
اس�ناد تاريخ�ي ب�ه وضوح نش�ان 
مي ده�د امريكايي ها و ش�اه، برنامه 
كودت�ا داش�تند. اي�ن برنام�ه نيز، 
يعني چن�د ميليون نف�ر را قتل عام 
ك�ردن! كودتا در مقاب�ل اين حركت 
مردمي- كه فقط در روزهاي تاسوعا 
و عاش�ورا 4 ميليون نفر ب�ه ميدان 
مي آيند- ب�ه معني ق�رار گرفتن در 
براب�ر تمام�ي جمعيت ايران اس�ت! 
خب اين مس�ئله، عواقب بس�ياري 
ب�راي امريكايي ه�ا داش�ت. هايزر 
هم معتق�د ب�ود چنين برخ�وردي، 
امريكايي ه�ا را وارد ي�ك جن�گ 
دراز مدت مي كن�د، آيا امريكا حاضر 
 به پرداخت اين هزينه است يا خير؟...

  محمدرضا كائيني
زنده ياد حجت االسللام 
والمسلللمين حاج شيخ 
غامرضا حسني، در زمره 
يكي از پرآوازه ترين نام ها، 
در دوران پيللش و پس از 
پيروزي انقاب اسللامي 
است و مردم ايران به ويژه 
خطه آذربايجللان، از وي 
تصويري روشن در ذهن 
دارند. هم از اين روي مركز اسللناد انقاب اسللامي با 
همكاري حجت االسام عبدالرحيم اباذري، به ثبت و 
انتشللار خاطرات آن مرحوم اقدام نموده است. در باب 
اهميت صاحب خاطللرات و نيز محتواي ايللن اثر، در 
ديباچه اين كتاب چنين آمده اسللت: »حجت االسام 
و المسلمين حاج شلليخ غامرضا حسللني معروف به 
ماحسني، يكي از روحانيان مبارز در آذربايجان است. 
زندگينامه، فعاليت ها و مبارزات وي، بخشللي از تاريخ 
انقاب اسامي در آذربايجان را تشللكيل مي دهد، به  
طوري  كه انقاب اسامي در اين خطه، بدون نام و ياد 
ماحسني، معنا و مفهوم نخواهد داشت. او از آغاز دوران 
بلوغ تا به امروز كه حدود ۶۰ سللال است، يك روز هم 
غيرمسلح نبوده است. در زمان اشغال آذربايجان توسط 
ايادي حزب دموكرات و توده، به جنگ با آنان برخاست، 
در ايام رژيم ستم شاهي پهلوي با مزدوران شاه و ساواك 
درگير شد و با زندان، شكنجه، اهانت، تحقير، توبيخ و 
تمسخر، قدمي به عقب ننشسللت و محكم و استوار با 
امام خميني و آرمان هاي او همگام و همنوا شد. آقاي 
حسني در خطه آذربايجان شخصيت منحصر به فردي 
شللد. او از اوايل دهه ۴۰ نماز جمعلله را در زادگاه خود 
اقامه كرد و در پوشللش اين مراسللم عبادي، مبارزات 
سياسي- انقابي خود را سازماندهي و عمق بيشتري 
بخشيد. پس از پيروزي انقاب، استان های آذربايجان و 
كردستان را كه مورد تاخت و تاز گروه هايي چون حزب 
دموكرات، كومله و خلق مسلمان قرار گرفته بود، نجات 
داد. او با بسيج مردم برضد تجزيه طلبان، يك تنه در برابر 
همه آنها ايستاد و به همين سللبب مورد حقد و كينه 
دشمن واقع شد و چند  بار نيز ترور گرديد، اما از همه آنها 
جان سالم به در برد. دشمن كه از وي دست بردار نبود، 
در يك اقدام هماهنگ و جللدي از طريق روزنامه هاي 

زنجيره اي دست به ترور شخصيت او زد، تا جايي كه در 
شبكه اينترنت يك سايت ويژه به اين امر اختصاص داد. 
از اين جهات خاطرات و مبارزات ماحسللني را در نوع 
خود به حق مي توان در سطح ايران بي نظير يا حداقل 

كم نظير توصيف كرد. 
مركز اسناد انقاب اسامي بنا به رسالت تاريخي خود به 
ضبط، تدوين و انتشار بخشي از خاطرات و مبارزات اين 
روحاني سلحشور و خستگي ناپذير پرداخته است. اين 
مجموعه طي ۳۰ ساعت مصاحبه انجام پذيرفت كه پس 
از حذف سؤاالت، زوايد، تكرار ها و بازنويسي و در نهايت 
مطالعه و تصحيح و تكميل و كنترل نهايي توسط آقاي 
حسني، در پنج فصل به ترتيب زير تنظيم و تدوين شد. 

فصل اول، دوران كودكي و تحصيات
فصل دوم، پا به پاي انقاب

فصل سوم، بارقه اميد
فصل چهارم، جنگ هاي مسلحانه با اشرار و ضدانقاب

فصل پنجم، فعاليت هاي پس از انقاب
البته آنچه در اين فصول تقديم خوانندگان مي شود 
تنها زوايللاي محللدودي از ابعاد وسلليع خاطرات و 
مبارزات اين روحاني مجاهد در عرصه هاي گوناگون 
است و مركز اسناد انقاب اسامي بر اين عقيده است 
كه بسللياري از ابعاد مبارزاتي و دفاعللي او به خاطر 
گذشت زمان و اشتغاالت روزمره و رخداد هاي ديگر 
به دست فراموشي سپرده شللده است و بدين علت، 
از مسلللحين، نزديكان، اطرافيان دلسوز ايشان و به 
خصوص از مردم شهر اروميه درخواست دارد جهت 
تكميل خاطرات و مبارزات وي و تاريخ انقاب اسامي 
اين خطه، اطاعات، پيشنهادات، خاطرات و اسناد و 
مدارك خللود را در اختيار اين مركز قللرار دهند. در 
پايان، الزم است از جناب حجت االسام و المسلمين 
سيد محمد فخري )داماد آقاي حسني( كه با همكاري 
صميمانه، زمينه هللاي تحقيق اين پللروژه را فراهم 
آورد، همچنين از پژوهشللگر محترم حجت االسام 
عبدالرحيم اباذري كه در مراحل مصاحبه، بازنويسي 
و تدوين تاش مضاعف نموده؛ از دكتر علي شيرخاني، 
مسللئول محترم مركز اسللناد انقاب اسامي قم و 
همكاران پژوهش و معاونت محترم انتشارات تشكر 

و قدرداني  شود«. 
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  سمانه صادقي
چهل و دومين س�الروز خ�روج بي بازگش�ت پهلوي 
دوم، فرصت مغتنمي اس�ت ك�ه پ�اره اي از انگاره ها 
در باب حاش�يه و مت�ن اين روي�داد تاريخ�ي، مورد 
بازخواني ق�رار گي�رد. در گفت و ش�نودي كه پيش 
روي شماس�ت، عباس س�ليمي نمين ب�ه ارزيابي و 
نق�د پ�اره اي از اي�ن تئوري پردازي ه�ا پرداخت�ه 
اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوه�ان انقاب اس�امي و 
عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

      
بهتر است اين گفت و شنود به مناسبت تاريخي 
اين روزها، از اين نقطه آغاز شود كه علت خروج 
محمدرضا پهلوي در دي ماه 1357 از كش�ور، 

چه بود؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. شللاه وقتي در روزهاي تاسوعا 
و عاشللورای 1۳57، با هلي كوپتر بر فراز تهران پرواز كرد 
و جمعيت چند ميليوني اين دو راهپيمايي را- كه شللعار 
مرگ بر شاه مي دادند- ديد، به شدت  ترسيد! تصور اينكه 
اين جمعيت ميليوني به طرف كاخ او سللرازير شللوند و 
دودمانش را نابود سازند، باعث وحشتش مي شد. بنابراين 
شاه مي خواست همچون كودتاي 28 مرداد 1۳۳2، از ايران 
خارج شللود و يك بار ديگر امريكايي ها اقدام به سركوب 
ملت ايران كنند، تا او بتواند دوباره به كشللور برگردد. در 
واقع شللاه به دليل ترس ذاتي، اين خوف را داشت كه در 
صورت قتل عام بيشللتر، بعداً نتواند در برابر غضب ملت 
ايران ايسللتادگي كند. او قطعاً مي دانست كه اين مسئله 
مي تواند عواقب بدي برايش داشته باشد. به همين خاطر 
شاه مي خواست قتل عام بيشتر را، امريكايي ها بعد از خروج 
او از ايران و از طريق يك كودتا انجام دهند. به همين خاطر 
است كه شاه از هايزر مي خواهد بعد از خروجش از كشور، 
بحث كودتا را دنبال كند. از سوي ديگر خودش هم براي 
انجام اين كودتا، ارتشللي ها را به پذيللرش رهبري هايزر 
دعوت مي كند و به صراحت به آنها مي گويد هايزر و فرمان 

او را گوش دهيد! 
علت اراده شاه براي كشتار بيش از حد مردم، 

در دوران حضور وي در ايران چه بود؟
البته همان طور كه اشاره كرديد، كشتار از سوي حاكميت 
صورت گرفت و مللردم هم قتل عام شللدند اما چون يك 
نهضت ديني مطالبات مردم ايران را دنبال مي كرد، آنها 
نمي توانسللتند ارتش را با چنين حركتللي، بيش از اين 
درگير سللازند. اگر يك نهضت مثًا چپ گرايانه در ايران 

شكل  گرفته بود، قطعاً ارتش انگيزه اي بيشتر براي كشتار 
مي داشللت. اما وقتي ارتشللي ها- بخصوص اقشار مياني 
ارتش- مردم را- كه از لحاظ اعتقادي و باور با آنها همراه 
بودند- در برابر خود مي ديدند، طبيعتللاً انگيزه اي براي 
كشتن آنها نداشتند و اگر هم حاكميت فشار بيشتري به 
ارتش مي آورد، ارتش از آن دسللتور تمرد مي كرد! ضمن 
اينكه شاه به شدت از قتل عام بيش از حد، مي ترسيد! اين 
ترس هم به اين خاطر بود كه شاه اساساً، آدمي بسيار ترسو 
و بزدل و بيشتر اهل عياشي بود. آدمي هم كه اهل عياشي، 
بزم و خوشگذراني باشد، طبيعي اسللت كه اهل ورود به 

صحنه هاي پرمخاطره نيست. 
اسناد درباره همكاري امريكايي ها و شاه، براي 

اجراي كودتا چه مي گويند؟
اسللناد تاريخي به وضوح نشللان مي دهد امريكايي ها و 
شاه، برنامه كودتا را داشتند. برنامه كودتا نيز، يعني چند 
ميليون نفر را قتل عام كردن! كودتا در مقابل اين حركت 
مردمي- كه فقط در روزهاي تاسوعا و عاشورا ۴ميليون نفر 
به ميدان مي آيند- به معني قللرار گرفتن در برابر تمامي 
جمعيت ايران است! خب اين مسئله، عواقب بسياري براي 
امريكايي ها داشت. هايزر هم به اين مسئله اشاره كرده و 
معتقد بود چنين برخوردي، امريكايي ها را وارد يك جنگ 
دراز مدت مي كند، آيا امريكا  حاضر به پرداخت اين هزينه 
است يا خير؟... البته همان طور كه اشاره شد، شاه مايل بود 
وقتي از ايران خارج مي شللود، امريكايي ها- كه سال ها از 
قبل حاكميت او منتفع شده بودند- كودتا را رهبري كنند. 
هرچند امريكايي هللا، چندان حاضر به ايللن كار نبودند. 
بنابراين در مراحل اوليه، وقتي ديدند با كشتار مستقيم 
نمي توانند مردم را مهللار كنند، تصميم گرفتند با فريب، 
ملت ايران را به خانه هايشان برگردانند! مگر اينكه در نهايت 
مجبور شللوند چند ميليون نفر را بكشند و يك بار ديگر، 
درگير جنگ طوالني مدتي، همچون جنگ ويتنام شوند! 
اما قطعاً ايران، ويتنام نبود. ايران هم به لحاظ جمعيتي و 
هم به لحاظ رشد فكري و هم وجود رهبري منسجم، طبعاً 
ميدان بسيار پرمخاطره اي براي امريكايي ها بود؛ ميداني 
كه اصًا قابل مقايسه با شللرايطي كه آنها در ويتنام با آن 

مواجه بودند، نبود. 
با اين تفاصيل، انگيزه براي كشتار مردم وجود 

داشته است؟
بله، انگيزه به شدت وجود داشته، حتي در خاطرات منصور 
رفيع زاده- رئيس ساواك در امريكا- آمده: »وقتي از امريكا 
آمده بودم، نصيري روزي به ديدار من آمد و گفت چه كار 

كنم؟ شللاه مرتب به من مي گويد آتش بزنيد و به صورت 
پنهان بكشلليد، تا ارتش انگيزه قتل عام پيدا بكند! حال 
من چه كار كنم، چقدر بايد كشتار كنم و آتش بزنم؟ من 
درمانده ام!« اما همان طور كه گفتم، شاه انتظارش اين بود 
كه وقتي از ايران خارج مي شود، سركوب ملت ايران توسط 
امريكايي ها صورت گيرد. امريكايي ها هم مايل بودند كه 
شللاه اين كشللتار را انجام دهد. چون اين كشتار، عواقب 
بسياري براي آنها داشت و انگيزه ها را براي پايان دادن به 

عمر استبداد و سلطه، تقويت مي كرد. 
امريكايي ها به چه علت اجراي طرح كودتا را به 

تعويق انداختند؟
طرح كودتا را عقب انداختند تا ببينند طرح فريب به نتيجه 
مي رسد يا خير؟ و اال بنا داشللتند پيش از روي كار آمدن 
بختيار، كودتا را به انجام برسللانند. منتها همان طور كه 
توضيح دادم، چون كودتا هزينه بسلليار و ريسك فراواني 
به دنبال داشت، احتمال موفقيت كودتا از نظر آنها، بسيار 
كم بود. بنابراين اجراي طرح فريب در اولويت قرار گرفت 
و اين طور مطرح شد كه اگر بختيار نتوانست طرح فريب 
را با موفقيت به انجام برساند، بعد از شكست بختيار، كودتا 
شللكل خواهد گرفت. منتها خوشللبختانه برنامه ريزي 
حضرت امام، به گونه اي بود كه تللا انتهاي دولت بختيار، 
تقريباً ارتش تجزيه شللده بود و رسماً بخشي از ارتش، به 
ديدار و بيعت ايشللان آمد. يعني افسللران نيروي  هوايي، 
به ديللدار امام آمدند و در سللاير بخش هللاي ارتش مثل 
نيروي  زميني هم، تظاهرات صورت گرفت! پس از آن در 
نيروي  هوايي، بين گارد شاهنشاهي و همافران، درگيري 
مسلحانه صورت گرفت. اين حوادث منجر به تجزيه ارتش 
شللد و وقتي اينها خواسللتند طرح كودتا را كليد بزنند، 
عمًا ديگر كودتا نتوانست موفقيت آميز باشد و در ابتداي 
حركت شكست خورد! چون وقتي در ميدان امام  حسين، 
تانك هاي نيروي  زميني ارتش وارد صحنه شدند كه بتوانند 
اولين حركت هاي كودتا را دنبال كنند، در همان جا، ابتدا 
تانك فرمانده كودتا در نيروي  زميني، توسط مردم منفجر 
شد! بنابراين در سللاير بخش هاي ارتش هم، طرح كودتا 
نتوانست كليد بخورد. بعدها اسناد كودتا كه به دست  آمد، 
طرح هاي كودتاچيان مشخص شد. از جمله افزايش ساعت 
حكومت نظامي، كه از ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز مي شد. اين 
مسئله براي آن بود كه به راحتي بتوانند نيروهاي الزم را 
براي انجام كودتا به ميدان بياورند. منتها امام به رغم اينكه 
بعضي ها مخالفت كردند، دسللتور دادند مردم حكومت 
 نظامي را ناديده بگيرند و به خيابان ها بريزند و سنگربندي 

 »انگاره شناسي هايي در باب حاشيه و متن سقوط پهلوي دوم«
  در گفت و شنود با عباس سليمي نمين

 شاه اراده كشتار داشت
شاهد آن نيز تأييد كودتاي هايزر است!

 يادمان هاي حجت االسام 
غامرضا حسني براي تاريخ

60 سال آرمانگرايي مدام
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كنند! چون ايشان مي دانسللتند كه افزايش ساعت 
حكومت  نظامي، با چه هدفي صورت مي گيرد!

از ن�گاه ش�ما، چ�را كودتاي س�ال 1357 
همچون كودتاي سال 1332، موفقيت آميز 

نبود؟
كودتاي سللال 1۳57 با كودتاي سال 1۳۳2، خيلي 
تفاوت داشللت. در كودتللای آن سللال، امريكايي ها 
توانسته بودند وحدت جامعه را بشكنند و جامعه آن 
زمان، متفرق بود. نيروهاي مذهبي يك طرف رفتند، 
نيروهاي ملي طرف ديگر. اين طبيعي است كه بسياري 
در آستانه كودتا، اصًا به خيابان نمي آمدند و نيامدند! 
بنابراين در كودتاي سال 1۳۳2، تعداد معدودي جان 
خودشان را از دست دادند و به شهادت رسيدند اما در 
جريان سال 1۳57 همه ملت متحد و مصمم بودند كه 

از استقال خودشان، حمايت كنند. 
اشاره كرديد كه براي دوام حاكميت پهلوي 
دوم، طرح هاي فريب متنوعي در دستور كار 
قرار گرفت. مناسب است كه بر آنها مروري 

داشته باشيد.
طرح هاي مختلفي براي فريب، در دستور كار بود. يكي 
از اين طرح هاي فريب، توبه شاه بود كه از طريق نطق 
تلويزيوني بيان شد: »من صداي انقاب شما را شنيدم و 
قول مي دهم كه خطاهاي سابق ديگر صورت نگيرد...« 
طرح فريب ديگر، اظهارات شريف امامي بود. او وقتي 
روي كار آمد، قللول داد انتخابات آزاد برگزار شللود، 
كاباره ها تعطيل گردد و تاريخ شمسللي كه بر اساس 
هجرت پيامبر بود، به تقويم برگردانده شود و وعده هاي 
بسيار ديگر. آخرين طرح فريب، طرح روي كار آوردن 
نخست وزيري از جناح مخالفان حكومت بود. در آن 
دوران جبهه  ملي، جزئي از مخالفان حكومت محسوب 
مي شد. منتها مخالفاني كه با مشي پارلمانتاريستي، 
با استبداد مبارزه يا مخالفت مي كردند. بنابراين اول 
پيشنهاد نخست وزيري را به دكتر سنجابي دادند اما 
دكتر سنجابي اين پيشللنهاد را نپذيرفت. بعد شاپور 
بختيار يكي ديگر از اعضاي جبهه  ملي را، به اين كار 
دعوت كردند و اين بار، بختيار پذيرفت. خوشبختانه 
جبهه  ملي بيانيه داد و بختيار را از حزب اخراج و مواضع 

تندي عليه او اتخاذ كرد!
به چه دليل جبهه  ملي عليه بختيار موضع 

گرفت؟
به دليل اينكه جبهه  ملي به امام قول داده بود استبداد 
را به رسميت نشناسد. بنابراين پذيرش نخست وزيري 
استبداد، به معني به رسميت شناختن استبداد بود. 
طبعاً بنا به قولي كه دكتر سنجابي به حضرت امام داده 
بود، آنها نمي توانستند در برابر نخست وزيري بختيار 
سكوت كنند. ضمن اينكه مي دانستند اين حركت، 
مورد قبول امام قرار نخواهد گرفللت و نتيجه اي هم 

برايشان نخواهد داشت. 
اينكه گفته مي شود امريكايي ها و اروپايي ها 
با تشكيل كنفرانس گوادلوپ، زير پاي شاه 

را خالي كردند، چقدر صحت دارد؟
شما در اينجا بايد بحث سلطنت و شاه را، از يكديگر 
تفكيك كنيد. بعضي از كشللورهاي اروپايي معتقد 
بودند شاه، ديگر مورد قبول جامعه قرار نخواهد گرفت. 
بنابراين براي اينكه بتوانيم پادشاهي و سلطنت پهلوي 
را حفظ كنيم، بايد نايب السلللطنه مشخص كنيم و 
طبعاً فرح را بياوريم. شاه هم تا حدودي اين مطلب را 
پذيرفته بود و البته اين هم، يكي از طرح هاي فريب بود! 
و اال به هيچ وجه من الوجوه امريكايي ها و اروپايي ها، زير 
پاي سلطنت شاه را خالي نكردند. اگر شاه اين آمادگي 
را داشت كه در ايران بماند، آنها همچنان از او حمايت 
مي كردند. كما اينكه بعد از كشتار 17 شهريور، كارتر 
رسماً تماس گرفت و به شللاه گفت امريكا از اين گونه 
تصميمات او، كه براي حاكميت نظم اتخاذ مي شود، 
حمايت مي كند! بنابراين برخي تحليل هايي كه در اين 
باره مي شود، خاف واقع است و با مستندات تاريخي، 
اصًا همخواني ندارد. غرب تا آخرين لحظه، از شللاه 
حمايت كرد. حتي بردن شاه به امريكا، براي اين بود 
كه امريكايي ها به كساني كه برنامه كودتا داشتند و در 
اطراف مرزهاي ايران تجمع كرده بودند- در مرزهاي 
ايران و تركيه، ايران و عراق، ايران و افغانستان- اين پيام 
را بدهند كه شللاه همچنان مورد حمايت امريكاست 
و آنها با قوت قلب بيشللتري، در ارتباط بللا براندازي 

جمهوري اسامي تاش كنند. 
فكر مي كنيد آيا وجود يا عدم برگزاری اين 
كنفرانس، در سرنوشت انقاب تأثيرگذار 

بود يا خير؟ 
آنها نه تنها تأثير مثبتي بر روند انقاب نداشتند، بلكه 
مي خواستند سرعت حركت انقاب را كاهش دهند. 
بنابراين در گوادلوپ براي جلوگيري از انقاب و اينكه 
زمينگير شود، تاش شللد. چون در غير اين صورت، 
تقويت انقاب ريشه خودشللان را مي زد. انقابي در 
جريان بود كه يك ركن آن، نفي سلطنت بود و ركن 
ديگر نفي سلطه. كشورهاي سلللطه گر، آيا تصميم 
مي گرفتند انقابي كه يك ركنش نفي سلطه بيگانه 

بود، تقويت شود؟ هرگز!
گويا در همان دوران، تجمعي هم در حمايت 

از شاه، ساماندهي  شده بود.
اين طرح بختيار بود كه از روي طرح اسللرائيلي ها و 
هايزر اجرا شللد. طبق اين طرح، قللرار بود همچنان 
كه امام مرتب قدرت نمايللي مي كند و طرفدارانش را 
به خيابان ها مي آورد، طرفللداران غرب هم به ميدان 
بيايند. منتها آن قدر تعداد طرفداران شاه اندك بود كه 

نتوانست هيچ تأثيري بر روند انقاب بگذارد. 
از منظر شما، آيا تعداد شهداي انقاب كم 

محسوب مي شوند يا خير؟
تعداد شللهداي انقاب اسللامي، قابل توجه بودند و 
به رغم شايعات، ارتش در شرايطي در برابر نيروهاي 
مردم قرار گرفته بود كه خانواده هاي نيروهاي آن، در 
تظاهرات شركت مي كردند! بله، برخي از امراي ارتش 
آدم هاي وابسللته اي بودند اما بدنه ايللن نهاد، جزئي 
از مردم بود؛ به خصوص افسللرهاي وظيفه و طبقات 
پايين ارتش. از سوي ديگر انقاب اسامي، يك انقاب 

ماركسيستي نبود كه وابسته به ارتش اتحاد جماهير 
شللوروي يا چين باشد و شللاه همچون سال 1۳۳2، 
بتواند ارتش را قانع كند كه آنها را كشتار كند. انقاب 
سال 1۳57، يك انقاب ديني بود و با توده هاي مردم، 
پيوند عقيدتي داشللت و توده هاي مردم هم، بخشي 
از ارتش را تشكيل مي دادند، بنابراين ارتش آمادگي 
قتل عام گسترده مردم را نداشت. البته شاه در مشهد، 
به ساواك دسللتور داد چند ارتشي را تكه تكه كرده و 
در پادگان بيندازند كه به اين وسيله، ارتشيان انگيزه 
كشتار پيدا كنند. به همين جهت بعد از اينكه ساواك 
به دستور شاه چند ارتشي را تكه تكه كرد و در پادگان 
انداخت، ارتشي ها عصباني شللدند و با تانك از روي 
تظاهركنندگان گذشتند! در آن حادثه متأسفانه، تعداد 
قابل توجهي از تظاهركنندگان، به خصوص از خواهران 
به شهادت رسيدند چون تظاهرات گسترده و جدي 
در مشللهد، در حال اوج گيري بود. اين واقعيت هاي 
تاريخي، به صراحت ايللن مطلب را منعكس مي كند 
كه شاه، با دو مشكل روبه رو بوده. يكي اينكه ارتشي ها 
انگيزه اي براي كشللتن پدر و مادر و برادر خودشللان 
نداشتند و حاضر نبودند مردمي را كه در راهپيمايي ها 
شعار ديني مي دادند، قتل عام كنند. اگر هم بعضاً به آنها 
شليك مي كردند، به شدت عذاب وجدان مي گرفتند 
كه چرا مردم كشورشان را كشته اند! بنابراين به خاطر 
همين عذاب  وجدان، بسياري از نيروهاي ارتشي، از 
پادگان ها فرار كردند! البته در اين دوران، حضرت امام 
به مردم دستور  دادند در تظاهرات ها، به ارتشي ها گل 
هديه كنند. با اين شيوه هايي كه امام در پيش داشتند، 
كشتار براي شاه بسيار سخت بود و نمي توانست اين 
كشتار را براي ارتشي ها، انگيزه مند كند. از سوي ديگر 
همان طور كه گفتم، مهم ترين مسئله شاه اين بود كه 
مي ترسيد كشتار نهايي را، با حضور خودش صورت 
بدهد. كما اينكه در كودتاي 28 مرداد هم، ترسيد و 
از كشور فرار كرد كه عواقب واكنش مردم، متوجه او 
نشود. همان طور كه عرض كردم آن كودتا، در شرايطي 
صورت گرفت كه قبل آن توانسللته بودند جامعه ما 
را كامًا تجزيه كنند و اختافات را به اوج برسللانند. 
با وجود اين شاه ترسلليد و فرار كرد. يعني شاه براي 

كودتاي اصلي در ايران نماند. 
تبليغات برخي عناصر داخلي و خارجي، در 
باب ميزان شهداي انقاب اسامي را، چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
اين افراد براي اينكه نشان دهند غرب جنايات كمي 
عليه ملللت ايران انجللام داده و غللرب را در ارتباط با 
جنايتش تطهير كنند، مي گويند امريكا كه حركتي 
عليه ايران نكرده و اين ما بوده ايم كه با تسخير سفارت 
امريكا، دشللمني را كليد زديم! در حالي كه اين، يك 
دروغ بسيار آشكار اسللت. جوانان ما در سال 1۳58 
و در واكنش به جنايات امريكا، سللفارت را گرفتند. 
بعد هم با كشللف اسناد، مشخص شللد كه تحليل و 
ارزيابي هاي ميداني شان، درست بوده و امريكايي ها، 
از روز اول پيروزي انقاب اسللامي، به دنبال اجراي 
كودتا و تجزيه طلبي بوده اند. ضمن اينكه امريكايي ها 
جناياتشان عليه ملت ايران، به سال   ها قبل از پيروزي 
انقاب اسامي برمي گردد. اصًا ملت ايران بابت اين 
كارنامه، تاش كرد امريكايي ها را از ايران اخراج كند. 
اگر امريكايي ها كارنامه مثبتي در ايران داشتند، كه 
هرگز ملت ايران عليه آنها قيام نمي كرد. اگر در دهه 
2۰، انگليسللي ها سللهم واقعي ما را از نفت پرداخت 
مي كردند، آيا نهضت  ملي شللدن صنعت نفت شكل 
مي گرفت؟ نه، چون انگليسللي ها ظلللم مي كردند و 
بابت استخراج منابع نفت، به ما مبلغ بسيار ناچيزي 
مي پرداختند، ملت ايران عليه سلللطه انگليس قيام 
كرد. البته انگليسللي ها اين قيام را، با مشللتي آهني 
سركوب كردند. اگر بعد از كودتاي 28 مرداد 1۳۳2- 
كه امريكايي  بر جامعه ما مسلط شدند- امريكايي ها 
كارنامه خوبي داشتند و حقوق ما را تأمين مي كردند و 
ما را تحقير نمي كردند و كاپيتوالسيون را بر ما حاكم 
نمي ساختند و ساواك را درست نمي كردند و صدها 
جنايت ديگر را انجللام نمي دادند، آيا ملت ايران عليه 
امريكايي ها انقاب مي كردند؟ مسلماً نه. بنابراين اين 
امريكايي ها بودند كه نسبت به ما جنايات بسياري انجام 
دادند و ما تازه بعد از پيروزي انقاب، آنان را بخشيديم 
و اعام كرديم حاضريم با آنها روابط سالم ايجاد كنيم! 
اما آيا امريكايي ها از اين بخشش ايران، براي شكل دهي 
روابط سالم استفاده كردند؟ يا براي اينكه دوباره ملت 
ايران را زير سلللطه خللود دربياورنللد، از اين فرصت 
سوءاستفاده كردند؟ مسلماً امريكايي ها سوءاستفاده 
كردند و كودتاي نوژه و ديگر كودتاها را راه انداختند و 
صدام را به جنگ با ما تحريك كردند. بنابراين افرادي 
كه امروز اعام مي كنند ما اول امريكاستيزي را آغاز 
كرديم، در واقع دارند واقعيت هاي تاريخي را واژگونه 
مي نمايانند تا كارنامه سياه امريكايي ها و اسرائيلي ها، 
به تدريج كم رنگ تر شللود. چون امروزه ديپلماسللي 
عمومي، يكي از راه هاي تأثيرگذاري است. يعني براي 
تأثيرگذاري، سعي مي شود كه در درون كشور طرف 

مقابل، يك نگاه مثبت ايجاد كنند. 
اع�ام تع�داد تقريب�ي ش�هداي انقاب 
اس�امي و ميزان صحت آمارهاي منتشر 
شده از سوي چهره هايي نظير عمادالدين 
باقي و صادق زيباكام را، چط�ور ارزيابي 

مي كنيد؟
نبايد انتظاري جز اين داشت! چون همان طور كه عرض 
كردم، برخي افراد مي خواهند كارنامه دوران سلللطه 
امريكا و اسرائيل در ايران، تطهير شود. آنها مي خواهند 
شللرايط به گونه اي جلوه  كند كه گويا اينها در دوران 
تسلط شان بر ملت ايران، ظلمي روا نداشته اند! حال 
اين ظلم چه مستقيم از سوي خودشان بوده باشد چه 
از طريق بركشيده شللان در قدرت. آنچه مسلم است 
امريكايي ها و صهيونيست ها و همچنين شاه، تمامي 
تاش شان را براي ايجاد وحشت در ميان ملت ايران 
به كار گرفتند تا اين ملت، انقاب خودش را رها كند 
و همچنان تسليم امريكايي ها باقي بماند. اما اين كار 
بيش از اين ممكن نبود و عمًا همان شد كه روي داد.

شاه در مشهد، به س�اواك دستور داد 
چن�د ارتش�ي را تكه تكه ك�رده و در 
پ�ادگان بيندازن�د كه به اين وس�يله، 
ارتشي ها انگيزه كشتار پيدا كنند! به 
همين دليل بعد از اينكه ساواك چنين 
كاري كرد، ارتشي ها عصباني شدند و با 
تانك از روي تظاهركنندگان گذشتند! 
در آن حادثه متأس�فانه، تع�داد قابل 
توجهي از تظاهركنندگان، به خصوص 
از خواه�ران ب�ه ش�هادت رس�يدند


