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درس بيستم 

ايران در آستانه ی انقالب اسالمی

کارتر و شاه

مى شويد.  آشنا  اسالمى  انقالب  آستانه ى  در  كشور  وضعيت  با  درس  اين  در 
سوء   استفاده ى آمريكايى ها از ايران تحت سلطه، روى كار آمدن جيمى كارتر، چگونگى 
برخورد با زندانيان سياسى، سفر كارتر به ايران، رحلت آيت اهللا حاج آقا مصطفى خمينى 
انتشار مقاله ى اهانت آميز نسبت به امام خمينى، قيام نوزدهم دى قم و كشتار هفده 

شهريور 1357 در تهران مهم ترين موضوع هاى مورد بررسى در اين درس است.

سال  آذرماه  انتخابات  جريان  در 
کارتر،  جيمی  آمريکا،  ش/۱۹۷۶م   ۱۳۵۵
رئيس جمهور شد. کارتر با شعار «حقوق 
بشر» و «فضای باز سياسی» در کشورهای 
عرصه ی  وارد  آمريکا،  سلطه ی  تحت 
او،  پيروزی  شد.  انتخاباتی  رقابت های 
در ابتدا به منزله ی شکست شاه تلقی شد؛ 
در  شاه  بود و  دمکرات ها  نامزد  کارتر  زيرا 
برای  زيادی  هزينه ی  انتخاباتی،  مبارزه ی 

پيروزی رقيب او از حزب جمهوری خواه کرده بود.۱ براساس راهبرد جمهوری خواهان، شاه نيز نقش 
برعهده ی  همجوار،  کشورهای  امنيت  تأمين  هزينه های  و  می کرد  ايفا  آمريکا  برای  را  منطقه  ژاندارمی 

ايران بود. 

١ــ کرباسچی، هفت هزار روز؛ ج ۲؛ ص ۵۹۶؛ نيز ن.ک: لدين، کارتر و سقوط شاه، ص ۳۶ــ۳۹ و ۶۵.
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برگی از تاريخ

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
حمايت  جمهوری خواه  حزب  نامزد  از  آمريکا،  انتخاباتی  مبارزات  در  شاه  چرا 

می کرد؟

دولت دمکرات آمريکا در يک جنگ تبليغاتی عليه دولت شوروی، خود را مدافع «حقوق بشر» 
نشان داد. از سوی ديگر برای پيشبرد اين شيوه ی تبليغاتی ناگزير شد تا از ديکتاتورهای خشن تحت 
سلطه ی خود، نظير رژيم شاه بخواهد که از خشونت و شکنجه ی کم تری استفاده کند. واقعيت اين است 
اعمال  اوج  در  حتی  آمريکا  بود.  تبليغاتی  شعار  يک  بشر  حقوق  سياسی و  باز  فضای  طرح  اصوًال  که 
خشونت و کشتار بی رحمانه ی ۱۷ شهريور ۱۳۵۷، از شاه حمايت کرد.۱ سوليوان، آخرين سفير آمريکا 
در ايران نسبت به سياست های دوگانه ی حقوق بشر و سياست های سرکوب گرايانه ی آمريکا برای مهار 

انقالب اسالمی، کارتر را متهم به نفاق می کند.۲

دکتر علی شريعتی
(١٣١٢ ــ١٣٥٦ ش)

علی شريعتی در سال ۱۳۱۲ شمسی در روستای 
مزينان، از توابع سبزوار متولد شد. تحصيالت ابتدايی را 
نزد پدر خود محمدتقی شريعتی و دوره ی متوسطه را در 
دبيرستان های مشهد طی کرد و به دانشسرای تربيت معلم 
راه يافت. در سال  ۱۳۳۲ در رشته ی ادبيات فارسی از 
دانشگاه مشهد فارغ التحصيل شد و در سال ۱۳۴۳ از 
دانشگاه سوربن فرانسه در رشته ی زبان شناسی تطبيقی 

دکترا گرفت و در همان سال به ايران بازگشت.

١ــ «در شب ۹ سپتامبر ۱۹۷۸، يک روز پس ازکشتار بی رحمانه ی ۱۷ شهريور ماه، کارتر ازمحل «کمپ ديويد» با شاه تماس تلفنی 
برقرار کرد و حمايت کامل خود را از او اعالم کرد. ن.ک: لدين و لوئيس، کارتر و سقوط شاه، ص ۳۹.

٢ــ ن.ک: جرعه ی جاری، ص ۱۵۶: به گفته ی يکی از محققان غربی حقوق بشر کارتر نه شکل دهنده ی «اسب تراوای» کارتر در 
دربار شاه بود و نه عامل اصلی در بروز انقالب به حساب می آمد. انقالب اسالمی ايران دير يا زود با حقوق بشر و يا بدون آن صورت می گرفت. 

ن.ک: همان، ص ۱۵۷.
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با   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس  سال های  در  را  خود  سياسی  فعاليت های  که  شريعتی 
عنوان  به  ايران  به  بازگشت  از  پس  بود،  کرده  آغاز  ملی»  مقاومت  «نهضت  از  شاخه ای  در  عضويت 
استاد جامعه   شناسی، فلسفه و معارف اسالمی در دانشگاه مشهد به تدريس پرداخت اما پس از مدتی از 
تدريس در دانشگاه ممنوع شد.  وی توسط استاد مطهری به تهران دعوت شد و در حسينيه ارشاد با 
ايراد سخنرانی های پرشور به فعاليت خود ادامه داد. سرانجام، ساواک، حسينيه ارشاد را تعطيل کرد 
و دکتر شريعتی را دستگير و زندانی کرد. پس از آزادی از زندان و تعطيلی حسينيه ی ارشاد به خارج از 
کشور عزيمت کرد و سرانجام در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ به طرز مشکوکی در لندن از دنيا رفت. سخنرانی ها 
و نوشته های او درباره ی  اسالم و تشيع مورد استقبال قشر تحصيل کرده ی کشور قرار گرفت و نقش 
مهّمی در رويکرد جوانان به تفّکر اسالمی داشت. البته برخی از ديدگاه های او مورد انتقاد اصولی بعضی 

از متفکران و صاحب نظران قرار گرفت.

دولت آموزگار
شاه، برای نشان دادن هماهنگی خود با سياست «حقوق بشر» موردنظر کارتر، اعالم کرد که در 
کشور، فضای باز سياسی ايجاد خواهد کرد؛ لذا در مرداد ۱۳۵۶، اميرعباس هويدا را برکنار و جمشيد 

آموزگار را به نخست وزيری منصوب کرد. 
به دنبال آن، اعالم شد که قانون محاکمه ی سريع مخالفان در دادگاه های سری نظامی لغو شده 
است و محاکمه هايی که در آن ها محکومان اغلب به تيرباران و زندان های طوالنی محکوم می شدند، بعد 
از آن علنی خواهد بود. هم چنين با اعالم تشکيل «کميسيون شاهنشاهی برای مبارزه با فساد»، رژيم به 

وجود فساد گسترده در دستگاه های دولتی، اقرار کرد. 

رحلت آيت الله سيدمصطفی خمينی 
در اول آبان ماه ۱۳۵۶، آيت الله سيدمصطفی خمينی، فرزند ارشد امام خمينی که به همراه ايشان 
درنجف در تبعيد بود و نقش مؤثری در هدايت و هماهنگی مبارزه با رژيم داشت، به شکلی مشکوک 
درگذشت. امام خمينی اين حادثه را از الطاف خفّيه ی الهی خواندند. بر خالف انتظار رژيم شاه مراسم 
ختم با شکوهی برای آن مرحوم در سراسر کشور برگزار شد. در اين مجالس، سخنرانی های تندی عليه 
شاه صورت گرفت. با وجود ممنوعيت شديد نام بردن از آيت الله  خمينی، اين حادثه باعث شد تا بار ديگر 

به طور گسترده ای نام امام خمينی بر سر زبان ها بيفتد.
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برگی از تاريخ

آيت الله سيدمصطفی خمينی
(۱۳۰۹ــ ۱۳۵۶ش)

سيدمصطفی خمينی، فرزند امام خمينی، 
در سال ۱۳۰۹ در قم به دنيا آمد.

در  که  درجه ای  و  مقام  بر  عالوه  او، 
اجتهاد و فقه و اصول داشت، در علوم معقول و 
فلسفه و کالم نيز متبحر بود. سيدمصطفی خمينی 
همراه و همگام با پدر بزرگوارش، عليه استبداد 
مبارزه می کرد و در جريان تبعيد امام خمينی به 

ترکيه و عراق در سال ۱۳۴۳، همراه پدر بود. 
سيدمصطفی، يکی از فرزانگان و اميد 
آينده ی اسالم بود. او تأليف های ارزشمندی در 
فقه و اصول و تفسير قرآن مجيد از خود برجا 

گذاشت و از قوت حافظه ی بسيار بااليی برخوردار بود. 
سرانجام اين عالم مجاهد، در اول آبان ۱۳۵۶، به طور ناگهانی و به طرز مشکوکی از دنيا رفت. 
معروف است که توّسط عوامل رژيم پهلوی مسموم شد. پيکر او در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

بسيار  کشته های  آزادی  راه  که «در  بود  اين  خمينی  مصطفی  سيد  مرحوم  معروف  سخنان  از 
خواهيم داد و باالخره پيروزی ثمره پايداری است».۱

سفر کارتر به ايران و پيامدهای آن
در دی ماه ۱۳۵۶ رئيس جمهور آمريکا، کارتر، وارد تهران شد. چگونگی مراسم ضيافت شام، 
نحوه ی حضور اعضای خانواده ی سلطنت در آن و سخنان اغراق آميز کارتر در ستايش از شاه، باعث 
تعجب همگان شد. خاصه آن که کارتر، ايران را «جزيره ی ثبات» در يکی از پرآشوب ترين نقاط جهان 

خواند.۲
سرمستی شاه از تمجيد کارتر و حمايت آمريکا و کشورهای غربی از حکومتش، موجب شد تا پس 
از پايان سفر کارتر، شاه، همان روز دستور دهد که مقاله ای شديداللحن عليه امام خمينی نوشته شود. 
يک هفته پس از بازديد کارتر، مقاله ی معروف به «ايران و استعمار سرخ و سياه» در روزنامه ی «اطالعات» 

١ــ کوثر، ج۱، ص ۲۹۶ــ۲۹۷.
٢ــ ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۵۸.
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روز هفدهم دی ماه ۱۳۵۶ به چاپ 
خمينی،  امام  مقاله،  آن  در  رسيد. 
به شدت مورد حمله و توهين قرار 

گرفته بود.۱
تبريز:   و  قم  مردم  قيام 
در  آميز  اهانت  ی  له  مقا نتشار  ا
واکنش  با  «اطالعات»،  روزنامه ی 
مردم  و  روحانيون  طالب،  فوری 
روز  تظاهرات  شد.  روبه رو  قم 
حمله ی  به  منتهی  دی ماه،  نوزدهم 
نيروهای نظامی به مردم شد که طی 
عده ی  و  کشته  نفر  چهارده  آن، 
زيادی مجروح و جمعی از علما و 
روحانيون نيز دستگير و تبعيد شدند 

اما دامنه ی اعتراض ها افزايش يافت. در بيست و نهم بهمن، در شهر تبريز برای شهدای قم، مراسم 
«اربعين» (چهلم) برگزار شد و ارتش، مردم را به گلوله بست.۲ در يزد نيز به مناسبت برگزاری چهلم 
شهرضا  و  اصفهان  در  يافت.  ادامه  شهر،  به  شهر  درگيری ها،  و  شد  تکرار  اتفاق  اين  تبريز،  شهدای 
حکومت نظامی اعالم شد و در مرداد ١٣٥٧، سينما رکس آبادان در يک جنايت مهيب به آتش کشيده 
شد و ۴۷۷ نفر در آتش سوختند. مردم ساواک را عامل آتش سوزی می دانستند. سهل انگاری مسئوالن 

رژيم در پيگيری موضوع و عدم رسيدگی مراکز امنيتی بر اين باور صّحه گذاشت.۳ 

١ــ کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۳۵۷؛ هم چنين ن.ک: پارسونز، غرور و سقوط، ص ۹۹ و ۲۱۶.
٢ــ اسناد انقالب اسالمی واقعه ی تبريز، ج۳، مقدمه کتاب ص ۱ــ۷.

٣ــ منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ۳۱۸.

سينما رکس آبادان
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فکر کنيد و پاسخ دهيد :
چرا قيام ١٩ دی  ماه نقطه ی عطف انقالب اسالمی و سرآغاز حرکت خود جوش 

مردمی به شمار می رود؟

شريف امامی و ادامه ی کشتارها 
در پی فاجعه ی سينما رکس، آموزگار مجبور 
به استعفا شد و جعفر شريف امامی (از فراماسون های 
برجسته ی بنياد پهلوی) با تظاهر به شعار آشتی ملی به 
تغيير  طرح  با  هم  او  اما  شد،  منصوب  نخست وزيری 
اعتراضات  گسترش  از  نتوانست  رژيم  سياست های 

جلوگيری کند. 
از  پس  که  تهران  مردم  گسترده ی  تظاهرات 
اقامه ی نماز در عيد فطر (١٣ شهريور ١٣٥٧) به امامت 
آيت الله مفتح برگزار شد، وحشت شاه، دولت و آمريکا 

را افزايش داد؛ چرا که نمايش عظيمی از اتحاد و قدرت مردم بود.۱ 
عظمت راهپيمايی روز عيد فطر سبب شد که آمريکا، شاه و دولت، چاره را در اقدام به برقراری 

«حکومت نظامی» و توسل به خشونت گسترده ببينند. 
سه روز بعد حدود ٥٠٠ هزار نفر از مردم تهران، با شعارهای «مرگ بر شاه»، «آمريکايی برو بيرون»، 
«حسين سرور ماست، خمينی رهبر ماست»، هم چنين شعار «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی» که 
تظاهرات در  راهپيمايی مقرر شد، فردا  پايان آن  کردند. در  راهپيمايی  سرداده می شد،  برای اولين بار 
ميدان ژاله (شهدا) برگزار شود، اما در اخبار راديويی ساعت ۲۴ (نيمه شب)، در حالی که اکثر مردم در 

خواب بودند، در تهران و يازده شهر ديگر، حکومت نظامی اعالم شد.۲
صبح هفده شهريور مردم به خيابان ها آمدند، در تهران، هزاران نفر، در ميدان شهدا، اجتماع کردند. 
نظاميان و کماندوها نتوانستند مردم را متفرق کنند و به اعتراف يک خبرنگار خارجی: «با مسلسل تانک ها، 

١ــ کيهان، ۱۴ شهريور ۱۳۵۷ .
٢ــ آن يازده شهر عبارت بودند از قم، تبريز، اصفهان، مشهد. شيراز، جهرم، کازرون، قزوين، کرج، اهواز و آبادان.
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آن ها را به گلوله بستند. هلی کوپترها (نيز) 
برای متفرق کردن مردم، از مسلسل و مواد 
تخريبی استفاده کردند و منظره، به ميدان 

«اعدام دسته جمعی» شباهت داشت».۱
پس از اين کشتار گسترده، کارتر، 
از  و  پشتيبانی  اعالم  شاه  از  پيامی،  طی 
نظم،  بازگرداندن  راه  در  او  اقدام های 
حمايت کرد، اما در درون کاخ سفيد بر 
اسالمی  انقالب  با  مقابله  چگونگی  سر 
اختالفات جدی وجود داشت. شورای 

امنيت ملی معتقد به کشتار گسترده ی مردم، و وزارت امور خارجه درصدد نفوذ در انقالب بود و اين 
اختالف سبب سردرگمی کارتر و شاه در سرکوب مردم و انقالب اسالمی شده بود. 

بيش تر بدانيد
احيای تفکر دينی و بيداری اسالمی 

اسالم سياسی به کمک آرای امام خمينی، که مشخصًا با انتشار کتاب «کشف اسرار» در سال 
١٣٢٣ ش. انتشار يافت، رفته رفته به صورت رکن کليدی فعاليت و رقابت سياسی درآمد و طی دهه های 
١٣٤٠ و ١٣٥٠ تا سال ١٣٥٧ به ايدئولوژی برتر و برگزيده تبديل گرديد که قادر شد به توده ها هوّيت 
ديدگاه  نمايد. هم چنين الگوی عقيدتی «واليت فقيه» در  و مشروعيت بدهد و آن ها را جذب و بسيج 
امام خمينی، روند نوسازی و احيای انديشه دينی و بيداری اسالمی را رونق بخشيد. گروهی از فعاالن 
سياسی و بخشی از جنبش دانشجويی اين انديشه را همراهی و تقويت کردند. هم گرايی و وحدت نظر 
گروه غير روحانی جنبش بيداری با روحانيان، برای اثبات سازگاری دين اسالم با پيشرفت علوم و فنون 

و تمدن جديد بود. 
ــ  ايرانی  فرهنگ  و  امام خمينی  انديشه های  اسالمی  بيداری  و  دينی  تفکر  احيای  گفتمان  در 
و  سياست»  در  «معنويت گرايی  اصطالح  آن  تبيين  برای  می توان  که  داشت  مرکزی  جايگاه  اسالمی، 

«بازگشت به خويشتن انسان مسلمان ايرانی» را به کار برد.۲

١ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۹۲.
٢ــ قزلسفلی، «امام خمينی، گفتمان احيا و چالش با گفتمان های غالب»، (مجموعه مقاالت کنگره بين المللی تبيين انقالب اسالمی) 

ج    ٢، ص ٢٥٢ و ٢٦٠  ــ٢٦١.
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تغيير و تحوالتی در  کارتر، در سال ۱۳۵۶ چه  برنامه ی حقوق بشر  ۱ــ شاه برای هماهنگی با 
ايران ايجاد کرد؟ 

۲ــ برگزاری مجالس ختم سيدمصطفی خمينی چه پيامدی به دنبال داشت؟ 
۳ــ انتشار مقاله ی توهين آميز روزنامه اطالعات در هفدهم دی ۱۳۵۶، چه واکنش هايی در جامعه 

ايجاد کرد؟ 
توضيح   ١٣٥٧ شهريور   ١٧ در  ايران  مردم  کشتار  به  نسبت  را  آمريکا  دولت  عکس العمل  ۴ــ 

دهيد.

۱ــ در مورد واقعه ی سينما رکس آبادان مطلبی تهيه کنيد. 
۲ــ در مورد حادثه ی هولناک ١٧ شهريور مطلبی تهيه کنيد. 

سينم واقعهی مورد در ۱ــ
انديشه و جست  و جو

اهنگ ه ای شا ۱

پرسش های نمونه
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درس بيست ويکم

پيروزی انقالب اسالمی
در اين درس با هجرت امام خمينى به پاريس و تسريع روند انقالب، روى كار آمدن 
دولت ازهارى، تظاهرات عاشورا، فرار شاه، نخست وزيرى بختيار، بازگشت امام خمينى 
به ايران و پايان سلطنت پهلوى، اعالم تشكيل دولت موقت و پيروزى انقالب اسالمى 

آشنا مى شويد. 

هجرت امام خمينی به پاريس
با روزافزون شدن تظاهرات مردمی در ايران، رژيم عراق در پی يک توافق محرمانه با شاه و هماهنگی 
با آمريکا۱، اقدام به اخراج امام خمينی از آن کشور کرد. امام در سيزدهم مهر ۱۳۵۷ به طرف کويت رفت. 
اما دولت کويت اجازه ی ورود به وی نداد. اين درحالی بود که عراق نيز به امام، اجازه ی بازگشت نمی داد. 
در نتيجه امام خمينی و همراهانش، در پانزده مهر ۱۳۵۷ به فرانسه رفتند، ولی رئيس جمهور فرانسه، به 

غيرمنتظره ی  ورود  از  اطالع  محض 
اين باره  در  را  شاه  نظر  خمينی،  امام 
جويا شد و بعد به امام اجازه ی اقامت 
بود  اين  آمريکا  و  شاه  تصور  داد.۲ 
ايران،  از  خمينی  امام  شدن  دور  که 
انقالب  جريان  از  وی  جدايی  سبب 
خواهد شد اما شرايط بهتر ارتباطات 
انقالب  رهبری  کمک  به  فرانسه،  در 
آمد. از آن پس، تماس ها راحت تر و 

پيام ها بيش تر شد. 
١ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۱۰۲ .  

٢ــ ژيسکاردستن، «قدرت و زندگی»، ص ۱۱۵.

محل اقامت امام در پاريس، مرکز تجمع دانشجويان و ايرانيان ساکن آن جا بود.
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برگی از تاريخ

تشکيل دولت نظامی ازهاری
دانشگاه  در  تظاهرکننده،  دانش آموزان  و  دانشجويان  از  زيادی  جمع   ،۱۳۵۷ آبان  سيزدهم  در 
تهران، توسط نيروهای نظامی و انتظامی به شهادت رسيدند. پخش صحنه هايی از اين ماجرا در تلويزيون، 
احساسات مردم را برانگيخت. به دنبال آن، شريف امامی از نخست وزيری برکنار و ارتشبد ازهاری، 
به جای او منصوب شد اما در همان روز، مجددًا در تهران تظاهراتی شديدتر برگزار گرديد و طی آن، 
بخشی از سفارت انگليس به آتش کشيده شد. در روز پانزدهم آبان، شاه طی سخنانی، اعتراف کرد که 
«پيام انقالب ملت ايران» را شنيده است و سوگند ياد کرد که خطاها و فساد و ظلم و بی قانونی، ديگر 

تکرار نخواهد شد.۱
ازهاری، در اولين اقدام برای ايجاد کاهش نارضايتی و برقراری آرامش، جمعی از سران بدنام 
رژيم پهلوی، نظير اميرعباس هويدا، نخست وزير اسبق و ارتشبد نصيری، رئيس سابق ساواک را دستگير 

کرد اما امام خمينی به مردم ايران هشدار داد اين اقدامات ظاهری و فريب کارانه است.٢

ـ   ١٣٥٨ش) آيت الله سيد محمود طالقانی(١٢٩٨ ـ

علوم  تحصيل  به  نوجوانی  ابتدای  از  طالقانی  آيت الله 
دينی پرداخت. وی از دوره ی رضاشاه وارد فعاليت های سياسی 
و اجتماعی شد. اوج مبارزات او در فاصله ی سال های ۱۳۴۰ تا 
۱۳۵۷ بود. در اين سال ها چندبار دستگير و زندانی شد. مسجد 
برعهده  را  آن  جماعت  امام  طالقانی  آيت الله  که  تهران  در  هدايت 
داشت،  يکی از مراکز مهم روشنگری مردم عليه رژيم ستم شاهی 
بود. اين مجاهد خستگی ناپذير، در آستانه ی پيروزی انقالب اسالمی 
از زندان آزاد شد و کمی بعد از پيروزی انقالب اسالمی به عنوان 
نخستين امام جمعه ی تهران از سوی امام خمينی انتخاب شد ولی 
در سال ۱۳۵۸ درگذشت. امام خمينی در پيامی به مناسبت رحلت 

آيت الله طالقانی، از او به عنوان «ابوذر زمان» ياد کردند. 

١ــ اطالعات، ۱۳۵۷/۸/۱٦.    
٢ــ کوثر، ج ٢، ص ١٦٠ و ١٦٩.
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تظاهرات گسترده ی مردم، در داخل کشور، با هماهنگی های شخصيت هايی چون آيت الله مطهری، 
آيت الله طالقانی، آيت الله دکتر بهشتی، آيت الله خامنه ای، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله مهدوی  کنی 
و ديگر علما و روحانيون شاخص تهران و شهرستان ها، هم چنين شخصيت های سياسی و فرهنگی مسلمان 

و ساير گروه ها هم چنان ادامه داشت اما قدرت تعيين کننده، رهبری امام خمينی بود.۱
سران گروه های سياسی و روحانيون برجسته و مبارز، مانند آيت الله بهشتی و آيت الله مطهری، 

برای هماهنگی مبارزات به مالقات امام خمينی به پاريس شتافتند.

تظاهرات عاشورا؛ استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی
در  مردم  تاريخی  راهپيمايی  و  تظاهرات  اسالمی  انقالب  سرنوشت ساز  و  مهم  فرازهای  از  يکی 
عاشورای سال ۱۳۵۷ است. با آغاز ماه محرم، امام خمينی با صدور پيامی که برخاسته از ماهيت و 
فلسفه ی قيام عاشورا بود،۲ مردم را به راهپيمايی در اين روز بزرگ دعوت کردند.۳ با وجود برقراری 
حکومت نظامی، مردم در اولين شب محرم به خيابان ها آمدند اّما رژيم، عزاداران حسينی را به گلوله 
بست. کشتار بی رحمانه ی مردم در جنوب تهران و ساير شهرهای کشور زمينه را برای راهپيمايی عظيم 
تاسوعا و عاشورا فراهم کرد.۴ جمعيتی که در تهران با نظمی شگفت آور به سوی ميدان آزادی حرکت 
کردند، حدود ۴ ميليون نفر و در سراسر کشور بالغ بر ۱۶ ميليون نفر برآورد شده است.۵ اين راهپيمايی 
عظيم سراسری ناظران خارجی را شگفت زده کرد؛ به گونه ای که در ظهر عاشورای ۱۳۵۷ تحليل گران 
مسائل سياسی و خبرگزاری های مختلف جهان عمر حکومت شاهنشاهی را در ايران پايان يافته تلقی 
کردند.۶ مردم در اين  تظاهرات که به منزله ی يک رفراندوم (همه پرسی) بود، خواستار استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی شدند.۷ عظمت و گستردگی تظاهرات اين دو روز و نظم و انسجام آن ها، وحشت شاه 

١ــ نجاتی، همان مأخذ، ص ۱۷۷.
٢ــ محرم ماهی است که بايد مشت گره کرده آزاديخواهان و استقالل طلبان و حق گويان بر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابليس غلبه کند 

و کلمه حق، باطل را محو نمايد. صحيفه نور، ج۳، ص ۲۲۵ و ۲۲۶.
٣ــ کوثر، ج ۲، ص ۴۸۰.

٤ــ موحد، دو سال آخر، ص ۲۳۳؛ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج ۲، ص ۳۳ــ ۳۵.
٥ــ کوثر، ج۲، ص ۴۸۰؛ منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ۳۳۰.

٦ــ کوثر، ج۲، ص ۴۸۱.
٧ــ برخی از شعارهای محوری مردم در سراسر ايران اين بود: رفراندوم عاشورا، پيام ما به دنيا. الغای شاهنشاهی، حکومت اسالمی. 
اين شاه آمريکايی اخراج بايد گردد. حکومت اسالمی ايجاد بايد گردد. امام خمينی پس از اين راهپيمايی بار ديگر تأکيد کرد که سلطنت شاه 

قانونی نيست. صحيفه نور، ج۴، ص ۵۵.
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و آمريکا را بيش از پيش کرد.۱
قطعنامه ی راهپيمايی روز عاشورا که توسط آيت الله بهشتی قرائت شد، تأکيدی مجدد بر سرنگونی 
نظام سلطنتی، بازگشت امام خمينی به کشور و تشکيل جمهوری اسالمی و هم چنين دعوت از ارتش، 

برای پيوستن به مردم بود.
نخست وزيری بختيار: در چنين شرايطی ارتشبد ازهاری، کناره گيری کرد و شاپور بختيار، 
از اعضای جبهه ی ملی به نخست وزيری منصوب شد، اما اختالف نظر ميان دستگاه های سياست گذار 
آمريکا، شرايط را برای کارتر و شاه وخيم تر کرده بود. شورای امنيت ملی آمريکا به دنبال اجرای کودتا 
و به راه انداختن جوی خون در ايران بودند اما کارتر، وزارت امور خارجه و سازمان سيا، به فکر فريب 

مردم، از طريق جای گزينی بختيار به جای شاه و سوار شدن بر موج انقالب بودند.

بيش تر بدانيد
ارتشبد حسين فردوست در خاطرات خود می گويد: هنگامی که تظاهرات عظيم تاسوعا و عاشورا 
پيش آمد، محمدرضا و ازهاری با هليکوپتر (چر خ بال) تمام سطح شهر را بازديد کردند. محمدرضا خطاب 
به ازهاری گفت: «همه ی خيابان ها مملو از جمعيت است پس موافقين من کجا هستند؟» ازهاری پاسخ 
داد: «در خانه هايشان». آخرين اميد محمدرضا به يأس بدل شد و گفت: «پس فايده ی ماندن من در اين 

مملکت چيست؟» ازهاری پاسخ داد: «اين بسته به نظر خودتان است».۲

فرار شاه
با بسته شدن همه ی راه ها و دست آويزها برای باقی ماندن شاه در کشور، اهتمام عمده ی آمريکا بر 
حفظ ساختار ارتش قرار گرفت. به همين دليل، ژنرال رابرت هايزر، معاون نيروهای آمريکا در اروپا، 

در دی ماه ۱۳۵۷ به ايران فرستاده شد.
وظيفه ی ژنرال هايزر، هماهنگی با سران ارتش، برای حمايت از دولت بختيار و در صورت لزوم، 
انجام کودتای نظامی عليه انقالب و حفظ مراکز راهبردِی موردنظر آمريکا بود. تالش آمريکا برای غلبه بر 
تظاهرات مردمی و ايجاد تفرقه در بين نيروهای انقالبی به نتيجه نرسيد و مردم هم چنان خواستار سقوط 

سلطنت و برقراری حکومت «جمهوری اسالمی» بودند. 
١  ــ يکی از مقامات آمريکا بعد از اين راهپيمايی اعالم کرد: «آن چه درايران روی می دهد، يک تراژدی برای غرب است». موحد، 

دوسال آخر، ص ۲۳۸.
٢ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۵۸۹ ــ۵۹۰.
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به دستور امام خمينی، «شورای انقالب اسالمی» تشکيل شد  و موظف گرديد به بررسی چگونگی 
جديد  اساسی  قانون  تصويب  مقدمه های  کردن  فراهم  و  قدرت  انتقال  نحوه ی  موقت،  دولت  تشکيل 

بپردازد. 
روز بيست و ششم دی ماه، محمدرضا شاه و همسرش، پس از تشکيل شورای سلطنت، از ايران 

گريختند. با اين که قرار بود شاه به آمريکا برود، کارتر با فريب کاری، او را به مصر فرستاد. 
شد.  برپا  کشور  سراسر  در  بی سابقه  سروری  و  جشن  راديو،  از  شاه  فرار  خبر  اعالم  دنبال  به 
مردم با ريختن به خيابان ها، پخش نقل و شيرينی، روشن کردن چراغ اتومبيل ها به شادی و شکرگزاری 

پرداختند. 

تظاهرات اربعين و بازگشت امام خمينی 
با فرار شاه، تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه يافت. در پاره ای از شهرها، عوامل رژيم، مردم 
را به گلوله بستند. شاپور بختيار که تصور می کرد پس از رفتن شاه، قدرت اصلی در ايران شده است، 

به دنبال تحقق آرزوهای خام خود بود. 
امام خمينی از نظاميان خواست پادگان ها و خدمت در ارتش شاه را ترک کنند. در پی آن فرار 
حضرت  اربعين  روز  تاريخی  و  عظيم  راهپيمايی  در  گرفت.  سرعت  پادگان ها،  از  سربازان  و  افسران 
سيدالشهدا (ع)، مصادف با بيست و نهم دی ماه ۱۳۵۷، مردم، بار ديگر نفرت خود از حکومت پهلوی 

و درخواستشان را برای استقرار «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی» تکرار کردند. 
امام خمينی اعالم کرد که به زودی به ايران بازخواهد گشت تالش های آمريکا و بختيار برای به 

تعويق انداختن سفر وی به نتيجه نرسيد. 
سيدجالل الدين تهرانی که در غياب شاه به عنوان رئيس «شورای سلطنت» تعيين شده بود، در 
اولين جلسه، ضمن اشاره به غيرقانونی اعالم شدن آن از سوی امام، از رياست و عضويت خود در 
شورای مذکور استعفا داد. او با وجودی که عمًال جانشين شاه شده بود، مالقات با امام خمينی را بر 
آن ترجيح داد؛ زيرا پيش شرط مالقات با امام خمينی، استعفای او از عضويت در آن شورا بود. به اين 

ترتيب، شورای سلطنت، عمًال از هم پاشيد. 
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بيش تر بدانيد
ويليام سوليوان آخرين سفير آمريکا در خاطرات خود می گويد: فعاليت های من و سفارت آمريکا 
برای حفظ منافع ملی آمريکا بود. من با پيش بينی اين احتمال که شاه قدرت خود را از دست بدهد و يا از 
صحنه خارج شود، می بايست زمينه ای برای ادامه ی حضور آمريکا در صحنه، در صورت چنين پيشامدی 

فراهم سازم و از فرصت طلبی شوروی ها برای سوءاستفاده از اين انقالب جلوگيری به عمل آورم. 
در اواخر دسامبر برای من ترديدی باقی نماند که حفظ شاه بر سرير قدرت امکان پذير نيست و 

ما بايد به طور جدی آماده ی انطباق خود با شرايط بعد از رفتن شاه باشيم. 
سوم ژانويه ی ۱۹۷۹ پيامی دريافت کردم که در آن گفته شده بود، نزد شاه بروم و به او بگويم به 
نظر دولت آمريکا، مصالح ايجاب می کند که شاه از کشور خارج شود. شاه به سخنان من گوش کرد و 

با لحنی کم و بيش ملتمسانه، گفت: «خيلی خوب! اما کجا بايد بروم؟» 
گفتم: «ملک شخصی شما، در سوئيس». 

گفت: «امنيت ندارد». بعد گفت: «ما در انگلستان ملکی داريم ولی هوای آن جا خيلی بد است». 
بعد گفتم: «آيا ميل داريد ترتيب مسافرت شما را به آمريکا بدهم؟» 

شاه يک مرتبه از جای خود بلند شد و با هيجانی شبيه حرکت يک پسر کوچک، گفت:« آه؛ 
شما اين کار را برای من می کنيد؟۱» 

به رغم تالش های آمريکا، دولت بختيار و مخالفان غيرمذهبی 
حکومت شاه  برای جلوگيری از ورود و يا به عقب انداختن بازگشت 
امام  خمينی۲  به ميهن و هم چنين با وجود احتمال سوء قصد به جان 
وی،۳ امام در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷، درميان عظيم ترين استقبال 
تاريخی، به ايران بازگشت.۴ ايستادن امام خمينی بر پله های هواپيما 
بيگانگان  استيالی  دوران  يافتن  خاتمه  نماد  مهرآباد،  فرودگاه  در 
پايه ی  بر  ايران  سياسی  تاريخ  در  جديدی  عصر  آغاز  و  کشور  بر 

استقالل و احيای ارزش های اسالمی و ملی بود. 

١ــ سوليوان و پارسونز، خاطرات دو سفير، ص ۲۰۹ و ۲۱۰.
٢ــ اعترافات ژنرال، ص ۲۰۸ و ۲۲۶. ژنرال هايزر در خاطرات خود می گويد: «خطر بالقوه ی اصلی که به فاجعه ای برای آمريکا منجر 

می شد، بازگشت سريع [امام] خمينی به ايران بود». هايزر، مأموريت در تهران، ص ۱۷۶ــ ۱۷۸.
٣ــ فردوست می گويد: «در نخست وزيری طرح انفجار هواپيمای امام نيز مطرح شد»؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 

ج۱، ص ۶۰۷.
٤ــ جهت اطالع از جزئيات بازگشت امام خمينی به وطن ن.ک: کوثر، ج۲، ص ۴۲۴ ــ ۶۳۳ و ج۳، ص ۳  ــ۲۷.
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امام در سخنرانی خود در بهشت زهرا در همان روز، ضمن تسليت گفتن به خانواده ی شهدا، 
درباره ی مشروعيت نداشتن رژيم پهلوی سخنانی ايراد کرد. رهبر انقالب، با بيان اين که نظام سلطنت، به 
دليل دخالت نداشتن مردم در تعيين سرنوشت خود و فساد شاهان موروثی، خالف عقل بشری است، اعالم 

کرد: «من به پشتيبانی اين ملت، دولت تعيين می کنم. ما نمی گذاريم ذّلت های سابق، اعاده شود».۱

اعالم تشکيل دولت موقت
با پيشنهاد شورای انقالب، مهندس مهدی بازرگان، به عنوان نخست وزير دولت موقت، انتخاب 

شد و خبر آن، در شانزدهم بهمن ماه، رسمًا به اطالع مردم رسيد. 
در پی آن، امام خمينی از مردم خواست تا با برگزاری تظاهراتی آرام، از دولت بازرگان، حمايت 
قبًال  نظامی  تجهيزات  تحويل  قرارداد  خيانت آميز،  اقدامی  طی  روز،  درهمان  بختيار،  شاپور  اّما  کنند 
خريداری شده از آمريکا به ارزش هفت ميليارد دالر را لغو کرد. با توجه به اين که وجه اين قرارداد 

قبًال پرداخت شده بود، با اين اقدام بختيار، کل اين مبلغ نيز به جيب آمريکا رفت.۲
در اين زمان درگيری ميان نيروهای ارتش، آغاز شده بود. بسياری از سربازانی که مجبور به 
ميدان  از  يا  می گرفتند،  نشانه  فرماندهان شان  طرف  به  را  خود  سالح  بودند،  مردم  طرف  به  تيراندازی 

درگيری می  گريختند. 
١ــ کوثر، ج ۳، ص ۱۳.

٢ــ «اطالعات»، ١٦/۱۱/١٣٥٧.
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تالش برای کودتا و پيروزی انقالب اسالمی
با شدت گرفتن درگيری ها، ساعت حکومت نظامی در تهران ٧/٥ ساعت طوالنی تر شد. چرا که 
با تالش ژنرال هايزر آمريکايی، فرماندهان نظامی، درصدد کودتا بودند تا با دستگيری امام خمينی و ساير 

شخصيت ها، انقالب را شکست دهند.۱
امام خمينی در همان روز اعالم کرد: «… اعالميه ی امروز فرماندار نظامی، خدعه  و خالف 
شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزيزم، هراسی به خود راه ندهند؛ 

بلکه به خواست خدا، حق، پيروز است».۲
اگر امام خمينی با مواضع قاطعانه ی خود کودتايی را که در شرف وقوع بود، خنثی نمی ساخت، 

حادثه ی خونينی روی می داد.
با صدور اعالميه ی امام خمينی در ۲۱ بهمن ماه، مردم از نيروی هوايی که لشکر گارد شاهنشاهی 
به آن حمله کرده بود، حمايت کردند. در مدت کوتاهی با مشارکت وسيع زنان و مردان در سراسر کشور، 
مراکز حساس به تصرف مردم درآمد و پايگاه های رژيم يکی پس از ديگری سقوط کرد. با مشاهده ی اين 

وضع، شورای فرماندهان ارتش، طی اطالعيه ای، بی طرفی خود را اعالم کرد.۳

١ــ هايزر، مأموريت در تهران، ص ۳۴۴ــ۳۴۷؛ برژينسکی، توطئه در ايران، ص ۱۵۳ــ۱۵۷؛ متن مذاکرات سران ارتش، مثل برف 
آب خواهيم شد، ص ۱۶ــ ۱۸.

٢ــ اطالعات،  ۱۳۵۷/۱۲/۲۲.
٣ــ ن. ک: کوثر، ج٣، ص ٢٩٨ و ٣٣٣.
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سرانجام رژيم سلطنتی شاه که ايران را تا مرز يک کشور مستعمره و تحت سلطه ی آمريکا پيش 
برده بود، در بيست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ به طور کامل سقوط کرد و مردم با شنيدن صدای انقالب از 
راديو در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سرور و شادی وصف ناپذيری پايان پادشاهی و طليعه ی انقالب اسالمی 
را جشن گرفتند. پيروزی انقالب اسالمی ايران حادثه ی بزرگی بود که حيرت جهانيان را برانگيخت و 

حادثه ی بزرگ قرن نام گرفت. 

١ــ هجرت امام خمينی به پاريس چه پيامدهايی را در پی داشت؟
٢ــ ازهاری برای برقراری آرامش به چه اقداماتی دست زد؟ 

٣ــ دولت آمريکا در دوره ی نخست وزيری بختيار چه سياستی نسبت به ايران اتخاذ کرد؟ 
٤ ــ چرا برپايی تظاهرات عاشورا به منزله يک همه پرسی عمومی تلقی شد؟

٥  ــ دولت موقت چگونه شکل گرفت؟ 

ــ آمريکا در جريان انقالب اسالمی يکی از مأموران خود را به نام ژنرال هايزر به ايران اعزام کرد. 
در مورد مأموريت هايزر در ايران مطلبی تهيه کنيد.

انقال ان د کا آ

انديشه و جست  و جو

امامخمين ت هج ١

پرسش های نمونه


