
  احمدرضا صدري
آنچ�ه پي�ش رو داري�د، واپس�ين بخ�ش از 
مجموعه روزشمار انقالب اس�ت که به بازخواني 
وقاي�ع روزه�اي بيست وس�وم تا س�ي ام بهمن 
1357 مي پ�ردازد. امي�د آنک�ه مقب�ول افت�د. 

   
  بيست وسوم بهمن 1357

با وجود ص��دور بيانيه امام جن��گ و گريز در اطراف 
پادگان ه��ا همچن��ان ادام��ه داش��ت. پادگان هاي 
سلطنت آباد و لويزان هنوز در تصرف ارتش بودند و 
گروه هاي مسلح مي کوشيدند تا بر اين مقاومت فائق 
آيند. آمار مختلفي از شهدا در 48 ساعتي که گذشت، 
عرضه شد. دقيق ترين آمار مربوط به پزشکي قانوني 
بود که تعداد شهدا را 654 نفر و مجروحان را 2703 
نفر اعالم کرد. در س��اعت 10 صبح راديو اعالم کرد 
خسروداد، سرلشکر خشن ارتش، به همراه خانمي با 
هليکوپتر موفق به فرار شد. البته عدم صحت اين خبر 
پس از مدت کوتاهي مشخص ش��د. در پي آن خبر 
رس��يد که بدره اي و بيگلري که ب��ا وجود بي طرفي 

ارتش هنوز در تدارک کودتا بودند، کشته شدند. 
از س��وي ديگر انقالبيون ب��ا تمام توان در پي س��ر 
و س��امان دادن کارها بودن��د. مهندس ب��ازرگان، 
نخست وزير دولت موقت به ساختمان نخست وزيري 
نقل مکان کرد و ابراهيم يزدي را به س��مت معاون 
نخست وزير در امور انقالب، مهندس هاشم صباغيان 
را به سمت معاون نخست وزير در امور انتقال و عباس 
اميرانتظام را به سمت معاون نخست وزير در روابط 
عمومي برگزيد. سپس حکم سرپرستي سازمان راديو 
تلويزيون به نام صادق قط��ب زاده صادر و همچنين 
سرلشکر ولي اهلل قرني به رياست ارتش منصوب شد. 
س��تاد ارتش تحويل دولت مهندس بازرگان ش��د و 
به اين منظور هيئتي به س��تاد ارتش رفت و مراسم 
تحويل ستاد را انجام داد. به دستور مهندس بازرگان 
فرماندهان ارتش برکنار شدند و تا انتخاب فرماندهان 
نيروها و يگان هاي ارتش��ي معاونان آنها کارها را به 
عهده گرفتند. کاسيگين، نخست وزير شوروي، دولت 
بازرگان را به رسميت شناخت. کارتر، رئيس جمهور 
امريکا اعالم کرد که امريکا بازرگان را نخس��ت وزير 
اي��ران مي شناس��د و آماده هم��ه نوع هم��کاري با 
آيت اهلل خميني است. هرچند درگيري هاي معدود 
و محدودي در بعضي نقاط ش��هر ته��ران همچنان 
ادامه داشت، اما شهر کاماًل در اختيار نيروهاي مسلح 
مردمي قرار گرفته بود که با ايجاد پست هاي بازرسي 
متعدد و گشت هاي شبانه روزي شهر را تحت کنترل 

خود داشتند. 
دفتر امام خميني در پيامي به مردم از آنها خواست 
تا اسلحه هاي خود را به ستاد نخست وزيري تحويل 
دهند و از حمل��ه ب��ه پادگان ها خ��ودداري کنند. 
مهندس ب��ازرگان در پيامي به ملت اي��ران از مردم 
خواست تا به دولت مهلت بدهند. وي گفت: »به کليه 
هموطنان عزي��ز و جوانان پرش��ور توصيه مي کنم، 
همانطور که امام خميني ارتشيان را از ملت و ملت را 
از آنان دانسته اند، برادروار با افسران و سربازان رفتار 
نمايند. . . حوصله به خ��رج و مهلت دهند تا دولت با 
فرصت و بصيرت و عدالت ام��ور مملکت و موضع و 

مقام مسئوالن را به جريان صحيح بيندازد. «)1(
مجلَس��ين )دو مجلس( هم خ��ود را منحل کردند. 
دکتر جواد س��عيد در پي اس��تعفاي اکثريت قاطع 
مجلس ش��وراي ملي از عضويت ش��وراي سلطنت 
هم اس��تعفا داد و در نامه خود نوشت تحت رهبري 
حضرت آيت اهلل خمين��ي اعالم م��ي دارد و معتقد 
اس��ت دولت آقاي بختيار بايد تسليم خواست ملت 
ايران ش��ود. در غير اين صورت مجلس شوراي ملي 
بر وظايف قانوني خود به منظور خواست ملت ايران 

اقدام خواهد کرد. 
  بيست وچهارم بهمن1357 

پس از بررسي هاي فراوان نخست وزير دولت موقت 
اعضاي کابينه اش را به شوراي انقالب معرفي کرد تا 
از ش��وراي انقالب رأي اعتماد بگيرد. اين جلسه به 
علت نياز به مکاني خل��وت و فرصت کافي در منزل 
آقاي حاجي معيني يکي از تجار مذهبي و عالقه مند 
به انقالب برگزار ش��د. در اين جلس��ه روي تک تک 
کانديداها و اعضاي پيش��نهادي بح��ث و تبادل نظر 
شد. در اين ميان دکتر اصغر حاج سيدجوادي به دليل 
بيان مطالبي عليه روحاني��ت در يکي از کتاب هاي 
س��ابق خود از طرف روحانيون رد ش��د و هفت نفر 

پذيرفته شدند: 
يداهلل سحابي: وزير مشاور در طرح هاي انقالب 

احمد صدر حاج سيدجوادي: وزير کشور 
دکتر کريم سنجابي: وزير امور خارجه

مهن��دس مصطف��ي کتيراي��ي: وزي��ر مس��کن و 
شهرسازي

مهندس عباس تاج: وزير نيرو 
دکتر کاظم سامي: وزير بهداري 

داريوش فروهر: وزير کار. 
تصميم بر آن شد بقيه وزرا در فرصت مناسبي اعالم 
شوند. عصر روز بيست و چهارم اعضاي شوراي انقالب 
به خدمت امام رسيدند و گزارش جلسه عرضه شد. 

امام خميني رو به روحانيون حاضر در جلسه کردند 
و گفتند: »من همه را نمي شناس��م. اگر شما از نظر 
شرعي شهادت به آشنايي و اعتماد و صالحيت آنها 
مي دهيد و پيش خدا خود را مس��ئول مي دانيد من 

منصوب کنم.«)2(
اعضاي ش��وراي انقالب وزرا را تأييد کردند. از سوي 
ديگر حمله گروهي مسلح به ساختمان نخست وزيري 
براي چند س��اعت کارها را تعطيل کرد. با س��قوط 
زندان اوين مردم دسته دسته خود را براي تماشاي 

اين زندان مخوف به آنجا رساندند. 
پ��ادگان عش��رت آباد پايدارتري��ن س��نگر ارت��ش 
شاهنشاهي با آنکه اکثر فرماندهان ارتش در اتاق هاي 
مدرسه علوي دس��ت بسته و اس��ير به گوشه اي کز 
کرده بودند تا ساعت 10 صبح مقاومت کرد. با پرواز 
هليکوپتري حامل مستش��اران امريکايي مقاومت 
پادگان رو به سستي نهاد و با نفوذ چريک هاي مسلح 
و تس��ليم ش��دن س��ربازان مقاومت پادگان در هم 
شکس��ت. در چنين وضعيتي با اعالم خبر مقاومت 
ارتش در بعضي شهرستان ها و همچنين فعال شدن 
گروه هاي سلطنت طلب امام خميني طي اعالميه اي 
از مردم خواستند با تمام قدرت فعاليت هاي نيروهاي 
ضد انقالب را س��رکوب کنند. آيت اهلل طالقاني هم 
طي اطالعيه اي با تأکي��د بر لزوم حفظ اموال کاخ ها 
از مسئوالن خواس��تند با انديشيدن تدابيري امکان 
بازديد عموم را از کاخ ها فراهم آورند. سازمان چريکي 
فدايي خلق که با پيام امام درباره تحويل اس��لحه به 
س��تاد نخس��ت وزيري مخالف بود، طي اعالميه اي 
پيش��نهاد کرد درباره سالح هاي به دس��ت آمده از 
پادگان ها و ديگر مراکز نظامي در چارچوب مناسبات 

سازمان با ساير نيروها مذاکره شود. 
  بيست و پنجم بهمن  1357

پايه هاي انقالب آرام  آرام مستحکم مي شد. در ساعت 
10 صبح وزير انتخابي در ساختمان نخست وزيري 
حاضر ش��د و به هم��راه وزرا در کنفرانس��ي خبري 

شرکت کرد. 
ش��ايعات فراواني درباره بختيار بر س��ر زبان ها بود. 
ع��ده اي مي گفتند فرار کرده اس��ت، ع��ده ديگري 
مي گفتند دستگير شده يا خودکش��ي کرده است. 
خبرن��گاري از دکت��ر صالح خو، س��خنگوي دولت 
پرس��يد: »بختيار در کجا نگهداري مي شود؟« او در 
پاسخ گفت: »نمي توانم اين موضوع را بگويم.« اين 
پاسخ اوضاع را آشفته تر و شايعات را گسترده تر کرد. 
امام خميني در پيامي به ملت ايران پايان اعتصابات 
را اعالم کردن��د: ». . . الزم مي داند که از عموم مردم 

در 23 بهم�ن 57،ب�ا وج�ود ص�دور 
بياني�ه امام جن�گ و گري�ز در اطراف 
پادگان ه�ا همچن�ان ادام�ه داش�ت. 
پادگان هاي سلطنت آباد و لويزان هنوز 
در تص�رف ارت�ش بودن�د و گروه هاي 
مسلح مي کوشيدند تا بر اين مقاومت 
فائق آيند. آمار مختلفي از ش�هدا در 
48 س�اعتي که گذش�ت، عرضه شد. 
دقيق ترين آمار مربوط به پزشکي قانوني 
ب�ود ک�ه تع�داد ش�هدا را 654 نفر و 
مجروح�ان را 2703 نف�ر اع�الم کرد

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5590 پنجش��نبه25بهم��ن1397| 8جمادیالثان��ی1440|

وقايع روزهاي بيست وسوم تا سي ام بهمن 1357 در تاريخ انقالب

 عبور از انقالب
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  شاهد توحيدي
در س��ال هاي حض��ور 
اس��تعمارگران در ايران، 
به وي��ژه از دوره س��لطه 
انگلي��س ب��ر اي��ران که 
از اواس��ط دوره قاج��ار 
ش��کل گرفت و در دوره 
استبدادي خشن پهلوي 
به اوج خود رسيد و سپس 
با شکل گيري کودتاي 28 
مرداد سال 1332 امريکا نيز با تمام توان دنبال منافع 
نامشروع خود در ايران برآمد و مسئله تحريف تاريخ به 
صورت جدي در دستور کار وابستگان به سياست هاي 
بيگانه قرار گرفت. مستشرقين غربي نيز با ارائه متن هاي 
تحريفي از تاريخ و استعدادها و سرزمين ايران استنادها 
و دستمايه هاي اين تحريف را فراهم ساختند. تحريف با 
چند هدف خاص دنبال مي شود. يکي از مهم ترين آنها 
هويت زدايي مثبت و انگيزش زا از ملت است تا بتوانند 
ظرف تهي از هوي��ت آنان را با فرهن��گ خود و هويت 
جعلي و غير متجانس با سوابق تاريخي آنان پر کنند. 
در اين ص��ورت اين ملت همانگونه فک��ر مي کنند که 
آنان مي خواهند و همانطور حرف مي زنند، مي زيند و 

برنامه ريزي مي کنند که فرهنگ بيگانه اقتضا دارد. 
تالش اين روزهاي ضد انقالب که قطعاً با صالحديد و 
حمايت نهادهاي امنيتي و انديش��کده هاي وابسته به 
آنها اين برنامه ها پيش بيني و تدارک شده است، براي 
احياي ايران باستان و طرح مجدد رژيم فاسد پهلوي و 
مخصوصاً چهره مستبد و خونخوار رضاخان از اميدهاي 
روشنفکران بي هويت و اربابان آنها براي استحاله نظام 
و قطع ريشه ها و بار و برهاي مستحکم و هويت بخش 
آسماني آن دارد. اگر رهبري فرزانه و هوشيار ملت ايران 
از دغدغه کمبود مطالعات تاريخي ملت، مس��ئوالن و 
جوانان مي گويند به خاطر اهميت فهم درست تاريخ 
و خاطره تاريخي ملت در حفظ دستاوردهاي حرکت 
و پيشرفت انقالب اسالمي است: »نمي دانم آيا جوانان 
نسل ما و نسل انقالبي تاريخچه اين 150، 200 سال 
را درست خوانده اند يا نه؟ همه دغدغه ام اين است که 
جوان انقالبي امروز نداند ما بعد از چ��ه دوراني امروز 

در اي��ران مش��غول چنين حرکت عظيمي هس��تيم. 
تاريخچه اين 150، 200 س��ال اخير از دوران اواسط 
قاجار به اين طرف از دوران جنگ ه��اي ايران و روس 
به اين ط��رف را بخوانيد و ببينيد چ��ه حوادثي بر اين 
کشور گذشته است.« يکي از کساني که به واسطه عمر 
طوالني خود از ابتداي به اصطالح نهضت مشروطيت تا 
بعد از حوادث 15 خرداد سال 1342 در صحنه تاريخ 
ملت ايران حضور داش��ت و از نزديک ش��اهد حوادث 
بود و خود در بسياري از جريان ها، وقايع و سياست ها 
از عناص��ر تأثيرگذار و تصميم س��از بود و به واس��طه 
قلم به دس��ت بودن و نگاشتن بس��ياري از حوادث و 
خاطرات خود به ماندگاري فراز و نش��يب هاي تاريخ 
150، 200 سال اخير کمک کرده سيدحسن تقي زاده 
اس��ت. او در جواني س��ر پرشوري داش��ت و به تدريج 
پخته تر شد و در س��نين پيري به اعترافاتي در زمينه 
حوادث عمر طوالني خود دس��ت زد. اگر او که تا سال 
1348 زنده بود، تا انقالب اسالمي زنده مي ماند، قطعاً 
اعترافات بيش��تر و عميق تري مي کرد که به روشن تر 
شدن چهره تاريخ معاصر ايران و شخصيت هايي چون 
رضاشاه و محمدرضا منجر مي شد، اما همين ميزان از 
نوشته هاي او و نيز نوشته هاي ساير همدوره اي هاي او 
در تاريخ معاصر مانند ناظم االسالم کرماني، ميرزا يحيي 
دولت آبادي، حاج مهدي قلي هدايت )مخبرالسلطنه(، 
حسن اعظام قدس��ي )اعظام الوزاره(، احمد کسروي 
و مورخاني که بعضاً به اس��ناد متقن و قطعي دس��ت 
يافته اند، به خوبي وضعيت اين دوره تاريخي ملت را که 
با فراز و نشيب هاي زياد و دخالت هاي پرحجم و پرتأثير 
بيگانگان همراه بوده اس��ت، ترس��يم مي کند. استناد 
به خاطره ها و اعتراف هاي اين اش��خاص، به خصوص 
سيد حسن تقي زاده، راه را بر تحريف مورخان مغرض و 

سر در آخور شرق و اکثراً غرب مي بندد. 
روش اين کتاب مبتني بر روايت تاريخ معاصر ايران از 
زبان سيد حسن تقي زاده است که در نوع خود کم نظير، 
شيرين و جذاب محسوب مي ش��ود. در عين حال اين 
روايتگري بس��يار مستند اس��ت و هر گزاره آن متکي 
به مآخذ متعددي اس��ت ک��ه در پاورقي ذکر ش��ده و 
به طور طبيعي فعل ها در روايتگري به خود سيد حسن 
تقي زاده برمي گردد و او به عنوان راوي تمامي حوادث 
اين دوره پرچالش، حضور، دخالت ها و تصميمات خود 
و ديگران را مطرح مي کند. مؤلف محترم در کنار دقت 
فراوان در روايت هاي تقي زاده تيترهاي وزين، آهنگين 
و پرمعنايي را انتخاب کرده است تا در رساندن مفاهيم 
و جهت ها به خواننده کمک کند. البته اين امکان بود که 
از تيترها کاسته شود، اما جذابيت تيترها با وجود تعدد 
آنها و کمک آنها به تفکيک قطعه هاي روايت به نسبت 

زمان وقوع آنها مانع از اين کار شد. 

 به بهانه انتشار اثر تاريخي- روايي
 »من تقي زاده هستم«
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ايران از کارگران، کارمندان، بازاريان، پيشه وران، 
دانشگاهيان و فرهنگيان دعوت نمايد که از روز 
شنبه 28 بهمن اعتصابات خود را پايان دهيد و 

فعاليت ها و کارهاي خود را آغاز کنيد. «)3(
همچنين با باال گرفت��ن درگيري ها ميان ارتش 
مردمي و ديگر گروه هاي انقالبي با ضدانقالبيون 
در تبريز امام خميني اطالعي��ه اي نيز براي اين 
موضوع صادر کردند: »از قرار مس��موع در تبريز 
بعضي وابستگان رژيم فاسد دست به اخالل نظم 
زده اند. ب��ر اهالي محترم آذربايج��ان و خصوصاً 
تبريز اس��ت که با تمام قوا براي س��رکوبي آنان 
قيام کنند و همانند تهران به حرکات مذبوحانه 

خاتمه دهند.«)4(
با حمله گروهي از افراد مسلح به سفارت امريکا 
سفارش امام درباره  حمله نکردن به سفارتخانه ها 
ناديده گرفته شد. در اين حمله که دو ساعت به 
طول انجاميد مهاجمان موفق ش��دند س��فارت 
را اش��غال کنند، اما با ورود نمايندگاني از سوي 
دولت موقت براي خاتمه دادن به بحران موجود، 
مهاجمان پس از مدتي حاضر به ترک س��فارت 
شدند و عده اي از پاس��داران انقالب اسالمي از 
سوي دولت موقت به محافظت از سفارت گمارده 
شدند. امام خميني طي سخناني در محل اقامت 
خود چنين فرمودند: ». . . پيروزي شما پيروزي 
بزرگ اسالم است و از اين به بعد توجه به بسياري 
از امور الزم اس��ت که عم��ده آن توجه به حفظ 
وحدت کلمه است. . . ما وارث يک مملکت آشفته 
هس��تيم. مملکت ما را خراب کردند و رفته اند. 
اينک ما بايد ايران را بس��ازيم. . . مشکالت فقط 
با دولت رفع نمي شود. مشکالت با يک قشر و دو 
قشر از ملت رفع نمي شود. همه ملت بايد دست به 
دست هم بدهند. . . بايد جداً از خرابکاري اجتناب 
و مراقبت کنيد و اگر کساني خواستند خرابکاري 
کنند و آدمکش��ي يا به مراکز دولت��ي و کاخ ها و 
ديگر جاها حمله نمايند، بايد مانع بشويد، چون 
ايجاد تشتت خواهد کرد. . . بايد تمام اسلحه هايي 

که دست مردم است جمع شوند.«)5(
  بيست و ششم بهمن 1357

 25 نفر از جنايت��کاران رژيم س��ابق در دادگاه 
انقالب محاکمه شدند. در اين دادگاه عده اي از 
خانواده هاي شهداي انقالب هم حضور داشتند. 
اعضاي دادگاه انقالب پس از مدتي سؤال و جواب 
از متهمان و برش��مردن اتهامات آن��ان در ميان 
بهت و ناباوري و هراس جنايتکاران ختم دادگاه 

را اعالم کردند: »اعدام.« 
سپس اعضاي دادگاه با يکديگر مشورت کردند. 
در همين لحظات دله��ره آور 25 جنايتکار رژيم 
سرنگون شده در تراس مدرس��ه رفاه در انتظار 
جوخه آتش بودند. از سوي ديگر عده اي از مردم 
که در ط��ول روزهاي انقالب عزي��زان خود را از 
دس��ت داده بودند، براي اجراي حک��م بي تابي 
مي کردند. با ورود اعضاي دادگاه به محل اعدام 
دلهره و تش��ويش مجرمان ب��اال گرفت. اعضاي 
دادگاه تصمي��م گرفت��ه بودند که فق��ط چهار 
ژنرال )نصيري، خس��روداد، ناجي و رحيمي( در 
مقابل جوخه آتش بايس��تند. ناجي در حالي که 
مي گريست کنترل خود را از دست داد. خسروداد 
با کاله چهارخانه اش با چشماني از حدقه درآمده 
ب��ه جوخه اي ک��ه در حال ش��کل گرفت��ن بود 
مي نگريس��ت. چهار ژنرال را در ي��ک خط قرار 
دادند و چشم هايشان را با پارچه سفيدي بستند. 
لحظاتي بعد فرمان آتش صادر شد و صدها گلوله 
از همه س��و به س��مت اولين اعدامي��ان انقالب 
شليک ش��د و نعش آنها به خاک افتاد. دل هاي 
بس��ياري آرام گرفت و به ش��ادي اين حادثه تا 
س��اعتي بعد از نيمه ش��ب صداي تيراندازي در 
تهران ش��نيده مي ش��د. دادگاه انق��الب پس از 
تشکيل اولين جلسه و اجراي فرمان، اطالعيه اي 

به اين شرح صادر کرد: 
»بسم اهلل المنتقم 

در روز پنج شنبه 57/11/26، دادگاه فوق العاده 
انقالبي تش��کيل جلس��ه داد و اولين گ��روه از 
جنايت��کاران مرک��ب از نصيري رئيس س��ابق 
ساواک، مهدي رحيمي فرماندار نظامي تهران، 
رضا ناجي فرماندار نظامي اصفهان و خس��روداد 
فرمانده هوانيروز را که همه آنها توسط نيروهاي 
مس��لح انقالب اس��المي دستگير ش��ده بودند، 
محاکمه نمود و آنان را به جرم شکنجه و کشتار 
مردم و خيانت به کش��ور و همچني��ن به عنوان 
مفس��د في  االرض مجرم ش��ناخت و بر اساس 
موازين و مقررات اس��المي به م��رگ و مصادره 
ام��وال محکوم نم��ود و حک��م دادگاه بالفاصله 
توسط نيروهاي مسلح انقالب اسالمي به مرحله 

اجرا گذارده شد. دادگاه فوق العاده اسالمي« )6( 
12 نفر از افس��ران هوايي که به دنبال تظاهرات 
و اعالم همبستگي پرسنل نيروي هوايي با مردم 
دس��تگير و در خاش زنداني بودند، آزاد ش��دند 
و در ميان اس��تقبال پرش��ور مردم زاهدان وارد 
اين شهر شدند. فرانس��ه، انگليس، کره  شمالي، 
يمن جنوبي، لهستان، بنگالدش، اتريش، سوئد، 
بلغارس��تان، روماني، الجزاير، چک و اسلواکي، 
آلمان شرقي و مجارستان نيز دولت تازه ايران را 

به رسميت شناختند. 
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دهها هزار نفر از دانشجويان و گروه هاي مختلف 
ارتش متش��کل از نيروه��اي هواي��ي، زميني و 
دريايي در پياده روي از دانشگاه صنعتي تا محل 
س��کونت امام خميني خواس��تار تشکيل ارتش 
انقالب ملي ش��دند و در قطعنامه اي خواس��تار 
انحالل کامل ارتش کنوني و خلع يد و محاکمه 
تمامي امرا و افس��ران و درج��ه داران مرتجع و 
تشکيل ارتش انقالب ملي شدند. از سوي ديگر 
کميته انقالب در بيانيه اي با اس��تناد به دستور 

امام خميني بازگشايي واحدهاي ارتشي را الزم 
دانست: »بنا به دس��تور واجب االجراي حضرت 
آيت اهلل العظم��ي امام خميني الزم اس��ت کليه 
پرسنل نيروهاي مسلح از شنبه 57/11/28 برابر 
ساعت مقرر پادگان ها و مراکز آموزشي و انتظامي 
و ستاد و قرارگاه ها در محل خدمت خود حاضر 
گردند و طبق تصميم مقام رهبري در مراس��م 
شروع خدمت نماينده روحاني منصوب از طرف 
امام حضور داش��ته باش��د و پيام امام نيز قرائت 
ش��ود.«)7( همچنين امام خميني طي بيانيه اي 
از علماي اعالم درخواست کرد در مراسم افتتاح 
واحدهاي ارتش و پلي��س و ژاندارمري و ادارات 
ديگري که در چند روز اخير تعطيل شده بودند 
و ممکن بود افتتاح آنها با اشکاالتي مواجه شود، 

شرکت کنند. 
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دولت موقت انقالبي تالش وس��يعي براي ايجاد 
تفاهم بين نيروه��ا و گردان ه��اي انقالبي آغاز 
کرده بود. اين تالش ها در جناح هاي مختلف به 
وسيله نمايندگاني از هر دو سو انجام شد. پايان 
اعتصاب ها، آغاز تولي��د نفت، مذاکره با کارکنان 
اعتصابي راديو و تلويزيون � که پس از آغاز به کار 
معتقد بودند بايد بي طرفي آنها واقعاً حفظ شود � 
و باالخره خلع سالح مردم در مرکز اين مذاکرات 

قرار داشت. 
ش��وراي مؤس��س اتحادي��ه کارکن��ان راديو و 
تلويزي��ون ملي ايران توافق کردند که ش��ورايي 
20 نف��ره برنامه ري��زي و اج��راي برنامه ه��اي 
س��ازمان راديو و تلويزيون را به عهده گيرد. در 
اين گفت وگو همچنين توافق ش��د که تا اطالع 
ثانوي هر روز چهار نفر از سوي سرپرست سازمان 
و نمايندگان ش��وراي مؤسس بر پخش برنامه ها 
نظارت داش��ته باش��ند. کارکنان صنايع نظامي 
پس از پايان اعتصاباتشان در محل قورخانه تهران 
حاضر شدند و در روز آغاز کار مجسمه شاه سابق 
را در محوطه اداره آتش زدن��د. پس از چهار ماه 
تعطيلي بازار تهران شروع به کار کرد. کرکره ها 
باال رفتند و در مغازه ها گش��وده شدند و پس از 
چهار ماه س��کوت و تعطيلي بازار شکل معمول 

خود را پيدا کرد. 
  بيست و نهم بهمن1357 

حزب جمهوري اسالمي ايران در اين روز با انتشار 
بيانيه اي موجوديت خود را اعالم کرد. در قسمتي 

از اين بيانيه آمده است: 
»... ما اي��ن واقعيت انکارناپذير را مدت هاس��ت 
با همه وج��ود لمس مي کنيم. س��امان دادن به 
نيروهاي پراکنده جنب��ش را فريضه اي بزرگ و 
اسالمي مي دانيم. اگر در طول چند سال گذشته 
رخدادهاي لحظ��ه به لحظه و مس��ئوليت هاي 
فوري و فوتي امکان يک اقدام گسترده را در اين 
زمينه به ما نداده است، امروز ما هيچ مسئوليت 
و تکليفي را براي خود از اي��ن فوري تر و فوتي تر 
نمي دانيم. مانند هم��ه ناظران منصف معتقديم 
مردم مسلمان در اين انقالب نيز مانند انقالب هاي 
گذشته نيروهاي اصلي و عمده انقالب ايرانند... 
با اين تش��خيص و اين تجليل تأس��يس حزب 
جمهوري اس��المي را در جهت هدف هاي اعالم 
ش��ده و از س��وي رهبر جنبش اعالم مي کنيم و 
همه کساني را که در اين باور، انگيزه و هدف ها با 
ما شريکند به همکاري فرا مي خوانيم.«)8( در زير 
اين بيانيه نام پنج روحاني برجسته ديده مي شد: 
محمدجواد باهنر، س��يد محمد بهش��تي، سيد 
علي خامنه اي، س��يد عبدالکريم موسوي و اکبر 

هاشمي رفسنجاني. 
ام��ام خمين��ي در مالق��ات ب��ا اعض��اي گروه 
پژوهش هاي ملي و اجتماعي اعالم کرد که شاه 
سابق غيابي محاکمه خواهد شد و اموالي هم که 
در بانک هاي خارجي دارد، توقيف مي شود. صادق 
قطب زاده، سرپرست راديو و تلويزيون ملي ايران 
اعالم کرد از اين پس اين س��ازمان اخبار مربوط 
به گروه هاي مختلف سياس��ي را نخواهد خواند 
و به  جاي آنها پيام هاي امام خميني، مش��کالت 
دولت و اخبار س��تاد فرماندهي را پخش خواهد 
کرد. وي ادامه داد: »تا وقتي من هس��تم انتقاد 
به دولت منعکس خواهد ش��د. دولت بازرگان و 
آنهايي ک��ه مرا انتخاب کردند اي��ن را مي دانند، 
اما در حال حاضر بايد دس��ت به دست بدهيم و 
تمامي نيروهايمان را صرف آرام ش��دن مملکت 
کنيم ت��ا حالت دموکراتيک که م��ورد نظر همه 

ماست به وجود  آيد.«
همچني��ن در اين روز اعالم ش��د دول��ت ايران 
ترتيب استرداد شاه و ضبط اموال وي را خواهد 
داد. روزنامه اي مراکش��ي دارايي هاي شاه را در 
خارج از ايران 22 ميلي��ارد دالر )154 ميليارد 

تومان( برآورد کرده است. 
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دولت موقت شش وزير جديد را معرفي کرد که 
به تأييد امام رسيدند. وزراي جديد عبارت بودند 
از: دکتر يداهلل سحابي وزير مشاور در طرح هاي 
انقالب، علي اردالن وزير دارايي و امور اقتصادي، 
دکتر اسداهلل مبشري وزير دادگستري، مهندس 
عباس ت��اج وزير نيرو، دکت��ر علي محمد ايزدي 
وزير کشاورزي و دکتر رضا صدر وزير بازرگاني. 
در پي دستور صريح دولت موقت انقالبي مبني 
بر ممنوع بودن خروج ايرانيان از کشور تا اطالع 
بعدي اعالم ش��د که در وضعيت حاضر به هيچ 

کس گذرنامه داده نخواهد شد. 
پزشکي قانوني تهران گزارش داد از 57/11/23 
الي 57/11/27 تعداد 942 جسد که در حوادث 
اخير مورد اصابت گلوله ق��رار گرفته اند به مرکز 

پزشکي قانوني تهران منتقل شده است. 
*پي نوشت ها در سرويس تاريخ »جوان« 
موجود است. 


