
نقالب اسالمی ضرورتی برای احیای اسالما  

گرایی و بر انسان  قرنی بود و فصلی بود که بشر خواست با تکیه ..…ی با دین و تحقیر دین بود؛ هر دینی قرن نوزدهم، قرن مقابله

گرفت که آثار تخریبی آن  چنان خشن و غیرمؤدبانه و غیرمنطقی انجامنیاز است، و این اعالم آنخِرَدگرایی، اعالم کند که از دین بی

 داشتند، محسوس شد. ای به دیندر تمام جوامع بشری که پایبندی

کشورهای و  ی خشن خودش را در دنیا نشان داد، و آسیا و آفریقا و آمریکای التین در همین قرن نوزدهم بود که استعمار چهره

 ی خشن استعمار قرار گرفت. استعمار و زیر چکمهها زیر شالق ، مدتنحویی تقریباً سراسر دنیا، به افتادهعقب

 

ی مانع از وصول استعمار به اهداف خودش ـ  عنوان یک اندیشهی با اسالم ـ به ی اسالمی، استعمار هدف خودش را مقابله در منطقه

ا ـ مصر ـ و برخی از کشورهای قرار داد. تاریخِ مبارزات و استعمار مردم هند، تاریخ ایران، تاریخ آسیای مرکزی، تاریخ شمال آفریق

های حتمی و عنوان یکی از هدفی با اسالم را به طور کامل حاکی از این است که استعمار اروپایی در این مناطق، مبارزهدیگر، به

 .ایران، افغانستان، ترکستان و هندی نزدیک آسیا، یعنی  خصوص در منطقهقطعی خودشان قرار دادند. به

 ".سیاستمداران آن روزِ انگلیس، صراحتاً این را اعالم می کنند که باید با اسالم در این مناطق مبارزه کرد و آن را نابود کرد "

و محمد عبدُه پدید آمدند، و بسیاری از روشنفکران در ایران،  الدینگرانی از قبیل سیدجمالالبته در این خالل روشنفکران و اصالح

افتد. این فریادی را که شما در کلمات اقبال مشاهده میدر هند، فهمیدند که دارد چه اتفاق می بال الهوریاقمصر و باالخره 

 .برندجور از دستش میکند اسالمش را دارند چهکنید، فریادِ مصیبت یک انسان آگاه و روشنفکر است که مشاهده می



 

 

در مصر، ایران، هند، اروپا و عثمانی، همه ناشی از این احساس خطر بسیار حادّی است که آن روز،  الدینسیدجمالحرکات وسیع 

هایی گماشت. تعداد کنفرانسای را به این کار میکرد و متفکرین زبدههای بسیاری را خرج میدشمنِ اسالم طراحی و برای آن پول

مراتب بیشتر از مجالسی است که علمای اسالم، در سطوح باال برای روپایی بهشد، در کشورهای ای اسالم فکر می که در آن، درباره

دادند.تاریخ معاصر ، یعنی تاریخ نیم قرنِ اولِ قرن بیستم، کامالً حاکی و نمایشگر این بازشناسی اسالم و تحقیقات تشکیل می

 جانبه است.استراتژی وسیع و همه

و  تزریق فرهنگ برهنگیتزریق فساد در جوامع اسالمی،  -1: م عبارت بود ازاسال مبارزه با تضعیف و برایاستراتژی غرب 

مرد و  آزاد روابطگرایی، و مصرف ی بعد مردان به ن زنان و در درجهخصوص کشاندقید و شرط زن و مرد و بهفرهنگ امتزاج و بی

زدگی و فساد موفق شدند و هم در مورد غربهم در تزریق لذا .ی اسالمی زدگی در منطقهتزریق غرب -2 زن با هم؛ و همچنین

بندوباری، غرق شدن در فسادهای و انفعال؛ جوامع اسالمی ازلحاظ فساد جنسی، فساد اخالقی، بی ی اضمحالل تزریق روحیه

 کرد.می که اسالم شُرب خمر و اختالط زن و مرد را منعگوناگون به کشورهای اروپایی رسیدند و از آنها جلوتر هم رفتند؛ درحالی



ی این مناطق، این است که سرتا پا فرنگی  افتادهراه نجات کشورهای عقب":صریحاً اعالم کردند بسیاری از روشنفکران آن زمان

 "و غربی بشوند

و عمالً هم به همین سمت پیش رفتند و این بلیّه در کشورهای عربی حتی از کشورهای غیر عربی بیشتر نفوذ کرد چون روی 

 کردند.ی بیشتر هم کار میکشورهای عرب

های کشورهای در گذشته حکومتبود.  های وابستهحکومتبه تضعیف اسالم در این مناطق کمک کرد؛ که  یعامل دیگر -3

ی  ی به غیر نبودند. اما از اوایل دوران استعمار در کشور ما، تا لحظه کفایت بودند، الاقل وابستهاسالمی، اگر مستبد، ظالم و یا بی

های استکباریِ قدرتانقالب، این روند سیرِ صعودی داشت و برای وابسته کردن سالطین و رؤسای کشورهای منطقه به سیاست

 تالش در این که:کوشش کردند.، های بزرگ

های کنند که حیاتشان در گرو حمایت از سیاستچنان وابسته را آن هاحکومت کنند و چگونهچگونه یک کشور را وابسته 

 ..خارجی آنان باشد

های است. یعنی تفکرات جدید و ایدئولوژی التقاط، عنصر به تضعیف اسالم در این مناطق کمک کرد؛ که  یعامل دیگر -4

ورنگ ولعاب دین ای دارد را بردارند، آنها را با پوشش اسالمی جاذبه برای مردم ی جمعی از مردم است و که مورد عالقه غربیاناخیر

 .ارائه دادند اسالم التقاطیآیات قرآن ارائه بدهند و درحقیقت  رب  و با تکیه

ی عمل و  تدریج اسالم را از صحنه، به تنهایی برای اینکه با گذشت زمان به بینم این عامل، مییمکننگاه می التقاط املوقتی به ع

 ند کافی بود. خارج کسپس عقیده 

 خاصیتِ محضعنصر بیکلی خارج و به یک مانع عقیدتی یا حتی عاطفی، به اسالم درمقابل تهاجم عظیم استکبار جهانی از یک

 ی قطعی اسالم بود. شد، این آیندهبدل می

در چنین فضایی بود که ابر مرد تاریخ با عزمی راسخ و اتکال به قدرت الهی و تکیه بر حمایتهای مردم که از ظلم و فساد و بی 

استکبار را در کشور عزیزمان ایران ، برچیدند و طومار ظلم و ستم شاهنشاهی را در هم شکستند به ستوه آمده بودند، بساط ایمانی 

  و با یک انقالب عظیم، دین و اسالم را زنده کردند.

جور با گفتند روزگارِ دین به سر آمده، دیدند که دین، یک ملت را به حرکت درآورد و یک دژ استوار استکبار را ایننهایی که میآ

ک یکسان کرد، یک نظام انقالبی را با این شجاعت و با این اقتدار و جرأت بر سرِ کار آورد و یک موج عظیم در دنیای اسالم بلکه خا

ترین وجود آورد. معلوم شد که نه! روزگار دین به سر نیامده! دین هنوز قویدر دنیای غیراسالمی از جهان سوم و مستضعفین به

که در دنیا و در جوامع اسالمی، از کسانیآن ها است. این را انقالب اسالمی ایران عمالً ثابت کرد.انعامل برای حرکت دادن انس

کشیدند بگویند ما مسلمانیم، که خجالت میکسانیمسلمان بودن خودشان سربلند و سرافراز نبودند، احساس سرافرازی کردند. آن

ی خودشان  کشیدند نماز روزانهکه در مجامع عمومی خجالت میکسانیانیم. آنکنند که بگویند ما مسلماحساس کردند و افتخار می

  :ی خدا و مسلِم هستند. چون را بگزارند، افتخار کردند به اینکه نمازگزار و بنده

ستیزی پذیری به روح شهامت بشری، روح اقتدار انسانی، و ظلمانقالب اسالمی، مسلمانی را از برابر بودن با ضعف و سستی و ستم

 .تبدیل کرد



 

 

 ی ایشان: و بنیانگذار این حادثه عظیم و الهی کسی نبود جز روح اهلل الموسوی الخمینی وبه فرموده

ی آن  ارزیابی شده و چشم دنیا را متوجه کرد و درباره ،هاهای دوران انقالبترین انقالبانقالب ما که یکی از بزرگ"

ی  انفجار عظیم در دنیا تلقّی شد. و همه دانستند که این انفجار عظیم بر پایهعنوان یک های زیادی زده شد، بهقلم

 ."ی استکبار علیه اسالم را پنبه کرد های دویست سالهاسالم بود. ناگهان تمام رشته

اسالم بود که شما را راه انداخت و به شما همچو قدرتی داد که در مقابل این قدرتهای شیطانی بزرگ ایستادید و "

نترسیدید. این قدرتی بود که خدا به شما داد؛ و االّ ما که بندگان ضعیفی هستیم که چیزی نداریم... این قدرت خدا 

بود. این چیزی بود که خدا به شما عنایت کرد و باید این عنایت خدا را حفظ کنید. حفظ این عنایت خدا، که منشأ همۀ 

 "این قدمهای دیگری هم که ما باید برداریم، همه با هم پشتیبانی کنیم پیروزیها ان شاءاللّه خواهد شد به این است که

 

 :الشریف( سره  قدس)عوامل پیدایش انقالب از دیدگاه امام خمینی 

گرا که به یک عامل در پیدایش انقالب تأکید کرده و بر عواملی چون مذهب، اقتصاد، مدرنیزاسیون،  بر خالف اندیشمندان تقلیل

 :کنیم  سره چند علتی است. برخی عوامل از دیدگاه ایشان را بیان می گذارند، رهیافت امام خمینی قدس انگشت می استبداد و توطئه

، یکی از عوامل عمده آن را، استبداد و 75امام خمینی در تحلیل هایش از قیام مردم ایران در سال استبداد و سلب آزادی: 

آن که اساس این انقالب است، آن که اساس این انفجارها است خود "دانند:  اختناق شاهنشاهی و شیوه حکومتی شاه می

همچو اق و سلب آزادی را تئوریزه کرده و فرآیند آن را سره قضیه اختن . امام خمینی قدس"این آقا )محمدرضا شاه پهلوی( است

یکی از چیزهایی که موجب پیروزی شماها شد همین زیادی ظلم و زیادی اختناق ]بود[ "دارند:  یک جامعه شناس بیان می



منتظرند  شود و میها زیاد  شود، دنبال یک اختناق طوالنی هی عقده که این اختناق وقتی زیاد شد انفجار از آن پیدا می

.دیگران دنبالش بروند ،در آید که یک صدایی  

ها را به  تلقی کرده و دیگر حکومت« قانون»سره فرآیند مذکور را نه یک اتفاق و حادثه استثنایی بلکه یک  امام خمینی قدس

وضع برای این ها باید عبرت بگیرند از این وضعی که در ایران پیش آمد و بدانند که  حکومت"کند:  گیری دعوت می عبرت

."بود که محیط اختناق به طوری پیش آوردند که اختناق انفجار آورد  

ها مراعات  سره هر حکومتی که مشی اسالمی را در همه زمینه از دیدگاه امام خمینی قدسماهیت طاغوتی رژیم شاهنشاهی: 

ما "فرمایند:  مت عدل اسالمی قرار داده و میامام مفهوم طاغوت را در برابر حکو  نکند و محتوای آن اسالمی نباشد طاغوت است.

ها را تا آخر از بین ببریم و به جای آن یک حکومت عدل اسالمی که  امیدواریم که با پیوستن به هم بتوانیم این طاغوت

"..بر پا کنیم و همه چیزمان به دست خودمان باشدمملکت ما برای خودمان باشد   

مسائلی که مردم ایران را به ستوه در آورد، فساد دامنگیر نهادهای رژیم شاهنشاهی بود.  امام معتقد بود یکی ازترویج مفاسد: 

.فساد برانگیز و ریشه مفاسد بود ،البته به زعم امام خود نهاد سلطنت  

یدا ین فسادی که در ایران پیدا شده است، همه فسادها زیر سر رژیم شاهنشاهی بود. در تاریخ از اولی که رژیم شاهنشاهی پا"

 ".کنیم، هر چه مفسده بود، رژیم شاهنشاهی این مفاسد را ایجاد کرده شده است تا حاال که ما مشاهده می

های ما را فاسد کند و این مراکز زیاد فحشا و همه اطراف و همه  خواهد جوان این رژیم و این حکومت، حکومتی است که می"

"ها و به کارهای زشت و بد ها بکشند به میخانه را از دانشگاه ها جوانب فحشا را رواج دادن برای این است که جوان  

در نظر امام خمینی . تابد ملت ایران به دلیل داشتن هویت ایرانی دیرینه، وابستگی به بیگانه را بر نمیوابستگی رژیم به بیگانه: 

های ملی و آگاهی  ز جمله به یغما رفتن ثروتسره ، عالوه بر تأثیر عامل مذکور در قیام ملت ایران، تأثیرات منفی وابستگی ا قدس

در عصر ما ملت یافت که شاه به واسطه پیوندی که با غرب خصوصاً با "ملت از این امور در پیدایش انقالب ایران دخیل بودند: 

داده است و فهمیدند  آمریکا دارد و همین طور با شرق، تمام مخازن ما را به باد داده است، بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر

."ها دارد. از این جهت ملت ما به پا خواست شود به واسطه پیوندی است که شاه با ابرقدرت ای که مرتکب می جنایات فوق العاده  

خسته  مردم رژیم پهلوی اقتصاد ما را به کلی به هم زد و همه چیز ایران را وابسته به اجانب کرد، همه چیز ایران به باد رفت و"

."از این جهت قیام کردند و این نهضت را به پا داشتند وشدند  

سره وابستگی رژیم گذشته صرفاً بعد اقتصادی نداشت، بلکه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی  از دیدگاه امام قدس

بیش از حد فشار  "در نهایت بروز انقالب شد: شاه وابسته بود و همین امر موجب جدایی رژیم از مردم و اعمال فشار رژیم بر آنان و

شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه استقالل سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی 

های زندان  و سیاهچال ما را از بین برده است و ایران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است، مردم ایران را زیر شکنجه

کشته است. از تمام علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها موجب شده است که مردم مسلمان ایران 

."خواستار یک حکومت اسالمی باشند  



ت وابستگی و اتکا به هایی که بیان شد، از پایگاه مردمی برخوردار نبود. طبیع : رژیم شاهنشاهی به دلیل ویژگیجدایی از ملت

اعتمادی میان مردم و حکومت وابسته شده بود، به طوری که شاه تا آخر به اهمیت  ، موجب پیدایش دیوار بلند بی زیرزمینیذخایر 

بیگانگان هیچ نقشی در پیدایش انقالب  ،از دیدگاه امام. اما کرد مردم پی نبرده و انقالب ایران را با توطئه خارجی تبیین می

گر پایگاه داشت این مرد )شاه( بین مردم، اگر نصف قدرتش را صرف کرده بود برای رضای ا"سره :  به عقیده امام قدس .نداشتند

 ."خورد مردم، هرگز این قدرت به هم نمی

های پایین، نه  گرفتند، نه ادارات و نه ارتش، آن رده یهای باالی ارتش و قوای انتظامی، باقی را دیگر به هیچ نم فقط آن رده ."..

دانستند اینها را، و  آوردند. اینها، چیزی نمی مردم و نه بازار و نه مسجد و نه روحانیت و نه دانشگاه، هیچ یک را به حساب نمی

  "دهمه ناراضی بودن ند برای این کهدانستند ملت همه با هم شد تر خطای اینها همین بود که ملت را چیزی نمی بزرگ

دیدگاه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( های انقالب اسالمی از تاورددس  
 

  خود گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عزّت و کرامت الیق استقالل در تصمیم

کدام از سالطین پهلوی و قاجار، این  هیچهای قبل از جمهوری اسالمی، همیشه ایران تجزیه شد و همیشه از ایران کَندند.  در دوره

ایم. قاجارها که وضعشان معلوم است. پهلویها هم، شهرهای مرکزی  افتخار را ندارند که بتوانند بگویند ما مرزهای ایران را حفظ کرده

ند. تنها جمهوری اسالمی ها داد ی سربازان خارجی انداختند و زن و مرد و ناموس این کشور را به دست آن ایران را سالها زیر چکمه

قدم جلو بیایند. هشت سال جنگ مگر شوخی است؟! هشت سال جنگ و آن  بود که مردانه ایستاد و نگذاشت که متجاوزین یک

 .و همه و همه مقاومت و ایستادگی کردند و میهن را نجات دادند« ناتو»همه فداکاری! جوانان ما در مقابل اتّحاد شرق و غرب و 

 طلبان عالم بخشی به حق ه ایران در جهان، صدور شعارهای انقالب و الهامارتقاء جایگا

یک کشوری هستیم  این است که ما -نماییهای گوناگون خارج از تبلیغات و شعار و بزرگ -ی ما هست واقعیتی که امروز در جامعه

م؛ ؛ وقتی محاسبه میکنیم، در دنیا، در بین ای شجاعت نشان داده -بر باورهای خودمان و اظهار شجاعت در میدان  که بر اثر تکیه

ی بین قدرتهای بزرگ دنیا، این ایران، این ملت و این  المللی و در موازنه ملتها و دولتها، در محافل سیاسی دنیا، در تعامالت بین

ترام کرد، تلقی ای که ناگزیر باید آن را جدی گرفت و آن را اح ی درخور احترام یا مجموعه ی حکومت، یک مجموعه مجموعه

 .میشود. امروز وضع کشور ما این است

طور کلّی دنیای عرب و دنیای اسالم در  این انقالب در دنیای اسالم و دنیای عرب امیدها را زنده کرد. وقتی انقالب ما پیروز شد، به

رسانده بودند و هیچ ملتی گمان برد؛ صهیونیستها کار خودشان را پیش برده و همه را ت سرمی یک حال رکود و سکوت و نومیدی به

ی عظیم فَرَج گشوده شد و ملتها امید پیدا کردند. صهیونیستها خیال میکردند  کرد درِ امیدی برایش باز باشد. ناگهان دروازه نمی

است و  ی توان وسط میدان آمده ی وجود و با همه اند و تمام شده است. شما ببینید امروز ملت فلسطین با همه فلسطین را خورده

ها را عاجز و  ی این سالحِ محصور در اراضی فلسطین، همه بااینکه فشار زیادی هم روی او وارد میکنند، بازایستاده است. یک ملت بی

 .بیچاره کرده است

واقع و ملت و شخصی مظلوم  -ی خاورمیانه، لبنان و فلسطین از قبیل حوادث منطقه -افتد یی در دنیا اتفاق می امروز، وقتی حادثه

یی خارج میشود، اگر بخواهیم اعتراض کنیم و  افتد و از دهان کسی، حرف غلط و قلدرمآبانه میشود و ظلمی در یک جا اتفاق می

گیری  ی سیاسی و ترس از هیچ قدرتی، ما را از موضع گیری نماییم و آن کار را الزم و تکلیف خود بدانیم، هیچ مالحظه موضع

 .دارد بازنمی

ای دیگر تعجب میکنند که چطور ممکن است دولت و کشوری باشد که از قدرتهای مسلط عالم نترسد و مالحظه بعضی از کشوره

 .نکند؟ امروز، بحمد اللّه این نمونه در دنیا وجوددارد

المی چه ت و فرهنگ غربی که اسالم را خصم خود میداند و با اسالم مبارزه میکند، دعوت اسببینید امروز در اروپا و در قلب مدنیّ



اند و  شور و نشاطی به وجود آورده است. حقیقت همین است و آینده نیز محکومِ همان حقیقتی میباشد که انبیای عظام خبر داده

  .اسالم به ما وعده داده است

به وجود ای  ی غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم، حرکات بیداری فقط این نیست که در کشورهای شمال آفریقا و منطقه

آمده باشد؛ این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملتهای اروپائی علیه سیاستمداران و 

زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاستهای فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد. این 

 .ت. حرکت ملت ایران، امتداد و عمقش اینهاستبیداری، حتمی اس

 های عمومی، تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث البته در چارچوب صحیح گسترش آزادی

ر میکند. کسی کاری به یدر این جمهوری، هرکس هرچه میخواهد، میگوید. هرکس در هر ممشا و مسلکی که دوست میدارد، س

 .نظام جمهوری اسالمی، تحمّل شنیدن حرف مخالف خیلی باالست.کسی ندارد. واقعاً در 

کس نباید عبور کند. نه اینکه  ی مطبوعات باید توجّه داشته باشند که خطّ قرمزی وجود دارد و از این خطّ قرمز، هیچ البته همه ...

 ..هم اجازه نمیدهند کراتیکترین کشورهاوما اجازه نمیدهیم؛ در هیچ جای دنیا اجازه نمیدهند. به اصطالح دم

ها خطوط قرمز یک ملت است. شما، انقالب را زیر سؤال ببری، اصل انقالب را نفی کنی و در نفی نظام جمهوری اسالمی  این

 .بکوشی؟! خوب؛ این خطّ قرمز است و قابل تحمّل نیست

 همه دلیل بر آزادی بیان و اندیشه است.برگزاری کنفرانسها، میزگردها، تریبونهای آزاد، چاپ کتابها و مقاالت متعدد، همه و 

 

  

 (تراز های عمومی و امکانات مادّی )در مقایسه با پیش از انقالب و در مقایسه با کشورهای هم گسترش برخورداری

اند، شهادت میدهند که ملت ایران نسبت به اسالم و عقاید و احکام اسالمی، یکی از  کسانی که ملتهای دیگر را از نزدیک دیده

توانند زندگی آزاد و برخوردار از نعم معنوی و  ی اسالم می ترین ملتهای مسلمان است. برای مردم روشن شد که در سایه مؤمن

 .مادّی داشته باشند

 

ی غلطی را که در این مملکت بود که هیچ حقّی برای روستا و روستانشین و شهرهای دور  نظام اسالمی آمد و آن برنامه و نقشه

طبقات محروم قائل نبودند تغییر داد و بیشترین اهتمام را روی این چیزها گذاشت. امروز بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار دست و 

طور بودند؛ بیشترین اهتمامشان برای مردم محروم و نقاط  ما برای نقاط محروم است. در طول دوران انقالب، همیشه دولتها این

ها به برکت همین عنصر عدالت اجتماعی در خطّ امام  ت عظیمی هم انجام گرفته است. اینمحروم بود و کارهای فراوان و خدما

 .است

 

 پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقالب

انقالب اسالمی، انقالب اسالم است، انقالب قرآن است، برافراشتن پرچم اسالم است. انقالب اسالمی افتخارش این است که ارزشهای 

  .المی را، توحید را، احکام الهی را و ارزش معنویت اسالم را، دارد به دنیا معرفی میکنداس

این، مظهر کاملش در جنگ است؛ هم از جهت روحیات انسانی، و هم از جهت استعداد گرایش معنوی، صفا و معنویت و لطافت، که 

  .این همه جا بود

رشد دادند ها را  ه شرایطی به وجود آوردند؛ چگونه تربیت کردند و با چه شرایطی اینارتش ایران را در چ از انقالب، قبل شما ببینید

 یک اش اش، در نیروی دریایی اش، در نیروی زمینی وقت همین ارتش، در نیروی هوایی آنشرایط، کاملًا شرایط ضد مذهب بود 

هایی نشان داد که حقیقتاً محیرالعقول است.  و جلوه که جنگ شروع شد، کارهایی کرد و نیم تا دو سال بعد از پیروزی انقالبسال 

های ارتش سابق بودند؛ اما  شده ها و حمالت هوایىِ اول جنگ را با هواپیماهای خود به وجود آوردند، تربیت جوانهایی که بمباران

 ..ها بود جوهر معنویت، خلوص و صفا در این



تانک، افسری ایستاده بود  .این منظره را خودم دیدم،پایکردم منطقه بازدید میهای شب میرفتم از  ی اهواز غالباً نیمه من در منطقه

  .و داشت نماز شب میخواند

جوانهای ما جوانهائی هستند که به معنای حقیقی کلمه از عمق جانشان تالش میکنند برای سعادت؛ سعادتی که در اسالم هست. 

زو برترین دانشجوها هستند؛ نه فقط از لحاظ ذهن و علم، بلکه حتّی از جورند؛ دانشجوهای ما امروز ج دانشجوهای ما هم همین

 .ایمان و لحاظ صفا، معنویت

 

 گسترش عدالت اجتماعی

ایم؛ البته نه به قدری که میخواهیم.  یکی از شاخصهای مهم، عدالت است. ادعای بنده این است که ما در این زمینه پیشرفت کرده

ایم؛ اگر خودمان را با بسیاری از کشورهای دیگر که با نظامهای  انقالب مقایسه کنیم، پیشرفت کردهاگر خودمان را با وضع قبل از 

ایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه که اسالم به ما گفته است و از  گوناگون زندگی میکنند، مقایسه کنیم، بله پیشرفت کرده

ی مسئوالن و  ی کیست؟ این تالش به عهده م و باید تالش کنیم. این تالش به عهدهما خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله داری

 .است –با هم  -مردم 

 . یک روزی بود که بیشترین منابع این کشور در .ایم ی مناطق کشور، پیشرفت کرده ، ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همه

و به دربار آن روز، صرف میشد؛ بسیاری از استانها و شهرها هم از  مناطق مخصوصی که تعلق خاصی داشت به قدرتمندان آن روز

که البته نمیخواهم اسم بیاورم؛  -ای نداشتند. قبل از انقالب، یکی از استانهای بزرگ این کشور  منابع عمومی کشور هیچ حظ و بهره

دربار شاه؛ اما یک فرودگاه عمومی در آن استان ی استان داشت، که متعلق بود به وابستگان به  پنج فرودگاه اختصاصی در پنج نقطه

سازی، از لحاظ ساختن  بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده کنیم، می عدالتی بود. امروز وقتی نگاه می این بیووجود نداشت 

کشور این امتیاز و  های راحت، سرتاسر کشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر ها و جاده ها و آزادراه بزرگراه

  این امکان وجود دارد. همان طور که اشاره کردم، مناطق متعددی از کشور در آن روز، حتّی شهرها، از لحاظ دبیرستان در مضیقه

از لحاظ دبیرستان، بسیاری از شهرهای آن استان. بودند.  .دیدم بنده در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم؛ اوضاع را آنجا می

ی شهرها  بینید در همه ی استانها نگاه کنید، می امروز شما وقتی در آن استان و بقیه .ی سوم چهارمِ بندِ ضعیفِ درجه مرکز نیم یک

دانشگاه وجود دارد؛ یعنی امکان تحصیل. خب، این عدالت است. این معنایش این است که امکان تحصیل علم توزیع شده است بین 

  ات مادی کشور، منابع مالی، علم توزیع شده استمناطق گوناگون کشور؛ امکان

 اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد

 .بین دستگاهی که ممکن است کسانی در اجزاء .کرده نداریم های دولتی و حکومتی فسادِ النه ما به فضل پروردگار در دستگاه

،  که بنیان آن بر فساد است، تفاوت است. در دستگاه طاغوت  م طاغوتهایی مثل رژی سوءاستفاده کنند و فاسد باشند، و دستگاه

 .ی قطعی و عادت همیشگی بوده است دنیاطلبی و حیف و میل اموال عمومی از ریشه و رأس یک سنت و رویه

چی  استفادهدر نظام جمهوری اسالمی تعالیم و روش اسالم و امام راحل، جامعه را از چنین چیزی باز داشته است. عناصری سوء

های خود  ها برای پُرکردن کیسه های دولتی، از امکانات آن اند. کسانی هم در بیرون از دستگاه همیشه در گوشه و کنار وجود داشته

 ها کار دشواریست؛ چون پول دارند و به تبلیغات می ها مبارزه شود. البته مبارزه با آن طور جدی با آن سوءاستفاده میکنند. باید به

های اصالحی در کشور جلوگیری کنند.  کنند از حرکت کنند. دشمنان داخل و خارج کشور هم سعی می پراکنی می پردازند و شایعه

 .طور خواهد شد ی این موانع را از سر راه بردارد و إن شاء اللّه این اراده و همت و عزم جازم مسئوالن میتواند همه

 

 طلبان جهانی لطهتوان ایستادگی در برابر زورگویان و س

پذیر؛ حتی انسانی هم که در یک کشوری که  گر و سلطه گری: سلطه ی سلطه ی محو نظام سلطه را داریم؛ یعنی رابطه ما داعیه

پذیر  گر و سلطه ی سلطه کند؛ یعنی در مناسبات جهانی، رابطه رابطه گر است زندگی میکند، این را رد نمی دولتش صددرصد سلطه



های اخیرِ بعد از  ی از علم برای آسایش بشر نه برای تهدید بشر. بخصوص در طول این دوره دالت و استفادهنباشد. همچنین ع

ی علم انجام گرفته، به جای  به این طرف و بخصوص در این یک قرن اخیر، بسیاری از آنچه در زمینه -رنسانس -جنبش علمی دنیا

گرائی و پر  ا تهدید جان، یا تهدید اخالق، یا تهدید خانواده؛ و تشویق به مصرفاینکه برای آسایش بشر باشد در تهدید بشر بوده؛ ی

ها در خدمت انسان  المللی و صاحبان و پدیدآورندگان تراستها و کارتلها. ما میگوئیم علم، به جای این کردن جیب چپاولگران بین

هائی است که دنیا  ها حرف ح و روان انسان. اینقرار بگیرد؛ در خدمت آسایش انسان، در خدمت آرامش انسان و در خدمت رو

  .نمیتواند رد کند

 

انقالب اسالمی شما در مقابل این حرکتی که به حرکت طبیعی دنیای سیاست تبدیل شده بود، ایستاد. اینی که شما میبینید امروز 

چنین چیزی  .حرکت ملت ایران استدر خیلی از کشورها صدای مرگ بر آمریکا بلند میشود، این چیز جدیدی است؛ این مخلوق 

ی دنیا، چه در کشورهای اسالمی، چه حتّی در کشورهای اروپائی، سیاست  وجود نداشت. اینی که شما میبینید امروز در همه

 آمریکائی منفورترینِ سیاستها و سران کشور آمریکا منفورترینِ سیاستمداران دنیا هستند، این ناشی از این حرکت عظیم ملت ایران

 .است

ها را شکست، نظام سلطه را به چالش طلبید. چرا؟ چرا قدرتهای بزرگ مثل آمریکا و  اینجا بود که اول، شاخِ ابرقدرتىِ ابرقدرت

پذیر بودند، باید از موضع قدرت حرف بزنند؟ توی ایرانِ خود ما سران ذلیلِ روسیاهِ رژیم  دیگران با کشورهائی که همیشه سلطه

گیریهای مهمشان اقدام نمیکردند، مگر اینکه قبلًا با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در ایران مشورت کنند. چرا؟  طاغوت، برای تصمیم

چرا یک ملت با توانائیهای خود، با ذخائر فرهنگی و مادی و معنوی خود، بایستی تابع و تسلیم یک قدرت بیگانه شود؟ چرا؟ این 

  .، انقالب اسالمی گفتین باررا اول« هاچرا»

 

ی  ی بسیار حساس، یک قدرتی دارد قد میکشد و روز به روز خودش را بیشتر نشان میدهد. این قدرت با همه در این منطقه

های عظیم اقتصادىِ مفسد فی األرض مخالف است؛ با نظام سلطه مخالف  های کمپانیها و شبکه های استکباری و دستگاه خواسته

مخالف است؛ خوب، این خیلی برای دستگاه استکبار مهم است... با یک چنین قدرتِ رو به  گری مخالف است، با ظلم است، با سلطه

ی او کار میکنند. توی این سی سال هم بیکار  شدت مخالفند؛ بنابراین هرچه بتوانند، در مقابله رشدِ رو به اعتالی در حال قدکشی به

که شماها همت کنید؛ شما جوانها کشور را از لحاظ علمی، از لحاظ مانند؛ مگر آن وقتی نماندند، هرچه بگذرد هم باز بیکار نمی

ها  کشند و توطئه اش نزدیک به صفر باشد؛ آن وقت کنار می پذیری ای برسانید که امکان آسیب اقتصادی، از لحاظ امنیتی به نقطه

تحقیق و پژوهش و نوآوری و جنبش  ها مرتب راجع به مسائل علم و تمام خواهد شد. اینی که من توی این چند سال به دانشگاه

ها این همه تأکید کردم، برای خاطر این است که یک رکن امنیت بلندمدت کشور و  افزاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و این نرم

  .ملتتان علم است

  

 رشد علمی و صنعتی

گرفته؛ اما امروز ما به کشوری با درصد بسیار  حدود هفتاد و چند درصد بیسواد داشته، تحویل  انقالب و نظام اسالمی، کشوری را که

ایم که من درصد آن را تعیین نمیکنم، چون نمیخواهم یکی دو درصد باال و پایین گفته شود؛ اما درصدش  باالی سواد تبدیل شده

گامی که نظام اسالمی ی دانشگاه و دانشجو، کشور ما یک کار معجزآسا انجام داده است. بیش از ده برابرِ هن مشخّص است. در توسعه

  تشکیل شد، ما امروز دانشجو داریم.

آمد که کشور ما بتواند حتّی محصوالتش را  ای که امروز در کشور تولید میشود، یک روز به رؤیا و خواب هم نمی های دفاعی سامانه

ی  آن یاد میشود، مجبور شدند علیرغم همه ها را تولید میکنند. در فناوری برتر که در دنیا با افتخار از داشته باشد؛ اما امروز این

ای تولید کند. این چیزِ کمی نیست... این  ی سوخت هسته دشمنیها بگویند ایران جزو ده کشوری است که توانسته چرخه

 .پیشرفتهای مهم به برکت نظام اسالمی به وجود آمده است



 

ها در سطح دنیا هستیم. منتها چون فاصله خیلی زیاد بوده، این ترین ما از لحاظ روند رشد علمی و فناوری در کشور، جزو شتابنده

روشنی نشان نمیدهد. چنانچه همین شتاب و آهنگ حرکت را بتوانیم به توفیق الهی ده، پانزده سال حفظ  شتاب، اآلن نتایجش را به

 کنیم و پیش برویم، آن وقت کاملًا خودش را نشان خواهد داد. 

 پزشکی و داروسازی پیشرفت فوق العاده در علم 

؛ یعنی علم و دانش برای یک «العلم سلطان»الساّلم( است، عرض کردم، که فرمود:  من یک وقتی این روایت را که از معصوم )علیه

ی اقتدار است. کسی که این قدرت را پیدا کند، دست برتر را دارد و آن کسی که نتواند قدرت علمی را به  ملت و برای یک فرد مایه

یاورد، زیردست باقی میماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی دارد. امروز دست ب

های بسیار نو و برترِ کشور مشهود  ها، بخصوص در رشته حرکت کشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در بسیاری از رشته

رادیوداروهای بسیار مهم، در تولید داروهای ضد سرطان، در تولید موتور توربینهای بادی در بخش سلولهای بنیادی، در تولید  .است

  .برد که وابستگی انرژی کشور را از نفت تا حدود زیادی از بین می

خوب است شما بدانید که در بعضی از بخشهای بسیار حساس علمىِ کشور ما کارهایی شده که هنوز در دنیا صورت نگرفته است. 

فناوری تولید سلولهای بنیادی که بنده چند وقت پیش، از آن یاد کردم، یک مشت جوان مثل شماها که در تهران هستند، در 

گذارىِ فکری کردند و توانستند  فعالیت میکنند. اینها همت کردند و رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم فکر کردند، سرمایه

دست بیاورند. امروز اینها برای اولین بار در ایران سلولهای بنیادىِ  سلولهای بنیادی را به کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشت

 .اند که در دنیا هنوز تولید نشده است ساز را تولید کرده انسولین

  

 ای آوری هسته فن

همان  .است این غنیسازی بیست درصد، ۰۹ای پیشرفت کردیم. که غنیسازی بیست درصد محصول سال  ما در صنعت هسته

باید برای مرکز اتمىِ آزمایشگاهی تهران که  آمریکائیها و دیگران برای تولید آن شرط گذاشتند. ما می ۹۰چیزی است که در سال 

   ...کردیم؛ چون سوخت بیست درصدمان تمام شده بود ی بیست درصد تهیه می شده مال رادیوداروهاست، اورانیوم غنی

ی بیست  شده اورانیوم غنی ۰۹تراشیها، جوانان ما گفتند خودمان درست میکنیم. در سال  همه مانع همه مشکالت، این وجود اینبا 

ای تهران تولید کردند و آن را به دنیا اعالم کردند؛ دشمنان ما ماندند متحیر! با اینکه میدانند مرکز  درصد را اینها برای سایت هسته

های ما در سرتاسر کشور است و هزاران بیمار به  یعنی برای نیاز بیمارستانها و آزمایشگاه -ص رادیوداروهاست ای تهران مخصو هسته

گذاشتند، باجگیری میکردند. جوانان ما خودشان  فروختند، شرط می دادند، نمی حال نمی درعین -این رادیوداروها احتیاج دارند 

کار سختی هم بود، اما از عهده برآمدند و انواع و اقسام رادیوداروها االن در همین مرکز ای هم بود،  آن را تهیه کردند. کار پیچیده

         .است ۰۹تهران با سوخت داخلی تولید میشود. این مال سال 

ی سوخت را در کشور انجام دادند؛ که اگر من بخواهم آن را هم شرح بدهم،  ای، تولید صفحه ، در همین صنعت هسته۰۹در سال 

  .والنی میشودط
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 رویدادها تاریخ 

دوازدهم 

1375بهمن   
ها تبعید ی امام خمینی)س( به میهن پس از سال بازگشت پیروزمندانه  

سیزدهم 

1375بهمن   

های شدید در  ی درگیری های مختلف مردم با امام خمینی)س(؛ ادامه دیدار گروه

های کشور شهر  

چهاردهم 

1375بهمن   
ی او از سوی امام به همان سمت استعفای شهردار تهران و انتصاب دوباره  

پانزدهم بهمن 

1375 

رتبه  وزیری؛ بازداشت بسیاری از وزراء و کارمندان عالی اعتصاب کارکنان نخست

المال توسط دولت بختیار دولت به جرم فساد مالی و سوءاستفاده از بیت  

شانزدهم 

1375بهمن   
  خمینی وزیری دولت موقت از سوی امام انتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخست

هفدهم بهمن 

1375 

تظاهرات گسترده به حمایت از بازرگان در سطح کشور؛ حذف سوگند وفاداری به 

 شاه از مراسم قسم سربازی؛ خروج ژنرال هایزر از ایران

هجدهم بهمن 

1375 

ورزشگاه امجدیه )شهید شیرودی(؛ آغاز کارکانال تجمع طرفداران بختیار در 

 تلویزیونی انقالب

نوزدهم بهمن 

1375 
خمینی ی زیادی از همافران و پرسنل نیروی هوایی در مقابل امام ی عده رژه  

بیستم بهمن 

1375 

ها و وظایف دولت موقت توسط مهندس مهدی بازرگان؛ درگیری  اعالم سیاست

یان نیروی هوایی با افراد گارد جاویدانشدید میان همافران و دانشجو  

بیست ویکم 

1375بهمن  

خانه نیروی هوایی و شدت یافتن درگیری مسلحانه مردم  یابی مردم به اسلحه دست

و نظامیان؛ انتشار متن فتوای امام مبنی بر باطل بودن قسم وفاداری ارتشیان به 

صر توسط ارتش شاه؛ شاه؛ اعالم منع عبور و مرور از ساعت چهار و سی دقیقه ع

ها؛ پیوستن نیروی دریایی و  ی ماندن مردم در خیابان انتشار حکم امام درباره

 هوایی به مردم

بیست ودو 

1375بهمن   

ساله شاهنشاهی و پیروزی انقالب  27۹۹طرفی ارتش؛ سقوط حکومت  اعالم بی

 اسالمی ایران

۷۵75دوازدهم بهمن   

دهد که  با دفتر خبرگزاری آسوشیتدپرس تماس گرفته و هشدار می« سازمان کماندویی مبارزه در راه قانون اساسی»نام  به   گروهی

باشد از پاریس به سمت تهران پرواز کند، هواپیمای حامل ایشان را منهدم خواهند کرد. در پی این  اهلل خمینی قصد داشته اگر آیت



دارم، ما به طرف کار بزرگی  من بیعت خود را از شما برمی"( به نزدیکان و همراهان خود فرمودند: ها، امام خمینی)س تهدید

 "دازیدینشما هم جانتان را به خطر ن .رویم می

های سفید  کنند، خط ها را آب و جارو می ایران در انتظار امام خمینی )س( غرق سرور است. مردم تهران به شوق ورود امام، خیابان

اند. ساعت نه و بیست و هفت دقیقه صبح، امام وارد  ها تمیز شده و مردم مسیر حرکت امام را پر از گل کرده خیابان تا کیلومتروسط 

 .خاک ایران شد

 

  ۷۵75سیزدهم بهمن 

خویش سعی های آتی  درپی با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه بختیار در واکنش به استقبال عمومی مردم از ورود امام، پی

اند. جمعیت مشتاق به دیدار امام آنقدر زیاد هستند  ی علوی دوخته دادن اوضاع دارد. مردم چشم و گوش به مدرسه در عادی جلوه

شان  اند که روی ها نصب کرده نویسی روی دیوار های دست ی علوی مملو از آدم شده است. مردم پارچه های اطراف مدرسه که کوچه

.شده نوشته : « قبول، با یک بار زیارت امام این توفیق را به دیگران هم بدهید زیارت » 

 

۷۵75چهاردهم بهمن   

های مختلف، وزیران و مدیران دولت را به محل  اند. کارکنان ادارات و وزارتخانه در تمام کشور مردم به اعتصاب عمومی دست زده

کند و البته  اش را به ایشان تسلیم می رود و استعفانامه دیدار امام میدهند. جواد شهرستانی، شهردار وقت تهران، به  کار خود راه نمی

که سرمشق دیگر زیر دستانش قرار گیرد به شدت  شود. بختیار از انتشار این خبر و احتمال این دوباره از سوی امام شهردار می

مندان و مسئوالن دولت خویش را تهدید کند و سایر کار ترسد و طی یک مصاحبه شروع به ناسزاگویی به جواد شهرستانی می می

.ی علوی)محل سکونت امام( روی آورد ها شهردار تهران، تنها کسی نبود که به مدرسه ی این کند. با همه می . 

  ۷۵75پانزدهم بهمن 
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دارد. های مختلف سعی در به رخ کشیدن قدرت خود  هایش را از دست داده و همچنان با انجام مصاحبه بختیار تمام پایگاه

ها هستند ها این محورهای مورد تاکید و تهدید او در مصاحبه : 

دهم اهلل خمینی اجازه تشکیل دولت موقت را نمی به آیت – . 

کنم کسانی را که جنگ داخلی راه بیندازند اعدام می – . 

بخشم تمام نظرات امام خمینی را در لباس قانون تحقق می – . 

من باید نصیحت کنم که دولت غاصب کاری نکند که مجبور شویم مردم را به جهاد "ند: های دولت فرمود امام در پاسخ تهدید

"ها محبت داریم ها فرزندان ما هستند. ما به آن خواهیم هر چه زودتر به ملت متصل شوند. آن دعوت کنیم. ما از ارتش می … 

تمام اتباع خارجی در ایران به "گونه بیان فرمودند:  این هایشان را هایشان با مردم اصول سیاست ها و دیدار امام همچنین در سخنرانی

های مذهبی احترام قائل هستیم. نظر من راجع به رادیو و تلویزیون و مطبوعات این  صورت آزاد زندگی خواهند کرد. ما برای اقلیت

"ها حق هیچ نظارت ندارند است که در خدمت ملت باشند. دولت  

  ۷۵75شانزدهم بهمن 

اهلل  اند. آیت ی علوی اجتماع کرده های مختلف مردم و جمعی از نزدیکان امام در سالن مدرسه خبرنگار داخلی و خارجی، گروهها  ده

کند. در حالی که مردم هر لحظه به پیروزی نزدیکشان  وزیری مهندس مهدی بازرگان را قرائت می هاشمی رفسنجانی حکم نخست

ن ارتش در حال فراهم کردن مقدمات اجرای طرحی با حمایت مستقیم آمریکا برای شوند، جمعی از تیمسارا امیدوارتر می

 .دستگیری امام و کشتن مردم هستند

های مداوم با فرماندهان ارتش سعی  اهلل مطهری و مهندس بازرگان با تماس اهلل دکتر بهشتی، آیت اعضای شورای انقالب، آیت

روند ند. مردم با گل و اشک و شعار به استقبال ارتشیان میکنند ارتش را بدون خونریزی، متحد ملت کن می . 



 

 

۷۵75هفدهم بهمن   

خواهند. بختیار  کنند. شعارها علیه بختیار است، مردم بختیار را نمی ها و در حمایت از دولت بازرگان تظاهرات می مردم در خیابان

.های خود کوشاست سعی دارد به مردم بفهماند در انجام وعده . 

های انحالل ساواک و دستگیری  یابد و نمایندگان در حضور بختیار طرح ی مجلس حضور می به همین منظور در جلسه

.کنند تا آن سال که متهم به سوء استفاده از قدرت بودند را تصویب می 1341وزیران و وزیران دولت از سال  نخست . 

۷۵75هجدهم بهمن   

اند افشا شود. با تالش مردم و متخصصین،  اند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت کرده امام خمینی فرمان داده

اینجا تهران، کانال انقالبشود.  اندازی می ی علوی راه ای سیار در مدرسه فرستنده  

۷۵75نوزدهم بهمن   

ی زیادی از  شود. عده عضی از نقاط کشور به سمت مردم تیراندازی میدهد. در ب بختیار دستور تیراندازی به سمت مردم را می

گاه امام رفتند. امام خمینی در این  های نظامی و در میان شادی و حیرت مردم به اقامت همافران و افراد نیروی هوایی، با لباس

:دیدار، خطاب به همافران فرمودند  

بودید، حال به قرآن پیوستید. قرآن حافظ شماست. امیدوارم با کمک شما بتوانیم طور که گفتید تا حاال در اطاعت طاغوت  همان"

"در اینجا حکومت اسالمی را برقرار کنیم  
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  ۷۵75بیستم بهمن 

زمان با پخش  ، تصاویری از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبکه سراسری تلویزیون پخش شد. هم2۹پس از خبر ساعت 

سر دادند. شعار همافران در حمایت از امام خمینی باعث « اکبر اهلل»همافران نیروی هوایی در پادگان، فریاد  تصویر امام خمینی،

خشم افسران و کارکنان ضد اطالعات نیروی هوایی شد. اخطارهای تند آنان به همافران، به درگیری و تیراندازی و ورود گارد 

ی مسلسل گارد شاه به  م برای کمک به همافران ارتش وارد پادگان شدند اما لولهشاهنشاهی منجر شد. با باال گرفتن درگیری، مرد

.ها را هدف گلوله قرار داد. درگیری تا صبح ادامه داشت سمت مردم چرخید و آن … 

۷۵75بیست و یکم بهمن   

ی نیروی هوایی به همت مردم و کمک همافران فتح شد خانه صبح اسلحه 1۹ساعت  . 

و کالنتری نارمک به دست مردم افتاد 2۱، 1۱، 12، 11، 1۹، ۰های  ساعاتی بعد کالنتری  

است، در آخرین  پاچه شده فرمانداری نظامی که دست .دهند ها آوردند و به یکدیگر روحیه می ها و نفربرها را به خیابان مردم تانک

 .اعالم کرداش که بارها از رادیو پخش شد، ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر  اعالمیه

امروز حکومت نظامی، خدعه و خالف شرع   اعالمیه"  : امام خمینی در پاسخ به دستور فرمانداری پیامی به این شرح صادر فرمودند

است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند، برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، حق 

 "پیروز است
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۷۵75بیست و دوم بهمن   

ها را ترک  تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهای مسلح بود. از غروب روز بیستم، کسی خیابان

نکرده بود. درحالیکه حمالت مردم مسلح به تمام مراکز قدرت رژیم شدیدتر می شد خبر رسید که ستاد ژاندارمری واقع در میدان 

وچهار اسفند )انقالب( به دست افراد نیروی هوایی، دریایی و مردم افتاده است. پس از ساعتها زد و خورد، پادگان عشرت آباد بیست 

 .ها و انبارهای اسلحه به دست مردم افتاد به تصرف مردم در آمد و بر اثر حمالت مردم به تسلیحات ارتش،کارخانه

دقیقه صبح، شورای عالی ارتش با شرکت  3۹/1۹ور جوانان مسلح بود، در ساعت ها شاهد حض سرانجام درحالی که همه خیابان

 ای بی طرفی ارتش را اعالم کرد رئیس ستاد، وزیر جنگ واکثر فرماندهان تشکیل جلسه داد و پس از مذاکرات بسیار، طی اعالمیه

و دوم بهمن سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت، با توجه به تحوالت اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت ده و نیم امروز بیست 

به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج ومرج و خونریزی بیشتر، بی طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی 

شریف و نجیب و های خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همواره پشتیبان ملت  های نظامی دستور داده شد به پادگان اعالم و به یگان

 .وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می نماید

این اعالمیه زمانی از رادیو پخش شد که شهر پر بود ازمردم مسلحی که سوار برخودروهای نظامی بودند. همچنین کاخ گلستان، 

ست مردم بود.شهربانی کل کشور، دانشکده افسری، دانشکده پلیس و دبیرستان نظام مرکز رادیو ایران و ژاندارمری کل کشور در د

را که مرکز بازجویی و شکنجه متهمان  ی مشترک ضدخرابکاری کمیته)نیز به دست نیروهای مردمی فتح شد. مردم، زندان کمیته 

 .، به تصرف درآوردند و زندانیان را آزاد کردند(سیاسی بود

ها، پاسگاه ها و مراکز نظامی به دست مردم افتاد، زندان قصر، زندان جمشیدیه نیز  تمام کالنتری ها، پادگانتا غروب این روز، 

 .شدند برده – انقالب شورای محل –ها فرار کردند، اما توسط مردم دستگیر شده و به مدرسه رفاه  تصرف شد و زندانیان آن

به موجب این اطالعیه از نظامیان خواسته شد برای اجرای تصمیم شورای عالی  فرمانداری نظامی آخرین اطالعیه خود را صادر کرد.
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های خود برگردند.درحالی که مردم به سوی کاخ نخست وزیری در حرکت بودند، بختیار که پس از فرار نظامیان با  ارتش به پادگان

 .شتی ساختمان نخست وزیری گریختتعداد کمی محافظ تنها مانده بود ناهار خود را نیمه تمام رها کرد و از در پ

سپهبد رحیمی )فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی( به دست مردم اسیر شد و سرلشکر ناجی )فرمانده گارد جاویدان( در 

حوالی میدان فوزیه امام حسین )ع( در جریان زد و خورد به ضرب گلوله ای کشته شد. امیرعباس هویدا نخست وزیر اسبق، نیز 

ها گوینده رادیو پیامی را که  ا به شورای انقالب تسلیم کرد. رادیو و تلویزیون نظامی به تصرف مردم در آمد. در آخرین لحظهخود ر

از سوی آیت اهلل طالقانی رسیده بود، خواند و سپس برنامه قطع شد. در آن پیام ازکارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون خواسته شده 

 :از شدت هیجان می لرزید  زگردند. پس از سکوتی نسبتا طوالنی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد. صدای گویندهبود تا به سرکار خود با

 است ایران ملت انقالب صدای این …توجه توجه 

… 

 سال از آن همه حادثه باید دید وظیفه ما در قبال خون پاک شهدا و آنهمه دالوری ها چیست؟ چهلو اکنون بعد از 

توانیم اسالم عزیز را ) به فرموده امام راحل قدس سره( حفظ کنیم وآنرا سینه به سینه و نسل به نسل به تمام دنیا صادر چگونه می 

 کنیم؟
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