
   خسرو معتضد
فضل اهلل زاه�دي در دومين مرحل�ه از انتخابات 
ش�انزدهمين دوره مجل�س ش�وراي مل�ي، ب�ه 
انتخ�اب دكت�ر محم�د مص�دق و س�اير اعضاي 
جبهه مل�ي، كمك ش�اياني كرد. از اي�ن روي نيز 
در كابينه اول مصدق به وزارت كش�ور گماش�ته 
ش�د. با اين همه آتش گش�ودن عوام�ل زاهدي 
بر ش�ركت كنندگان در تظاه�رات 23 تير 1330، 
ميان�ه آن دو را ب�ه هم زد! اي�ن روي�داد، آغازي 
ش�د بر يك تقاب�ل ج�دي كه تاريخ س�از ش�د! 
در مقال پ�ي آمده، چن�د و چون اي�ن رويارويي 
بازخواني ش�ده اس�ت. امي�د آنكه مفي�د افتد. 

     
   يك عضو ناهمگون در كابينه دكتر مصدق

عده اي از محققان تاريخ معاصر ايران سعي كرده اند تا 
ورود برخي عناصر ناهمگون با جبهه ملي را به كابينه 
اول دكت��ر محمد مص��دق  نوعي دسيس��ه انگليس 
يا امريكا قلم��داد كنند! در حالي ك��ه دكتر مصدق 
مناس��بات بس��يار گرمي با كس��اني مانند سرلشكر 
زاهدي، اميرتيمور كاللي، حسن مشار، ضياءالملك 
فرمند و اميرهمايون بوش��هري داش��ت و براي وزن 
و اهميت كابين��ه و حضور افراد مج��رب، آنها را وارد 
دولت كرده بود. ش��ايد تنها در مورد س��پهبد نقدي 
وزير جنگ، نظر شاه را استعالم كرده بود. مناسبات 
شاه و مصدق با آنكه شاه از مصدق اندكي پروا داشت، 
در سال اول نخس��ت وزيري، گرم و دوستانه به نظر 
مي رس��يد و مصدق بيش��تر گزارش ه��اي مملكتي 
را براي ش��اه ارس��ال مي داش��ت. روزي كه شاه در 
خردادماه 1330، براي عمل جراحي آپانديس��يت، 
در بيمارستان بانك ملي ايران بستري شد، مصدق و 
هيئت وزيران چه در روز و س��اعت مراجعه شاه براي 
بستري ش��دن و چه يكي دو روز بعد كه شاه پس از 
عمل جراحي از بيمارستان مرخص شد، آنجا حضور 
يافتند و مصدق با احترام، دس��ت ملكه ثريا را بوسيد 
و زماني كه اضط��راب او را ديد، ب��ه وي دلداري داد! 
بنابراين وارد كردن زاهدي و كساني امثال او به كابينه 
برخالف آنچه محققان امروزي آن هم در 70 س��ال 
پس از ماجرا به س��رعت و به آساني قضاوت مي كنند 
و رأي قطعي مي دهند، ناشي از توطئه نبود. در واقع، 
بيشتر نخست وزيران در ادوار مختلف، با همان رجال 
سياسي سرشناس و داراي شهرت كابينه هاي خود را 
تش��كيل مي دادند و اگر افراد جوان و كم تجربه اي را 
وارد كابينه مي كردند، مورد اعتراض واقع مي شدند! 
چنانچه اعطاي پست معاونت سياسي نخست وزير و 
سخنگوي دولت به دكتر حسين فاطمي كه در سال 
1330، جواني30 ساله بود و سابقه تصدي در ادارات 
دولتي نداشت، بر سناتورها گران آمد و در سنا يكي 
از سناتورها از نخست وزير پرسيد: »چگونه ايشان را 
كه سابقه اداري و احراز مقامات دولتي ندارد، به پست 
مهم معاونت سياسي خود منصوب كرده ايد؟...« دكتر 
مصدق جواب داد: »او با روزنامه خود، خدمات مهمي 
به جبهه ملي كرد و روزنامه باختر امروز و مقاالت او 

از عل��ل و عوامل موفقيت ما در رس��يدن به حكومت 
بوده است!...«. آن س��ناتور )گويا عدل الملك دادگر( 
جواب داد: »خوب ب��ود مبلغ يكصده��زار تومان در 
ازاي خدمات ايش��ان به او پرداخت مي كرديد و اين 

مسئوليت مهم را به او نمي سپرديد؟...«. 
به هر روي، مصدق خود از اشراف قديمي ايران بود و 
با اشراف آن زمان، سنخيت و دوستي داشت و مايل 
به رنجاندن آنها نبود و حتي مخالفان سالخورده خود 
را در سنا تحمل مي كرد! از خالل يادداشت هايي كه 
از اميرتيمور كاللي، وزي��ر كار كابينه اول مصدق كه 
مدتي كوتاه هم وزير كشور او شد، باقي مانده، چنين 
معلوم مي شود كه زاهدي در آن دوران، مورد اعتماد 
مصدق بود و فراوان هم سعي مي كرد تا دكتر مصدق 
را از خود راضي نگه دارد! يادآور مي شويم كه بركناري 
يا استعفاي زاهدي بالفاصله پس از روز 23 تير نبود و 

او تا اوايل مرداد 1330، در مقام وزارت كشور بود. 
  23تير1330، شروع يك گسست

در تيرم��اه 1330، آورل هريم��ن وزي��ر خارج��ه 

امريكا براي پادرميان��ي ميان اي��ران و انگليس به 
كشورمان سفر و با دكتر محمد مصدق ديدار كرد. 
در بيست وس��وم همان ماه، حزب توده در اعتراض 
به اين س��فر، اعالم راهپيمايي كرد و بين نيروهاي 
نظام��ي و تظاهركنن��دگان، در گيري ايجاد ش��د. 
در اين تقابل ش��ديد، حدود 20 نف��ر جان باختند! 
مصدق در جلس��ه اي كه همان ش��ب در خانه خود 
تشكيل داد، رئيس شهرباني را به علت اينكه بدون 
كسب اجازه قبلي دستور تيراندازي داده بود مورد 
بازخواس��ت قرار داد. فضل اهلل زاهدي وزير كش��ور 
به دفاع از رئيس شهرباني برخاس��ت و در پاسخ به 
نخس��ت وزير گفت: »سرلش��كر بقايي، به پيشنهاد 
خود شما رئيس شهرباني شده است. اگر شهرباني 
دخالت نمي كرد، مجلس مانند روز 17 آذر 1321، 
مورد حمله و غارت ق��رار مي گرفت! نفرات پليس با 
تظاهركنندگان درگير ش��ده و چاره اي جز دفاع از 

خود نداشتند...!« 
به طور كلي حادث��ه 23تير، نتيج��ه تصميم و طرح 
حزب توده براي نشان دادن ناكارآمدي دولت مصدق، 
اراده بيرون راندن امري��كا و ميانجيگران امريكايي از 
ايران و به بن بست رسيدن مذاكرات نفت و خودنمايي 
در برابر امريكا و انگليس بود و گوياي اين پيام صريح 
به امريكا و انگليس كه: حزب ت��وده در ايران، قدرت 
تصميم گيرنده اس��ت و دولت مصدق، دولتي است 
ضعيف و متش��تت! دربار و اش��رف تا چه حد در اين 
غائله دست داشتند؟ امروز پس از گذشت 70 سال، 
هنوز مدركي به دس��ت نيامده كه حكايت از مداخله 
مستقيم دربار، در اين غائله داشته باشد! ولي احتمال 
دارد كه عوامل دربار هم به سهم خود توانسته باشند 
يك تظاهرات آرام را ب��ه درگيري خونين بدل كنند. 
دربار در آن روزها در موقعيت دفاعي به س��ر مي برد. 
نقش سرلشكر ارفع و دار و دسته او )آسيا( هم بسيار 
ناچيز ب��ود و در حقيق��ت، نبرد اصل��ي ميان حزب 
زحمتكش��ان ايران به رهبري دكتر مظف��ر بقايي و 
همگام سوسياليس��ت ضد ت��وده اي او يعني خليل 
ملكي و بري��دگان از حزب توده ب��ه اضافه طرفداران 
آيت اهلل كاشاني كه تاخت و تاز حزب توده و شعارهاي 
ضد دولتي آنها را نمي پس��نديدند و اساساً برگزاري 
آن تظاه��رات را كاري مش��كوك و ناش��ي از ائتالف 
انگليسي ها و ايادي آنها با گروه معروف به توده نفتي 
مي دانستند، بود. در اين ميان مداركي دال بر شركت 
عده اي از اعض��اي حزب نهضت ملي س��ابق يا گروه 
آسيا در حادثه و عيادت ارفع از عده اي از مجروحان 
نيز به دس��ت آمد كه اتهام را متوجه ارفع و عده اي از 

نظاميان كرد. 
   2 منطق متضاد درباره يك درگيري

از فرداي روز 23 تير، رابطه زاهدي با مصدق)همان 
مصدقي ك��ه روز بركن��اري زاهدي از ش��هرباني در 
خردادماه س��ال1329، با حرارت بس��يار از تيمسار 
حمايت كرده بود(به هم خورد! مصدق كه مبارزه اي 
وس��يع، عميق و پيگير را با يكي از سه قدرت بزرگ 
جهان، در نيمه دوم قرن بيس��تم آغاز ك��رده بود، از 

محمد مصدق، فضل اهلل زاهدي و آغاز يك تقابل تاريخ ساز

خوانشي از تبديل 
يك همگرايي  به واگرايي

وزيرانش انتظار داشت تا مس��ائلي از اين دست 
را ش��خصاً حل كنند و به اقداماتي دس��ت نزنند 
تا محبوبيت عمومي و حيثيت و آب��روي او را به 
مخاطره افكن��د. تيراندازي ب��ه تظاهركنندگان 
از نظر مصدق، يك كار خش��ونت آميز و ش��بيه 
اقدام��ات كابينه ه��اي قوام الس��لطنه)1326(، 
سهيلي، هژير و امثالهم بود و وجهه او را خدشه دار 

مي ساخت!
زاهدي نيز عقيده داشت پاس��بانان در شرايطي 
بوده اند كه ب��راي حفظ جان خ��ود و به صورت 
انفرادي، ناچ��ار به دفاع از خوي��ش بوده اند و در 
نتيجه در مقاب��ل حدود 10 ه��زار تظاهركننده 
ورزيده و مس��لح، چ��اره اي جز دس��ت بردن به 
اسلحه نداشته اند! به هر حال، زاهدي مستعفي و 
بقايي تسليم دادرسي ارتش شد! گروهي برگزيده 
از سوي دولت و دادگستري به تحقيق و پيگيري 
ماجرا پرداخت و همانگونه كه در اين موارد ديده 
مي ش��ود، به نتيجه مهمي نرس��يد و سرلش��كر 
بقايي نيز در دادرس��ي ارتش بي گناه تشخيص 
داده ش��د! اما اين واقعه، كينه اي در قلب زاهدي 
ايجاد كرد و او را كه از دوستان مصدق بود به صف 

دشمنان او راند!
   رهاسازي ش�رايط سياسي و مطبوعاتي 

داخل كشور، توسط مصدق
يكي ديگر از شاهدان وقايع ماه هاي اول زمامداري 
دكتر مصدق، اميرتيم��ور كاللي وزير كار كابينه 
او بود كه چندان نس��بت ب��ه برنامه هاي دولت و 
مخصوص��اً آزادي عملي كه از همان نخس��تين 
روزهاي زمامداري به گروه هاي اغتش��اش طلب 
چپ )و در عين حال گروه هاي راس��ت( مي داد، 
خوش��بين نبود و در يادداش��ت هاي چند ماهه 
از دوران هم��كاري ب��ا دولت دكت��ر مصدق كه 
فرصت نوش��تن آن را داش��ته و نظرات خويش 
را بر صفحه كاغ��ذ آورده، از به نتيجه رس��يدن 
برنامه ه��اي دولت دكت��ر مصدق، اظه��ار يأس 
مي كند! بر اس��اس نوش��ته اميرتيم��ور كاللي، 
مصدق در اموري چون اعتصاب��ات و تظاهرات، 
موضوع را به كميس��يون هايي از وزيران محول 
مي كرد. ش��ايد علت ارج��اع مس��ائل داخلي به 
كميس��يون ها را بايد در اهميت مب��ارزه اي كه 
مصدق آغاز كرده بود، جس��ت وجو كرد. مصدق 
مي انديشيد كه با حل مسئله نفت، همه مسائل و 
مش��كالت فرعي حل خواهد شد! او كه يك ليدر 
پارلماني قوي و يك منتقد با تجربه نارسايي ها و 
بي لياقتي هاي كابينه هاي پس از شهريور 1320 
تا دوران نخس��ت وزيري خودش ب��ود، در مقام 
نخست وزير نيز مي خواست همچنان وجهه ملي و 
محبوبيت خود را حفظ كند. از اين رو از نخستين 
روزهاي نخست وزيري، دستور آزادي مطبوعات 
و احزاب سياسي و اجتماعات و تظاهرات را صادر 
كرده ب��ود اما اين تصميم مصدق ب��ه زيان ثبات 
كش��ور و كابينه او تمام ش��د! چه اينكه ناگهان 
صدها روزنام��ه و هفته نامه موس��مي كه هدف 
بيش��تر گردانندگان آنها سوءاس��تفاده از عنوان 
روزنامه ن��گار و حداقل دريافت س��هميه كاغذ از 
دولت و فروش آن در بازار كاغذفروشان بود، سبز 
شدند كه عده زيادي از آنها وابسته به شركت نفت 
منحله، عده اي وابسته به دربار، عده اي وابسته به 
حزب توده، عده اي وابسته به بازاريان و اصناف و 
تعداد بيشتري كاماًل بي هدف و منتظر وزش باد از 
هر سو بودند تا سوار بر موج آن و در جهت منافع 

شخصي خود به پرواز درآيند!
در اين مي��ان حزب ت��وده با در اختيار داش��تن 
پروانه نشر حدود 40 نشريه كه هر كدام توقيف 
مي شدند، نشريه ديگري از فرداي آن روز منتشر 
مي شد، قوي ترين دس��ته مطبوعاتي را تشكيل 
داده بود! ش��اه كه انتظار نداش��ت ت��ا بالفاصله 
پس از آغ��از حكومت دكت��ر مصدق ب��ا چنين 
وضعي روبه رو ش��ود، بيش از پيش نگران تاج و 
تخت خود ش��د و ضم��ن مش��ورت هاي پنهاني 
با س��يد ضياء الدين طباطباي��ي و همگنان او و 
ني��ز ديپلمات هاي س��فارت انگلي��س همچون 
فرانسيس شپرد سفير اين كشور درصدد برآمد از 
عناصري چون سرلشكر زاهدي و ديگر نظاميان 
برجسته ارتش كه مخالف وضعيت جديد بودند، 
استفاده كند! غير از زاهدي، سرلشكر حسن ارفع 
كه همس��ر انگليسي داش��ت و گاوداري و مراتع 
پهناوري را در الرك شميران به راه انداخته بود، 
طرف توجه ش��اه قرار گرفت. پهلوي دوم به اين 
انديش��ه افتاد كه نيروي مخالف و قدرتمندي را 
در برابر مص��دق و تندروي ه��اي او تمركز دهد! 
دفتر افسران بازنشس��ته، يكي از مراكزي بود كه 
عده زيادي از تيمساران و افسران اينچنين در آن 

گرد آمده بودند. 
   زاهدي، قط�ب نظامي مخالف�ان دولت 

مصدق
فضل اهلل زاهدي كه در زمره بازنشس��تگان بود، 
پس از اينكه به كلي از مصدق نااميد شد، به سوي 
اين كانون روي آورد. در آن زمان كه ش��ركت ها 
و مؤسس��ات و مش��اغل خصوصي فراوان وجود 
نداشت، بازنشس��ته شدن افس��ران از ديد خود 
آنان يك شكس��ت س��نگين و به مثاب��ه بيكار و 
خانه نشين ساختن آنها محسوب مي شد. در حالي 
كه در طول سال 1330، تشنج آفريني عوامل و 
مزدوران انگليس از س��ويي و م��وج اعتصابات و 
تظاه��رات و درگيري ها و جن��گ اعصاب حزب 
ت��وده و جمعيت ه��ا و كانون هاي متع��دد آن از 
س��وي ديگر ادامه داش��ت، زاهدي به تدريج به 
صورت قط��ب نظام��ي و فعال مخالف��ان دولت 
مصدق درآم��د! محيط خاص كش��ور در داخل 
ارتش نيز جناح ه��ا، س��ازمان ها و گروهك هاي 
عقيدتي را نشو و نما مي داد. عده اي از افسران كه 
به علل و مناسبت هاي گوناگون از نفوذ و تبليغات 

حزب توده در ارتش ناراضی بودند، گروه افسران 
ناسيوناليس��ت يا افس��ران آزاد را تشكيل دادند. 
گروهي نيز اطراف سرتيپ حس��ين منوچهري 
فرمانده لشكر گارد شاهنشاهي گرد آمده بودند، 
ولي قدرتمندت��ر، بانفوذتر و فراگيرت��ر از ديگر 
گروه ها و جناح هاي درون ارتش، شاخه نظامي يا 
سازمان نظامي حزب توده ايران بود كه در سال 
1323 تش��كيل ش��د، در غائله آذربايجان عده 
زيادي از افسران جوان را اغوا كرد و به آذربايجان 
فرس��تاد و پس از قل��ع و قمع فرق��ه دموكرات 
آذربايج��ان در 21 آذر 1325، به زودي تجديد 
سازمان كرد و بي سر و صدا و در كمال بردباري و 
هوشمندي، به شناسايي و جذب افسران و درجه 
داران و دانشجويان دانشكده افسري سرگرم بود! 
اين سازمان در زمس��تان سال 1330، يك بار به 
مرحله شناسايي و كشف نزديك شد، اما افسراني 
كه در سازمان هاي مختلف ارتش بودند، به ويژه 
افسران شاخه دادرسي ارتش، موضوع را الپوشاني 
و پرونده هاي تشكيل شده را محو كردند! سازمان 
نظامي حزب توده، هرگونه اطالعات طبقه بندي 
ش��ده ارتش را به حزب توده اطالع مي داد كه در 
جرايد حزبي، به گونه اي كه منشأ و مبدأ اطالعيه 
معلوم نباشد، نشر مي يافت! اين گروه همچنين 
اعالميه ها و كاريكاتورهايي تهيه و در پادگان ها به 
طور نامرئي پخش مي كرد! حتي زماني كه شاه، 
در يكي از پادگان ها يا تاالرهاي ورزشي ارتش يا 
به مناسبت جشن در آمفي تئاتر دانشكده افسري 
حضور مي يافت، اعالميه ها و ش��عارها در اطراف 
او روي زمي��ن به چش��م مي خورد! ش��اه از اين 
دشمنان نامرئي كه حتي در محيط داخل ارتش 
هم كه در گذش��ته از نظر او و رضاش��اه، فضاي 
امن سلس��له پهلوي بود، عليه او اعالميه پخش 
مي كردند به شدت وحشت داشت و آن را نتيجه 
آزادي عمل دادن ه��اي مصدق به ح��زب توده 
مي دانست و بعدها به طوري كه َعلَم در خاطرات 
خود مي نويسد، از آن دوران كه هر روز صبح كه 
از خواب بر مي خاست، منتظر واقعه تازه اي بود و 
جرايد طرفدار مصدق و چپي، پيوسته به او دشنام 

مي دادند، به تلخي ياد مي كرد!
   زاهدي در مجلس سنا

كانون افسران بازنشسته با گذشت ايام، به تدريج 
به مركز مخالفان س��وگند خورده دولت مصدق 
تبديل شد. عده زيادي از افسراني كه پس از واقعه 
30 تير و قرار گرفتن اداره امور وزارت جنگ )كه 
نام آن به وزارت دفاع ملي تبديل ش��ده بود( در 
دست دكتر مصدق، بازنشسته شده بودند، سابقه 
فس��اد، اختالس و طفره رفتن از كار را داشتند. 
گروه 136 نفري اوليه اين بازنشستگان در كانون 
گرد آمدند و به تكاپو براي تزلزل حكومت مصدق 

پرداختند!
در آن دوره، فهرس��ت هايي كه از افس��ران فاقد 
صالحيت تهيه مي شد، بيشتر به وسيله افسران 
گروه به اصطالح ناسيوناليس��ت بود كه در ميان 
آنان، افسري چون سرهنگ محمود افشار طوس 
قرار داش��ت. خود او در س��ال هاي پيش، هنگام 
تصدي مقام رياس��ت اداره ام��الك اختصاصي 
رضاش��اه در ش��مال، اعمالي را مرتكب شده بود 
كه مرد و زن مازندراني، با كي��ن و نفرت از او ياد 
مي كردند! همچن��ان كه در هر محي��ط اداري، 
رقابت هايي بين ش��اغالن وج��ود دارد، عده اي 
از بازنشس��تگان قرار گرفتن خود در فهرس��ت 
بازنشستگي را ناشي از اغراض و نظرات خصوصي 
افسران مزبور تلقي كرده و از آن به شدت ناراضي 
بودند و براي برافكن��دن حكومت مصدق حاضر 
بودند به هر دش��من او، ولو دولت انگلستان هم 
باشد، دست دوستي دهند! مصدق نيز كه اوقات 
او پيوس��ته صرف امور مهم تر به وي��ژه در زمينه 
مذاك��ره ب��ا امريكاييان)به عن��وان ميانجي( در 
خصوص بح��ران نفت ب��ود، پ��س از اينكه زمام 
وزارت دفاع ملي را در دس��ت گرفت، پاكسازي 
را به افس��ران مورد اعتماد خويش واگذار كرد و 
در امور آن وزارتخانه، مداخله چنداني نمي كرد! 
حتي پس از واقع��ه ربودن و قتل افش��ارطوس، 
براي دلجوي��ي از افس��ران ارتش، تن��ي چند از 
آنان را به مش��اغل مهمي چون رياست بازرسي 
نخست وزيري، رياس��ت اداره غله و نان و رياست 

قند و شكر گماشت. 
وقتي زاه��دي از كابينه دكتر مص��دق بركنار يا 
كنار گذاشته شد يا بنا به ادعاي خود استعفا كرد، 
به مجلس س��نا برگش��ت و دوباره روي صندلي 
س��ناتوري نشس��ت! در آن دوران، قانون��ي كه 
ش��اغالن مقامات اداري را از بازگشت به مجلس 
منع مي كرد، وضع نش��ده ب��ود! همانگونه كه در 
صدر اين مقال اش��اره رفت، زاهدي در انتخابات 
دوره ش��انزدهم مجل��س كمك ه��اي زيادي به 
جبهه ملي كرده بود. او از آنجا كه مردي انتقامجو 
بود، از آن روز كمر به دشمني با مصدق بست و در 
زمره مخالفان او درآمد. مجلس سناي آن دوره، 
مجمع مخالفان و منتقدان دكت��ر مصدق بود و 
اغلب سناتورها كه معمر و سن و سال دار و بالطبع 
محافظه كار بودند و به وي��ژه از دولت هاي غربي 
واهمه داشتند، اقدامات مصدق را نمي پسنديدند 
و اميد نداشتند كه بتوان با دولت انگليس درافتاد 
و دست كمپاني بريتيش پتروليوم را از نفت ايران 
كوتاه كرد! از زاهدي در دوران كوتاه همكاري اش 
با دولت دكتر مصدق خصوم��ت و ضديتي ديده 
نشده بود. نطفه دشمني و درافتادن او با مصدق 
درست از زماني شكل گرفت كه مصدق چندين 
روز پس از حادثه 23 تير خواست تا كاسه و كوزه 
ماجرا را بر سر وزير كش��ور و رئيس شهرباني دو 
سه روزه )سرلش��كر بقايي( خرد كند و آنها را در 
صدور دستور تيراندازي به سوي تظاهركنندگان 

به نفرات پليس مقصر بشناسد. 

دش�مني زاهدي با مصدق درست از 
زماني ش�كل گرفت كه نخست وزير 
چندين روز پس از درگيري پليس با 
راهپيمايان 23 تير و كشته شدن 20 
نفر، خواست تا كاسه و كوزه ماجرا را 
بر سر وزير كش�ور و رئيس شهرباني 
دو سه روزه او يعني سرلشكر بقايي 
خرد كند و آنها را در صدور دس�تور 
تيراندازي به س�وي تظاهركنندگان 
مقصر بشناس�د. زاهدي پس از كنار 
گذاش�ته ش�دن از س�وي دولت، به 
مجلس سنا برگشت و به قطب نماي 
مخالفان داخلي مصدق تبديل ش�د!
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روايت روزي كه مردم رهبر
 را در برگرفتند

در توصيف بزرگ ترين 
استقبال تاريخ

   محمدرضا كائيني
ب��ه اذع��ان همگان، 
بازگشت امام خميني 
رهبر كبير انقالب و 
بنيانگذار جمهوري 
اسالمي به ايران عماًل 
به حيات رژيم پهلوي 
خاتمه و نش��ان داد 
اين حكومت، فرصتي 
براي بقا ن��دارد! چه 
اينكه حضور مردم در 
مراسم استقبال از آن بزرگ، به حدي انبوه و بي مانند 
بود كه به مثابه يك رفراندوم به شمار مي رفت و واقعيت 
انقالب بزرگ ملت ايران را در برابر چشم جهانيان قرار 
داد. اين رويداد عظيم ام��ا با تالش و تمهيد عده اي از 
فعاالن نهضت اس��المي به وقوع پيوست كه خوانش 
چند و چ��ون آن در زمره س��رفصل هاي مهم تاريخ 
انقالب اسالمي به شمار مي رود. »تاريخ شفاهي كميته 
استقبال از امام خميني« در عداد آثار منتشره از سوي 
مركز اسناد انقالب اسالمي اس��ت كه در گفت وگو با 
متوليان برگزاري اين مراسم فراهم آمده است. تارنماي 
مركز اسناد انقالب اسالمي، در معرفي و توصيف اين 

مجموعه چنين آورده است:
»روز 12 بهمن 1357، يك��ي از ماندگارترين روز هاي 
تاريخ انقالب اسالمي است، روزي كه امام خميني در 
ميان استقبال بي نظير مردم ايران به وطن بازگشت. در 
اين روز مردم ايران از اقصي نقاط كش��ور، براي شركت 
در مراسم استقبال خود را به تهران رسانده بودند. ابعاد 
مختلف مراسم استقبال از امام خميني، اسكان دادن 
مردم، برنامه ريزي مراسم ورود امام به كشور، حفاظت 
از جان ايشان و... تنها بخش��ي از مسائل مختلفي بود 
كه موجب شد نهادي به عنوان كميته استقبال از امام 
خميني شكل بگيرد تا برنامه ريزي هاي مختلف را درباره 
مراسم استقبال از امام سامان دهي كند. براي آشنايي با 
نحوه ش��كل گيري اين كميته، وظايف و اقدامات آن از 
بدو شكل گيري تا ورود امام به ميهن و استقرار ايشان در 
مدرسه رفاه، مطالعه كتاب تاريخ شفاهي كميته استقبال 

از امام خميني كه توس��ط مؤسس��ه فرهنگي- هنري 
مركز اسناد انقالب اسالمي منتشر شده است، پيشنهاد 
مي شود. اين كتاب با هدف گردآوري و تدوين خاطرات 
افرادي كه در كميته اس��تقبال از امام نقش داشته اند، 
تدوين شده و به دنبال چرايي و چگونگي تشكيل كميته، 
عملكرد اعضا و چگونگ��ي ورود امام خميني به ايران و 
پيروزي انقالب اسالمي است. در همين راستا با افرادي 
چون هاشم صباغيان، سيدرضا نيري، علي دانش منفرد، 
حميد نقاش��يان و قاس��م اماني مصاحبه هايي صورت 
گرفته و در كتاب منتشر شده اس��ت. همچنين براي 
تكميل محتواي كت��اب، از مصاحبه هاي افراد فعال در 
اين كميته چون حسين شاه حسيني، مرتضي الويري، 
محمدرضا طالقاني، مهدي چمران، طاهر احمدي و... در 
آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي و همچنين خاطرات 
افرادي چون شهيد آيت اهلل فضل اهلل محالتي، آيت اهلل 
محمدرضا مهدوي كني، حجت االس��الم والمسلمين 
علي اكبر ناطق نوري، آيت اهلل صادق خلخالي، آيت اهلل 
حس��ينعلي منتظري و نيز كتاب هاي تاريخ ش��فاهي 
مانند تاريخ شفاهي گروه هاي مبارز هفتگانه مسلمان، 
تاريخ ش��فاهي نقش نيروي هوايي در انقالب اسالمي 
و... بهره گرفته اس��ت. بخش اول اين كت��اب با عنوان 
در تدارك استقبال بزرگ، در س��ه فصل با عناوين در 
تدارك استقبال، س��اختار تشكيالتي كميته استقبال 
و نقش كميته استقبال در تحوالت سياسي منتهي به 
بازگشت امام تدوين شده است. در اين فصل تالش شده 
تا چگونگي تش��كيل كميته و افراد فعال آن و ساختار 
تش��كيالتي آن با اس��تفاده از خاطرات شخصيت هاي 
حاضر در اين كميته روشن و در نهايت مشخص شود 
كه كميته با تش��كيالت خود، چه نقش��ي در حوادث 
منتهي به بازگشت امام خميني داشته است. بخش دوم 
نيز با عنوان استقبال بزرگ، به بررسي اقدامات كميته 
استقبال، در روز ورود امام و استقرار ايشان در مدارس 
رفاه و علوي و ديدار هاي ايش��ان با م��ردم مي پردازد و 
درنهايت، اقدامات كميته در روز هاي منتهي به پيروزي 

انقالب اسالمي مورد توجه قرار مي گيرد«.

   12 بهمن 1357. بهشت زهراي تهران، امام خميني در 
حال پاسخ به ابراز احساسات مردم

عده اي از تاريخ نگاران معاصر ايران سعي 
كرده ان�د ورود برخي عناص�ر ناهمگون 
با جبهه ملي به كابين�ه اول دكتر محمد 
مصدق را نوعي دسيسه انگليس يا امريكا 
قلمداد كنند! در حالي كه مصدق مناسبات 
بس�يار گرمي با كس�اني مانند سرلشكر 
زاهدي، اميرتيمور كاللي، حس�ن مشار، 
ضياءالملك فرمند و اميرهمايون بوشهري 
داش�ت و براي افزودن ب�ه وزن و اهميت 
كابينه خود آنه�ا را وارد دولت كرده بود 


