
  احمدرضا صدري
در مقطع اوج گيري انقالب اسالمي، دو راهپيمايي 
تاس�وعا و عاش�وراي 1357، از جايگاه�ي مهم 
برخ�وردار اس�ت، چ�ه اينك�ه پ�س از اي�ن دو 
رس�تاخيز بزرگ، رهبري انقالب و نيز بس�ياري 
از سياستمداران جهان، پايان رژيم شاه را اعالم 
كردند. در مقال�ي كه پيش رو داري�د زمينه ها و 
پيامدهاي اين دو همايش ملي تشريح شده است. 

  
ته�ران در  تاس�وعا  روز  تظاه�رات    

 و شهرستان ها )57/9/19(
در فرآيند اوج گيري انقالب اسالمي در سال 1357، 
از پيش معلوم بود كه در روزهاي مقدس تاس��وعا و 
عاشوراي حسيني، تهران شاهد همايشي بزرگ از 
سوي مردمي خواهد بود كه بقاي سلطنت پهلوي را 
نمي خواهند. سرانجام اين دو روز مهم و سرنوشت ساز 
انقالب فرارسيد، روزهايي كه هم رژيم مي دانست در 
آن سرنوشتش به احتمال قوي مشخص خواهد شد 
و هم مبارزان و انقالبيون باور داشتند تظاهرات اين 
دو روز زحمت سال هاي طوالني آنها را به ثمر خواهد 
رس��اند. اولين نكته اي كه درباره  اين دو روز مطرح 
شده، نحوه برخورد رژيم با تظاهرات مردم در اين دو 
روز بود، اگر رژيم مي خواس��ت با تظاهرات مردم در 
اين دو روز به مقابله برخيزد، حاصل آن بدون شك 
درگيري و خونريزي ش��ديد و كش��تاري به مراتب 
شديدتر از گذشته بود و همين امر- درگيري بسيار 
ش��ديد مردم و نيروي نظامي در روزهاي تاسوعا و 
عاشورا- هم رژيم و هم انقالبيون و مبارزان را نگران 

ساخته بود. 
در نهايت روز پنج شنبه 16 آذر 1357 رأس ساعت 
12 ظهر جلسه شوراي امنيت ملي وقت به رياست 
نخس��ت وزير ازهاري با حضور مقاماتي چون آقاي 
دكتر  عاملي وزير آموزش  و  پرورش، سپهبد  محققي 
فرمانده ژاندارم��ري، مقدم، معاون نخس��ت وزير و 
رئيس ساواك س��پهبد  حاتم جانشين ستاد ارتش، 
س��پهبد  صمديانپور رئيس ش��هرباني، آقاي ظلي 
معاون وزارت امور خارجه و ارتشبد قره باغي رئيس 
ستاد ارتش تشكيل شد تا به موضوع واكنش رژيم در 
مقابل تظاهرات مردم بپردازند. اين جلسه به دليل 
اختالف نظر اعضا عماًل بي نتيجه ماند و نخست وزير 
وقت تصميم گيري در اين  باره را به شاه محول كرد. 
ش��اه نيز تصميم گرفت تظاهرات مردم در روزهاي 
تاس��وعا و عاش��ورا در جنوب خطي كه ب��ه موازات 
خيابان ش��اهرضا )انق��الب فعلي( از س��يدخندان 
و س��ه راه ضرابخانه مي گذش��ت را آزاد گذاشته و 
نيروهاي انتظام��ي و نظامي را در ش��مال اين خط 

متمركز كند ول��ي در جنوب اين خ��ط مداخله اي 
از س��وي نيروهاي نظامي و انتظامي صورت نگيرد. 
اين تصميم غروب روز جمعه 17 آذر رسماً از سوي 
نخست وزير اعالم شد. در نتيجه، نيروهاي انقالبي با 
خيال راحت مشغول تدارك راهپيمايي باشكوه روز 
تاسوعا و عاشورا شدند. در روزهاي تاسوعا و عاشورا 
تظاهرات عظيم مردم از حدود پيچ شميران و شهباز 

)17شهريور( آغاز شد. 
جمعيت از س��اعات ابتدايي صب��ح از نقاط مختلف 
شهر در شمال و جنوب آن مانند قيطريه، شميرانات، 
اط��راف ب��ازار و خيابان هاي ناصرخس��رو، نادري و 
به طور كلي از سرتاس��ر ش��هر به حرك��ت درآمده 
و حدود س��اعت 9:30 صبح مقابل من��زل آيت اهلل 
طالقان��ي در پي��چ ش��ميران اجتماع كردن��د و در 
حالي كه ايش��ان پيش��اپيش آنها حركت مي كرد، 
راهپيمايي خود را به طرف ميدان ش��هياد )آزادي 
فعلي( در امتداد خيابان ش��اهرضا )انقالب و آزادي 
فعلي( آغاز كردند. در طول مس��ير به طور مرتب از 
خيابان هاي اطراف مانند ك��وروش  كبير، مجيديه، 
نواب، سلسبيل، كندي، گيش��ا، فردوسي و پهلوي 
جمعيت وارد خيابان ش��اهرضا )انقالب( شده و به 
انب��وه تظاهركنندگان مي پيوس��تند. اين جمعيت 
چون سيل خروشان به سوي ميدان شهياد )آزادي 
فعلي( حركت كرده و پالكاردها و پارچه نوشته هايي 
با خود حمل مي كردند كه روي آنها نوشته شده بود: 
»انقالبي ترين مرد جهان اس��ت، خميني« و »درود 
بر خميني بت شكن، مرگ بر اين يزيد قانون شكن« 
و »خميني خميني، خدا نگه��دار تو، بميرد بميرد، 

دشمن خونخوار تو« و.... 
اولين نفرات حدود ساعت 11 تا 11:30 وارد ميدان 
آزادي شده و در پي آن سيل خروشان مردم نمايان 
شد به طوري كه ساعت 12:10 ميدان آزادي مملو از 
جمعيت شد و مردم به ناچار در خيابان هاي اطراف 
مانند آيزنهاور متوقف شدند. جمعيت حدود ساعت 
13:30، تمام فاصله بين ميدان ش��هياد )آزادي( و 
24 اسفند )انقالب( را پوشانده بود. تظاهرات مردم 
تهران در س��اعت 14:30 با برگزاري نماز جماعت 
به امامت آي��ت اهلل طالقاني به اتمام رس��يد و مردم 
به تدريج متفرق ش��دند. از نكات قاب��ل توجه اين 
تظاهرات عدم قرائت قطعنامه پاياني راهپيمايي در 
ميدان آزادي و تنها قرائت آن در مسير راهپيمايي 
بود؛ به طور مثال آيت اهلل بهش��تي آن را در مسجد 
امام زمان)عج( در خيابان آيزنهاور و شهيد  مفتح در 

ميدان 24 اسفند قرائت كردند. 
درباره تع��داد تظاهركنن��دگان روز تاس��وعا آمار 
متفاوتي ارائه ش��د. اين آمار از حداق��ل 400 هزار 

نفر راديو بي  بي سي شروع ش��ده و به 2 تا 3 ميليون 
نفر روزنامه كيهان مي رسد ولي آنچه همه شاهدان 
اين واقع��ه عظيم را متحي��ر كرد، نظ��م و انضباط 
مثال زدني مردم در اين روز و توانايي بس��يج مردم 

توسط انقالبيون مسلمان ايران بود. 
ته�ران  در  عاش�ورا  روز  تظاه�رات    

و شهرستان ها )57/9/20(
تظاهرات روز عاشوراي سال 1357 مانند تظاهرات 
روز قبل و حتي كمي تندتر و شديدتر نسبت به آن 
بود. در تظاهرات اين روز به خصوص در شهرستان ها 
درگيري هاي��ي رخ داد و تعدادي از مردم توس��ط 
مأموران به خاك و خون كشيده ش��دند. در تهران 
كيفيت تظاهرات تقريباً همانند تظاهرات روز قبل 
)تاس��وعا( بود. مردم از نقاط مختلف ش��هر خود را 
به ميدان فوزيه )امام حس��ين( رس��انده و س��پس 
تظاهرات باش��كوه مردم به س��مت ميدان ش��هياد 
)آزادي فعل��ي( در طول خيابان ش��اهرضا )انقالب 
و آزادي فعلي( آغاز ش��د و مانن��د روز قبل در طول 
راهپيمايي س��يل جمعيت از خيابان هاي ش��مالي 
و جنوب��ي منتهي به مس��ير راهپيمايي به جمعيت 
تظاهركننده اضافه مي شد. در اين روز برخالف روز 
قبل شعارهاي مردم بسيار ش��ديد بود و مستقيماً 
شخص شاه و اساس حكومت سلطنتي را نشانه رفته 
بود. جمعيت حدود س��اعت 11 صبح ميدان آزادي 
را پر كرده و امتداد آنها به س��مت خيابان آيزنهاور 
و ميدان 24 اس��فند )انقالب كنوني( رس��يده بود. 
حدود ظهر قطعنامه راهپيمايي روز عاشورا توسط 
حجت االسالم علي اكبر ناطق نوري قرائت شد. اين 
قطعنامه شامل مفادي چون انتخاب امام خميني به 
رهبري انقالب، درخواست برچيدن رژيم سلطنتي 
در ايران، برقراري حكومت عدل اسالمي، رد هرگونه 
اس��تعمار و اس��تثمار و... بود. قطعنامه از آن جهت 
اهميت داشت كه آشكارا براي همگان، چه در داخل 
و چه در خارج از كشور، اهداف انقالب مردم ايران را 
بيان مي كرد. جمعيت تظاهركننده در ميدان آزادي، 
پس از قرائت قطعنامه پاياني تظاهرات و تأييد آن، 
به تدريج به سمت منازل خويش بازگشتند. تقريباً 
مي توان گفت تظاهرات روز عاش��ورا حدود ساعت 

14 خاتمه يافت. 
درب��اره جمعيت ش��ركت كننده در اي��ن تظاهرات 
آمار متفاوتي اعالم ش��ده، ولي آنچه مي توان گفت 
اين اس��ت كه در تهران حداقل 2/5 ميليون نفر در 
تظاهرات ش��ركت كردند كه در ش��هرهاي بزرگ 
كش��ور كمي كمتر از كل جمعيت آن ش��هرها در 
تظاهرات اين روز شركت داشتند. از وقايع ديگري 
كه روز عاش��ورا در ته��ران رخ داد حمله تعدادي از 

در بعد داخلي، حضور گسترده مردم در 
راهپيمايي ها و به خصوص نظم و انضباط 
و حض�ور ميليون�ي آنه�ا در تظاهرات 
روزهاي تاسوعا و عاش�ورا موجب شد 
حكوم�ت نظامي ب�ه عن�وان آخرين و 
مهم ترين حربه رژيم براي حفظ خويش 
شكست خورده و همه چيز براي پيروزي 
انقالب مهيا شود. شاه كه مي ديد ديگر 
توانايي كنترل اوضاع كش�ور را ندارد، 
تصميم به ترك ايران گرفت و خود نيز 
خوب مي دانست كه براي هميشه مي رود
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نظري بر زمينه ها و پيامدهاي 2 راهپيمايي بزرگ تاسوعا و عاشوراي 1357 در تهران

اعالمپايان»پهلويها«

ان
هر

ی ت
زاد

ن آ
دا

 مي
 در

نی
لقا

 طا
ود

حم
دم

سي
هلل 

ت ا
ت آي

مام
ه ا

ت ب
اع

جم
از 

 نم
مه

 اقا
.13

57
ی 

عا
سو

   تا
ان

هر
ب ت

قال
ن ان

ابا
خي

در 
ی 

يخ
تار

ی 
ماي

هپي
ز را

ی ا
ماي

1. ن
35

ی 7
ورا

اش
   ع

  شاهد توحيدي
بي ترديد در ط��ول تاريخ، 
از  تراش��ي«  »مذه��ب 
دس��تاويزهاي ش��اخص 
استعمار بوده است. ايجاد 
تفرقه در صف��وف ملت ها 
و ادي��ان، از كاركرده��اي 
شاخص نحله سازي و دقيقاً 
در راستاي نيل به خواسته 
آنان انجام ش��ده است. در 
اثري كه در صدد معرفي آنيم و از سوي انتشارات نيكان 
به بازار نشر عرضه شده، ماهيت مسلك قادياني گري 
مورد بازخواني و تحليل قرار گرفته است. اين كتاب كه 
به نام »قاديانيه سرسپرده استعمار« و تأليف عبدالماجد 
الغوري و ترجمه عبداهلل اميني پور است، در صدر خود 
مقدمه اي از مترجم دارد كه بازخواني بخش هايي از آن 
بهنگام به نظر مي رسد: »بررسي تاريخ مجد و عظمت 
اسالم آخرين دين آسماني بيان كننده واقعيتي است كه 
با ظهور حضرت محمد مصطفي)ص( خاتم پيامبران 
آغاز شده است. در عصر امامان براي پيشوايان آسماني 
و در عدم حضور آن ذوات مقدس��ه رهبران ديني را با 
مشكالت عديده اي از جمله مسلك سازي مواجه كرده 
است و كج راهه هايي گمراه كننده را در صراط مستقيم 
دين مبين به وجود آورد. يه��ود و نصارا منافقان را كه 
هميشه بوده اند و هستند به لحاظ هايي غير  از اعتقاد و 
ايمان اسالم را پذيرفته اند، وسيله اي براي اغوا و فريب 
س��اده لوحان و ناآگاهان قرار داده اند. آنچه بايد در اين 
زمينه توجه شود تا بيش از گذشته بدان پرداخت همان 
مهمي است كه موجب شرارت و دشمني با اسالم شده 
است. دقت به حركت هاي خزنده ضد اسالمي نتيجه 
مي دهد. هدف، دو اصل تمامي اصول اعتقادي زيربنايي 
اسالم كه جز خاتميت و امامت خاصه مهدويت نهايتاً 
مرجعيت نواب فقيه مجتهد دوران غيبت است كه زمام 
امور ديني امت اسالمي را به ايشان محول كرده اند، بوده 
است. دو اصل اصولي كه نه فقط اساس اديان نسخ  شده 
ماقبل اسالم را وادار به پيامبرسازي كرد تا شايد با چنين 
شيطنتي از خطر خاتميت در امان خانه تصور خام خود 
از اضمحالل محفوظ بمانند. در كنار اين دشمني نسبت 
به امامت كه ادامه دهنده رسالت حضرت ختمي مرتبت 

است، مهم تر تعريف كننده آن است، زيرا تنها اصلي كه 
ثابت كننده خاتميت حض��رت محمد مصطفي)ص( 
است، مسئله امامت ائمه اثني عشر است كه جامعه را 
از بعثت پيامبري جديد بي نياز مي كند. به همين دليل 
امامت بيش از خاتميت پيامبر اك��رم)ص( و قائميت 
بيش از هر دو اصل دين مبين اسالم هدف قرار گرفته 
است، زيرا حضور حضرت امام قائم غايب موجود موعود 
)ارواحنا فداه( براي ادياني كه تاريخ مصرف آنان سر آمده 
است، خطري همچون خاتميت و امامت دارد.« مترجم 
در ادامه ديباچه خويش درباره اثر عرضه شده مي نويسد: 
»آنچه به اثر تحليلي قاديانيه، سرس��پرده اس��تعمار 
مربوط مي ش��ود، مس��ئله حائز اهميت قائميت است 
كه حافظ آسماني خاتميت و امامت ائمه طاهرين)ع( 
است و لذا در طول تاريخ به وسيله ادعاي نيابت خاصه، 
بابيت و قطبيت كه در عصر زعامت هر امامي به آن امام 
مربوط مي شود، فتنه اي را به راه انداخته اند كه در كنار 
قطب س��ازي صوفيه با تعريف نيابت امام زمان)عج( با 
راه اندازي ركن رابع كه اختراع ش��يخ احمد احسايي 
بود، طرح ضد نيابت نواب عام��ه دوران غيبت كبري 
كه مقدمه اي براي نايب و باب سازي است ريخته شد و 
ادعا كردند تا معرفت به اين ركن تحقق نيابد، معرفت 
به س��ه ركن امامت، نبوت و ربوبيت غيرممكن است. 
عيناً همان س��خني كه صوفيه براي موقعيت س��ازي 
قطبيت رواج داده اند. اين طرح ابليسانه كه با همكاري، 
همفكري و هم داس��تاني س��ه امپراتوري روس تزار، 
عثماني و بريتانيا ش��كل گرفته بود، نخست مردمان 
ساده را كه در صدد وسيله يابي براي ارتباط با حضرت 
بقيه اهلل االعظم )ارواحنا فداه( بودند فريب داد و سپس 
چون آهنربا آنهايي را كه مبتال به فساد عقيده بودند، 
در كنار علي محمد ش��يرازي مدعي بابيت جمع كرد. 
سپس فتنه بابيت را به مهدويت و عاقبت خدايي كردن 
ترقي داد و مقدمه اي بر مسلك گمراه كننده بهائيت به 
سركردگي حسينعلي نوري جاسوس سفارت روس در 
ايران شدند. بعد از ساخت و ساز بابيت و مهدويت بدلي، 
انگليس مسلك ساز از هرز پريدن هاي عبدالبها و شوقي 
افندي كه هر زمان در خدمت اربابي بودند به تنگ آمد و 
درصدد بر آمد براي تأمين مقاصد استعماري ضد بشري 
خود وسيله اي در كشورهاي اس��المي داشته باشد و 
بنابراين غالم احمد قادياني را وادار به ادعاي قائميت كرد 
كه رؤساي آن تا به امروز بر سر راه ايمان و اعتقاد مؤمنان 
به قائميت، دام اغوا گسترده به عنوان خلفاي امام قائم 
غايب موجود موعود )ارواحنا فداه( به فريب ناآگاهان 
مشغولند، عيناً اس��ماعيليه كه امامت را با امام تراشي 
ادامه داده اس��ت. اثر تحليلي »قاديانيه، سرس��پرده 
استعمار« تحقيقي است پيرامون اين شيطنت انگليسي 
كه اميدوارم نش��ر آن كمكي به آگاهي از فرقه سازي و 

فريب هاي بيگانگان مذهبي و ملي ما باشد. 

نظر و گذري بر اثر تاريخي- پژوهشي 
»قاديانيه، سرسپرده استعمار«

روايت يك »مذهب تراشي«

ی 
ديان

د قا
حم

الم ا
    غ

يه
ديان

ه قا
رق

ر ف
هب

ر

پرس��نل انقالبي و مذهبي ارتش به ناهارخوري 
افسران گارد جاويدان ارتش در پايگاه لويزان بود. 
حدود س��اعت يك و نيم بعد از ظهر روز عاشورا 
يك افس��ر، دو درجه دار و چهار سرباز مسلح به 
ناهارخوري افس��ران پايگاه لويزان حمله كرده 
و افس��ران و درجه داراني را كه مش��غول صرف 
ناهار بودند، به رگبار بس��تند ك��ه حداقل يك 
سرتيپ، چهار سرهنگ، دو سرگرد و يك ستوان 
و تعدادي ديگر از افسران و درجه داران كشته و 

زخمي شدند. 
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در داخل كشور
تظاهرات و راهپيمايي گسترده مردم در محرم 
1357 تعيين كننده همه چيز در انقالب ايران از 
جمله سرنوشت شاه، سلطنت، حكومت نظامي 
و هر چيز ديگري كه به نحوي ب��ا ايران ارتباط 
داشت، بود. تظاهرات هاي محرم به خصوص دو 
تظاهرات تاسوعا و عاشورا آشكارا مشخص كرد 
كه مردم چه چيزي را نمي خواهند و خواس��تار 
چه چيزهايي هس��تند. ش��ايد بتوان قطعنامه 
17 م��اده اي اي��ن دو تظاه��رات را بيان كننده 
خواسته هاي ملت ايران و مشخص كننده جهت 
آينده آن دانست. اين دو تظاهرات كه با شركت 
انبوه و ميليوني مردم برگزار ش��د، آشكارا بيان 
كرد كه ملت ايران امام خميني)ره( را به عنوان 
رهبر خود پذيرفته و راهپيمايي تاسوعا و عاشورا 
در واقع رأي اعتماد ملت به ايش��ان بوده است. 
همچنين آنها خواستار سرنگوني رژيم سلطنتي 
در ايران و برقراري حكومت اس��المي ش��دند. 
انعكاس اي��ن تظاهرات چه در داخ��ل و چه در 
خارج از كشور بسيار گستره و تأثيرگذار بود. در 
داخل كش��ور انقالبيون روحيه اي عظيم از اين 
واقعه گرفته و بر اراده و عزم آنها براي رس��يدن 
به اهدافش��ان افزوده ش��د و براي همه از جمله 
توده هاي انقالب��ي و عامه مردم اه��داف آينده 
انقالب را آشكار كرد. اين حادثه، مخالفان انقالب 
را بسيار منفعل و خطر س��قوط رژيم را آشكارا 
براي آنها ترسيم كرد و مرگ حكومت نظامي را 
كه ش��اه و اطرافيانش به آن بسيار اميد داشتند 
اعالم كرده و نشان داد زمان رفتن وي از كشور 

فرارسيده است. 
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در خارج از كشور
در خارج از كشور در س��طح افكار عمومي، اين 
راهپيمايي به مخالفان رژيم وزن و اعتبار عظيمي 
داد و عدم كارايي دولت نظامي را آشكار ساخت و 
به طور مسالمت آميز و بدون هيچ گونه خشونتي 
به همه جه��ان اعالم كردند كه ش��اه بايد برود. 
پيامدهاي تظاهرات گسترده مردم در ماه محرم 
به خصوص دو تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشورا 

عبارت بود از:
1- سرنگوني حكومت نظامي )دولت ازهاري(

2- چرخ��ش در سياس��ت خارج��ي امري��كا و 
به خصوص كنفرانس گوادلوپ

3- فرار شاه و پيروزي انقالب اسالمي... 
اينك ب��ه توصي��ف و ش��رح هرك��دام از موارد 

مي پردازيم. 
ش��ايد اولين پيروزي موفقيت آميزي كه نصيب 
مردم شد سقوط حكومت ازهاري بود. ازهاري كه 
بعد از شريف امامي به نخست وزيري رسيد، قصد 
داشت با نش��ان دادن زور و به كار بردن قدرت 
نظامي، مخالفان را منفعل كرده و در صنوف آنها 
ش��كاف به وجود آورد و با ايجاد رعب و وحشت 
در ميان م��ردم در اراده آنها ب��راي ادامه مبارزه 
تزلزل ايجاد كند، كه اين حربه به س��رعت رنگ 
باخت. درگيري هاي گس��ترده اول محرم ثبات 
اراده مردم را در راه مبارزه نشان داد و ديوارهاي 
حكومت نظامي را كه انتظار مي رفت مردم از آن 
ترسيده و در راه مبارزه عليه رژيم متزلزل شوند، 
به س��رعت فروريخت و باعث ش��د تا حكومت 
نظامي به اسم بي مسمايي تبديل شود. با شكسته 
ش��دن حكومت نظام��ي و برگ��زاري تظاهرات 
شكوهمند تاسوعا و عاشورا و قطعنامه پاياني آن 
عماًل حكومت نظامي به پايان عمر خود رسيد و 
چنانكه ويليام سوليوان، آخرين سفير امريكا در 
ايران، گفت: »دولت ازهاري آخرين شانس شاه 
براي بقاي رژيم سلطنتي بود كه آن هم ناموفق و 

شكست خورده از كار درآمد.« 
  بحران مديريت در رأس و بدنه رژيم شاه 

پس از همايش تاسوعا و عاشورا
بعد از تاسوعا و عاشورا و با افزايش فرار سربازان 
از پادگان ها ضعف ارتش به عنوان تكيه گاه رژيم 

بيشتر آشكار شد. در ظهر عاش��ورا چند سرباز 
و افس��ر به ناهارخوري نيروگاه لش��كر گارد در 
لويزان حمله برده و تعدادي از آنها را كش��ته و 
زخمي كردند كه اين امر آشكارا شكاف در ارتش 
و گرايش قسمتي از آن را به مردم نشان داد. در 
27 آذر واحدهايي از ارتش كه مأمور س��ركوب 
تظاهرات مردم بودند از انجام آن خودداري كرده 
و فرمانده آنها نيز ش��ديداً تحت تأثير تظاهرات 
مردم قرار گرفته بود و در سخنراني اي كه براي 
مردم مي كرد، دچار هيجان روحي ش��ديد شد. 
مردم س��ربازان و افس��ران را در آغوش كشيده 
و از تانك ها باال رفته و بين آنها گل و ش��يريني 
تقس��يم كردند. بعد از مدتي، مشابه اين حادثه 
در ساير شهرهاي كشور نيز رخ داد و به صورت 
امري روزمره درآمد و نشان داد كه برخالف تصور 
قبلي، ارتش هم نمي تواند ني��روي قابل اتكايي 
براي رژيم باشد و با محرز شدن اين امر فروپاشي 

رژيم تبديل به امري حتمي شد. 
از نظ��ر داخلي، ش��اه ك��ه حكوم��ت نظامي را 
شكست خورده مي ديد دست به دو تصميم مهم 
زد؛ اول آنك��ه با پذيرش شكس��ت خود و دولت 
نظامي اش به خصوص پ��س از ديدن تظاهرات 
عظيم مردم از هليكوپتر در روزهاي تاس��وعا و 
عاشورا همراه با نخس��ت وزير دولت نظامي اش، 
ژنرال ازهاري، تصميم گرفت براي مدت طوالني 
و ش��ايد هم براي هميشه كش��ور را ترك كند و 
صحنه سياس��ي را خالي كند كه اين خود نوعي 
اعتراف ضمني به شكست و از دست دادن اميد 
به ادامه حكومت ب��ود. دوم آنكه س��عي كرد با 
راضي كردن بعض��ي از مخالفان معتدل خود به 
خصوص در جبهه ملي مانند دكتر  س��نجابي و 
دكتر صديقي يك دولت انتقالي تش��كيل دهد، 
ولي آنها عاقل تر از آن بودند كه در اين ش��رايط 
س��خت چنين وظيفه غيرممكن��ي را به عهده 
بگيرند. س��نجابي از رهبران اصلي جبهه ملي و 
وزير فرهنگ دولت دكتر  مصدق و شخصي بود 
كه در ديدار معروف خ��ود با امام در مهر 1357 
در پاريس س��عي كرد طي اعالميه سه ماده اي 
سلطنت محمدرضا ش��اه را غير مشروع معرفي 
كند. او همچنين اعالم كرد تا زماني كه سلطنت 
اس��تبدادي وجود دارد با آن همكاري نخواهد 
كرد و آينده كشور هم با مراجعه به آراي عمومي 
مطابق اصول دموكراس��ي معين خواهد شد كه 
پس از بازگش��ت به كشور، بازداش��ت و مدتي 
زنداني ش��د. وي توسط س��پهبد مقدم، رئيس 
وقت س��اواك، به كاخ نياوران و نزد ش��اه برده 
شد ولي مذاكرات نيم ساعته او و شاه بي نتيجه 
ماند و وي از پذيرش مسئوليت شانه خالي كرد. 
دكتر صديقي نيز كه از رجال خوشنام سياسي 
دانشگاهي كشور و از ياران دكتر  محمد  مصدق 
و وزير كش��ور وي بود پس از چند ديدار با شاه 
و قرار دادن برخي ش��روط س��رانجام به توصيه 
دوستان خود در جبهه ملي و ديگران از پذيرش 
اين مس��ئوليت خودداري كرد. در نهايت كسي 
كه تش��كيل دول��ت انتقالي را پذيرف��ت، دكتر 
 ش��اپور بختيار از رهبران درجه دوم جبهه ملي 
بود. وي كه به قول سوليوان، سفير وقت امريكا 
در ايران و داراي افكار دون كيشوتي بود در اين 
برهه حساس پذيرفت كه دولتي ائتالفي تشكيل 
دهد، ولي ب��ا اخراج وي از جبه��ه ملي و انزواي 
سياس��ي اش در بين مخالفان رژيم مانند جبهه 
ملي و از همه مهم تر مخالفت ش��ديد امام و در 
پي آن مردم سراسر كشور، حكومت وي از همان 
ابتدا كاماًل شكس��ت خورده محسوب مي شد و 
گذش��ت زمان هم اين را به خوبي ثابت كرد. در 
بعد خارج��ي نيز در پي شكس��ت دولت نظامي 
و اعمال خش��ونت در امريكا توسط برژينسكي، 
مش��اور امنيت ملي كارتر و بعضي از نظامياني 
كه در هيئت حاكم��ه امريكا حضور داش��تند، 

حمايت مي شد. 
  ...و سرانجام پايان رژيم شاه

در پاي��ان مي توان گف��ت تظاهرات باش��كوه و 
گس��ترده مردم در مح��رم 1357 ب��ه ويژه در 
تظاهرات گسترده تاسوعا و عاش��ورا باعث شد 
تا سرنوشت شاه براي هميش��ه رقم بخورد و او 
در سراشيبي سقوط حتمي قرار گيرد. تظاهرات 
اين دو روز باعث ش��د ارتش به عنوان مهم ترين 
پايگاه قدرت رژيم دچار تزلزل شود و اين تزلزل 
و فرس��ايش مداوم و طوالني موجب شد كه وي 
نتواند به  رغم خواسته رژيم، قدرت هاي جهاني 
و حتي فرماندهان ارشد ارتش، در مقابل مردم 
بايستد. در ضمن پيوس��تن بدنه ارتش به مردم 
در روزهاي حساس انقالب، در تسريع پيروزي 
آن نقش داشت. در سياست خارجي نيز حضور 
گسترده مردم در تظاهرات هاي اين ماه باعث شد 
غرب از ش��اه قطع اميد كرده و سياست حمايت 
از وي را كنار گذاش��ته و به دول��ت ائتالفي نظر 

خوشي ابراز كند. 
در بع��د داخل��ي، حضور گس��ترده م��ردم در 
راهپيمايي ها و ب��ه خصوص نظ��م و انضباط و 
حضور ميليوني آنها در تظاهرات روزهاي تاسوعا 
و عاشورا موجب ش��د حكومت نظامي به عنوان 
آخرين و مهم ترين حربه رژيم براي حفظ خويش 
شكست خورده و همه چيز براي پيروزي انقالب 
مهيا شود. شاه كه مي ديد ديگر توانايي كنترل 
اوضاع كش��ور را ندارد، تصميم به ت��رك ايران 
گرف��ت و خود نيز خ��وب مي دانس��ت كه براي 
هميشه مي رود. بدين ترتيب انقالبي كه با الهام 
از قيام امام حس��ين)ع( و يارانش روي داده بود 
با استفاده مناسب از ايام عزاداري امام حسين و 
يارانش توانست رژيم سلطنتي را به ورطه نابودي 
كش��انده و نظام سياس��ي جديدي را جايگزين 

آن كند.

تظاه�رات باش�كوه و گس�ترده 
م�ردم در مح�رم 1357 ب�ه ويژه 
در تظاهرات گس�ترده تاس�وعا و 
عاشورا باعث شد تا سرنوشت شاه 
براي هميش�ه رقم بخ�ورد و او در 
سراشيبي سقوط حتمي قرار گيرد. 
تظاهرات اي�ن دو روز باعث ش�د 
ارتش به عن�وان مهم ترين پايگاه 
قدرت رژيم دچار تزلزل شود و اين 
تزلزل و فرسايش مداوم و طوالني 
موجب ش�د كه وي نتواند به  رغم 
خواسته رژيم، قدرت هاي جهاني 
و حتي فرماندهان ارشد ارتش، در 

مقابل مردم بايستد


