیرا مســوول م دایبود و علم هم هو هیو قطع برق مرث ازیمرغ و پتخم

که انســان  خواهدیم ییپررو یلیســرکار ماندن خ ،يآثار بعد نیو بعد هم ا هیدا شــاهکار اســت. با آن امرینکردن هو
سخت دیبا سر شد. آخر از خود نم ییپررو ای یقطعا  شته با سندیخاص. . . را دا سر کار 12که ما  پر ست بر   م،یسال ا

که نشــد که به ما مربوط  يســت، انقالب اداریفســاد که به ما مربوط ن م؟یمســائل را فراموش کرده بود نیطور اچه
ـــت،ین ـــت،یکه به ما مربوط ن تیو ترب میتعل یخراب س ـــت،یکه به ما مربوط ن یخزانه ته س همه پول  نیهم با ا آن س
 ». اللعجبیزدن،  يو کور يو باز هم خود را به کر ستیکه به ما مربوط ن یزندگ ی. گرانحسابیب

ــاه م يام نامهلَعَ 1356دوم مرداد  در ــدینویبه ش ــ نیو در ا س ــت که خاموش ــودیم یلیدل هاینامه اس  یتیکفایبر ب ش
و  لیهمه نعمت و وســعت، از تحصــ نیکه با داشــتن ا ردیگیمردم را م بانیآنچنان گر ییجز لیمســا یبعضــ«دولت: 

شت مجان سا لکام تیگرفته تا نان ارزان و اتوبوس مفت و امن یبهدا  یخاطر و پول فراوان، مردم دچار نارحت شیو آ
صبان جانیو ه شتن ب تیو ع سرگذا سر به  ساله کمبود برق و  ست م ستند. از آن جمله ا صمو  با مردم جهتیه  ماتیت

ضد ونقخلق ساعه و  شور و در درجه اول تهران را غالم فکر مضیال ساله برق ک شش ماه م کنمی. . . م  توانیظرف 
شود و مردم ام دایبرق پ ادیسه ماه بعد اثرات آن در ازد زحل کرد که ا صنا نکهی. . . . اول ادواریب مجبور  عیصاحبان 

ــ نکهیصــنعت خود برق بگذارند. . . دوم ا يشــوند برا  یو در هر کدام برق کوچک میتهران را به مناطق کوچک تقس
) و هم خواســتیم ملَکنده شــد(آنگونه که عَ دایبود که هم کلک دولت هو 1356اما در همان ســال » . . . میکن ریدا
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شلَکلک خود عَ سال بعدش هم  سلطنت پهلولَعمر عَ شهیم و  ست و هم  شک سوس برا نیو ا يم  شاه ماند که  ياف
 »خانه. یبرق و گران یخاموش یعنیتمدن بزرگ  ندیگویمردم م« گفت:

ساله برق مابه نامه شاه: م ست. عموم مردم چه در خانه، چه در بعلم به  ستان،یاالبتال عموم ا سور و چه  مار سان چه در آ
حال، گرفتار آنند و غالم واقعه بنانواخانه یو حت کیدر تراف ـــتان  نیآن دارد که اگر ا میها و در همه  به زمس کار 

 »نکرده عواقب ناراحت کننده داشته باشد.  يبکشد، باالخره خدا

 ندنیبیم یداخل يهارا در بحران ی هاخارج دستدیکتاتورها همیشه 

. از انگشت شودیکار نم نینباشد، ا ریدر ز ی. اگر انگشتروندیها دخترها با چادر و چاقچور مدر مدارس و دانشگاه« 
 یکارها بپردازند. ول نیندارند که به ا یقدرت گرید هایسیخرند. بدبخت انگل یلیخ نهایا د،ییغفلت نفرما هاییکایآمر

و  ایدارند همه انگشت داشته باشند... با وضع دن لیو م ندیپایم اطایرا احت جاهمه  هاییکایشاهنشاه مسلم بدانند که آمر
چادر ســر کند به دانشــگاه  ياگر باز هم دختر د،یو مجله و جرا یهمه دانشــگاه و مدارس عال نیا ویو راد ونیزیتلو

 )31/2/56، 6علم، ج يهاادداشتی( »خوردیآب م ییبدانند از جا نیقیبرود و از مسخره شدن هراس نکند، شاهنشاه 

و  یدر مســائل داخل هاییکایو خصــوصــا آمر گانگانیم بود در باب دخالت بلَدفتر شــاه، اســداهللا عَ سییر دگاهید نیا
شور تیرعا یجالب آنکه او حت سالم يحجاب در ک شت آمر زیرا ن یا سرانگ نه فقط  نیو البته ا د؛یدیم هاییکایاز 

 جانیکه ا یکن یحال هاییکایبه آمر دیبا«علم گفته بود:  هب بارکی یبود و او حت زیخود شاه ن دگاهیعلم که د دگاهید
ندینم به وجود ب توان ندیحکومت نوکر  ند، برا یغلط نی. بر فرض چناور به ق يکرد ها  باز و  هاونیلیم متیآن ـــر س
سا شودیدالر تمام م اردهایلیم ) 10/3/1356(همان، » ها بخورد؟گه نیاز ا تواندیم کایآمر ،يشورو یگیمگر در هم

را در امور  یقاتیقصــد دارد تا تحق کایآمر يدر مجلس ســنا»ماك گاورنجرج«بود  دهیکه گزارش رســ بارکی یحت
ــاه به علم گفته بود که  ــاواك انجام دهد، ش ــف یوقت«س به او بگو که در  یتو آمد، به طور شــوخ دنیبه د کایآمر ریس

همان »(بکند! یقاتیتحق رانیدر ا ایس يها تیفعال هراجع ب خواهدیشده است و م لیتشک ياتهیما هم کم يمجلس سنا
31/3/56( 
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کرد؛ چه آنکه به اعتقاد  دایپ شیافزا کایدر آمر کارتریمیکار آمدن ج ياما عمدتا با رو هاییکایبه آمر ینیبدب نیا
او به  لیکارتر و تما یخواهیبود. آنها البته آزاد نیدردسـرآفر رانیا يشـعار حقوق بشـر کارتر، برا انش،یشـاه و اطراف

ساب عوام شر را به ح سئله حقوق ب شتندیاو م یبیفرم از اخبار مهم «: سدینویچنانکه علم در خاطرات خود م. آنگذا
) دست دکتر مصدق را یبیفر(عوام يو شروع کار او است. در دماگوژ کایکار آمدن کارتر در آمر يجهان همان رو

بشر حقوق  چون کنمیبه تو کمک نم دیگویم لی. به برزسدینوینامه م يشورو شانیاز پشت بسته است. به دگراند
 )7/2/1356» (و... يارا فراموش کرده

ـــاه به آمر ینیبدب ـــتیدر ارد یتا بدان مقدار بود که وقت هاییکایش ناهار و  يعلم را برا کا،یآمر رمختاری، وز56 بهش
جلسـه منع کرد. علم  نیعلم را از رفتن به ا حایتلو زیدعوت کرد شـاه ن کا،یآمر رخارجهیوز ونسروسیمالقات با سـا

ـــرح ا خاطرات خود ش خود مطلب  نکهیا يبرا ایمن فرمودند و  قیتحم يبرا«: کندیم تیروا نیماجرا را چن نیدر 
 يادارم و نه اراده لیبکن. عرض کردم من از خودم نه م يدار لیبروم. فرمودند تو هر چه م دیبشــود که نبا رمیدســتگ

ـــاندم که د. فرمودنکنمیم دییدارم هر چه بفرما ـــبید، باز هم تا فردا فکر کن، فردا به عرض رس فکر کردم؛ اگر  ش
ـــایروس به یاظهار مرحمت دیخواهیم کرده و  ینروم. باز هم تامل دیبا د،یخواهیبروم و اگر نم دیبا د،ییونس بفرما س

 )18/2/1356و 17(همان، » تودار بودن! نیهم شد جواب؟ ماشاءاهللا از ا نی! اندازیشک ببرو پِ کند،یفرمودند، فرق نم

شاه را در توهم تبد سابقهیب شیافزا که نظرات  یفرو برده بود اما در حال یقدرت جهان کیشدن به  لیدرآمد نفت، 
س يشاه موجبات بحران اقتصاد یرکارشناسیغ به تورم  ینفت يدرآمدها شیو افزا کردیدر کشور را فراهم م یاسیو 

س يو بحران اقتصاد شد، گو یاسیو  . او ندیبب یرا در دخالت اجنب یتیشاه اسباب نارضا کهنبود جز آن یراه ییمنجر 
مســبب دخالت  رانیا ياقتصــاد يهاشــرفتیکه پ کردیگمان م رونیو از ا دیدینم یهمگان یتینارضــا يبرا یهیتوج

 کردن مردم نسبت به او شده است. نیو بدب یخارج

شکل وانیسول  سول رانیدر ا یمذهب ونیسیپوزا کی يریگاز  شاه متعجب بود که  با  يرا چه کار وانیخبر داده بود و 
 یو مذهب یاسیس يهاچهره یدر تهران با برخ کایسفارت آمر انیارتباطات م یمسائل است و متعجب بود از برخ نیا

ـــپش نجایدر ا«منتقد:  ـــالح و مظفر بقا اریالله و ینیام یلحاف کهنه مثل عل يهاهم ش و امثالهم به راه افتاده در  ییص
جهت من که هر ســـال  نی. به امیدار شیدر پ یگفته تابســـتان داغ ینیام ی... حتکنندیدوردســـت مالقات م يهاباغ

 )10/3/1356(شاه خطاب به علم، همان، » بمانم. رانیامسال در ا خواهمیم روم،یتابستان به اروپا م
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مردم  جهتیب تیعدم رضا نیا یعنیما رخنه کرده باشد؛  یبه شاه: ممکن است دشمن به خطوط داخل يادر نامه علم
تلفن، نبودن خواربار،  یبه علت نبودن برق، خراب عینبودن برق... ضرر هنگفت صنا یعنی... میادهیتراش یدستیکه دست

ــت ییاعتنایب ــاعمردم، مقررات خلق يهابه درخواس ــمن در  کیرا  نی. ارهیو غ رهیا و غهنرخ یگران ه،الس گروه دش
 »دولت. یاقتیلیو ب يکارندانم ایاند و داخل ما به وجود آورده

 کرد یمالماست شودیرا نم یو گرسنگ یتشنگ ؛یخشکسال بحران

ـــار اهللاتیآ 1356خرداد  27جمعه  روز ـــتیکه در قم برق ن کندیبه دربار تلفن م ياحمد خوانس  آبیو مردم ب س
سداهللا علم وزمانده شاه اطالع م ریاند؛ ا ستور م دهدیدربار به  ست«: دیبه دولت بگو يکه فور ردیگیو د  ریوزبه نخ

ستمینفر آدم م کیتلفن کردم. گفت االن  ستادن. گفتم آدم ففر شنگ دهیچه فا ر ضوع ت سنگ یدارد؟ مو را  یو گر
. دیندازی. برق را راه بردیمیگرما، آدم م نیکرد، اگر آب نباشــد، آن هم در ا یکارها ماســت مال ریمثل ســا شــودینم

است.  یبرقیخراب است. اکنون باز در تهران ب هی. کار از پاستیها نحرف نیا یالبته، ولخجل شد. گفت البته يقدر
و  ازیبرق و کمبود پ يهایموشخا» .دیاین شیپ يزیچ نیچن دوارمیام یدفعه امور از داخله بگسلد، ول کی ترسمی. . م

و  نوشــتیتمدن بزرگ را م يهادرباره دروازه دشیجد نشی) که شــاه ب1355گوشــت و مرغ و تخم مرغ در ســال (
 کردیعلم خالص نمرا از طعن ولعن  رینخست وز ،دایوه رعباسیشده بود، ام ياماده 17 اش،ياماده 9 دیانقالب سف

  نازل شد. یخشکسال يکه بال

عرض کردم، «خوب است:  ارینشود، محصول امسال ما بس ینامطلوب آمدشیخرداد آن سال شاه به علم گفته بود اگر پ
کم گندم. شاهنشاه  متیبرداشت و ق لیعمله و نبودن وسا یاست، مگر گران رید یلینامطلوب خ آمدشیپ يبرا گرید
ـــخت یلیخ و همه و همه کمک کنند. عرض کردم، البته اجرا  تشار دیام که باداده یتامل کرده و فرمودند، اوامر س

به دست مردم برسانند  عی. باز اگر پول را سرکندیرا دوا نم يدرد نهایصرف کند. ا یتجارت دیکار با یخواهد شد، ول
که از محصــول چشــم  کندیجاها صــرف م یلیبشــود وگرنه خ ياممکن اســت افاقه اورند،یدر ن يباز دیو در خر
و  دیباریم يدیباران شد«از آن:  ییراه رها يبود و باران بهار یکابوس خشکسال يها، سال56و 55سال  اام» بپوشند.

 عرض کردم. کیخوشحال بودند. تبر تینهایچون در سرتاسر کشور بود، شاهنشاه ب
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ــروط به ا کنم،یتو را قبول م کیفرمودند تبر  ــمال در ارد یکه در نواح یدعا کن نکهیمش ــتیغرب و ش  یو حت بهش
 )18/1/1355» (خرداد هم بارش ادامه داشته باشد.

شب ع رانیباران که در ا نکهیا گرید« س دیعقب افتاده بود، از  شد. البته گرم ست رفت ول هايریشروع   ریسا یاز د
ضع بارندگ)«8/2/1356» (.کردداینقاط نجات پ شاه از و صول در ب یشاهن سوال فرمودند. عرض کردم،  رجندیو مح

در  میاند و دها مقاومت کردهکوهســتان یول ختهباران قطع شــده بود، دشــت ســو نیبهمن تا اول فرورد مهیون از نچ
صبح «شاه هم سرحال بود:  د،یباریکه باران م يروز» بهار خوب شده و آب هم فراوان است. یآنجا به علت بارندگ

ــرف ــدم. کارها ابیش ــبیرا عرض کردم. چون از د يجار يش ــاه خ بارد،یدر تهران باران م ش ــاهنش  یلیالحمداهللا ش
شرف) «29/2/1356» (سرحال بودند. سه چهار روز است در  ابیصبح  سرحال بودند، چون  شاهنشاه به حمداهللا  شدم. 
باران م متریلیم 7-8تهران هر روز  با  ناو ند، هباردیمت ـــنگ نیبه ا يخرداد چی. فرمود ـــرد یقش ته يو س ـــ »  .میانداش

 يشــده و هوا به قدر یبارندگ اندر تهران هر روز توف«: ســدینویم 56خرداد  6روز  ادداشــتی) علم در 31/2/1356(
ست که در تمام اتاق شته یکیالکتر يها بخارسرد ا ساله آنچنان جد» .میاگذا شاه و وز يم دربارش به  ریبود که کار 

س يهاینیبشیپ شنا شدیم یهوا شاه هم از د«: ک . عرض کردم، پس به تهران و باردیباران م بشیفرمودند در کرمان
ممکن  یآمده که باران کل رانیبه ا هیجبهه سـرد از روسـ کی یول رسـد،یآن نم فرمودند. رسـدیهم م ينقاط مرکز

بدهد. ـــرف«خرداد:  11و روز » اســـت  بار متریلیم 6هم  رجندیمن، فرمودند در ب یابیبه محض ش اســـت.  دهیباران 
ــا پهلو» ــبه م دهیبار يهاباران يمتریلیم یحت يمحمدرض ــده را محاس  ریزادگاه وز رجند،یاز آنجاها ب یکیو  کردیش

س ینواح یدربارش بود. در برخ شدیم لیکار به  شاط «: ک شاه را با ن شاهن شبختانه  ست،  یجا بارندگ. همهافتمیخو ا
س یحت ستان را  صد خانه لیتاک ستان که غالم موقع ر برده و چهار شهر تاک ست. عرض کردم،  شده ا ستیخراب   ا

راه  لیاطراف، س يهااز همان تپه دیشد اریممکن است باران بس مودندنبودند. فر ریگلیکه س شناسمیامالکم خوب م
شد. سه زدن:  رودیعلم به اروپا م 1356 ریت 29روز » انداخته با شغول پر روحا  یول افتی بهبودیکم یاجحال مز«و م

سال سل و ناراحت و نگران بودم. ک س تک شوریاز جهت کار عموم ،یو نگران ستانیاز جهت کار  که  میگوب دی. باک
ـــ افتمیم ییروزها ادیبه  زنم،یغوطه م ترانهیهر وقت در آب مد ـــتانیکه فرماندار کل س ـــتان بودم، در  س و بلوچس

. کردمیبود، شــنا م يمترمکعب جارهزار یکه با آب رمندیعصــرها در ه ســتان،یو خرداد ســ بهشــتیگرم ارد يروزها
سوس که د سوس و هزار اف شاءاهللا من مرده پس از ده گریاف سال که ان ستر  نی. ادیمنظره را نخواهم د نیام، اپانزده  ب



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     387

 
 
 
 

 نیبه دست چن رانیاچرخ گردون تفو، که کشور  يآواره خواهند شد. . . . تفو بر تو ا تیهزار جمع صدیخشک و س
  »افتاده است.  يدیعناصر پل

 اندبشر بُر زده حقوقیب يرا جزو کشورها ما

ـــط از  انیدر م ندهیو انتظارات فزا رانینفت در ا متیرفتن ق باال ـــو و رو کیطبقه متوس کارتر  یمیکار آمدن ج يس
سو کایدموکرات در آمر شر یدموکراس«شدن مطالبه  يراه گسترش و جد گر،ید ياز  هموار  رانیرا در ا» و حقوق ب
 یو تندمزاج ینشست، ناراحت رانیا کتاتوریاما د گراعهشعارها و مطالبات که به دهان پادشاه توس نیکردند. طعم تلخ ا

 نیحال ا نیبود و با ا یچکاناو آشــکار بود و قابل کتمان نبود. شــاه به دنبال اصــالح امور از باال و به صــورت قطره
مقاله  ندربار، اسداهللا علم مت ریوز یبار وقت کینداشت و حالل مشکل نبود. همچنان که  يادهیفا کارهمهیاصالحات ن

شاه با عصبان دهیشاه رسان تیبه رو رانیدر ا یرا در باب مطالبه دموکراس مزیتا هینشر  یو آزردگ تیبود، محمدرضا 
شرکت دادن عموم در کارها«گفته بود:  س نیتررگبز ،يدیتول يما که با  صاد یدموکرا سیس جهیو بالنت ياقت را  یا

 یدموکراس هایهرچه هم خوب باشد، به رغم غرب«شده بود که  مواجههپاسخ علم  نیو در ادامه با ا» .میآوریفراهم م
 )25/3/1356، 6علم، ج  يهاادداشتی(» .شناسندینم یما را دموکراس ی. آنها دموکراسستین

منتشــر کند و جالب آنکه  رانیحقوق بشــر در ا تیاز وضــع یســرخ گزارشــ بیبود که صــلآن قرار بر 56ماه  خرداد
ضا پهلو شب ،يمحمدر خوب خواهد بود...  دیگویساواك م«: گفتیدربار خود م ریگزارش به وز نیبه متن ا نیخو

ــف سیخارجه انگل ریوز ــت گرچه گز دهیما را در لندن د ریهم س ــل ارشو گفته اس ــرخ راجع به ا بیص خوب  انریس
 ینیبو فقدان واقعشاه  هیپایب ي) و البته علم از خشنود14/3/56(همان، » است. افتهی یبهبود کل رانیچهره ا یول ستین

صل یبعد وقت ي. همچنان که چنددوبمتعجب  او به هر «گفت:  نیدر پاسخ چن ،دیسرخ را شن بیاز شاه شرح گزارش 
نبوده اســت. خدا  مأخذیچندان ب هايفرار يهاکه حرف دهدیاســت. نشــان م يبد اریگزارش بســ غالم،حال به نظر 

ـــت. ا نیکند ا  يکارها نیکه ا فیچقدر ح ی. ولماندیمحرمانه نم چیزيروزها  نیاخبار درز نکند، خطرناك اس
 )5/4/56(همان، » .میرا قبال خودمان انجام نداد يحقوق بشر
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بود:  نیچن دیرسیشاه که خوشحال از آن به نظر م تیبه روا رانیحقوق بشر در ا تیسرخ از وضع بیگزارش صل اما
سه هزار نفر زندان« سیس یاز  شکنجه دارند و ا ،یا صد نفر آثار  ص ونیسیبا گزارش کم نینه صو که خودم هم  یمخ

ستاده بودم، تطب ست قکه ما از چند ماه قبل ح نیاز ا یکرده. ول قیفر شده و تع يبرا نافیا  نییآنها در محاکمات قائل 
شته اریرا به اخت لیوک شکنجه اثر گریو د میاخود آنها گذا سه ستین ياز   لیدرس خواندن و مالقات با فام التیو ت
ــده يبرا ــوقت م،یاآنها قائل ش ــد باز هم پکرده یاظهار خوش ــع را بب ندیایما ب شیاند و قرار ش ــاه اندك  »..نندیو وض ش

شا ض یشیگ شردر او شرا ياع حقوق ب سیس طیو  شور را به مفهوم دموکرات یا شور م کیک ستیشدن ک و حال  دان
ما را جزو «: گفتیدر گوش شاه م تیوضع نیا هیدربار در توج رینبود و وز نیچن هاییکایآنکه در نگاه کارتر و آمر

احمق فرو رفته  يهاییکایدر ســـر آمر ن،یا میهو چه نخوا میاند و چه بخواهر زدهو حقوق بشـــر بُ دیقیب يکشـــورها
 )2/3/56(همان، » است.

سف یخواهیو آزاد یشاه آنچنان مفتون آزادگ  شر را که پ«: گفتیم سیانگل ریخود بود که به  ساله حقوق ب  راهنیم
شده،  یارزان رانیبه مردم ا ریکه در چند سال اخ یهمه حقوق انسان نیحرف مفت است. ا رانیا ياند، براعثمان کرده
 يصرفا ابزار» حقوق بشر«گمان بود که  نیشاه بر ا درضامحم» سابقه ندارد. ایدن يجا چیو در ه ستین یمطلب شوخ

را حل خواهد کرد. آنها مشکل ، هیو توج يظاهرساز بیترتنیاست و بد رانیفشار بر ا يبرا یغرب يکشورها ياز سو
شور هم، طبقه متو نیاو بر ا س يسط به منتقد جدگمان نبود که در داخل ک ستیاو و  صاد يهاا س ياقت سیو   اشیا

شاه هشدار داد و از نارضا یخصوص يداریمنوچهر اقبال در د یبار وقت کی. جالب آنکه انددهش لیتبد مردم  یتیبه 
 د،یبود رشیوزآن کشور که شما نخست گریکشور، د نیا«: دیشن ياز محمدرضا پهلو یپاسخ نیاعالم خطر کرد، چن

ـــتین ـــاه ».س جهان و دروازه تمدن در جهان  ندهیآ يهارا از قدرت رانیکه ا ی(همان، مقدمه کتاب)؛ و البته پادش
ـــرورت ایبداند آ روشیپ ـــاس خواهد کرد؟ یحکومت يهادر روش رییتغ يبرا یض ـــد انیمجرخود احس دنبال به فاس

 هستند. يخرابکار

از  يبه طرفدار طرفهکیکه  یحیها خواهد شــد. مثل همان لواامروز شــاهنشــاه به نظرم باعث رکود ســاختمان فرمان«
ستاجر صالح م نیم شد و حاال مجلس دارد ا شته به مجلس داده  سال گذ ام ... مکرر عرض کردهکندیدر چهار، پنج 

ــ دیبا یونیاوامر مطاع مبارك هما ــن اتیه کی لهیقبل از صــدور به وس ــناش آن معلوم شــود  جیگردد و نتا یاس بررس
  ...؟یدولت در دولت درست کن یخواهیم ند،یفرمایم
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 یعلم از درون دســتگاه پادشــاه تیروا نی) ا9/4/1356(خاطرات علم، » اســت. یخود باق يهم به جا یبرقیمســئله ب
سیغنظرات پردهیشرح ب يپهلو و  داندیخود نم حسابیب يهااست که البته خود را مسئول فرمان یشاه یرکارشنا

شـــاه مســـئول و  ،یکه مطابق قانون اســـاســـ دیگویم زین رســـدیاو م يشـــنهادهایپ ییکه بحث تبعات اجرا یآنگاه
 نده،یبه انتظارات فزا یتوجهیو ب ينادرست اقتصاد يهااستیکه س ی. در حالستیکشور ن ییمسائل اجرا يپاسخگو
شده بود، محمدرضا پهلو یداخل يهانبحرا یبرخ عامه دامن زده و یتیبه نارضا  لیچاره کار را در تشک يرا موجب 

 .دید »یشاهنشاه ونیسیکم« کی

شاه در گفت یونیسیکم  را  ياشاه فرمودند برنامه«: کندیم تیو روا فیآن را توص نیوگو با علم چنکه محمدرضا 
شود، مکه امر داده شاه ونیسی. فرمودند، آن کمریعرض کردم، خ ؟یدانیام اجرا  همه مطالب را  ونیزیدر تلو یشاهن

خواهد  هیمربوطه تنب ریکننده نبود، وزنظر مردم قانع زو اگر جواب ا دیدولت را خواهد شــن يهاخواهد گفت، جواب
عامل به دستورات او باشند؛  نه،یکاب يکه در تمام امور حرف آخر را خودش زده باشد و وزرا خواستیشاه م» شد.
 و ییفرار از پاسخگو يبرا یراه قتیگشوده شد و مواجهه شاه با دولت در حق نهیکاب میبود که راه ترم بیترتنیو بد

 جهیدولت بود و به نت یاز وزرا و اهال ياریانداختن بار مطالبات و اعتراضات برگردن دولت بود. شاه معتقد به فساد بس
و از  دانستیم یو اجنب گانهیب يهادست یکارشکن دخالت و جهینت سوکیخود را از  ياقتصاد يراهکارها دنینرس
که به  یمختصر طناب ت،یاشخاص کم ظرف«: گفتیم يمحمدرضا پهلو انیو مجر انیمحصول فساد اطراف گرید يسو

منتقد دربار  نهیزم نیدر ا یاو حت» .شوندیبه آسمان بجهند، غافل از آنکه خودشان خفه م خواهندیم د،یدستشان بده
 بود. زیخود ن کانیو نزد

 يهااز توطئه یشاه شرح مبسوط«: سدینویو در خاطرات خود م کندیم تیرا علم روا ياعتمادیب نیشرح ا آنچنانکه
ــته و چه حال، ب يدربار آنکه  يمادرم و مادر عبدالرضــا برا کرد،یم فیفرمودند. فرمودند، پدرم تعر انیچه در گذش

سع جاها خاتمه  نیها به هماند کفتار به او بخورانند! من عرض کردم، اگر توطئههداشت یجلب توجه او را بکنند، دائما 
 )12/4/1356همان، »(.میهست گریکدی دنیباز هم خوب است. پناه بر خدا که همه مثل سگ و گربه آماده در رد،یبپذ

ست دخالت آمر يشنهادهایشدن نظرات و پ اعتباریاما در ب شاه سه هاییکایخود، د شعار  دیدیم میرا هم  و طرح 
ـــ« ـــر یدموکراس ـــو»و حقوق بش ـــکن رانیا یدخالت در امور داخل يبرا يارا بهانه هاییکایآمر ياز س در  یو کارش
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که  ییبگو کایآمر ریبه ســف یخواســتیم«به علم گفته بود:  کباری. آنچنان که دیدیکشــور م ياقتصــاد يهاشــرفتیپ
شن یو حت شودینم ادهیجا پدر همه یدموکراس ... مگر ممکن کشندیرا م رانیحسادت وضع ا هیکه در ترک امدهیمن 

شور ست ک س يا سته تق شود،  میبه دو د سته خ کیب سته د الید شکن گریکار کردن و د شته  یکار در قبال آن را دا
 )14/4/56(همان، » .رودیم شیپ يورکش نیباشند؟ مگر چن

شاه ونیسیکم« لیتشک سو »یشاهن و انتقاد  ینظارت بر اعمال دولت البته موجبات نگران يبرا يمحمدرضا پهلو ياز 
 تیروا نیچن دهیا نیدرباره ا را خود دگاهید ریوزدر مقام نخســـت دایرا هم فراهم آورده بود، آنچنان که هو انیدولت

ــاه م«: کندیم ــاهنش ) ي(خود انتقاد کیتیخودمان اتوکر نیب م،یدو حزب ندار اگروانمود کنند که  ایدارند در دن لیش
 )24/3/1356(همان، » قدر نگران نباشند و جوش نزنند. نیام اموجود است و من به وزرا گفته دیشد یلیخ

و  رییو دولت را گرفت و محمدرضـــا شـــاه، راه تغ نهیدامن کاب ،یداخل اســـتیهر حال بحران در اقتصـــاد و ســـ بهاما 
شا ییجاجابه سر خود باز کرده باشد. جالب اما آنجا بود که  ریدر برابر مردم، تقص دیدو قدرت را گشود تا که  را از 

سداهللایبه قول ام شاهنشاه من گله دارند  رانیمردم ا«شد:  يو پاکساز میسمحذوف و مشمول تر زیعلم که خود ن را از 
ـــئول ا او هم،  ياغلب وزرا دارد. یبه او چه معن يگریدادن کار مهم د ،بود، پس دایکارها دولت هو نیکه اگر مس

شد سیرئ ،يدیمج دیخصوص عبدالمجبه شاه هنگام معرف دیسازمان برنامه که مورد حمله  دولت  یشاهنشاه در نطق 
 )7/7/1356(همان، » شده است! يفرح پهلو ادیدفتر بن سیگرفته بود، رئ قرار دیجد

ــاه ــتیم ش ــباط مال توجهیو ب ییاجرا يهازدن در روش برانیبا م خواس ــر ،یبه مراعات انض به کمک  ترعیهر چه س
شد لیتعج نیسازد و ا یخود را عمل ياهایرو ،ینفت يدرآمدها سابقهیب شیافزا  ياقتصاد دیاما جز به بحران و تورم 

حالل مشــکالت باشــد و راه  تواندیم نهیکاب میو ترم یبا فرافکن کردیدر کشــور منجر نشــد. حال آنکه شــاه گمان م
بوشهر  یکه شبکه برق اتم امدهیبه شاه نوشت: شن يابلندپروازانه خود را فراهم کند. علم در نامه يبه آرزوها یابیدست

از سهو  شیب ،ياست که به خرابکار اریمقوله بس نی. هرچه باشد از اشودیدو سال بعد از اتمام کارخانه هم حاضر نم
  و غفلت، شباهت دارد.
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  سمت چپ محمد رضا پهلوي آخرین شاه ایران–سمت راست اسداهللا عَلَم وزیر دربار 

  زانیپادگان لور د یگارد شاهنشاه يواقعه مهم حمله به نهار خور

 ییخطر را حس کرده بود، هشدارها شیها پرا باور نداشت، هر چند از مدت نیا» شاه«اما بند بود.  ییبه مو زیچ همه
هم دستش آمده بود  وریشهر 17بود، پس از واقعه  دهیرا شن دیرسیدوست و دشمن م يکه از چپ و راست و از سو

و  رییبود که با چند تغ دواریهمه هنوز ام نیبا ا رد؛مردم را متوقف ک لیکه محال اســت بشــود با کُشــت و کشــتار، ســ
ــ ازیتبا دادن چند ام س،یو انگل کایبا جلب توجه آمر ،ییجاجابه ــتمدارانیبزرگ به س ــ اس ــیو فعاالن س مخالف،  یاس
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ــاوران و جان ــلطنتش را نگه دارد. مش ــتان را دار«نثارانش حســاب کرده بودند که بتواند س ــما هنوز ارتش ... گارد دیش
شاره کن یو فرماندهان دیرا دار دانیجاو  يفکر ل،یس نیا يبرا شودیم نهای... با اکنندیم تانیبرا يهر کار دیکه اگر ا

ستند...  سیو انگل کایکرد...آمر شاوره هانیتلق نیهم .»هم که ه که از در  يکرده بود؛ وگرنه اخبار دوارشیها، امو م
کاخ  رو از کنا فتدیراه ب کبارهیکه  ستین 1332مرداد سال  28 لی، مثل س57سال  لیس دادینشان م د،یباریم واریو د

م و دستگاه سلطنت بگذرد و تمام ش  ود ...و دَ

 زانیمحرمانه از حادثه پادگان لو گزارش

س یلیحاال حاالها حساب کرد. اگر خ شدیم دانیگارد جاو يرو  لیبار و بند شیپ یو دربار، از مدت استیاز رندان 
ــته و از ا ــاه« و زده بودندبیرون  رانیبس ــا لشیمانده بود، دل» ش از فرماندهان رده  یلیخ يو وفادار دانیگارد جاو دیش

 وریشهر 17باز هم  توانستندیم یمسابقه گذاشته بودند و حت شانينثاراثبات جان يکه در آن روزها برا ي آن بودباال
سازند. البته و حت نندیافریب س هایانقالب انیم یو از کشته، پشته ب کرد که  دایرا پ یکس شدیخروشان مردم هم نم لیو 

 داندیمکسی ن. کردیحساب م یلیخ شانیخواهد خورد که رو ییاز همان جا قاًیرا دق یاسحدس بزند شاه، ضربه اس
، 57آذر  20که ظهر روز  دیچیسرعت پ مردم به انیدر ماما چه وقت و چطور به گوش شاه رساند؟  ،یخبر را چه کس

شورا، در پادگان لو سران گارد جاو يناهارخور زان،یمصادف با روز عا و  زیشده... خبرها ر يراندازیت دانیباشگاه اف
ست و دروغ حت شت و را شدن  یدر شته  س 80از ک  انی. در مدادیخبر م گرید ياشدن عده یدار و زخمو درجه راف

  :شودیم دهیشرح د نیها به جا مانده، گزارش محرمانه ستاد بزرگ ارتشتاران به اکه از آن سال یاسناد و مدارک

ساعت «...   سلح، به ناهارخورنفر درجه کی 20/9/1357مورخ  13در  سرباز م شاه يدار و دو نفر  شاهن  عواق یگارد 
سر جهینمودند که در نت يراندازیت زانیدر لو شاهسه نفر اف شاهن سه نفر  روزینفر هوان کیو  یگارد  مأمور به گارد و 
 ».مجروح شدند... زینفر ن 19دار کشته و درجه

 را بست و فرار کرد شیهاترس جان چمدان از

اش را همه شـــودیکه نم یمانده، آمار و ارقام یماجرا، ناگفته و معماوار باق نیاز مســـائل که درباره ا یلیخالف خ بر
شک و تردباور کرد و درباره سران و درجه نیآثار او جهیوجود دارد، درباره نت دیاش  ستن اف داران حمله و به رگبار ب

شاه فکر م یانینظام لهیآن هم به وس دان،یگارد جاو شکشده خودش و جان تیترب کردیکه  ستند،  وجود  ینثارش ه
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سلطنت را پنبه کرد و هم ام يهارشته نیواقعه، هم آخر نیندارد. ا کرد. از قول  لیتبد يدیملوکانه را به ناام دیشاه و 
شار ریما« صالن اف شر نیآخر» ا سئول ت  يشاه بر جا هیبر روح يبد ریواقعه تأث نیا«اند: نقل کرده يدربار پهلو فاتیم

ــبح که اعل ــت. ص ــرتیگذاش ــدم. باز هم گونه دمیرا د حض ــانیهاواقعاً متأثر ش ــان زردتر گودتر و رنگ چهره ش ش
لب  ریو ز زدندیقدم م شــانیفروغ خود را از دســت داده بود. در دفتر خود مضــطرب و پر شــانیهابود و چشــمشــده
ــت بگفتندیبا خود م یمطالب ــدم که ب رمردیاردالن، پ یقلیدامان دکتر عل ه... ناچار دس ــاه را دلدار دیایدربار ش  يو ش

 یقدر گرفته و عصبآن حضرتیاما نتوانست. اعل اورد؛یشاه را سر حال ب یدهد. او هم آمد و خواست با خنده و شوخ
شرف ضرور ییهایابیبودند که من چند تا از  شب و روزها  که ییهااز آن یلیخ »....نبود، لغو کردم يرا که  درباره آن 

شته لیمطلب و تحل شور از مدت نهیاند، معتقدند اگرچه گزنو شاه از ک شده بود اما او  شنهادیمطرح و پ شیپ یخروج 
  را بست و واقعاً به فکر رفتن افتاد. شیهاحادثه بود که چمدان نیدرست پس از ا
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 زانیدرباره حادثه پادگان لو تهایروا اختالف

سناد و مدارك و م  .شودینمه دیماجرا د نیدرباره ا ياتفاق نظر هم خیمندان به تارشاهدان و عالقه يهاگفته انیدر ا
 يدرست در روز یعنیثابت نکرده است.  یبودند را کس یگروه خاص ای انیوابسته به جر ایحمله آ نیعامالن ا نکهیا

 التیتظاهرات بزرگ روز عاشورا در تهران را به راه انداخته و همه هوش و حواس تشک ،یکه مردم با قول و قرار قبل
شـده و افسـران و  يوارد سـاختمان غذاخور زان،یپنج نفر در پادگان لو ایبود، چهار  هاابانیبه خ میرژ یو نظام یتیامن

را  اشیو حساب رستو نه خبر د کردندصادر ياهیها نه اطالعدستگاه رگی. ارتش و دبندندیداران را به گلوله مدرجه
  .کنندیمنتشر م

  
  سالمت بخش لیگروهبان اسماع
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ــمیغ ياهیفقط اعالم ــو نیبا ا یررس ــمون، از س ــت،یکه معلوم ن يافراد يمض  رانیا »یارتش انقالب«خود را چگونه  س
ــر  نامندیم ــمنتش ــاعت «: دش ــورا در ناهارخوربعد ازظهر روز  1:20س ــران گارد جاو يعاش ــاه دان،یافس ــاهنش و  یش

ـــمياعده دانیداران گارد جاودرجه برادران  گریتا به د رندیگیم رانیراه ملت ا رد يو فداکار يبه جانباز می... تص
ه سوءاستفاده کرد انیارتش یدوستهنیکه از حس م ییهاخدمت و آن رانیکه به ملت و خاك ا اموزندیخود ب یارتش

دار و چهار ســرباز را درجه 41افســر،  27ها برســند... آن انتشــانیخ يبه ســزا ندینمایم یدوســتو آن را مبدل به شــاه
سر هوان کیجز کنندگان بهحمله هی. کلدانکشته شده ریکه دستگ روزیاف و  هیاعالم نیا اتیالبته ادب ».اند...شده، کشته 
ــدگان به کار رفته، داد م یعبارات ــته ش ــتیکنندگان آن از کمون میکه تنظ زندیکه درباره عامالن و کش  گریو د هاس
  خودشان سند بزنند. محمله را به نا نیدارند ا یهستند که سع یچپ يهاگروه
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بزرگ ســـرکوب  اتیکالهدوز اســـت، از نقشـــه عمل دیآن فرزند شـــه ســـندهیکه نو» ســـوخته يهامژه«کتاب  در
ـــط گارد جاو یمردم يهاییمایراهپ ـــت. بق دانیتوس ـــده اس ـــحبت ش ـــفی نکهیبعد از ا«: دیماجرا را بخوان هیص  وس

ســرکوب مردم در روز  اتیزاده تماس گرفت و عمل(کالهدوز) از طرح ســرکوب مردم باخبر شــد، با ســتوان حســن
تماس گرفت و  هیبخش اهل ارومسالمت لی، اسماعزاده هم با گروهبان دومگذاشت. ستوان حسن انیعاشورا را در م

سومسلطنت انیمقابله با نظام اتیعمل ياجرا ياو را برا سه یطلب آماده کرد. بعداً فرد  شد. در جل  ياهم وارد گروه 
 وسفیتاسوعا و عاشورا آماده باشند.  يها خواست که روزها... و از آنکرد حیرا تشر اتیهدف عمل وسفی ،یمخف

 وقت خود را در پادگان بود تا به او مشکوك نشوند... شتریفاصله گرفت و باز گروه 

صاً به پادگان لو اول شخ سوعا  شاه روز تا ستق زانیگفتند   یسرکوب را فرمانده اتیعمل میخواهد آمد تا خودش م
 اتیعمل نیکتاب، طراح ا نیفقط بر اســاس مطالب ا ».بود که نقشــه ترور افســران گارد شــکل گرفت... نجایکند. ا

اســـت. هدف گروه هم نه  دانیدر گارد جاو يو نفوذ یافســـر انقالب کیبوده که در آن دوره » کالهدوز وســـفی«
 اند.سرکوب مردم بوده اتیعمل يداران، که زدن چند فرمانده و افسر ارشد بوده که مجرکشتن همه افسرها و درجه

 زانیمتفاوت از واقعه پادگان لو تیروا

از ماجرا  يگرید تیروا در ارتش بوده  یمقاومت انقالب يهاهسته گذارانهیکه از پا »یمیمحمدرضا رح« پیسرت ریام
بوده است. آن هم  یناگهان یمیاز تصم یو ناش یاحساس یاتی، عمل57آذر  20 اتیعمل دهدیکه نشان م یتیدارد. روا

شرا شا یطیدر  ست به رارق دانیشده که گارد جاو عهیکه همه جا  شاه  یرا به فرمانده یسرکوب بزرگ يزودا خود 
ضــد و  يتا خبرها کندیهم کمک م زانیدر پادگان لو کوپتریهل يادیانجام دهد. نشــســت و برخاســت دائم تعداد ز

: دیرا بخوان »یمیمحمدرضــا رح« پیســرت ریام تیاز کشــتار مردم فضــا را پر کند. روا يشــتریب یرســم ریو غ ضینق
س يراندازیامالن تع ماگرچه اقدا« سیاز لحاظ  ضع یا شاه میرژ هیروح فیو ت س ونیانقالب هیروح تیو تقو یستم  اریب

شرع یمهم و مؤثر بود ول سوب م جرمیبه لحاظ  سدی... به نظر مشودیو گناه مح  ریتحت تأث یدو جوان انقالب نیا ر
بیش از چهار ... در طول زنندیدســت م متهورانهاقدام  نیحرکت بازدارنده به ا کیعنوان بمباران تظاهرات، به عهیشــا

به سراغ بازماندگان آنان نرفته و از  یسازمان و مقام چیه گذرد،یگارد م يافراد در ناهارخور نیاز کشته شدن ا دهه،
از  یهمگ ،گارد يکردند که افراد کشــته شــده در ناهارخور عهیگرفته نشــده اســت... شــا يحال و روزشــان خبر
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ش سپردگان  ست دو نفر نظام هاسر س یانقالب یبودند که به د صفانهیناجوانمردانه و غ ریتعب نی. اانددهیبه هالکت ر  رمن
  ».کندیم ینیها و فرزندان آنان سنگخانواده نهیبر س ،يحادثه ناهارخور گناهیمظلوم و ب انیدر حق نظام

 

  انعکاس خبر پادگان لویزان در روزنامه هاي آنزمان
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 در  قبل از انقالب ینیعمال خم لهیبوس یتیآبادان، جناس کر نمایس 

که همه را  یشــد. اتفاق دهیبه آتش کشــ يارکس آبادان به دســت عده نمای، ســ1357و هشــتم مردادماه ســال  ســتیب
بودند، که  "هاگوزن" لمیف ينفر اعم از زن و مرد و کودك در حال تماشا 700از  شیشب ب 10کرد. ساعت  ریغافلگ

مأموران آتش  يهاکمک رغمیبسته است. عل یخروج يشده است و درها دهیبه آتش کش نمایند سالن سمتوجه شد
 ياریبود که جسد بس يبه حد يواقعه کشته شدند. شدت آتش سوز نینفر در ا 377 رانینفت ا یو شرکت مل ینشان

آتش سوخته که زنده زنده در يبامداد آتش مهار شد و اجساد افراد 2ساعت  تینهانبود. در  ییقابل شناسا انیاز قربان
سئول نیرا عامل ا ينظام پهلو ونیشد. انقالب هآورد رونیبودند ب ستند و م سئول ا ونیانقالب یسلطنت نیفاجعه دان  نیرا م

شان  یسع یدر مقاالت -معاصر ختاری برجسته پژوهشگر – »یمصداق رجیا« رای. اخکردندیکار قلمداد م کرده است ن
در آن دوره از مسئول و عوامل  »يزیتبر يسومو«و  »یهمدان ينور«مانند  يو افراد یانقالب تیدهد که چگونه روحان

  اند. فاجعه بوده نیا یاصل

 

  کشته شدگان سینما رکس آبادان
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 آبادان  رکس نمایدر س يواقعه آتش سوز یچگونگ 

وارد  نمایس داریسرا یبا هماهنگ ياشروع شد. عده 10حدود ساعت  يبود. آتش سوز 9ساعت  نمایسانس س نیآخر
در  انیو تماشــاچ کنندیو فرار م بندندیها را مو در کشــندیزا به آتش مرا با مواد آتش نمایو ســ شــوندیم نمایســ

وجود  يادیرکس ابهامات ز نمایس شدن دهیآتش کش به ی. ابتدا در رابطه با چگونگشوندیآتش گرفتار م يهاشعله
 يهاسستیآن را به مارکس زین يو نظام  پهلو دادندیآن را به ساواك و نظام حاکم نسبت م میداشت، افراد مخالف رژ

سالم سبت م یا سر مکه آن روز ینیخم اهللاتی. آدادین  چیکنم همن گمان نمى«گفت:  نبارهیدرا برد،یها در نجف به 
دستگاه ظالم در کار باشد  تکاریدهد دست جنانشان مى زیاى بزند. قرائن نفاجعه نیبلکه انسانى دست به چن مسلمانى

  »بد منعکس کند. ایکه نهضت اسالمى ملت را در دن

شد، نظام پهلو نمایس یاست چرا وقت شدهدهیپرس یمصداف رجیا از صورت جد يرکس آتش زده   يبرا یاقدام يبه 
 يصورت گرفت؟ چون به هرحال نظام پهلو نهیزم نیدر ا ییهاانجام نداد و اصال چه تالش هیقض نیمجازات عامالن ا

شت که ا صرار دا سوز نیا ست و حت يآتش  سخنگو »ونیهما وشیدار« یکار مخالفانش ا دولت  يکه در آن زمان 
شانگر  شت بزرگ«بود، آن را ن صداف» وح ست. م شدنیغافلگ در ابتدا به» توانا«گو با ودر گفت یدان سئوالن نظام  ر م

که رخ داده بود  يادر برابر فاجعه یمســـئوالن نظام ســـلطنت«: دیگویو م کندیفاجعه اشـــاره م نیدر برابر ا یســـلطنت
ستندیکه م یحال درشدند و  ریغافلگ سط نزد يسوزآتش نیا دان با  یصورت گرفته اما برخورد فعال ینیخم کانیتو

. ستین قتیحق دنیشن يالزم برا یاست که آمادگ یق فاجعه آنقدر بزرگ و باورنکردنگاه عم آن نکردند. متأسفانه
شا یسلطنت میمخالفان رژ غاتیتبل میطرف حجم عظ کیاز  سو یعاتیو  شده بود و از آن يکه آگاهانه از  ها پراکنده 

س یروان يهانهیزم گریطرف د سا شد. عالوه بر آن فاجعه  نیبرخورد با ا يبرا یسلطنت میرژ یموجود مانع اقدامات ا
ـــلطنت ـــش ماه، نظام س ـــقوط کرد. در ا یمیعظ يهاکه با بحران یدر کمتر از ش ـــله چهار دولت  نیروبرو بود س فاص

برخورد با  يها براروبرو بودند و دســت آن یمیبا مشــکالت عظ کیهر  اریو بخت يارازه ،یامامفیآموزگار، شــر
  »فاجعه بسته بود. نیعامالن ا
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 رکس آبادان نمایس يسوزآتش یمتهم اصل یانقالب ونیروحان

سبتاً دق ينظام پهلو ییقضا نیمسئول شده و به جرائم  ریدستگ یموضوع داشتند. متهم اصل نیراجع به ا یقیاطالعات ن
 يبرا ياشــهر باخبر بودند و چنانچه اراده یمذهب يهاانیبا جر يســوزخود اعتراف کرده بود؛ از ارتباط عوامل آتش

ــا يریگیپ ــف حق ییقض ــبود. اما  ریپذامکان قتیبود، کش ــرعت فعل ریس را به  یامکان نیو انفعاالت چن حوادث و س
ساواك ناوردیوجود ن شرا زی.  ساواك با  سیرئ» سپهبد مقدم«و  کردیپرونده مخالفت م يریگیبا پ یبحران طیدر آن 

 يریگیعدم پ نیمده بود، مخالف بود و البته ابدســت آ تیجنا نیدر ا یکه از شــرکت مخالفان مذهب يانتشــار اســناد
ــاواك نبود. دولت  ندهپرو ــت«محدود به س ــر »یمل یآش ــیم زین یامام فیش را از خود نرنجاند و با  تیروحان دیکوش

شر کردن اطالعات بدست آمده مخالفت م سمت روحانکردیمنت اوضاع را  تی. آنها معتقد بودند برگرداندن اتهام به 
را داده باشـــد. دســـتگاه  گناهیها بزدن صـــد آتشدســـتور  تیکه روحان کردندیچرا که مردم باور نم .کندیتر مبد
سلطنت یغاتیتبل سردرگم بود که کوشش چندان ینظام  فاجعه  نیابعاد ا رامونیپ يدر جهت روشنگر یآنقدر گرفتار و 

علوم دولت  ری. او که در آن زمان، وزکندیم دییسخن را تا نیا زین »يهوشنگ نهاوند«. کردیو رفع اتهام از خود نم
سیماجرا و غ نیبود، دولت را متهم به غفلت از ا یماما فیشر سیر ارتباط  ي. به گفته نهاوندکندیجلوه دادن آن م یا

  .کردینم يریگیدر نجف مسجل و معلوم شده بود. اما دولت پ ینیحادثه با خم نیا نیمسئول
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 شد؟ دهیرکس آبادان به آتش کش نمایس چرا

ش نیا ياهیاعالم یدر ط ینیخم اهللاتیرکس آ نمایس يسوزاز اتفاق آتش پس س شاه خواند. اما پر شاهکار   یکار را 
 يبوده است، آنان چه سود يفاجعه کار نظام پهلو نیا میریاست که اگر فرض بگ نیا کندیسر باز م انیم نیکه در ا

کار را انجام داده اســـت  نیا يکه نظام پهلو میاســـتناد کن ینیخم اهللاتیآ يادعا نیبه ا دیبا ایآ بردند؟یکار م نیاز ا
ضت انقالب نکهیا يبرا س ایرا در دن ینه صل يهایژگیاز و یکی نمایبد منعکس کند؟ مخالفت با  بود. در  تیروحان یا

به دســتور  54قم در ســال  ينمایتنها ســ ياعتراف واشــاره کرد که بنا به  دیبا »یالهوت اهللاتیآ« يهابه گفته نهیزم نیا
در ل شد. یتبد »هیشهاب هیمدرسه علم«و به  يداریخر »ینجف یمرعش اهللاتیآ«منفجر شد و سپس توسط  ینیاحمد خم

 رهیو غ هایمشروب فروش ها،نمایزدن سمانند آتش ینیوابستگان خم یاقدامات ارتجاع یدوران انقالب متأسفانه تمام
 ینفع يپهلو میبرمال نشود. رژ کرد،یم يرهبر ینیکه خم یجنبش یارتجاع صهیتا خص شدیبه ساواك نسبت داده م

سدر آتش سنداشت. آتش نمایزدن  سال  هانمایزدن  ساواك را ن یمعضل 1348از  به خود جلب کرده  زیبود که توجه 
سدهه، ده کیکمتر از  یبود. ط شهر يشدند و در تعداد يسوزدچار آتش  نمایها  شدند  دیتهد نمایس رانیها، مداز 
س شد. الاقل بخش دهیبه آتش کش شانیهانمایکه  مدت  نیا یداشت. ط یمذهب زهیانگ هايسوزآتش نیاز ا یخواهد 

  آتش نگرفت. یمرکز مذهب ایمسجد  چیه

 ينماگریکرد. ســلحشــور که خود را ســ دییتا زین» فرج اهللا ســلحشــور«با رجوع به اعترافات امثال  توانیادعا را م نیا
 زدهیآتش م نمایبوده اســت که  ســ یکســانتراف کرد که در قبل از انقالب ازاع 1391در ســال  نامد،یم یاللهحزب

ــ تیماه یقبل از انقالب اســالم«اســت:  ــ یمذهب يهابود و خانواده وشــنمردم ر يبرا نمایس  چیه ونیزیو تلو نمایبا س
شتند و م يکار ستیم یا به خوبندا س میدان سان گانهیکانال ورود فرهنگ ب نمایکه  ست... من جز ک شور ما بودم  یبه ک

س سفانه بعد از انقالب برا نمایکه قبل از انقالب  س يآتش زدم و متأ شد و هنوز هم ا هانمایهمان  ها آن زموزه درست 
 ».شودیم تیحما
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 شدتنها سینماي قم به دستور احمد خمینی آتش زده
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شته صوال اگر هم قرار بود ا ،نیاز ا گذ سوز نیا شد، منطق يکار نظام پهلو يآتش  شت ا یبا کار نبود. چون  نیدر پ
 یور شدن خشم عمومبه شعله یاقدام نیچن 1357ملتهب تابستان  يدر فضا دانستیم يکه نظام پهلو ستین يدیترد

ساب چن شودیمنجر م سخت زین دیو مراجع تقل تیبه روحان یتیجنا نیو انت ضمن ا ریپذامکان یبه  ست.  آبادان  نکهیا
ـــهر نیترو آرام نیتریرمذهبیاز غ یکی ـــگاهیمذکور بود و به خاطر وجود پاال خیها در تارش ـــرکت نفت از  ش و ش

سیت ز سا ضات مردم يبرخوردار بود. اگر قرار بود برا يادیح شهربان ،یسرکوب اعترا ست به چن یساواك و   نید
 نیدر آن وجود داشته باشد. برعکس ا یاعتراض يهاکه حرکت دادندیصورت م يرا در شهر ارک نیبزنند ا یاقدام

ــبودند که از ینیاهللا خم تیهواداران آ ــت م نمایآتش زدن س ــد خود دس ــود بردند و به مقاص . چون افتندییرکس س
 داشت. »ینهضت اسالم«و  »یانقالب اسالم«قرابت را با  نیآبادان کمتر

که  کندیم دییتا زین -شــد یاول ماجرا معرف فیکه به عنوان متهم رد یکســ - »زادهیتکبعل نیحســ«را اعترافات   نیا
شاره م »یرتیغیب«در اعترافات خود به  شده بود خون آنان به  نیکه ا دیگویو م کندیجوانان آبادان ا ساله موجب  م

 يرو برا نی. از اخوردیبه چشم نم هایاز آبادان یحرکت چیه بودند اما هبه پا خاست رانی. چون همه جوانان ادیجوش آ
او  قایعم گریمساله د نیا زادهیو به گفته تکبعل فرستادندیم يزنانه و روسر بندنهیس یجوانان آبادان ياز قم برا ریتحق

 نیکنند، دســت به ا یجو انقالب کیبه  لیآرام شــهر را تبدجو نکهیا يگرفتند برا میرا به خشــم آورده بود و تصــم
  بزنند. تیجنا
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 بودند؟ یرکس چه کسان نمایواقعه س یعامالن اصل

 يسوزآتش انیجردر  دست داشتنبه  »زادهیتکبعل نیحس« نام به يفرد ها،ییبازجو انیکه گفته شد در جر همانطور
ـــتگ ـــخن گفت که آن »اوشیک«به نام  ياو از فرد ،يو يریاعتراف کرد و پس از دس اقدام  نیبه ا کیها را تحرس

ست. آن کردهیم ش تایها نهاا شه به آتش ک گمراه کردن مأموران،  يبرا رندیگیم میصمو ت زندیریرا م نمایس دنینق
 توانندیبه خاطر شدت آتش نم شوندیداخل م یاما وقت ند،یایب رونیشوند و بعد ب نمایداخل س دنیبعد از به آتش کش

س زادهیتکبعل نیفرار کنند و تنها حس شانهمه  ریدستگ گریزاده و د ی. اعترافات تکبعلشودیم نمایموفق به خروج از 
با  اوشیاز نجف آمده بود. ک نمایس دنیشده نشان از آن داشت که دستور به آتش کش يآورو اطالعات جمع اهشده

سازش با روحان نکهیا يو نجف در ارتباط بود و نظام برا ونیروحان ستیبود نم تیدر آن موقع در حال  مردم از  خوا
شوند، بنابرا قتیحق ست. بعد از  يزسوبود که آتش نیجامعه ا تیدر ذهن نیمطلع  صورت گرفته ا ساواك  سط  تو

ــد و نها زادهیانقالب تکبعل ــات مردم آبادان رو به رو ش ــد اما با اعتراض ــاوت یدر دادگاه تایاز زندان آزاد ش  به قض
و ساواك به اعدام محکوم  ياز کارکنان شهردار يو تعداد زادهیتکبعل ،»يزیتبر يموسو نیدحسیحجت االسالم س«

  وقت محاکمه نشدند. چیکرده بود ه یها را معرفآن زادهیاتفاق که تکبعل نیا یاصل انیشدند. اما بان

و  تیبه خاطر شــخصــ ینیگرچه خم يگفته و. به داندیم یانقالب تیفاجعه را روحان نیا یعامل اصــل یمصــداق رجیا
 یعل خیشــ«واقعه بودند. چنانچه  انیدر جر يو کانیاما نزد کرد،یامور مداخله نم اتیکه داشــت در جزئ يکاراکتر

 دیرســ زین »تیمرجع«که به مقام  يزیتبر يموســو مســرپدر ه »یهمدان ينور اهللاتیآ«ها اعتراف کرد که بعد »یتهران
ــانده بود که ا ــوزآتش نیهمان موقع به اطالع او رس ــمن اآنکار يس ــت. ض روابط  زین ینیاحمد خم نکهیها بوده اس

گرفت اما به خاطر منافع امر قرار انیدر جر ینیکه خم ســتین يدیداشــت. به هرحال، ترد يزیتبر يبا موســو یکینزد
که  کندیمتهم م ییدستگاه قضا سیبه عنوان رئ  زیرا ن یبهشت اهللاتیآ ،ی، سکوت کرد.  مصداق»شرع انور«و » اسالم«

 داشت. گناهانیدر انحراف پرونده و اعدام ب ینقش اساس
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 يزیتبر يمصوب خودشان، موسو یپاگذاشتن قانون اساس ریبا اعمال نفوذ و ز یقدوس«: دیگویم شتریب حیدر توض او
منحرف کند و  یاصل ریبه آبادان فرستاد تا پرونده را از مس زیاز تبر یپرونده بود به عنوان قاض نیا یرا که متهم اصل

انقالب  يروزیفاجعه که پس از پ نیا شده ریتنها عامل دستگ زادهیرا بپوشاند.  تکبعل تیجنا نیدر ا تینقش روحان
آبادان  هیمؤسس حوزه علم "یمحمدکاظم دهدشت دیس"و امام جمعه و  ینیخم ندهی، نما"یجم نیغالمحس"به فرمان 

 یتو حکوم یبه مشاغل مهم دولت یکه همگ تیجنا نیاز زندان آزاد شده بود، در دادگاه به نقش آمران و مباشران ا
  »بودند، اعتراف کرده بود. دهیرس

  
  سوزي سینما رکس آبادانسوختن چند صد نفر در آتش
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 رکس آبادان  نمایس تیاز جنا گرید یتیوار

سال  28شب  شنبه سینما 1357مرداد ماه  شاگران آن در آتش  یآبادان آتش گرفت و جز تن» رکس«،  چند، همه تما
ساعت پس از آن، اعالمیه ا  يسوختند و بدین گونه، دردناك ترین رویداد دوران انقالب ایران رقم خورد. تنها چند 

 .کردیم یمعرف يسوزو ساواك را عامل آتش  یدر سطح شهر آبادان پخش شد که شهربان

رکس آبادان را شاه به آتش «این شعار در سراسر ایران سرداده شد که  يآن دوران، به زود یملتهب انقالب يفضا در
ــید. ــرتیپ رزم يفردا »کش ــهربان ،یآن روز، س ــد و علت حادثه را  یرییس ش ــر ش ــفحه تلویزیون حاض آبادان، بر ص

شیر بیات، معاون انتظام »يخرابکار« سرهنگ ارد شهربان یاعالم کرد.  سرعت  یوقت  شب خود را به  آبادان، که آن 
شرح م سانده بود، واقعه را این گونه  ضان بود و من « دهد:  یبه محل حادثه ر شب ماه رم شت یا نه  ساعت حدود ه

ساعت  سرگرد خنیفر که اهل آبادان بود، به منزل رفتیم. حدود  شب، تلفن منزل  10روزه بودم و با فرمانده قرارگاه، 
سر ن ست، من زنگ زد و اف ست و اگر فرمانده قرارگاه آن جا سینما رکس آتش گرفته ا گهبان قرارگاه اطالع داد که 
 »فورا خود را برساند.

فرمانده قرارگاه بالفاصــله حرکت کرد و رفت. حدود پنج یا شــش دقیقه بعد، افســر نگهبان دوباره « اضــافه کرد: يو
در سینما هستند. من  يار شدید است و جمعیت زیادبسی يتماس گرفت و گفت خود شما هم بیایید، زیرا آتش سوز

.»  اندشدهدر محل حاضر یتمام پرسنل شهربان یقهدق 20یا  10به محل رسیدم و دیدم که بسیار شلوغ است و در عرض 
سینما در طبقه دوم قرار داشت و دسترس« بیات افزود:  يآقا سفانه  سیار مشکل بود. در این جریان،  یمتا به طبقه باال ب
نفر،  20تا  15که حدود  یبودند، در صورتدر سینما را بسته گفتندیکه وجود داشت این است که م یرگترین ابهامبز

ـــینما بیرون آمدند و ما از اینها بازجوی ياز ابتدا از همان درها ـــده بودند، به  يکردیم و عده ا یس را که مجروح ش
 يتوانستند به راهروها یبه گفته او، حدود نیم ساعت تا سه ربع طول کشید تا ماموران آتش نشان» بیمارستان فرستادیم.

 »آتش گسترده بود. يهابروند، زیرا شعله النبه داخل س توانستندینم یرخنه کنند، ول یداخل
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یک افسر ما به نام سرگرد نیکوبذل با چند تن از پاسبان ها به بالکن سینما « ود:آبادان افز یوقت شهربان یانتظام معاون
شان ستند به کمک ماموران آتش ن سوراخ کردند و توان سینما را  را  یآب پاش يلوله ها ،یرفتند و از آنجا دور تا دور 

 »و آتش را خاموش کنند. نداز طریق آن سوراخ ها به داخل سینما نفوذ ده

من گمان « که هنوز در آن زمان در نجف بود، نوشت:  ،یادماه برابر با هفدهم ماه رمضان، آیت اهللا خمینمرد 31 روز
دست جنایتکار دستگاه  دهدیبزند. قراین نیز نشان م يادست به چنین فاجعه یبلکه هیچ انسان ،یهیچ مسلمان کنمینم

 »بد منعکس کند. املت را در دنی یظالم در کار باشد که نهضت اسالم

که رژیم شاه خواسته است با آتش زدن سینما رکس،  کردندیآن روزها استدالل م یطرفدار آیت اهللا خمین انقالبیون
سخنران یآیت اهللا خمین اشارهالبته  را بدنام کنند. یآنان و انقالب اسالم سینما  یبه  شاه بود که دو روز پیش از حادثه 

ــما ا« رکس گفته بود: ــت بزرگ بدهند.  کنمیو فکر م دهیمیمید و وعده تمدن بزرگ مما به ش دیگران وعده وحش
 »اش با ملت ایران است.باز، مقایسه

 نمایاز عامالن حادثه س یسرنخ

که رژیم شاه خواسته است با آتش زدن سینما رکس،  کردندیآن روزها استدالل م یطرفدار آیت اهللا خمین انقالبیون
 را بدنام کنند. یآنان و انقالب اسالم

ــتگاه ها آیا ــرنخ های یو امنیت یانتظام يدس ــواهد و س ــت یافتند؟ يبرا یحکومت وقت به ش  یافتن عامالن حادثه دس
سرقت های« اردشیر بیات، در پاسخ به این پرسش گفت: سرهنگ سه ماه بعد از این جریان،  در آبادان  ياشبانه یدو 

شده بود  شهرباناتفاق افتاد و این امر مزید علت  سرقت یکه بگویند  ست دارددر  گر نه در زمان حکومت و  ها هم د
« افزود:  يو »دستگیر شدند. یتوسط ماموران شهربان قتخوشبختانه باند سر یسرقت کند، ول تواندینم یکس ینظام

گفت  ،یآگاه سییجانشین ر ،یخود سروان رسای يبه بازجو یآن در بازجوی ياز اعضا یباند، یک يبعد از دستگیر
 ».دهمیسینما رکس آبادان به شما م ياز جریان آتش سوز یاگر به من کمک کنید، من سر نخ

از دوســتان که  یبا چند نفر دیگر در قهوه خانه نشــســته بودیم، یک ياین شــخص گفت که روز«بیات،  يگفته آقا به
 ی. جواندادیسینما رکس را فحش م يدر سینما رکس کشته شده بود، داشت عاملین آتش سوز یبرادرش به نام زاغ
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سینما دست داشته است.  يفحش ندهید، زیرا برادر شما خودش در آتش سوز خودیکه در کنار ما نشسته بود گفت ب
 »جواب داد چون من هم با آنها بودم. ؟یدانیپرسیدیم شما از کجا م

گیر شده مطرح کرد و آن جوان را به بود که سارق دست یاین سرنخ« بیات در ادامه توضیحات خود گفت:  سرهنگ
دایره ریخت و آنچه را باید  ياو دســتگیر شــد، جریان ســینما رکس را رو یکرد. وقت یزاده معرف ینام حســین تکبعل

  »را گفت. گفت،یم

سیدگ يهابعد از انقالب با اعتراض خانواده سینما رکس آبادان به عدم ر شدگان در  شته  سوز یک  يبه پرونده آتش 
 یزاده همراه چند تن از کارکنان شهربان یتشکیل شد و حسین تکبل  يانما و تحصن آنان، باالخره دادگاه ویژهسی نیا

 و ساواك محکوم به اعدام شدند.

و  شـــدندیجمع م یآبادان در منزل يهااز جوان يزاده، داســـتان از این قرار بوده که عده ا یبه گفته حســـین تکبعل« 
. کیاوش به کردیو برایشان تبلیغ م دادیآبادان بود، به آنها درس م يهاکیاوش که دبیر دبیرستان يبه نام آقا یشخص

 یاند جوانان آبادان مرد نیستند و هیچ اقداماند و گفتهفرستاده رستو ک يروسر يآنها گفته بود، جوانان بوشهر تعداد
 »بکنند. يکار ندگیریو تصمیم م خورَدیآبادان بر م يها. به جوانکنندینم

. بدنه این ســینما تماما از ختندیها باال رفتند و داخل ســینما تینر رآنها به ســینما رکس و از پله« اســاس این گزارش،  بر
ــتیک بود که زود آتش گرفت و گازها بیات،  يبه گفته آقا» از آن متصــاعد شــد. یخفه کننده و ســم يمواد آکوس

سین تکبعل ست که زاده در اعترافاتش گفت یح شهربان ینماس یوقت«ه ا ساختمان با  سینما یک   یرا آتش زدیم، چون 
ــت، اگر از درها ــله داش ــتگیر م آمدیمیبیرون م یمعمول يفاص ــالن  کردند،یما را دس پس فکر کردیم ابتدا داخل س
که سینما  يآتش شدید شد و من توانستم بیرون بیایم و سه نفر دیگر میوارد سالن شد یبرویم و بعد بیاییم بیرون. وقت

 »آتش زدند، در آتش سوختند. را
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 رکس نمایدر برابر حادثه س یامام فیسکوت دولت شر لیدل

اما  یافت،یجز متهم کردن دستگاه حکومت وقت گوش شنوا نم یآن روزها، اگر چه صدای یملتهب انقالب يفضا در
 عامالن حادثه از خود نشان نداد؟ یمعرف يبرا یلت با در اختیار داشتن رادیو و تلویزیون هیچ تالشچرا دستگاه دو

ضا نور یعل شریف امام ،يزاده، روزنامه نگار ير ست، در  یکه در آن روزها با وزیر اطالعات دولت  شته ا دیدار دا
ـــ ـــیح داد: یگفت و گو با رادیو فردا، نظر بخش  يزنده یاد دکتر عامر« از حاکمیت را در این رابطه این گونه توض

ــ هها دعوت کرد و من باز ســردبیران و دبیران روزنامه ،یتهران ــیاس روزنامه اطالعات در این نشــســت  یعنوان دبیر س
شتم. مرحوم دکتر عامر ضور دا سینما رکس گفت: م ،یتهران يح سئله جنایت آتش زدن  شاره به م ا در برابر ضمن ا

دارم. همه ســراپا گوش  ییک معضــل قرار گرفته ایم و من از شــما به عنوان روزنامه نگاران با تجربه و مســئول ســؤال
 »را لو داده است. يکه دستگیر شده، افراد دیگر یکرد شخص اشارهشدند و او 

از این است  یر رسیده، حاکنخست وزی يبه آقا یکه از طریق سازمان اطالعات کشور(ساواك) و شهربان یاطالعات«
 »که دستورالعمل آتش زدن سینما رکس از نجف آمده است.

 يو بعدها این اسم برا کنمیبه زبان آورد و من فراموش نم یتهران يکه زنده یاد عامر یاسم« زاده افزود:  ينور يآقا
کیاوش با فرد دســتگیر  يه آقاتاکید کرد ک يکیاوش بود که بعدا نماینده مجلس شــد. دکتر عامر يما مهم شــد، آقا

مرحوم « او ادامه داد: » روحانیون در ارتباط بوده اســـت. از يشـــده در ارتباط بوده و همچنین در نجف نیز با شـــمار
را در این رابطه بیان کنید، به ضرر شما خواهد شد، زیرا مردم  يصالحیار و یک نفر از آیندگان گفت، امروز هر چیز

 »گناه را بدهد. یباور کنند که روحانیت دستور آتش زدن مردم ب توانندیدم م. مگر مرکنندیباور نم

نیز این نظر را تایید کرد و گفت که در هیئت دولت به همراه چند تن دیگر،  یتهران يعامر«زاده،  ينور يگفته آقا به
تلویزیون آورد، اعترافات او را پخش کرد،  يباید این فرد را جلو گفتندیبوده اند که م یآقایان نظام یمخالف بعضــ

سناد را ارائه داد و افراد نخست وزیر نیز عنوان کردند این  يبوده اند دستگیر کرد. ظاهرا آقا رتباطرا که با او در ا يا
 »د.نکه عالقمند بود در سطح کشور به اجرا درآور داندیم یمل یمسئله را در جهت لطمه زدن به طرح آشت
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سینما همین زم در شید آموزگار، که تنها چند روز پس از رویداد  ینه، داریوش همایون، وزیر اطالعات در دولت جم
ســپرد، بر این باور اســت که حاکمیت به این دلیل  یشــریف امام یمل یخود را به دولت آشــت يرکس، دولت او جا

شت زیرا هنوز امیدوار بود بتواند با بخش ها سکوت گذا ضوع را م سازش و توافقاز روحا ییمو ست یابد. ینیت به   د
تمام کوشــش خود را در جهت مســکوت ماندن موضــوع به انجام  یحکومت ایران در دوره شــریف امام« گفت: يو

 »رساند تا حقایق به اطالع مردم نرسد.

وجب اســـتدالل این بود که ما با آیات عظام در حال مذاکره هســـتیم و انتشـــار این خبرها م«  ون،یهما يگفته آقا به
سئله را وزیر اطالعات و جهانگرد شد. این م شریف امام يرنجش آنها خواهد  ست او  گفتیم یکابینه  که پرونده د

که هر چه ما بگوییم،  کردیســـاواك هم اســـتدالل م سییبودند. ر یبود و کامال معلوم بود عامالن حادثه چه کســـان
  »کار ساواك است. گویندیو م کنندیفایده ندارد و مردم باور نم

سال  يپس از پیروز زاده، متهم ردیف اول حادثه که از زمان حادثه در زندان  ی، حسین تکبعل1357انقالب در بهمن 
 یکار ساواك است. به گواه ياز زندان آزاد شد، چون اعالم شده بود آتش سوز شد،یم يآبادان نگهدار یشهربان

ـــین تکبع يگفته ها ـــئوالن گوناگون رفت تا بگوید که او  رانزاده به قم، ته یلاو در جریان دادگاه، حس و نزد مس
ست و با افراد دیگر یساواک شهروند آبادان ينی ست. یک  سیار  ،یدر ارتباط بوده ا از مردم آبادان را در باره  ينظر ب

ــیدگ ــ« به این پرونده چنین بیان کرد:  یجریان دادگاه و روند رس ــک کرد عا توانیکه نم یتنها کس مل این ماجرا ش
که او اســم برد، هیچ  يافراد یزاده بود که تازه همه در این مورد هم مشــکوك بودند. ول یبوده اســت، خود تکبعل

شدند، چون آنها باید اعدام م شت و مجازات ن ضا شدندیکدام بازدا آبادان این بود. این گونه نبود که  یعموم يو ف
» این آتش ریخته شد. يرو یدستگیر شدند و آب راماج یبعد از دادگاه بگویند خیالمان راحت شد، چون مسببین اصل

 يبه جزا یهستند، ول یاین فاجعه چه کسان یکه مسببین اصل دانستندیاین دادگاه نشان داد و همه م« اضافه کرد: يو
 »رسیدند.که کردند، ن يکار

به پرونده ســینما رکس و تحصــن آنان،  یســوختگان ســینما رکس آبادان به عدم رســیدگ ياعتراض خانواده ها با
زاده را  یدر آبادان تشــکیل شــد و حســین تکبعل يتبریز يبه ریاســت حجت االســالم موســو يباالخره دادگاه ویژه ا

ــهربان ــاواك محکوم به اعدام کردند. ام یهمراه چند تن از کارکنان ش متهمان، هرگز  یدر میان محکومان و حت او س
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 نیبا چن ياپرونده بیترت نیوبد بود با آنان در ارتباط بوده اســت، دیده نشــد. یزاده مدع یکه تکبعل یاز کســان ینام
  در بعد از انقالب، به ظاهر بسته شد . گناهیدر قبل از انقالب ، با کُشتن و اعدام چند ب یبزرگ تیجنا
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 کور  يوترور ها  ینطام اتیصف و عمل يدیگروه توح

را به خاك و  گناهیب يکه قبل از انقالب دســت به چند ترور کور زد و عده ا ونیوابســته به روحان ياز ســازمانها یکی
ســـازمان بعد از انقالب همراه با گروه  نیا بود. يمحمد بروجرد تیصـــف با محور يدیگروه توح ،نددیخون کشـــ

سازمان مجاهدین انقالب  ن،یبدر، گروه امت واحده، گروه فالح، گروه فلق، گروه منصورون، گروه موحد يدیتوح
داشتند و  اریرا در اخت یمهم يدیکل يآن پُست ها يبعد از انقالب اعضا يدادند که در  دولت ها لیرا تشک یاسالم
شاه به تعداد انگشتان دو دست نم يگروههان یاز ا یبعض ياعضا محفل  شترحالتیو ب دندیرسیهفت گانه در زمان 

به  شــتریشــاه را داشــتند که ب  میرژ هیبر مبارزات مســلحانه عل یمبن ییادعاها یگروه مبارز بر انداز،  ول کیداشــتند تا 
 بود. هیجان ناپلئون شب ییتصورات، دا

 گروه توحیدي صف ینظام اتیعمل

ـــفر کارترهمزمان با 1356ماه  يد در ـــد شیتر از پگروه فعالاین  س . انفجار موتورخانه کاخ جوانان و انهدام ندش
 بیو تخر ریتا انیانفجار و اشــتعال کارخانه ک کرد،یم نیاز برق تهران را تأم یمیکه بخش عظ یدکل برق نیبزرگتر

 زریصف همزمان با سفر ژنرال ها يدیگروه توح فر،مظ نیبودند. به گفته حس اتیعمل نیاز جمله ا ها،یفروشمشروب
ستاده و شور ناکام ماند. مهم يو یکرده بود که با خروج ناگهان يزیررا برنامه يطرح ترور و کایآمر ژهیفر  نیتراز ک

مرداد  22در  ن،یآرژانت دانیخوانســـاالر تهران، واقع در م یدر رســـتوران ســـنت يگذارگروه بمب نیا ینظام اتیعمل
ـــئول يدیگروه توح 1357مهرماه  19 روزهمچنین بود.  1357 ـــف مس ـــفهان را ن یانفجار بمب تیص برعهده  زیدر اص

ــت آمر يگرفت. انفجار ــدند. ا ییکایکه هش ــو نیدر آن مجروح ش ــناس به س ــط چند ناش اتوبوس  کی يبمب توس
  شدند. رارگروه صف موفق به ف يحادثه اعضا نیا دراما بود، پرتاب شده بود.  ییکایکارمند آمر 12که حامل  یدولت
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  گروه توحیدي صفشکل گیري چگونگی 

شده از ا ياعضا یخلق و توسط برخ نیسازمان مجاهد يدئولوژیا رییتغ یصف در پ يدیگروه توح  نیمسلمان جدا
ــازمان و افراد ــا يس ــال  یمذهب يهااتیمحافل و ه ياز اعض ــد. محور ا انیبن 1354در س ــته ش افراد محمد  نیگذاش

 ینیبا امام خم دارید يکه قصد داشت برا یمبود. او پس از فرار از خدمت در ارتش، هنگا رزایمشهور به م يبروجرد
 یخدمت راه يفراوان آزاد و برا يهاشــد و پس از شــش ماه زندان و تحمل شــکنجه ریبه عراق برود، در مرز دســتگ

ــال خدمت اجبار يتهران شــد. بروجرد ــ ،يپس از اتمام دو س ــیمبارزات س گروه  کی لیتشــک قیخود را از طر یاس
 تیگروه فجر اسالم که اعتقاد به فعال يبا محسن کنگرلو از اعضا ییپس از آشنا يردآغاز کرد. محمد بروج یکیچر

شک یفرهنگ شت، ت ضا ینظام يشاخه يکرد که دارا يزیرهیرا پا یالتیدا شاخه میت چیه يبود. اع ضا ،ياو   ياز اع
  .شناختندیرا نم گریکدیخبر نداشتند و  گرید يهامیت

 نیبود که در ا یاز جمله کسان یگروه بود. اکبر برات ینظام یالتیدر قسمت تشک يریخود مسئول عضوگ يبروجرد
داشت و پس از  يخلق همکار نیبه گروه با سازمان مجاهد وستنیاز پ شیگروه صف درآمد. او پ تیبه عضو طیشرا

بود، با محمد  کیدئولوژیبه دور از انحرافات ا یگروه سیتاســ یکه در پ یســازمان، در حال کیدئولوژیتحوالت ا
 يریتح یارتش به نام عل انیاز فرار یکیگروه،  ياعضا گریگروه صف درآمد. از د تیآشنا شد و به عضو يبروجرد

 .دادیم يراندازیو ت یآموزش نظام »یموتلفه اسالم«داشت و در آغاز به افراد  یمخف یاز سه سال زندگ شیب يبود. و
را که به  یکســان یآموزش نظام ، پس از آندیگروه درآ این تیبه عضــوباعث شــد   يبا محمد بروجرد او ییآشــنا
  .دادیو آموزش م بردیم نیاطراف ورام يهاابانیها را به ببرعهده گرفت. او هر روز آن آمدند،یگروه در م تیعضو

ها بود که از از جمله آن نیخود کرده بود. محسن آرم التیرا جذب تشک ياریبس زین انیدانشجو انیگروه صف از م
صف معرف قیطر صف دارا یبرادرش که در اصفهان دانشجو بود به گروه  و  یدو هسته بود. هسته اصل يشد. گروه 

سته د يمرکز صفه گریگروه در تهران و ه سته مرکز فراد. اکردیم تیان فعالدر ا ضو ه  ،يشامل محمد بروجرد يع
 يافراد زیبود و در هسته اصفهان ن یصادق نیو حس ياحمد یعباسعل ن،یمحسن آرم زاده،گیب يهاد زاده،گیب دیمج

    داشتند.  تیو... عضو یهاشم يدمهدیس ،يمحمد منتظر ،يچون سلمان صفو
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مســـتعد و کارآمد که  يروهایو جذب ن ییشـــناســـا اگروه توانســـت ب انگذارانیاز بن یکیبه عنوان  يمحمد بروجرد
سازمان مجاهد که يدئولوژیا رییبعد از تغ ات انجام می دادند؛ یاتیو ه یمحفل يهاتیفعال شده بودند  نیاز  خلق، جدا 

شبانه کند. يزیریرا پ یکیچر رومندین التیتشک کی هیپا و  شدیم لیتشک يدر منزل بروجرد يادر آغاز، جلسات 
 1356سال  لیجلسات در اوا نیاز هم یکی. در شدندیم تیبسته به آنجا هدا يهاافراد با چشم ،یتیمسائل امن لیبه دل

صورت گرفت، چون حوزه کار ا یمختلف يهابود که پس از بحث س نیکه درباره نام گروه   المگروه از گروه فجر ا
 يگرفته شـــد برا میقرار داده بود، تصـــم هاهیانیو ب هاهیاعالم عیو توز ریرا تکث اشیجدا بود و فجر اســـالم کار اصـــل

ــک ــود. در ا ینام د،یجد التیتش ــف آمد،  میبه قرآن کر یجمع تفال نیانتخاب ش ــوره مبارکه ص ــد و چون س زده ش
شد. گروه » صف«اساس  نیاسم گروه بر ا نیبنابرا مسلحانه را  جنگ يمبارزه، استراتژ يصف برا يدیتوحگذاشته 

ش یلیو تحل هیو تجز يبند. گروه با جمعندانتخاب کرده بود شت با رد نظر یکه از مبارزات و م  شتاز،یپ هیسازمان دا
 هیخود را عل ینظام اتیعمل ،یکیبا روش جنگ چر نیمســـلح جنبش عمل کند. بنابرا يبه عنوان بازو دیمعتقد بود با

شاه و آمر انیحام صف دو تن از اعضا ،یتوان نظام يارتقا يآغاز کرد. برا هاییکاینظام،   نیحس یعنیخود  يگروه 
  و لبنان فرستاد. هیرا به سور يو محمد بروجرد یصادق

 

  محمد بروجردي
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ارتباط  يصــدر و محمد منتظر یبا امام موســ ن،یدر ســازمان الفتح فلســط یها ضــمن گذراندن دوره آموزش نظامآن
ـــته بودند مقاد یدر حال يپس از چند وبرقرار کردند  گروه وارد  يالفتح برا قیاز طر زیمواد منفجره ن يریکه توانس

شتند. در همان زمان بود که برا رانیکنند، به ا صم هیته يبازگ سلحه گروه، ت شفقت آجودان  میا سپهبد  شد،  گرفته 
ــاه ــوص ش ــالح را مخص برخوردار بود، با  ياالعادهفوق یمنظاکه از توان  يریتح یرا عل تیمامور نید. اکنن، خلع س

 اتیعمل میت یبود. فرماندهخلع ســـالح پاســـگاه مامازن  ،ســـالح هیته يگروه برا يبعد اتیانجام داد. ، عمل تیموفق
سلحهبود. آن يریتح یبرعهده عل شفقت، وارد ا سپهبد  شده از  صادره  ستفاده از کلت م شده و با ها با ا سگاه  خانه پا

ــالح هیکل هیتخل ــالمت به پا يزیها، محل را ترك کردند و بدون خونرس ــت  گاهیو س ــتند. گروه پس از به دس بازگش
و ســاخت نارنجک، پس از  یســاز اقدام کرد و ســرانجام طراحدســت يها، به ســاخت مواد منفجره قوآوردن ســالح

صورت عمل شک ،یظامن يهاییامکانات و توانا شیبه خود گرفت. با افزا یساخت مواد منفجره،  صف  التیت گروه 
ست حدود  کارآمد  يروهاین قیطر نیخود قرار دهد و بد نیسنگ يهانفر را تحت آموزش 500تا  400در تهران توان

  سازد. ایادامه مبارزه مه يرا برا ياو زبده

 

 محمد بروجردي و علی خامنه اي
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  توسط گروه صف انفجار در رستوران خوانساالر

ــتوران خوانســاالر تهران با مواد منفجره منهدم شــد. روزنامه اطالعات فردا 1357مرداد  22در روز   آن روز در  يرس
شت:  يخبر سنت«نو ستوران  ساالر تهران واقع در حوال یدر انفجار ر شته و  کی ن،یآرژانت دانیم یخوان نفر  45تن ک
 کیقطع شد و  ياعده يانفجار دست و پا نیدر اثر ا. استهگزارش شد میشدند که حال پنج تن از آنان وخ یزخم

 ییکایآمر هاینفر در رســـتوران بودند. ده تن از زخم  70خود را از دســـت داد. به هنگام انفجار حدود  یینفر شـــنوا
س سط بمب بو س لهیبودند. انفجار تو شنا ستانیرخ داد که بعداً در ب یفرد نا شت مار که به  ياحمد یعلعباس ».درگذ

ست و  کیواقعه  نیبودند در ا يگزاربمب نیا يمجر يریتح یعل همراه ست داد شیپا کید شد.  را از د شته  و ک
ـــودیگفته م ـــدیبمب بودند. انفجار که به نظر م يحاو فیکننده کهمان افراد حمل نهایکه ا ش با مواد منفجره  رس

 یبود و ارکســتر ســنت يرخ داد که رســتوران پر از مشــتر یهنگام قهیدق 45و  21صــورت گرفته، در ســاعت  یخانگ
بود.  یینمایســازمان ســ کیصــاحب  ،یعباســ یرســتوران متعلق به عل نی. انواختیمختلف م يهارســتوران آهنگ

 ».شدیبود، شناخته م هاستیو تور هایمورد مراجعه خارج شتریکه ب یرستوران سنت کیرستوران خوانساالر به عنوان 

ساما تا مدت بود ییمریکاآ مستشارانو  انیمنظا تجمع محلخوانساالر  رستوران  اتیکه عمل دانستندینم ياریها بعد ب
کردند که هدف خود را  تیهدا يمحمد بروجرد يبه رهبر» صــف«به نام  یکیچر یرســتوران را گروه نیانفجار ا

 به يزیاد بسیار ياعلامیههاخوانســاالر، گروه صــف  رستوران انفجار از پسها قرار داده بودند.  هاییکایمبارزه با آمر
س یسانگلی زبان دو س پخش کشور سراسر در یو فار ستیو  ستعمار يهاا را به  رانیدر قبال مردم ا ها،ییکایآمر يا

 يبراو  داشت ینجها يگسترده بسیار بازتابخوانساالر  رستوران انفجار عملیاتاقدام اعالم کردند.  نیا زهیعنوان انگ
 قصد به را کشور هایییکاآمر از ياریبس انفجار از پس. آمدیبه حساب م ینکردنباورو  جبرانناپذیر ياضربه ،مریکاآ

 .بودند مانده یقبا ایران در ییمریکاآ مستشارانو  هایمنظا از یبخش تنهاو  گفتند ترك خود وطن

انقالب بود  يروزیاز پ شیپ ،گرااســالم یکیچر يهاگروه نیتراز مهم یکی ،يمحمد بروجرد يصــف به رهبر گروه
ظام هیعل اتیکه تمرکز خود را بر عمل از  ،يریتح یتهران قرار داده بود. پس از انقالب عل میمق ییکایآمر انین

گروه  نیا اتیچند عمل اتییاز انقالب، جز شیپ يهادر سـال» صـف« يهاتیفعال حیبازماندگان گروه صـف با تشـر
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ستوران  ساالر نکه انفجار ر شراز آن یکی زیخوان ساالر  يگذاردرباره بمب يکرد. و حیها بود را ت ستوران خوان در ر
بود. ما خوانساالر  هاییکایقرار داشت که محل تجمع آمر نیآرژانت دانیم یدر حوال یخوانساالر رستوران«گفته است: 

که تمام  میبودهم برخورد کرده يطور م،یداشــت يادیز يآمدهاوو آنجا رفت میکرد ییشــناســا ياحمد دیهرا با شــ
آنجا،  يهاکه به گارســون ییها. با آن انعاممیآمدیو م میرفتیراحت م یلی. خمیرا پوشــانده بود دینقاط شــک و ترد

 .میآمدیو م میرفتیو راحت م میبود دهبر نیهر شک ممکن را از ب باًیتقر م،یدادیها مبخصوص به دربان

ـــب انفجار چند تا ـــاك انفجار را برد اربنیش  يهامختلف با کراوات، بدون کراوات، لباس يهابا لباس م،یما آن س
 يکه برا یداخلش مواد منفجره باشــد. تا آن شــب نکهیمنتها بدون ا م،یرفتیآنجا م یورزشــ يهابا لباس یاســپرت، حت

ـــب  .میرفت انفجار ـــه يایدگرگون کیآن ش ـــب یعنی. دمید ياحمد دیدر چهره ش  نیاما ا م،یرفتیقبل هم م يهاش
آن  میکردیشده بود و احساس م يگریاش طور دچهره شانی. اصالً ابودمدهیند ياحمد دیرا در چهره شه یدگرگون
 .میانجام بده اتیعمل میخواهیموقع م

ــته بود هیثان 90 يرو باًیزمان انفجار را تقر ما در  میکرد میزمان انفجار را تنظ هیثان 90. میو ن قهیدق کی یعنی م،یگذاش
 کی. من دمیزن آن را،  با هم کشــعمل کند. هر دو ضــامن آتش یکیکه اگر هر کدام عمل نکرد، آن  ،یدو چاشــن

 � برود رونیگفتم: از رستوران ب ياحمد دیهانفجار را بکشم، به ش یزنآتش نکهیقبل از ا قهیدق

ـــاك در  کارم را انجام دادم، نکهیاز ا بعد ـــتم بود، آمدم راهس ـــاالر، د يهاپلهدس ـــه دمیخوانس دارد  ياحمد دیش
را  فیک میگردیرا گرفتم. گفتم برم شانیجا مانده. من دست انداختم شانه ا فی. گفتم چه شد؟ گفت: کگرددیمبر
بدهم،  حیرا توضــ نیا يطورچه دانمینماســت  جا مانده تانفیاشــاره کرده بود که ک شــانیدربان به ا ای. گومیبریم
 یمرتبه خودش را کند. حت کی شانیرا گرفتم و ا شانیا که من شانه يچون با آن فشار شد،یم دیشه دیاصالً با شانیا

رد  ابانیکه من از ضلع خ يارفت به سمت انفجار. درست لحظه ماًیمستق شانیو ا»  عباس برگرد«هم کردم:  شیصدا
  است.شده دیشه ياحمد دانستمیل بود، ممن مسج يبرا گریرخ داد و د رانفجا شدم،یم

شرا یاصالً حالت دگرگون صدا نیآرژانت دانیرا آن موقع داشتم. تا م يبد اریبس طیبه من دست داد و   ریآژ يآمدم. 
. نمیرا بب ياحمد دیباز با توجه به همه مســائل به محل حادثه و انفجار برگشــتم، بلکه بتوانم شــه آمد،یها مآمبوالنس

 آمدند. هایو ساواک سیهم شلوغ شده بود، بعد پل یلیرا هم آنجا بودم که خ ياقهیدق 7-8 کیمتأسفانه 
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ـــده بود. جنازه رانیمحل کامالً و میکه به وجود آورده بود يآن قدرت انفجار با و  آوردندیرا م هاییکایآمر يهاش
ش آوردند،یرا م هایزخم صوص آمر يهانیما آمد.  سیپل گریو د شانیهاحمل جنازه يبودند براآمده  هاییکایمخ

شدم به قض يمقدار کی شه ه،یمشکوك  سمت  سر قرار يدبروجر دیآمدم به  را  شانیکه من ا ی. وقتمیکه داشت يو 
ستم خودم را نگه دارم. بغض و حالت دم،ید صدا ینتوان ست داد که با  سیم شانی. اکردمیم هیبلند گر يبه من د : دیپر

 نی، گفت خب ابود من يبرا دیآن شــب، تنها ام شــانیهر جهت ا به .میچه بگو شــانیبه ا دانســتمیمن نمعباس کو؟ 
شا . آمدینم شیپ هیقض نیاصالً ا شانیا يبرا ،ه بودآمدشیمن پ يآمد. گفتم کاش برامی  شیتو هم پ يبرا دیمساله 

 شد. دیرا در آن انفجار از دست داد و شه شیپا کیدست و  کی ياحمد دیکه شه میبعد متوجه شد

ــاالر، به دو زبان انگل ما ــیبعد از انفجار خوانس ــ یس ــ يهاهیاعالم یو فارس با آن  میبگو توانمیم حتیرا   يادیز اریبس
شت ییروهاین سر در میکه دا شور سرا ض نجایا بی. و عجمکردی پخش ک ستندیخودمان نم يروهایاز ن یبود که بع  دان
شوند با ما همکاریانفجار را گروه خودمان انجام داده و بدون ا نیا شنا ب سم گروه آ االن  هایلی. خکردندیم ينکه با ا

  کار را خود گروه ما انجام داده است. نیکه ا میدانستیو نم میرا ما پخش کرد هاهیاعالم نیا گفتندیهستند، م

  
  کردندرستوران خوانساالر را با مواد منفجره منهدم 
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  اعالم آمار مجروحین آمریکایی در انفجار رستوران خوانساالر
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 در رستوران خوانساالر  يعضو تشخیص مصلحت نظام از بمب گذار ،مظفرنیحس ،تیروا

صف گروه« سال ، از گروه»توحیدي  ست که در  سین مظفر به  1356هاي انقالبی ا با همکاري محمد  بروجردي، ح
 مبارزین قبل از انقالب براي ترور شخصیت هاي وابسته به رژیم شاهنشاهی تشکیل شد.همراه جمعی از 

ــین ــت که عالوه بر فعالیت  حس ــلحت نظام یکی از فعالین این گروه بوده اس ــخیص مص ــو فعلی مجمع تش مظفر عض
 ستادي، مسئولیت تهیه مواد منفجره، اسلحه و مهمات را براي گروه بر عهده داشته است.

ــف تنها گروهی بود که در زمان قبل از انقالب امام در مورد همکاري با این گروه می مظفر گوید: گروه توحیدي ص
مبارز قبل از انقالب، در  این را به عنوان ولی فقیه قبول داشت و پایه گذار اصلی این گروه هم شهید بروجردي است.

گوید: ترور شــخصــیت ها و ي انقالب انجام داده اســت میادامه با اشــاره به اقدامات مهمی که این گروه براي پیروز
صف  انفجار اماکن و محل هایی که آمریکایی ها در آن قرار داشتند از جمله فعالیتهاي اصلی بود که گروه توحیدي 

  در راستاي تحقق پیروزي حق بر باطل انجام داده است.

  
  یاسالم يمصلحت نظام جمهور صیمظفر عضو تشخ نیحس
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 گذاري کافه آمریکایی ها بمباز   مظفر حسین روایت

صوص آمریکایی ها در  یکی شته، انفجار کافه مخ سزایی دا سالمی نقش ب از وقایع مهمی که در راه پیروزي انقالب ا
اســت، در مورد مظفر یکی از عواملی که در این کار نقش داشــته حســین تهران توســط گروه توحیدي صــف اســت.

ی گوید: وقتی که طرح انفجار کافه در دســتور کار قرار گرفت شــهید بروجردي که در چگونگی اجراي این طرح م
آن زمان یکی از مسئولین اصلی گروه بود؛ به من پیشنهاد اجراي این طرح را داد و گفت: که شما بهترین گزینه براي 

ستید. ا صلحت نظام در  نیانجام عملیات و قرار دادن بمب در کافه ه شخیص م ضو مجمع ت ادامه می گوید: من هم ع
ــه شــرط، پیش پاي من گذاشــت و من هم  که در آن زمان جوانی پرشــور بودم با کمال میل پذیرفتم اما بروجردي س

 براي اجراي کار کمی دچار تردید شدم.

در ادامه خریدن کیف سامسونت، زدن کراوات و تراشیدن ریش به همراه رفتن با یک خانم بدون حجاب را از  مظفر
تمام شــروط را براي انجام «گوید: داند و میآمیز بودن این طرح میشــرط هاي شــهید بروجردي براي موفقیتجمله 

 ».رفتمیبه داخل کافه بود را نپذ جاب،کار پذیرفتم اما شرط آخر را که رفتن به همراه یک خانم بدون ح

ظن از ســوي آمریکایی ها باید  براي جلوگیري از هر گونه شــک و ســوء«بروجردي در آن زمان به من گفت: شــهید
 گروه خواستم تا یک مهلت یک هفته براي پذیرفتن شرط آخر دچار تردید بودم که از »کامالً خود را مثل آنها کنیم.

ـــدم بعد به من بدهند. ـــتار دیدار با امام ش امام در آن زمان در نوفل  ،از پذیرفتن گروه با مهلت یک هفته اي، خواس
هایی که از طریق رابطین انجام دادم سرانجام موفق به دیدار با نماینده ایشان که در آن لوشاتو اقامت داشتند با پیگیري

زمان در مشــهد بودند شــدم و مســئله را خدمت ایشــان مطرح کردم. این مبارز قبل از انقالب در ادامه می گوید: با 
شهد و اع شت از م شخص دیگري برگ صمیم گرفت تا انجام این عملیات را به  صراف از انجام این کار، گروه ت الم ان

  هفته یکی از برادران مبارز به همراه خانم خود این کار را انجام داد. چندواگذار کند. بعد از گذشت 
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ش ساالر، تنها بخ ستوران خوان شاران آمر هایاز نظام یبعد از انفجار ر ست مانده بودند. انفجار  یباق رانیادر  ییکایو م
 يهاتیاز فعال یاز مراکز تجمع آنان بخشـــ گرید یدر کنار حمله به برخ ها،ییکایو اتوبوس آمر روزیهوان کوپتریهل

شک صف را ت سدادیم لیگروه  ضا رمظف نی. به گفته ح سفر ژنرال  يدیگروه، گروه توح نیا ياز اع صف همزمان با 
ـــتاده و زریها ـــور ناکام ماند.  يو یکرده بود که با خروج ناگهان يزیررا برنامه يطرح ترور و کایآمر ژهیفرس از کش

فرســـتاد تا از  سیخود را به پار ياز اعضـــا یکیمهاجرت کرد، گروه صـــف  سیبه پار ینیکه روح اهللا خم یهنگام
 اتیبه عمل ینیبت خمنظر نه چندان مث سیعضــو گروه پس از بازگشــت از پار نینظرات رهبر انقالب مطلع شــود. ا

 ینیخم ژهیبه و تیخود را به روحان يمالقات گروه صف سمت و سو نیرساند. پس از ا ارانشیمسلحانه را به اطالع 
 يبرگزار شــد اعضــا ياجلســه یطالقان اهللاتیدر منزل آ نیاربع ییمایراهپ يکه برا یکرد. هنگام ترکینزد ارانشیو 

صف که در ا صم نیگروه  شتند، ت شرکت دا سه  شت میجل صورت لزوم با چند گروه  یگرفتند طبق نظر دکتر به در 
سلمان د شک يمتحد ههجب گریمبارز م سو نیا يدهند و از مردم دفاع کنند. برا لیرا ت صف دو ت يمنظور از   میگروه 

صورت لزوم  کیمورد آموزش قرار گرفت تا در  یاتیعمل شرکت کرده و در  مطابق دستور عمل تظاهرات مسلحانه 
 سیاز پار ینیکه خم یپولها از اسلحه نیبه دست آورد. ا يشتریموفق شده بود سالح ب امیا نیکنند. گروه صف در ا

 نیدر ا يزدی میو دکتر ابراه دیرســیبه دســت گروه م هیپول از خاك ترک نیشــده بود. ا هیته فرســتادیگروه م يبرا
شت خم نهیکه زم ی. زمانکردیم فایا ینقش مهم نهیزم شک رانیبه ا ینیبازگ شد ت سو یالتیفراهم  بنام  ونیانقالب ياز 

حســـاس و  يهاتیمختلف مبارزان مســـلمان، مســـئول يهاگروه تهیکم نیشـــد. در ا لیتشـــک» اســـتقبال امام تهیکم«
 يبه دو تن از اعضا تهیکم نیا ینظام تیصف بود. مسئول يدیگروه توح ،هاگروه نیداشتند. از جمله ا ياکنندهنییتع

را  هاروین وزشآم تیگروه مسئول گریعضو د يریتح یسپرده شده بود. عل يو محمد بروجرد یاکبر برات یعنیصف 
مراســم  انیرا از لحظه ورود تا پا ینیشــدند تا حفاظت روح اهللا خم نییتع میبرعهده داشــت. حدود شــش تا هشــت ت

صف با لباس رندیبرعهده گ سل یو در حال یروحان. دو نفر از افراد  سل شتند حفاظت از خم ریز یکه م را  ینیلباس دا
 بر عهده داشتند. یدر زمان سخنران

سلطنت آباد، جمش ریتسخ انیدر جر نیصف همچن يدیگروه توح يهاکیچر   روزه،یآرامگاه، قصر ف ه،یدیپادگان 
شرت آباد، کالنتر سفارت آمریکا و فرح آباد فعال يشش، ژاندارمر يع شت   فاینقش را ا نیترکنندهنییو تع نیترپ
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ـــخ انیکردند. در جر ک ونیزیو تلو ویراد ریتس باغشـــاه بود  نام يهاکیدو تن از چر هو نبرد  به   يهاد يهاگروه 
شاه يروهایبا ن يریدر درگ یبیحب ایو زکر زادهگیب شاهن شدند تا ا یگارد  شته  شهدا نیک به انقالب  زیرا ن ییگروه 

 د.نکرده باش میتقد

 يدیمنســجم، گروه توح یو انقالب ینظام التیتشــک کیبه  ونیانقالب اجیانقالب و احت يروزیمســجل شــدن پ یدر پ 
شش گروه د سالم نیسازمان مجاهد«شده و  قیتلف گریصف با  شک »یانقالب ا رهبر  يدادند. محمد بروجرد لیرا ت

در  هايریبود. با آغاز درگ یاســالم انقالبســپاه پاســداران  انگذارانیصــف پس از انقالب در زمره بن يدیگروه توح
شد. و یراه نیمناطق کردنش نهاد و  انیرا بن" رد مسلمانکُ شمرگانیپ"در دوران حضور در جبهه غرب گروه  يپاوه 

خرداد  لیسرانجام در اوا يکرد. و فایا يدیکل یسپاه در کردستان نقش يهااتیآن را برعهده گرفت و در عمل يرهبر
  .دیمهاباد به شهادت رس یضد نفر در حوال نیبا م وردبر اثر برخ 1362

  
  يبروجرد دیدوست در سوگ شه قیمحسن رف ، نفر عکس قاب بدستيریتح یهمان سردار مصطف ای) ی(عل یشمسعلسمت راست 
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 در اصفهان  انیکائیحمله به اتوبوس آمر

 یاصـــفهان، چند تن از آنان به ســـخت میمق يهاییکایدر اتوبوس حامل آمر یبر اثر انفجار بمب 1357مهر  19روز  در
شدند. ا ساالر در تهران که از محل نیمجروح  ستوران خوان صل يهاحمله کمتر از دو ماه پس از انفجار ر گردهم  یا
که چندان هم  یگرا چرخاند. موضوعاسالم یکیچر يهاهروگ يها را به سونگاه گریبود، بار د ییکایآمدن اتباع آمر

 يدیبود، گروه توح انیاعتصاب مطبوعات که آن زمان در جر انینبود که چند روز بعد از حادثه اصفهان، با پا راهیب
 برعهده گرفت. زیاصفهان را ن اتیعمل تیصف عامل واقعه رستوران خوانساالر، مسئول

انفجار بمب در اصــفهان را  تیصــف مســئول يدیاعالم کرد: گروه توح يمهرماه در خبر 26فرانســه روز  يخبرگزار
ست. انفجار شت آمر يبرعهده گرفته ا شته روزنامه اطالعات ادر ییکایکه ه شدند. به نو سط  نیآن مجروح  بمب تو

ـــوچند نا ـــناس به س ـــده بود. ابود،  ییکایکه حامل دوازده کارمند آمر یاتوبوس دولت کی يش روزنامه  نیپرتاب ش
  نوشت: 

ــتیحادثه که روز نوزدهم مهرماه اتفاق افتاد، ترور نیدر ا« ــدند و زخم هاس ــدگانیموفق به فرار ش ــتانیبه ب ش  مارس
 ».افتندیانتقال 

صفهان حکا روزیهوان يواحدها کوپتریهل کیاز انفجار در  زین يگریهمزمان گزارش د   شت. موضوع تیدر ا  یدا
ـــف ن يدیگروه توح هیاطالع نیکه در دوم که آنان در ا زیص حاو هیاطالع نیمورد توجه قرار گرفت، چرا   يکه 

سو یانتقادات سئول ،ییکایآمر انیل حامل نظامیاتومب يتند از حکومت وقت بود، عالوه بر پرتاب بمب به  انفجار  تیم
صف با تشر ياعضا یها برخبه عهده گرفتند. بعد زیرا ن کوپتریهل از  روز،یهوان کوپتریانفجار هل یچگونگ حیگروه 

 قیاز طر کردند،یکار م کوپتریهل يکه رو یکســان«ســخن گفتند:  اتیعمل نینفر در ا یاز ســ شیکشــته شــدن ب
نفر را با خود  یاز ســـ شیاز نوع شـــنوك بود، ب کوپتریرســـاندند. هل کوپتریرا به داخل هل بمب روزیکارکنان هوان

 قهیپانزده دق کوپتریشــدند. هل کوپتریســوار هل تیانجام مأمور يبرا ییکای. آن روز چند مســتشــار آمرکردیحمل م
شد و کل صفهان منفجر  شهر ا سمان  شدند. هل هیپس از پرواز در آ شته  شده در حوالیافراد ک شهر به  یکوپتر منهدم 

  »اصابت کرد... نیزم
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 صف يدیگروه توح انحالل

صف ه هرچند سم يآغاز گاهچیکه گروه  شته یر ست که پاندا سم یانیا صور کرد، شیرا بتوان برا یر شت  ت بازگ
سهم داشتن ا ینیروح اهللا خم ستقبال و تشک نیو  شبه نظام نیا یعلن يهاتیسپاه  از فعال لیگروه در مراسم ا  یگروه 

ست. در زمان اقامت روح اهللا خم صف م س،یدر پار ینیا سلحانه  اتیبه عمل یشد که او نظر چندان مثبت توجهگروه  م
ضا شت نیاربع ییمایراهپ يهماهنگ کردند. برا تیگروه خود را با روحان يندارد، پس از آن اع با  یطبق نظر دکتر به
 میگروه صــف دو ت يمنظور از ســو نیا يدادند و برا لیرا تشــک يجبهه متحد گرید يگراچند گروه مبارز اســالم

عمل  ،تظاهرات مسلحانه شرکت کرده و در صورت لزوم مطابق دستور کیآموزش قرار گرفت تا در  وردم یاتیعمل
 يشتریب يهاگروه فرستاد اسلحه يبرا هیو از راه خاك ترک يزدی میبا کمک ابراه ینیکه خم ییهاها با پولکنند. آن

صــف  يدی، گروه توح»اســتقبال امام تهیکم«مســلح  يهااز جمله گروه رانیبه ا ینیکردند در زمان بازگشــت خم هیته
 بود.

مراسم از  انیدادند تا از لحظه ورود تا پا لیتشک میحدود شش تا هشت ت يریتح یو عل يمحمد بروجرد ،یاکبر برات
صف با لباس روحان محافظت ینیخم سل یو در حال یکنند. دو نفر از افراد  شتند محافظان خم ریز یکه مسل  ینیعبا دا

سخنران شدن انقالب و احت یبودند. در پ یدر زمان  سجل  شک کیبه  ونیاج انقالبیم سجم،  یو انقالب ینظام التیت من
شش گروه د يدیگروه توح سالم نیسازمان مجاهد«شده و  قیتلف گریصف با  شک »یانقالب ا دادند. محمد  لیرا ت

  بود. یسپاه پاسداران انقالب اسالم نانگذارایصف پس از انقالب در زمره بن يدیرهبر گروه توح يبروجرد

شمسعل »  رسواره«اطراف تهران به نام  ياز روستاها یکی، در 1321سال  وریشهر 19در  ،يری) تحی(مصطف یسردار 
شد. او تحص سال  التیمتولد  سپس وارد دانشگاه نظام 1338متوسطه خود را در  ارتش و پس از  یبه  اتمام رساند و 

صفارغ ش دیبازد يشاه، که برا داریشد. در د يوارد واحد چترباز یلیالتح  تیآمده بود، به وضع رازیمانور ارتش ، به 
در بازداشت به سر برد. پس از بازگشت  راز،یش» آبادعادل«در زندان  یمدت ل،یدل نیافسران اعتراض کرد و به ا ییغذا

 رازیش» دشت ارژن«را در  يو رنجر بیتخر يهاان، دورهبرقرار کرد و همزم یمذهب يروهایبا ن ییهابه تهران، ارتباط
زمان، روابطش  نیگرفت. در ا شیرا در پ یمخف یزندگ 1352شد و تا سال  ياز ارتش متوار 1348گذراند. در سال 



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     427

 
 
 
 

ــتانش، از جمله محمد بروجرد يرا با تعداد ــک ياز دوس ــترش داد و با تش ــفيدیگروه توح لیگس  يهاتیبه فعال ص
  پرداخت.  یانقالب

  
  يریتح یسردار عل
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صنعت پتروش شانیا صراف ییمواد غذا ،یمیدر  صنعت  ساختمان و خصوصا در  شد و گرچه توف ی،  شهادت  قیوارد 
بهشت  کیبه  یخانوادگ شتیو مع ياقتصاد نهیبهشت بر او باز نشد ، اما در زم ينکردند و در جبهه جنگ درها دایپ

 نائل شد. ییایدن

  
  يریخانواده تح يالکچر یزندگ

   



  نسل کشی ایرانیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     429

 
 
 
 

  

شمسعل سمت انقالب يریتح یسردار مصطف ای یسردار  شاهنشاه به  جان دهها با مبارزه مسلحانه  برگشت ونیاز ارتش 
 درگذشت. 1399در سال نهایتا و  جوان را گرفت

  

  

  
  يریپارس اهواز متعلق به خانواده تح الیرو دیمرکز خر
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شته شدن ت انیجر    يابدره مساریمشکوك کُ

شاه ،يابدره یعبدالعل سپهبد شاهن بود. او در  يارتش حکومت پهلو ینیزم يرویفرمانده ن نیو آخر یفرمانده گارد 
شاه به دن 1298سال  سر 1321آمد و در مهرماه  ایدر کرمان شکده اف سر1323شد. در  يوارد دان شکده اف  يش از دان
شاه تا  یرا در ارتش ط یترقّ مدارج يا. بدرهدیشد و در ارتش مشغول به خدمت گرد لیالتحصفارغ کرد و از طرف 

 .  افتیارتقا  »يسپهبد«درجه 

ــاه او را به فرمانده1344اواخر  در ــاه دانیگارد جاو یش، ش ــاهنش ــن  یو معاونت گارد ش ــوب کرد. او در جش منص
سپس به فرمانده ،يگذارتاج شاه بود،  شاهنشاه« یآجودان مخصوص محمدرضا  از معدود  يو رایز د،یرس »یگارد 

بود.  یاز کاخها و افراد خاندان سلطنت راستحفظ و ح ،یگارد شاهنشاه فهیقابل وثوق و اعتماد شاه بود. وظ مسارانیت
 در کنار محمدرضا شاه حضور داشت.   یرسم يدر سفرها يابدره

ـــاه در د انیاز نظام یکی يا بدره ـــیاو يبه جا 57 يتندرو بود که چند روز قبل از خروج ش  يروین یبه فرمانده یس
برآمد  ینظام يحرکت کودتا کی يبرا ییکردن راه ها دایپ شهیدر اند يمنصوب شد. از همان لحظات بدره ا ینیزم

شد؛ به هم يریارگیکار به  نیا يو برا سرانجام وقت رمنظور او اصرا نیمشغول  شاه مالقات کند.  که به  یداشت که با 
شــهرســتانها  ینظام يرتبه و فرماندهان پادگانها یاز افســران عال ي: ازجانب عده ادیگویم شــودیشــاه موفق م دنید
شاه ، مبهوت و ترسان فقط گوش م يکودتا يآنها برا یاز آمادگ یاست حاککرده افتیدر ییامهایپ و  دهدیشبانه! 

شده دیکه با فهماندیبه او م امسرانج صدمه د که او در تهران یتا زمان يااز هر حرکت حساب ن  دنیاست و احتمال 
 لیبر خالف م تاینگه داشــتن شــاه به خرج داد اما نها يخود را برا يتالشــها نیآخر يکنند. بدره ا زیوجود دارد، پره

 مجبور به بدرقه شاه شدند.  دگاهدر فرو آنها کانیاز نزد يو عده معدود ياسپهبد بدره یباطن

س در ستنیکرد تا از پ يادیتالش ز يابدره ،يعمر حکومت پهلو يروزها نیواپ  یانقالب يروهایسربازان ارتش به ن و
ارتش  یطرفیب هیبار اعالم ریلحظه عمر ز نیتا آخر لیدل نیکند و تا هنگام مرگ به شاه وفادار ماند. به هم يریجلوگ
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منابع و مطالب قاتل  يااند. در پارهدهه همچنان ناشناس مانده اربا گذشت چه يو نیقاتل ای. قاتل دینرفت و ترور گرد
اش در مقابل انقالب و نداشــتن درك معتقدند بخاطر مواضــع ســر ســختانه یاند و بعضــنوشــته نیاو را مردم خشــمگ

  کشته شد. یغرب یجاسوس يهاسیسرو لهیبوس  طیدرست از شرا

 

  از سمت چپ: از جوانی تا بعد از ترور ياسپهبد بدره

 

  یفرمانده گارد شاهنشاه ،يابدره یعبدالعل سپهبد
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سال  23در روز   ياسپهبد بدره سپس به ب 1357بهمن  شد  شدت مجروح  و در همان  افتیانتقال  یجرجان مارستانیدر دفتر کار خود به 
ارتش  ینیزم يرویفرمانده ن يانوشــته بود: ســپهبد بدره يدرگذشــت. روزنامه اطالعات در مورد کشــته شــدن ســپهبد بدره ا مارســتانیب

شد به ب ونیمورد حمله انقالب) 1357 ماهبهمن  23امروز ( یشاهنشاه شدت مجروح  انتقال  یجرجان مارستانیقرارگرفت و پس از آنکه به 
  درگذشت  مارستانیو در ب افتی

  
  آرامگاه عبدالعلی بدره اي
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در گفتگو  يبدره ا مساریاز کشته شدن ت اریبهداشت دولت بخت  ریدکتر منوچهر رزم آرا وز تیروا
  یبا دکتر رضا هازل

 دونمینم کند. یگذاشت که ارتش رو خنثبا تمام قدرتش، زورش رو کایخدمت تون عرض کنم، آمر يزیچ کی بنده
توسط  يبدره ا مساریخلق کشته نشد، ت ییتوسط فدا "يبدره ا"سپهبد  مساریشادروان ت د؟،یادهیرو شن نیا یجنابعال

 کشته شد. ییکایکم آمریستوان  ایستوان دوم  کی

 .دونستمیرو نم نیبود، من ا یمطلب جالب اری: بله بسیرضا هازل دکتر

 هیکه بعد از آن بق یوقت ند،یآیم رونیو ب يادفتر بدره روندیم ییکایکه دو تا آمروچود دارد ترزم آرا: شاهد منوچهر
 داشتند. یتبان هاییکایآمرحد! با  نیتا ا نها،یاست. اکشته شده يبدره ا مساریت نندیبیم ند،یآیم

 ؟است ینیزم يروین ةو فرماند یگارد شاهنشاه سیرئ "يبدره ا" مساری: منظور شما تیهازل رضا

مده که آدر یکیکتاب کوچ کی د،یوقت داشته باش قهیاگر که دو دق ،ینیزم يرویرزم آرا: بله، فرمانده ن منوچهر
، "میشویما مثل برف آب م "فرماندهان است به نام يشورا يو دو ساعت صحبت ها یس ایو سه ساعت  یماحَصَلِ س

رأسِ که چه طوردر ردیگیاش م هی، گر"میوش یما مثل برف آب م" خونه،یکتاب کوچک را م نیکه ا یآدم وقت
را  حاتیتسل نیاش مسلح است و بهترو معتقد بود که تا خِرخره دانستیم ایکه خودش را ارتش پنجم دن یارتش کی

 کِشِهیاش رو م يکمر ۀاسلح یو حت شهیپام يبدره ا مساریاست! عرض کنم که در اون جلسه ت فیحد ضع نیا تادارد، 
ش دهمیجا دستور م نیبِدِه، من هم يرأ هیانیب نیکس به ا هرهر کس، " گهیم آدم وطن پرست  نیحد ا نی!. تا ا"بُکشَنِ

 اد،یکه از همدان قرار بود ب یزره پیاون ت تا ؛برداشتد، البته او منتظر بود انیزود از م یلیبود که خ لیدل نیبود. و به ا
به  نیبردند، ا نیو تمامش را از ب ختندیر نیخلق و مجاهد انیین فدایراه هم انِیکه از شانس بد او در م د،یایبه تهران ب

 میتصم کند،یآنها مشکل م يو کار را برا ستادهیکه قاطعانه ا ییهااز فرمانده یکی دندید هاییکایبود که آمر خاطر
او شدند، آمدند  ترکه وارد دف گریافراد د یهمدست کیو با  ییکایستوان دوم آمر ای کیستوان  کیگرفتند توسط 

 ةرانند ای يابدره ۀاون به اصطالح گماشتاو را بکشند، راه خود را بگیرند و بروند. بعد از رفتن آنها وقتی  رون،یب
  اند.کشته ار مساریکه ت ندیب یو م رودیم ،آمدند بیرون هاآنکه  دنیبیماو
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راآکتر منوچهر رزم د  
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 در جلد اول یانیسخن پا

شاه در  پس سال  يد 26از خروج  شاپور بخت 57ماه  سابق خود داشت  يها یاز هم حزب یتیکه نه حما اریاز کشور ، 
. در گرفتینم یتیحما بود، عالوه بر آن از طرف ارتش  و ســران آن رانیمردم ا نیدر ب يو نه چهره شــناخته شــده ا

شود تا بتواند جهینت سلط  ضاع م ست بر او که آخوندها به آنها  ینیریش يرا در برابر وعده ها ردهخو بیمردم فر نتوان
 را آرام کند. دادندیم

ـــرکوب در نااگاه 25 یکه در ط یمردم ـــده بودند، در چن یقرن س ـــته ش ـــ ياجامعه نیکامل نگاهداش  تیدائما وص
 نیسلطه بر مردم  و تضم يبود که برا نیا زدندیم هیقدرت تک کهیکه بعد از آنها بر ار يپادشاهان و حاکمانش به افراد

شان،یحاکم سعینگهدارند، هرچند مردم ا یآگاهرا در نا ایرعا ت شروطه  تمدن  یبه قافله جهان ندکرد یران با انقالب م
بدست آمده بر اثر  يهايچون اسالفشان، آزاد زین يدولت مستعجل بود و زود غروب کرد. شاهان پهلو یول وندد،یبپ

سرکوب آزاد سور و  سان ساط  سرکوب  و دوباره ب شدت  شروطه را به  س یاجتماع يهايانقالب م سیو  را بر پا  یا
  نمودند.  

س یاجتماع ستمیسدر آن که شتند گذا يبجا یرانیا يپهلو خاندان سیس ستمیو  ست یا شت. در واقع یدر  وجود ندا

شدنفر  کینظر همان  ریهمه امور زو  کشور بود يکه همه کاره  شدیاداره م یپادشاه لهیبه وس کشور . او اداره نی 
ست وز شاه، هم نخ امور خارجه بودند در همه امور  رینفت و هم وز ریهم وز ،ییدارا ریدفاع، هم وز ریهم وز ر،یهم 

بودند که  ییکوتوله هاکشور یاسیس رجل .زدیم نفر کیها همان  نهیصاحب نظر بودند و حرف آخر را در همه زم
ص شانیتنها خا سی ییتملق گو ت ست وز ،بود و چاپلو سد اهللا علم نخ شاه  ریو وز ریا شاهن دربار خود را غالم خانه زاد 

 .فروختینوکران فخر م گریموضوع به د نیو بر سر ا دینامیم

شور ه نیتمام ا در ض يا هیو اتحاد کایسند، حزب چیسالها در ک شت، هر گونه تجمع و اعترا شدت  یوجود ندا به 
در سال  دهیبه چاپ رس يکتابها کنترل کامل دولت بودند، تعداد عنوانِدر  نمای.کتُب، مطبوعات و سشدیسرکوب م
 کودکان بودند. ینرده س يکتابهاو ینید يکتابها شتریکه آنهم ب دیرسیبه پانصد نم
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ــان ــتند،  يبجز حرف اعالحضــرت برا یکه خواهان مشــارکت در اداره کشــور بودند اگر حرف یکس در  ایگفتن داش
 .کردندیم یزندگ یمیت يزبان در خانه ها ریبه ز انوریمدام با کپسول س ایزندان بودند و 

ـــدر جامعه   مردم ـــتند  یارزش در  ،یو بندگ يخدمتگزار يبرا یائیملت نبودند، بلکه به عنوان رعا ،یبه عبارت یانداش
شاه بودند. را خادمان اعالحضرت و غالمان حلقه  ندگانشیارزش نداشت، مجلس و نما يزیو نظرشان پش يخدمت 

 مشترك برپا بود.  تهیدر کم قداناز مخالفان و منت ییرایپذ يبگوش او بودند، بساط داغ و درفش ساواك، برا

ص نعمت سر يریاهللا ن شاه م یکودناف ستیر دینامیکه خود را غالم حلقه بگوش  شت و پرو ا  زیساواك را به عهده دا
در کشــور  تیروحان تیو اعتقاد داشــت با تقو دادیســاواك در کشــور جوالن م نیســیبه عنوان ســخنگو و تئور یثابت

شتراک ریبا تعب یشیاندودگر یخواهدادگونه مقابله کرد، هر یستیالیسوس يهادهیبا افکار و ا توانیم بشدت  ،یمرام ا
 شدندیدر جامعه تحمل نم زین یسحاب داهللایو مهندس بازرگان و دکتر  ینیام یچون عل ییها برالیل شد،یسرکوب م

 یچون بهشت ییآخوند هادولت بودند و ریحقوق بگ یهمزمان، هزاران روحان شدند،یروانه زندان م یو به جرائم واه
و درب طال به آســتان حســین در  کردیچاپ م يامهریکودکان بودند، شــاه قرآن آر یدرســ يو باهنر، مولف کتابها

ـــور نبیقبر ز يفرح پهلو .نمودیم میکربال تقد ـــوادیجهل و ب ون،یدربار و روحان کرد،یم نیتزئ هیرا در س و  يس
 .شدیبرخورد م استیمردم در س راکتو ش نیشدت با افکار نوو ب کردندیم نهیخرافات را در کشور نهاد

سیس يدادها قرار صاد یا ست وز يو اقت صالح ر،یبدون دخالت و نظارت مجلس و نخ ضا  م دیدبنا به   شد،یشاه ام
 یبود که زمان نیاو صفر بود و تنها  افتخارش ا یاسیس نشیبود که ب یکس اریسال در اخت 15مجلس به مدت  استیر
س کردیاخراج م شگاهرا از دان یاسیس انیرا بعهده داشت دانشجو یدانشکده فن استیر س یاسیو  فکر  یاسیبودن و 

ــ گفتیبود و با افتخار م یکردن از نظر او جرم بزرگ ــتیاز س ــتم، از هم اس ــال  نیمتنفر هس  دیکه کاند 42رو در س
شکده فن یندگینما شجوبان دان شدند، از دان صل یمجلس  س یکتک مف سائل  سینوش جان کردند و آنقدر در م و  یا

باز گشـــت تا  رانیاو از فرانســـه به ا ختند،یگریم رانیکه در بحبوحه انقالب که همه از ا دندبو رتیبصـــ یب یاجتماع
ـــ میبتواند به رژ ـــد در حقکرده یخدمت یدر حال فروپاش دوباره کودتا  هاییکایبود که آمر نیباورش بر ا قتیباش

  . گردانندیه را به قدرت باز ماند و شاکرده
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س دایعباس هو ریام ست وز زدهیبه مدت  شور ریسال نخ شاه  شانیگزارش کار ها ش،یبود که وزرا يک را به عرض 
ساندندیم سفرا  از محل مامور ر شاه در ارتباط بودند و وز تیو  ش ریخود تنها با  هر جا او  ،يزاهد ریامور خارجه، ارد

  .کردیفحش ها را نثارش م نیتربد د،یدیرا م

شد و خود ن يگاه به باز چیسال ه زدهیس نیا یدر ط ش زیگرفته ن صاحبه  کیخود قائل نبود، در  يبرا ینقش و ارز م
شخص دوم مملکت در ا  :پرسدیاز او م يکه خبرنگار شما به عنوان  پاسخ داده بود  دایهو ست؟یموضوع چ نینظر 

شور نفر اول و دوم ندار نیما در ا« ست و بق میرهبر دار کیتنها  م،یک ضرت  ا  شانیفرمانبردار ا هیکه آن هم اعالح
 يریوزنخست 56مرداد  16و تا  ردیگیخود را از شاه م يریوزحکم نخست 1343در  سال   دایهو رعباسیام ».میهست

خودش در  ییو ناآشنا يبلد از نارا  یسخنان دایاست هوموجود  که به صورت مستند  ی. در خاطراتابدییادامه م يو
صدارت  شاه هم م کندیمطرح معرصه  سلماً ن"داد میخواه ادتانیخودمان " دیگویو  شاه در آن  ازی! پس م شخص 

 کتهیو اقدامات مربوطه را د ردیعنوان واسطه قرار بگرا انتخاب کند که به يریوزنخست کیبوده است که  نیدوره ا
 .دیایرا دربکند تا به اج

 "ستمیچندان آشنا ن یرانیدر خارج، با فرهنگ ا یاقامت طوالن لیدلمن  به"بارها و بارها عنوان کرده است که  دایهو
 ."است ییاز حد اروپا ادهیز رعباسیام": دیگویکه همسرش مداشت چنان یمشکالت خاص یرانیبا فرهنگ ا شانیا

آواره و  ییدر کشور شد و هزاران روستا يکشاورز يباعث نابود یشاه و ملت و رفرم اصالحات ارض دیسف انقالب
در جنوب طهران  دند،یگز یآبادها سکن یشهر ها و حلب هیبه شهر ها هجوم آوردند و در حاش يکسب روز يبرا ریفق

ستا یزمان شگاها دند،یلولیمآبادها در هم  یگودها وحلبآواره در ییکه هزاران رو شهر با با  اردیلیو ب نگیبول يشمال 
ــر  ییو مکانها ــر کردیم ییخودنما خ،یچون قص ــهرت قص ــالن خاطر به اول یدر درجه خی. ش  نیآن بود. اناژپاتی س

ـــگاه ت يگریمختلف د يهابخش يمجموعه دارا ـــتخر روباز، م ،يراندازیچون باش ـــالن پات ارد،یلیب يزهایاس و  ناژیس
آن مطابق با  ساتیبود و تأس چیپسر سپهبد نادر باتمانقل چیباتمانقل دونیفر خ،یقصر  انگذاریو بن ریمد .بود یاسک ستیپ

و اروپا ســاخته شــده بود، شــمال و جنوب تهران  کایآمر یحیتفر يهاآن زمان و مانند باشــگاه يهايفناور نیآخر
در شــمال در ناز و  يو عده ا ســتندیزیامکانات م نیو با کمتر یعده در بدبخت کیدو کشــور مختلف بودند،  ییگو
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ــاع و احوال نیدر چن گذراندند،ینعمت روزگار م ــار نفت يدر آمدها یاوض ــرش ــرما يبه جا یس  ریدر ز يگذار هیس
 .شدیشاه و اعوان و انصارش غارت و به خارج از کشور منتقل م لهیکشور به وس يهاساخت

س حفظ قدرت يبرا شاه  یحاتیتسل يدهایخر نی. بزرگتردادیموازنه مثبت، هم به غرب  و هم به شرق باج م استیبا 
ــف دادیانجام م یرا با غرب در حال ــده از ا يداریخر يتانکها س،یانگل ریکه به قول س ــور نیش ــور به درد کش  يکش

آرام نگاهداشتن افرادي از  ي، فقط برایجهان يهامتیق جدهمیه کی متیگاز را به ق.خوردینم رانیا یمیاقل طیباشرا
 .دادیقرار م يشورو اریبودند، در اخت رانیو عواملشان که در ا يشورو

 شدند،یخارج از کشود فرستاده م يهاتیبه مامور ایو  شدندیباز نشسته م یدر درجه سرهنگ قیارتش افسران ال در
شخص کیدر کلِ ارتش  شعور و  یاندک يسخت باشد و دارا يکه مرد روزها يافسر رنده،یگ میو تصم تیافسر با 

سیس دید شد  یا ضرت بود یبودند و  مانند اطفال عیهمه مط شد،ینم افتیبا شان اعالح ستقالل  چیاز خود ه که پدر ا
و بنا به گفته  کردیســه بار غش، م يشــاه، روز یدولت نظام رینخســت وز يازهار ســپهبدنداشــتند.  يو فکر يرا

که همه  یثابت زیبه خارج برود. پرو دیمداوا با يدارد و برا یقلب يماریکه او ب ســـدینودکترش از او خواســـته بود که ب
شکنجه و کشتار م زیچ شاه ارکرده هیته ينفر 1500 یستیل د،یدیرا در  آن  یبود که اجازه دهند، ثابتداده ائهبود و به 

شرا یدرست لیتحل چیه چارهیکرده و اوضاع را ارام کند، ب ریعده را دستگ سه ماه جلوتر از انقالب با  طیاز  نداشت و 
 و هم اکنون به تجارت در آمریکا مشغول است. ختیگر رانیاز ا يادیپول ز

آرام شــدن مردم از  يآمریکا در طهران از شــاه خواســتند که برا ریفرمانده ناتو و ســف یاوضــاع و احوال نیچن کی در
ــود، آنها همزمان با آگاه ــور خارج ش ــاه با آخوندها انیو پا يحکومت پهلو افتنی انیاز پا یکش مخالف به  يکار ش

جنگ، فرماندهان ارتش  دانیفرمانده از م زیگر با. ختندشــنا تیشــاه به رســم يمذاکره پرداختند و عمال آنها را به جا
از  چکدامیهو  عاجز ماندند يریگ میو سرگردان از تصم رانیح ،بودند افتهین تیترب يروز نیچن کی  يکه اصوال برا

ــران رندیبزنند و خود حکومت را بدســت گ یبزرگ يریگ میکه دســت به تصــم دندیدینم يآنها خود را در حد . س
سوهر یگذاشتند، بعد از مدت کوتاه شیبالهت خود را به نما ،یطرفیب هیاعالم يارتش با امضا  ختندیگر ییکدام به 

ـــت خلخال از آنان يادیهر چند عده ز ـــ یبه دس ـــتاد ارتش، به منزل آ سیرئ کهیتا جائ دند،یبه هالکت رس  اهللاتیس
ش يعتمداریشر شاه،  ش رازهیپناه برد با فرار  س یقحطو در  دیکار مملکت از هم پا سیرجل  و عدم وجود احزاب و  یا
ستمدارانیس سکان اداره مملکت به دست گروه ا ستخواندار،  شهروند ا ادیش یا با افکار  یرانیو رجاله افتاد که کمتر 
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از  وحشت و ترور به پا  یچنان حکومت خیجا مانده در تار يهالیفس نیداشت، ا ییو عقب مانده آنان آشنا یتجاعار
چون آقا محمد  ینیمستبد اتیاز مردم دست زدند که جنا ياست و به چنان کشتار سابقهیب رانیا خیکردند که در تار

 را کمرنگ کرد. رانیخان قاجار و حکام عرب و مغول در ا

سآگاه نگاه نا سرکوب مخالفان  شتن مردم و  سیدا شور از نخبگان  یو مذهب و خال نید انیپروردن حام ،یا کردن ک
سیس شور را به بال ،یا ساخت که ب ییک سترس  یو پُر تلفات و در افق میعظ يکار آمدن از آن رونیگرفتار  دور از د
  .باشدیم
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