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صبحگاه  22بهمن  57در مشهد .رئیس شهربانی در دیدار با آیتاهلل شیرازی همبستگی خود را با انقالب ابراز میدارد

مروري بر روايت «هاميلتون جوردن»
از چالشهاي ايران و امريكا

درباره «بحران»
شاهد توحيدي
«بح��ران» يك��ي از
ش��اخصترين آث��ار
مس��تند درباره وقايع
اي��ران در س��الهاي
پ��س از انق�لاب و
ماجراه��اي پش��ت
پ��رده گروگانگيري،
و
تحري��كات
توطئههاي ش��يطان
بزرگ عليه انقالب اسالمي ايران است كه در اواخر
سال  1982در امريكا چاپ شد و از پرفروشترين
كتابهاي سال گذشته در امريكا به شمار ميآيد.
«هاميلتون جوردن» نويس��نده اين كتاب كه در
سمت رياست ستاد كاخ سفيد نزديكترين مشاور
و محرم اس��رار كارتر ب��ود و از تمام��ي ماجراهاي
پش��ت پرده كاخ سفيد اطالع داش��ت ،در مسائل
مربوط به ايران مأموريته��اي محرمانه متعددي
از طرف كارت��ر انجام داد كه تمام��ي آنها را ضمن
يادداش��تهاي روزانهاش در اي��ن كتاب منعكس
كرده و بسياري از مطالب كتاب روايات دست اولي
است كه فقط شخص نويسنده از آن اطالع داشته
است .نويسنده چون از محارم كارتر بود و در كليه
تصميمات سطح باالي كاخ سفيد مشاركت داشت
ضمن اين يادداشتها مطالبي را فاش ميكند كه
معموالً از اس��رار دولتي به ش��مار ميآيد و ارزش
و اهميت كت��اب و جنجالي كه پس از انتش��ار آن
در امريكا برپا شد بيش��تر به اين دليل بوده است.
اهميت اي��ن كتاب از نظر ما افش��اي بس��ياري از
جريانات پش��ت پرده و ارتباطات عناصر مرموزي
چون قطبزاده با امريكاييهاست كه در اوج بحران
گروگانگيري مالقاتهاي محرمانهاي با نويسنده
كتاب انجام داد و هاميلتون جوردن ضمن ش��رح
جريان اين مالقاتها از افشاي نام وي در متن كتاب
خودداري ميكند ،ولي پس از اعدام قطبزاده كه
ديگر مخفي نگه داشتن اين راز سودي نداشت ،آن
را در يك مصاحبه تلويزيوني افشا كرد .هاميلتون
جوردن آخرين مقام رس��مي امريكايي است كه با

شهر شهادت در روزهاي پيروزي
محمدرضا کائینی

ش�هر مش�هد از جمله ش�اخصترين كانونهاي
خ�روش و اعت�راض عليه رژي�م ش�اه در دوران
نهضت اسلامي به ش�مار م�يرود ،از اي�ن روي
ب�ازكاوي تاريخچ�ه مب�ارزات در اي�ن ش�هر ،از
اولويتهاي تاريخ انقالب اسلامي اس�ت .مقالي
ك�ه پي�ش روي داري�د ،ب�ه رواي�ت رويدادهاي
ده�ه انقلاب در اي�ن ش�هر پرداخت�ه اس�ت.

پس از اعالم بازگشت امام خميني(قده) به وطن در
روز جمع��ه  6بهمن ،گروههاي متع��ددي از اصناف،
پيش��هوران ،دانش��گاهيان ،فرهنگي��ان ،كارمندان،
روحانيون و كشاورزان از تمام شهرستانهاي استان
خراسان ،براي شركت در مراسم استقبال عازم تهران
ش��دند و نبودن وسيله رفت و برگش��ت و نيز كمبود
بنزين مش��كالتي را براي مش��تاقان خراساني ديدار
امام به وجود آورد.
مش�هد درآس�تانه بازگش�ت امام خميني
به ايران
مردم ب��ا توجه به اخب��اري كه از طريق رس��انههاي
داخلي و خارجي به دس��ت ميآوردند ،دولت بختيار
را مانع آمدن امام ميدانس��تند .اين بود كه روزهاي
ششم و هفتم بهمن كه همزمان با ارتحال پيامبر(ص)
و ش��هادت امام حس��ن مجتبي(ع) بود ،صدها هزار
نفر از تودههاي مردم اع��م از زن و مرد به راهپيمايي
پرداختند .اين راهپيمايي بيش از هفت ساعت به طول
انجاميد و در آن هزاران پالكارد و عكسهايي از امام
خميني ،دكتر علي ش��ريعتي ،دكتر محمد مصدق،
غالمرضا تختي و نيز ش��هدا و پايهگذاران س��ازمان
مجاهدين به چش��م ميخورد .مردم پاي س��خنان
آيتاهلل واعظ طبسي و حجتاالسالم سيد عبدالكريم
هاشمينژاد نشستند( )1و سيد عبدالكريم هاشمينژاد
در سخنراني خود در حرم خطاب به تظاهركنندگان
گفت« :ت��ا برقراري حكومت اس�لامي از پا نخواهيم
نشست .مردم! اگر از آمدن امام جلوگيري شود ،با تمام
()2
قدرت بجنگيد و از تهديدهاي بختيار نهراسيد».
آيتاهلل س��يدعبداهلل ش��يرازي با ارس��ال پيامي در
روز هش��تم بهمن به ش��اهپور بختيار ،او را مسئول
مس��تقيم موانع و مش��كالتي دانس��ت كه بر سر راه
امام خميني در ورود ايش��ان به ايران قرار داش��ت و
خطاب به مردم خاطرنش��ان س��اخت«:در روزهايي
كه دولت غيرقانوني زندانيان سياسي را آزاد ميكند،
س��اواك را منحل ميس��ازد و با اين سلس��له اعمال
فريبكاران��ه س��عي دارد انقالب ملت را به بنبس��ت
بكشاند .دولتي كه خود را طرفدار حقوق بشر و مخالف
خفقان و كش��تار معرفي ميكند در همين لحظات
دس��ت به كش��تار مردم بيگناه و فرزن��دان انقالب

روز چهارشنبه  18بهمن ساعت هشت
صبح راهپيمايي بسيار گستردهاي به
پش�تيباني از نخستوزيري مهندس
مه�دي ب�ازرگان ك�ه از س�وي امام
خميني اعالم ش�ده بود ،در مس�جد
كرامت برگزار ش�د و حجتاالسلام
فرزانه ،ش�يخ علي تهراني و آيتاهلل
واعظ طبس�ي در پايان آن به تمجيد
از جمهوري اسالمي و دولت مهندس
ب�ازرگان ب�ه س�خنراني پرداختن�د

وطن ميزند و چهره س��فاك و واقعي خود را نش��ان
ميدهد .بختيار در لحظاتي كه با سخنرانيهاي پي
در پي خود ظاهرا ً به طرف��داري از جامعه روحانيت و
تشريففرمايي نايباالمام خميني به پا خاست ،دست
به محاصره نظامي و تعطيل فرودگاههاي كشور ميزد.
در حالي كه ورود هر ايراني به كشور خود آزاد است،
خصوصاً رهبري مذهبي و ش��خصي كه از طرفداري
تمام ملت اي��ران برخوردار و طبع��اً داراي مصونيت
است ،با تعطيل و محاصره فرودگاهها و تهديد كردن
استقبالكنندگان و هجوم به مردم به ايجاد سدهايي
در راه تش��ريففرمايي معظمله اقدام ميكند .البته
اينگونه رفتارها عكسالعمل شديدي از سوي مردم
خواهد داشت كه بختيار با آگاهي به آن سعي ميكند
خود را از واقعيت دور نگاه دارد .او گاه نهدهم از علما و
آيات عظام را طرفدار دولت خود معرفي ميكند ،در
حالي كه كليه علما و آيات همجوار مخالفت خود را با
هر دولتي در شرايط حاضر كه با رژيم همكاري كند،
ِ
مخالفت
اعالم فرمودهاند و دولت بختيار ني��ز از اين
شديد اينجانب و آيات عظام مستثني نيست و كرارا ً
طرف مخالفت و حمله جامع��ه روحانيت قرار گرفته
است و ملت نيز با رفراندومهاي مكرر غير قانوني بودن
آن را اعالم داشتهاند».
روز  8بهمن اعالميه جمعي از علما و مدرسان حوزه
علميه مشهد به مناسبت پيوستن لشكر  77خراسان
به جم��ع انقالبيون و حمايت از اعتص��اب غذاي آنها
منتشر ش��د .در بخش��ي از اين اعالميه آمده است:
«مردم شريف و مسلمان ايران پيشرفت حيرتانگيز
جنبش اسالمي ايران خوشبختانه تا آنجا موفقيتآميز
است كه هر روزه شاهد پيوستن قشرهاي تازهاي به
مبارزه ملت خود هستيم ،بهطوري كه ميتوان گفت
امروز ديگر تقريباً هم��ه گروهها به اين نهضت عظيم
پيوس��تهاند و مبارزات مردم ما هرچه بيشتر فراگير
شده اس��ت .در اين روزهاي حساس و سرنوشتساز
جاي بسي خوشبختي است كه ميبينيم هزاران نفر
از س��ربازان ،افس��ران و درجهداران از نيروي زميني
گرفته تا دريايي و بهخص��وص از كادر نيروي هوايي
در شيراز ،بوش��هر ،دزفول ،همدان ،اصفهان ،تهران،
مش��هد ،بندر پهلوي و ...پيوستگي خود را به جنبش
اس�لامي ايران تحت رهب��ري آي��تاهلل نايباالمام
خميني آشكارا اعالم و با اعتصاب غذا يا با تظاهرات
آرام خوي��ش موضع خود را روش��ن كردهاند ».آيات
شيخ ابوالحسن شيرازي ،س��يد كاظم مرعشي ،علي
فلسفي ،حسينعلي مرواريد ،جواد تهراني ،محمدباقر
شيرازي (آيتاهللزاده شيرازي) ،محمدمهدي نوقاني،
عبدالكريم هاش��مينژاد ،عباس واعظ طبسي ،علي
تهراني ،عزالدين حسيني زنجاني ،سيد علي خامنهاي
و محمدرضا محامي اين اعالميه را امضا كرده بودند.

راهپيمايي تاريخي روز9بهمن 57
روز نهم بهمن به مناسبت س��الروز شهادت حضرت
رضا(ع) مغازهها در تمام شهر بسته بودند و جمعيت
زيادي با دادن ش��عار و حمل پالكاردهاي گوناگون
در خيابان ن��ادري ،مس��جد كرامت ،بي��ت آيتاهلل
سيدعبداهلل شيرازي و مدرس��ه نواب تجمع كرده و
منتظر بودند تا پس از پيوستن عده ديگري از روستاها
و شهرستانهاي اطرف به راهپيمايي گسترده دست
بزنند و سه ش��تر براي نحر در محل آماده شده بود.
پس از تجمع همه مردم راهپيمايي آغاز ش��د و آيات
عظام ش��يرازي و قمي داخل ماشين پيشاپيش همه
مردم حركت ميكردند( )3و تعدادي از علما بهمنظور
همدلي با متحصنان مسجد دانشگاه تهران كه آيتاهلل
سيد علي خامنهاي نيز در شمار آنان بود و نيز مسجد
اعظم قم با تحصن خ��ود در صحن امام خميني حرم
مطهر رضوي حكومت دستنشانده بختيار را كه مانع
ورود امام خميني به كشور شده بود محكوم كردند.
آيات عبدالكريم هاش��مينژاد و عباس واعظ طبسي
در ش��مار آنان بودند)4( .در راهپيماي��ي ميليوني اين
روز مردم مشهد شعار ميدادند« :خميني بتشكن
س��وي وطن روانه ،تزكيه ،تشكل ،جنگ مسلحانه»،
«پيام هر مجاهد براي مستضعفين جنگ مسلحانه،
نبرد با مش��ركين»« ،امريكا دشمن ماست ،خميني
رهبر ماست»« ،درود بر خميني ،سالم بر مجاهد»(،)5
«فلسطين ،فلس��طين برادر قهرمان ،خلق ما حامي
تمام آزادگان»« ،تا قتل هر ستمگر نهضت ادامه دارد،
حتي اگر ش��ب و روز بر ما گلوله بارد»« ،نه س��ازش
سياسي ،نه قانون اساس��ي ،ادامه انقالب ،جمهوري
اسالمي»« ،تفرقه تفرقه سالح دشمن ماست ،اتحاد
اتحاد سالح ملت ماس��ت»« ،كارگر ،كشاورز ،اسالم
()6
حامي توست».
تحص�ن علم�ا در دارالزه�د ح�رم رضوي
براي بازگشت امام خميني
روز دهم بهمن آيتاهلل ش��يرازي پ��س از اقامه نماز
مغرب و عش��ا در حالي ك��ه گروهي از علما ايش��ان
را همراه��ي ميكردن��د ،از دارالزهد به س��وي جمع
تحصنكنندگان رفت و در جمع آنان به صرف ش��ام
دعوت ش��د )7( .اين تحصن تا روز يازدهم ادامه يافت
و آيات س��يد حس��ن طباطبايي قمي ،سيد عبداهلل
شيرازي ،شيخ ابوالحسن شيرازي و ابراهيم علمالهدي
نيز به جمع آنان پيوستند .شيخ محمدباقر فرزانه در
اين تحصن به منبر رفت .وي يادآور شد اين اولين و
آخرين باري نيست كه شاه خائن چنين عمل ميكند،
ما نفرت خود را از اينكه او فرودگاه را به روي رهبر ما
بسته است ابراز ميداريم و آنقدر در اينجا ميمانيم تا
()8
رهبر ما به ايران بازگردد.
در اين روز هيئت اعزامي از س��وي آي��تاهلل حاجآقا
آیات سیدعزالدین زنجانی ،علی فلسفی ،سیدمحمدعلی میالنی و سیدمحمدعلی
شیرازی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقالب در مشهد

شاه در تماس بود و در روزهاي واپسين عمرش با
وي مالقات كرد .قس��متي از كتاب به شرح احوال
شاه در روزهاي تبعيد و در به دري اختصاص يافت
كه در جاي خود خواندني و عبرتآموز است.
بخش مهمي از يادداش��تهاي روزانه جوردن به
داس��تان گروگانگيري و ماجراهاي پشت پرده آن
مربوط ميش��ود كه خ��ود نمايانگ��ر درماندگي و
بيچارگي امريكا در اين ماجراس��ت .ضمن مطالعه
يادداش��تهاي روزان��ه ج��وردن درمييافت كه
گروگانگيري چه به روز كارتر و هيئت حاكمه امريكا
آورد و چگونه به اعتراف نويسنده كه خود سرپرست
برنامه مبارزه انتخاباتي كارتر بود سرانجام سرنوشت
مبارزات انتخاباتي امريكا را تعيين كرده است.
با اينكه خوانن��دگان ضمن مطالع��ه كتاب خود
متوجه بعضي مطالب غرضآلود نويسنده ميشوند،
تذكر چند مورد ضروري به نظر ميرسد:
1ـ در اش��اره به حكومت بازرگان و اميدهايي كه
امريكاييها به ايش��ان بس��ته بودن��د ،هاميلتون
جوردن ادعا ميكند امام خميني در پاريس وعده
داده بودند پس از استقرار جمهوري اسالمي به قم
خواهند رفت و به رهبري روحاني ملت خود اكتفا
خواهند كرد ،در حالي كه اين مطلب واقعيت ندارد
و امام همواره بر لزوم دخالت روحانيت در سياست
تأكيد كردهاند.
2ـ نويس��نده در م��وارد متعدد س��عي ميكند به
اعتقادات مذهبي كارتر تكيه و او را مردي باخدا و
بشردوست معرفي كند ،در حالي كه اعمال كارتر در
دوران چهار ساله زمامدارياش چهره كريه وي را
به جهانيان نشان داد و ثابت كرد ادعاهاي او درباره
طرفداري از حقوق بشر فريبي بيش نبود.
3ـ در ماج��راي طبس ،تجاوز امريكا در پوش��ش
عمليات نجات براي رهايي عدهاي بيگناه معرفي
شد ،در حالي كه اگر اين نقشه تا آخر عملي ميشد
نه فق��ط گروگانها نجات نمييافتن��د ،بلكه جان
صدها و هزاران انس��ان بيگناه ديگ��ر هم به خطر
ميافتاد و كارتر براي حفظ موقعيت خود و نه نجات
گروگانها آن طور كه ج��وردن ادعا ميكند آماده
ارتكاب چنين جنايتي شده بود.
4ـ در اشاره به وسايل ارتباط جمعي و روزنامههاي
امريكا و اروپا جوردن سعي ميكند آنها را مستقل
و آزاد معرف��ي كن��د ،در حالي كه چنين نيس��ت
و مطبوع��ات و وس��ايل ارتباط جمع��ي در غرب
بهخصوص امريكا كام ً
ال وابس��ته و اكثرا ً در اختيار
صهيونيستهاست.
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حسن قمي كه براي اس��تقبال از امام خميني از
طريق ش��اهرود عازم تهران بودند ،در اين ش��هر
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توسط علما و مردم استقبال شدند.
در اين روز دانش��گاهيان ،اصناف و مردم مشهد
پ��س از راهپيماي��ي در خيابانه��اي جن��ت،
خمين��ي ،امام رضا ،خس��روي و خس��روي نو به
حرم رفتند و به جمع تحصنكنندگان پيوستند.
حجتاالسالم كامياب و هاشمينژاد نيز اعالميهاي
از سوي جامعه پزشكي مشهد خطاب به بختيار،
نخستوزير منتش��ر كردند .در اين اعالميه آمده
بود« :هر روز مردم ايران بيشتر با چهره واقعي شما
آشنا ميشوند .از روزي كه به سمت نخستوزير
غير قانوني شروع به كار كردهايد ،كشت و كشتارها
بيشتر و شديدتر شده ،اين است معني سوسيال
و دموكراسي .در آبادان ،همدان ،رشت ،گرگان،
تهران و . . .برادران ما را در خيابانها و پادگانها
تيرب��اران كرده و دس��ت از جناي��ات آريامهري
برنداشتهايد .ش��ما كه از مراجعت رهبر عاليقدر
ايران هراسان شدهايد ،هر روز دروغ تازهاي ابداع
ميكني��د .دروغ اولتان اين اس��ت كه زير عكس
مرحوم دكت��ر مصدق مينش��ينيد و خبرنگاران
خارجي و داخل��ي را ميطلبي��د و از نام نيك آن
مرحوم سوءاستفاده ميكنيد و ميگوييد ،راه من،
راه مصدق است .در صورتي كه در عمل برعكس
مرام جبهه ملي رفتار ميكنيد و شرافت مرحوم
مصدق را ملعبه جاهطلبي خود ميس��ازيد و نام
او را دس��تاويز اغراض پليد خود ق��رار ميدهيد.
يك روز ب��ه دروغ ميگوييد كارمن��دان راديو و
تلويزيون همه ساواكي هس��تند و روز بعد ناچار
ميشويد ،آن را تكذيب كنيد .روز ديگر ميگوييد
نهدهم روحانيون با سكوت خود از من طرفداري
كردهاند ،در صورتي كه اينطور نيس��ت و جواب
ابلهان خاموشي است .بعدا ً هم تمام علما با صدور
اعالميههاي متعدد اين فرمايش شما را تكذيب
كردهاند .دروغه��اي ديگرتان فراوان اس��ت .به
عنوان مثال وعده داديد كش��تار نخواهد ش��د،
در صورتي كه ش��ما روي دولت نظامي را سفيد
كردهايد .ميگويي��د با زعيم عاليق��در آيتاهلل
خميني تماس دارم در صورتي كه طبق اعالميه
 28صفر  1399ايش��ان هيچگونه تماسي با شما
ندارند .شكس��تن اعتصاب پس��ت و تلگراف را به
حس��اب خودتان ميگذاريد .در صورتي كه اين
كار به دستور امام انجام گرفته است .موانع در راه
آن
ورود امام ميتراش��يد و به دروغ ميگوييد در ِ
واحد تمام فرودگاههاي كش��ور نقص فني دارند.
در صورتي كه هواپيماهاي ارتشي از آنها استفاده
ميكنن��د .ميگوييد ارتش ب��دون گفته من آب

عرض ميكنم .بس��ي مايه مس��رت و خوشوقتي
است كه پس از س��اليان دراز و تحمل مشقات به
«س َي ْج َع ُل هَّ ُ
الل ب َ ْع َد ُع ْس ٍر يُ ْس ًرا»
مقتضاي آيه كريمه َ
با همت عاليه واالي خود به موفقيتهاي بزرگي
نايل شديد و با مراجعت به وطن قاطبه ملت ايران
را غرق س��رور ،بهجت و مباهات فرموديد و كما
اينكه به فضل الهي بر اثر زحمات طاقتفرس��ا و
خس��تگيناپذير حضرتعالي ملت به بس��ياري از
()13
خواستههاي خود نايل شده است».
متن تلگراف آيتاهلل ش��يرازي ني��ز چنين بود:
«ضمن ابالغ سالم و تهنيت با قلبي مملو از مسرت
و خش��نودي مقدم مب��ارك را به اي��ران تبريك
ميگوي��م و به مقتض��اي آيه ش��ريفه «إ ِ َّن الَّذِي
ض َعلَ ْي َ
آن ل َ َراد َ
َف َر َ
ُّك إِلَى َم َعادٍ» ،مراجعت
ك الْق ُْر َ
حضرتعالي را به ايران نشانه بزرگ پيروزي ملت
مسلمان و مبارز ايران به رهبري جامعه روحانيت
و ش��خص حضرتعالي ميدانم و قب��ل از هر چيز
خداوند متعال را شكر ميكنم كه خواسته همگي
طبقات مل��ت را جامه عمل پوش��اند .از خداوند
متعال جلت عظمته مس��ئلت ميكن��م در ظل
توجهات خاصه حضرت وليعصر و عموم جامعه
ش��ريف روحانيت موفقيت و تأييد كامل عنايت
فرمايد كه همگي بتوانيم تا رسيدن به كليه اهداف
مشروعه اس�لامي به مبارزه اصيل و ديني خود
ادامه بدهيم تا ريشه مظالم ،مفاسد و ديكتاتورها
()14
از بين برود».
آيات عظام شيرازي و قمي عالوه بر ارسال تلگراف
نمايندگاني را ني��ز بهمنظور مالق��ات و مذاكره
با ام��ام خميني به ته��ران فرس��تاده بودند( )15و
آيتاهلل مرعش��ي خودشان در مراس��م استقبال
حضور داشتند .در روز چهاردهم بهمن تظاهرات
گستردهاي عليه دولت بختيار در مشهد صورت
گرفت( )16و بيانيهاي از س��وي آيتاهلل حاج شيخ
غالمحس��ين تبريزي درباره فلس��فه حكومت و
مشروعيت حكومت واليت فقيه و قانوني نبودن
حكومت س��لطنتي در مشهد منتشر ش��د( )17و
حجتاالس�لام هاشمينژاد در باش��گاه دانشگاه
مش��هد به تجليل از ش��خصيت امام س��خنراني
()18
كرد.
استقرار نظام اسالمي و حمايت از دولت
موقت
روز چهارش��نبه  18بهمن س��اعت هشت صبح
راهپيمايي بس��يار گستردهاي به پش��تيباني از
نخس��توزيري مهندس مهدي ب��ازرگان كه از
س��وي امام خميني اعالم ش��ده بود ،در مسجد
كرامت برگزار ش��د و حجتاالسالم فرزانه ،شيخ
علي تهراني و آيتاهلل واعظ طبس��ي در پايان آن

آیت اهلل حاج آقا حسن طباطبایی قمی در عیادت از مجروحان انقالب در
یکی از بیمارستانهای مشهد
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نميخورد و بعد دستور كشتار ميدهيد و اظهار
ميكنيد ممكن است ارتش بدون اطالع من هم
تيراندازي كند .در كتاب جمعه سياه از قول شما
آمده است با اين رژيم اص ً
ال سازش امكان ندارد و
بعد خودتان با همان رژيم س��ازش ميكنيد و. . .
آقاي بختيار بدانيد دوران حكومت شما نيز مانند
اسالفتان سپري شده است ،هر چه زودتر دست
از جنايات خود برداريد و استعفاي خود را به ملت
ايران تقديم كنيد ،وگرنه در دادگاه انقالب خلق
ايران محاكمه ميش��ويد و نام ننگين از خود در
تاريخ به يادگار خواهيد گذاشت».
جشن بازگشت امام خميني به وطن
صبح روز  12بهمن  1357طبقات مختلف مردم
در انتظار پخش مراسم بازگشت امام خميني به
ايران و اس��تقبال از ايش��ان در راديو و تلويزيون
بودند و همه خيابانهاي ش��هر خلوت و مغازهها
بسته بود .مردم در خانههاي خود و برخي از مراكز
عمومي كنار راديوها و تلويزيونها اجتماع كرده
بودند .وقتي پخش مراس��م از ساعت  10از راديو
و تلويزيون قطع شد ،مردم صدها تلويزيون را در
اعتراض به پخش نشدن مستقيم مراسم ورود امام
به ايران شكستند( )10و به خيابانها هجوم آوردند
و با روش��ن كردن چراغهاي اتومبيل و زدن بوق
ممتد و توزيع ش��يريني ،گل و خرما خوشحالي
خود را از آمدن امام نش��ان ميدادند( )11و اگر در
خيابان با افراد نظامي يا پليس روبهرو ميشدند،
رفتار دوس��تانه خود را با تع��ارف و اهداي گل و
شيريني نشان ميدادند.
تلگ�رام تبري�ك مراجع مش�هد به امام
خميني به مناسبت بازگشت به ايران
در اين روز تحصن علماي مش��هد در صحن امام
خميني پايان يافت و از سوي آيات شيرازي ،قمي،
حاج سيد علينقي طبسي حائري و دانشجويان
مس��لمان دانش��گاه مش��هد تلگراف تبريك به
مناس��بت ورود امام ب��ه ايران به ته��ران مخابره
شد )12(.در پيام تبريك آيتاهلل حاجآقا حسن قمي
به امام خميني آمده بود« :با اهداي سالم و تهنيت
مقدم شريف پرميمنت را به ايران تبريك و تهنيت

به تمجيد از جمهوري اسالمي و دولت مهندس
بازرگان به سخنراني پرداختند )19( .مردم در اين
راهپيماي��ي ضمن حم��ل عكسهاي��ي از امام و
بازرگان از دولت مهدي بازرگان و نخستوزيري
او حمايت كردند )20( .آنها ش��عار ميدادند« :اي
مهدي بازرگان ،نخس��توزير ايران»« ،بازرگان،
ب��ازرگان ،وزي��ر دولت ش��ده ،بختي��ار ،بختيار
رانده ملت ش��ده»« )21(،درود ب��ر خميني رهبر
آزادگان ،سالم بر بازرگان نخس��توزير ايران»،
«مهندس ب��ازرگان ،مجري حكم ق��رآن»« ،به
گفته خميني ارتش برادر ماست»« ،نخستوزير
ايران منتخب امام است ،بر او ز مردم ما از جان و
دل سالم اس��ت»« )22(،فرموده خميني براي ما
چون جان است ،نخس��توزير محبوب مهندس
بازرگان است»« ،بازرگان ،بازرگان ،حكومتات
مبارك»( )23و «نه سازش ،نه قانون اساسي ،ادامه
()24
انقالب ،جمهوري اسالمي»
آي��ات س��يد كاظ��م مرعش��ي ،ج��واد تهراني،
محمدمهدي نوقان��ي و نيز اعضاي كانون نش��ر
حقايق اسالمي و انجمن فارغالتحصيالن دانشگاه
مشهد( )25و همه گروهها و اقشار پيام تبريكي براي
تعيين دولت موقت به رياس��ت مهندس مهدي
بازرگان به امام ارسال كردند.
روز  19بهمن مردم با حمل پوستر بسيار بزرگي
از امام و پالكاردهايي از امام ،مصدق ،دكتر علي
شريعتي و به پشتيباني از بازرگان و با دادن شعار
علي��ه بختيار ب��ه راهپيمايي پرداختن��د )26( .در
 21بهمن كابينه بختيار س��قوط و فرداي آن روز
تيمسار دانش ،فرمانده ناحيه ژاندارمري خراسان
همبستگي خود را با مردم اعالن كرد و همافران
در منزل آيتاهلل حاجآقا حسن قمي حضور يافتند
()27
و اتحاد خود را با جامعه روحانيت اعالم كردند.
سرلشكر ايماني ،رئيس شهربانيهاي خراسان در
منزل آيتاهلل ش��يرازي حضور يافت و با مردم و
()28
نهضت اسالمي اعالم همبستگي كرد.
و اينچنين مبارزات  15ساله به بار نشست و نظام
اسالمي در جايجاي ايران پهناور استقرار يافت.
پينوشتها در سرويس تاريخ موجودند.

