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به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

روایتهایی از ورود امامخمینی(ره) به کشور تا پیروزی انقالب اسالمی
نقشهای کشیده باشد ،گفتند که مصلحت نیست
آفتاب یزد -گروه سیاســی 22 :بهمن ،1357
و امام نباید برود و بعضی هم گفتند که خود امام
یکی از ماندگارترین برگها در تاریخ ایران پســا
باید تصمیــم بگیرند .امام فرمودنــد که میروم
انقالب اســت .روزی که ملت ایــران به رهبری
کمی استراحت کنم .من و تعدادی دیگر حرکت
امامخمینی(ره) حماسه آفریدند و پس از سالها
کردیم که همراه ایشــان برویم ،امــام فرمودند:
انتظار و مبارزه با حکومت شاهنشــاهی ،پیروزی
«همه سر جای خود بمانید و الزم نیست ».فقط
انقالب اســامی را رقم زدنــد .واقعه تاریخی که
ســید احمدآقا و شهید
در ابتدای امــر با ورود
عراقی ایشان را به محل
امامخمینــی به میهن
هواپیمــا دو مرتبه برگشــت و با
استراحت بردند که امام
در 12بهمن ماه 1357
آرامش نشســت .نفهمیدیم این
به آنها نیــز فرموده بود
و اســتقبال بینظیــر
قضیه چه بود .ســه ســال پیش
بروید و آنهــا نیز بیرون
مــردم از فــرودگاه تا
که خلبــان مصاحبهای کرد گفت
آمدند ،ولی همگی مراقب
بهشــتزهر ا(س)رقم
از من یک کار شــیطانی خواسته
بودیم .حدود یک ساعت
خــورد .از ایــن رو ،در
شــده بود که من در دنیا و قیامت
گذشــت و امام تشریف
سالروز چهلمین سالگرد
نمیتوانم جواب بدهم ،بدینجهت
آوردنــد ،وضــو گرفته
پیروزی انقالب اسالمی
باال رفتم و به خودم مســلط شدم
بودند .وقتی نشستند به
یکبــار دیگــر فرصتی
>استقبال از امامخمینی (ره)
و دو مرتبه پایین آمدم .هواپیمای
تهجد مشــغول شدند و
حاصل گردید تا مروری
در فرودگاه ایران
آرامش خاصی داشــتند.
بر خاطرات و روایتهای
امام ســاعت  8:45دقیقه در باند
امــا همگــی مــا نگران
محسن رفیقدوســت وزیر سپاه و رئیس اسبق
موجود از آن روزها شود.
فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست.
بودیم که وقتی وارد مرز
بنیاد مســتضعفان و جانبازان بــا بیان که راننده
چرا که سالروز پیروزی
با گشوده شدن د ِر خروجی هواپیما
میشویم نکند هواپیمای
اتومبیل حضرت امام از فرودگاه به بهشتزهرا(س)
انقالب اسالمی بیش از
ابتدا همراهــان امام و خبرنگاران
ما را بزننــد .عمدتاً یک
بود از آن لحظات ،اینگونه روایت میکند ....«:امام
که
هر چیز برای کسانی
خارج شدند .ســپس  9:30دقیقه
وضع روحــی فوقالعاده
نزدیک
آن روزهــا را از
به ســالن کوچکی که در چند متری محوط ه باند
گروهی از منتخبین کمیت ه استقبال
بدی داشــتیم ،کسی در
بود و مــا به زور آن را خالی نگه داشــته بودیم،
وجود
تمــام
دیده و با
وارد هواپیما شدند و رأس ساعت
چهرهاش رنگی نبود غیر
تشــریف آوردند .ازدحام جمعیت به گونهای بود
درآن
ولو
اند
ه
کرد
لمس
9:37دقیقــه و  30ثانیــه امام از
از امام که آرامش خاصی
کــه مدام افراد غــش میکردنــد و میافتادند...
زمان در سنین نوجوانی
هواپیما خارج شدند
داشــتند و مشغول ذکر
یا کودکی بوده باشــند،
شــلوغی به حدی بود که نه توقــف امام در آن
بودند».
ماالمال از خاطره است.
مکان کوچک میســر بود و نه امکان این که امام
را از این مکان بیرون ببریم وجود داشــت .چون
به همین دلیل در سالروز چهلمین روز از انقالب
>پاسخ جالب امامخمینی به خبرنگاران
مردم بیرون میآمدند و نمیگذاشــتند امام سوار
اســامی به روایتهایــی از چهرههای مختلف
این فعال سیاســی اصولگرا با بیان اینکه وقتی از
ماشــین که دم در پارک شده بود شوند؛ بنابراین
سیاســی از لحظه ورود امامخمینی در فرودگاه
مرز ترکیه وارد ایران شــدیم ،یکی دو هواپیمای
تصمیــم گرفتم امام را دوباره به باند ببریم تا بعد
ایران ،استقبال بینظیر از او ،سخنرانی رهبر فقید
فانتوم اطراف هواپیمای ما را احاطه کردند ،نگرانی
ماشین را به ســوی باند بیاوریم و امام همان جا
در بهشــتزهرا(س) ،پیروزی انقالب اسالمی در
همه ما بیشتر شــد ،گفت« :اما الحمدهلل اتفاقی
سوار شوند .امام به ســوی باند بازگشتند و چند
 22بهمن ماه سال  57و روزهای نخست پیروزی
پیش نیامــد و آن هواپیماها هم رفتند .با فاصله
دقیقه صحبت کردنــد و بعد فرمودند« :وعد ه ما،
انقــاب پرداخته ایم که به نظر خالی از جذابیت
کمی خبرنگارهایی که در انتهای هواپیما ســوار
بهشتزهرا(س) ».وزیر سپاه ادامه ادامه داد« :من
نباشد.
بودند ،برای مصاحبه به قسمت جلو و خدمت امام
هم پریدم ماشین را کنار باند آوردم .همان زمان
>مراسم بدرقه امام (ره) در پاریس
آمدند ».عســکر اوالدی ادامه داد« :یک خبرنگار
که من ماشین (بليزر) را میآوردم دیدم که امام
که شــاید آمریکایی بود ،پرسید« :شما به عنوان
و حاج سید احمد آقا سوار یک بنز شدند که مال
همانطــور که در فرودگاهایران برنامههایی برای
مقتدرترین انســان در حال وارد شــدن به ایران
نیروی هوایــی بود .بالفاصله رفتم و ضمن عرض
استقبال از امام تدارک دیده شده بود ،در فرودگاه
هســتید ،لطفاً بگویید چه احساسی دارید؟» امام
ادب گفتم که آقا شــما قرار است در این ماشین
پاریس نیز مراسمی برای بدرقه امام تدارک دیده
فرمودند« :هیــچ» .این خبرنگار خیال کرد که یا
بنشــینید .آقا فرمودند« :چــه ضرورتی دارد؟»
شــد .از ســاعت هفت بعدازظهر به وقت پاریس
حرفش را نتوانسته است برساند یا بد ترجمه کرده
عرض کردم که این ماشین کوتاه است و جمعیت
تا لحظهای کــه هواپیمــای امامخمینی(ره) در
یا امام متوجه نشــدهاند ســؤالش چه بوده ،برای
زیاد .بنابراین ما یک ماشــین بلند برای شما در
آســمان فرودگاه شــارل دوگل به پرواز درآمد،
همین مجددا ً پرسید« :شما در طول تاریخ ایران
نظر گرفته ایم که مردم بتوانند شــما را ببینند.
حــدود یک هــزار تــن از دانشــجویان ،زنان و
به عنوان مقتدرترین انسان در حال وارد شدن به
در همین هنگام شــهید عراقی به کمکم آمدند
مردان مقیم فرانسه و ســایر کشورهای اروپایی
ایران هستید ،از این ورود مقتدرانه چه احساسی
و به امام گفتند :آقا شــما تشریف بیاورید عقب
و آمریکایــی که برای مشــایعت امامخمینی به
دارید؟» وقتی که ترجمه کردنــد امام فرمودند:
این ماشین (بليزر) سوار شــوید؛ بنابراین امام از
فرودگاه آمده بودند در محوط ه فرودگاه در حالی
«هیچی» و آهســته ادامه دادند«،اال ان اقیم حقا
آن ماشین پیاده شدند و در ماشین ما نشستند».
که دهها عکس امامخمینی را در دســت داشتند
و ابطل باط ً
ال»؛ مگر اینکه حقی را اســتوار کنم و
به نفع او شــعار میدادند و ســرودهای انقالب و
رفیق دوست افزود« :چنانچه حاج احمد آقا گفت
باطل را سرنگون سازم».
پیروزی را میخواندند .در گوشــهای از فرودگاه
که در فرودگاه ،مرحوم آیتاهلل طالقانی با آیتاهلل
هم نمایشــگاهی از عکسهای شــهدای انقالب،
منتظری و سایر افرادی که آنجا بودند ،همه معتقد
>تقاضای شیطانی از خلبان هواپیما
مجروحان و کســانی که در طی سالهای اخیر
بودند به اینکه امام نباید به بهشتزهرا(س) بروند؛
عســکر اوالدی با اشــاره به اینکه هواپیما آرام
شکنجه دیده بودند برپا شده بود که بر باالی آن
چون که راه بهشــتزهرا(س) خیلی شلوغ است
آرام نزدیــک بانــد آمد
نوشته بودند« :حقوق بشر شاه»
و ما میگفتیم اگر برویم
اوج
و
زد
دور
یــک
و
به میــان مــردم عادی
در خیابانهــا و جــاد ه منتهی به
>مراسم بدرقه امام (ره) در فرودگاه پاریس
گرفــت ،اظهــار کــرد:
چه میشــود ،ولی امام
بهشــتزهرا(س) ،انسانها مثل
مرحوم مرحوم حبیباهلل عســگر اوالدی که خود
«هواپیمــا دو مرتبــه
گفتند :خیــر ،من باید
رودخانه عظیمی در حرکت بودند و
یکی از مسافران هواپیمای حامل امامخمینی بود،
برگشــت و بــا آرامش
بروم بهشــتزهرا(س).
همهمردم،پایپیادهازتهرانبهسوی
از حال و هوای غروب یازدهم بهمن ماه ســال57
نشســت .نفهمیدیــم
باید یادآور شوم که طرح
بهشــتزهرا(س) راه افتاده بودند.
روایت میکند و میگوید« :غروب یازدهم بهمن
این قضیه چه بود .ســه
رفتن به بهشتزهرا(س)
زنها با یک بچه در بغل و چندتا بچه
برای حرکت به ســمت ایران به فرودگاه رفتیم.
ســال پیش که خلبان
را امام خودشــان وقتی
پشت سر ،به سوی بهشتزهرا(س)
جمعیت زیــادی از کشــورهای مختلف اروپایی
مصاحبــهای کرد گفت
در پاریــس بودیم اعالم
میرفتند .بــه نزدیکی بیابانهای
و اســامی آنجا جمــع بودند و یکپارچــه ابراز
از من یک کار شیطانی
کردند .با وجــود اصرار
رسیدیم،
اطراف بهشتزهرا(س) که
احساسات میکردند .هواپیمای حامل امامخمینی
خواسته شــده بود که
آن مســتقبلین بــرای
هم ه مردم از میان زمینهای خاکی
سپس حدود ســاعت یک به وقت فرانسه و  3و
مــن در دنیــا و قیامت
منصرف کــردن امام از
راه میانبر را انتخاب کرده و در حال
 30دقیقه به وقت تهران از فرودگاه شارل دوگل
نمیتوانم جواب بدهم،
ایــن تصمیم ،مــا عازم
حرکت بودند .مثل اینکه خورشیدی
به ســمت ایران به پرواز درآمد.در داخل هواپیما
بدینجهــت باال رفتم و
بهشتزهرا(س)شــدیم؛
در حال درخشیدن بود و تمام ذرات
حال و هوای خاصــی حاکم بود .اما در این میان
به خودم مسلط شدم و
چــون امام خودشــان
امامخمینــی آرامش خاصی داشــت ».این فعال
دو مرتبه پایین آمدم».
چنین تصمیمی داشتند.
در حال جذب شــدن به سوی آن
سیاسی اصولگرا ادامه داد« :وارد هواپیما که شدیم
او ادامه داد« :هواپیمای
بودند.
>امام (ره)
امام در صندلی جلو هواپیما نشستند و بنده هم
امام ساعت  8:45دقیقه
در راه بهشتزهرا(س)
صندلی سوم پشت سر امام .هیچکاری هم نداشتم
در باند فرودگاه مهرآباد
و فقط حاالت امــام را نگاه میکردم ...مقداری از
عضو هیئت امنای بنیاد مســتضعفان در ادامه با
بر زمین نشســت .با گشوده شــدن د ِر خروجی
شب که گذشت خلبان آمد خدمت امام و عرض
هواپیما ابتدا همراهان امــام و خبرنگاران خارج
بیان اینکــه بعد از آن که امام همــراه احمد آقا
کرد که اگر میل داشته باشید ،میتوانید بروید و
سوار ماشین شــدند به طرف بهشتزهرا(س) به
شدند .ســپس  9:30دقیقه گروهی از منتخبین
روی تخت من استراحت کنید .بعضی از کسانی
کمیتــ ه اســتقبال وارد هواپیما شــدند و رأس
راه افتادیم ،گفت« :گروه اســکورت ،آن چنان که
که در آنجا بودند ،از روی نگرانی که نکند برای امام
ســازماندهی کرده بودیم ،در دو طرف ماشــین
ســاعت  9:37دقیقه و  30ثانیه امام از هواپیما
خــارج شــدند ».محمدهاشــمی عضو ســابق
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و برادر مرحوم
آیتاهللهاشمیرفسنجانی با اشاره به اینکه وقتی
امام وارد ســالن شدند ،سرود «خمینی ای امام»
خوانده شد ،گفت« :امام صحبت کوتاهی با ملت
فرمودنــد؛ در آغاز از عواطــف طبقات مختلف،
عواطفی که بر دوششــان بار گرانی بود ،قدردانی
کردند و ســپس از تمامی طبقــات ،روحانیون،
بازرگانان ،دانشجویان و ...به خاطر تحمل زحمات
تشکر نمودند .ایشان وحدت کلمه را رمز پیروزی
دانستند اما متذکر شدند :پیروزی ما وقتی است
که دست اجانب از مملکتمان کوتاه شود .سیل
جمعیت که مشتاقانه به اســتقبال از امام آمده
بودند بیشــک فرصت و موقعیت برنامهریزی را
برای اعضای کمیته استقبال محدود میکرد».

قرار گرفتند و من در وســط آنها بودم .این گروه
بیرون برود ».او افزود« :ایشان همچنین به کسانی
(اســکورتها) تا دم فرودگاه کارشان طبق برنامه
که سعی در حفظ و نگهداری نظام سلطنتی دارند
بود ،ولی همین که به خارج از فرودگاه رســیدیم
هشدار دادند که اگر تسلیم ملت نشوند ملت شما
همه چیز به هم خورد .چون مردم ماشین امام را
را به جای خود خواهد نشاند .امام در قطعهی 13
احاطه کرده بودند و میان ماشــینهای اسکورت
بهشتزهرا(س)  -مزار شهدای انقالب اسالمی –
و ماشین ما فاصله افتاده
سخنرانی تاریخی خود
بود .بدیــن ترتیب دیگر
را ایراد کردند .ایشان با
در آن شــب خبری بــه اقامتگاه
اگــر اســکورتها هم
تشکر و تسلیت مصیبت
امام رسید که به موجب آن گفته
بودند فایدهای نداشت».
از دســت دادگان نطق
میشد که مزدوران رژیم شاه قصد
او ادامــه داد« :اولیــن
خــود را آغــاز کردند و
حمله به مدرسه علوی را به منظور
جایی که ماشین توقف
در ادامــه پایههای رژیم
نابودی امام دارند .خبر فراگیر شده
کــرد در میدان فرودگاه
سلطنتی را ،که با سرنیزه
بود .تمام اطرافیان امام به ایشان
بود .مسیر باند تا میدان
مجلس مؤسســان را در
میگفتند که آن شــب را به محل
فرودگاه را که دویســت
زمان رضاشــاه تشکیل
قبول
دیگری تشریف ببرند اما امام
متر بیشتر نبود به دلیل
داد ،خــاف قوانیــن و
نمیکردند .رفتــه رفته که قضیه
ازدحام مردم به زحمت
تحمیلی اعالم کردند».
جدی میشد و امام راضی به تغییر
طی کردیــم .همین که
افــراز ادامه ادامــه داد:
محل اقامتشان نمیشدند بسیاری
در میدان متوقف شــدم
«مجالس فرمایشــی که
فهمیدم که اگر لحظهای
مــردم در آنهــا دخالت
از روشنفکران و سیاسیون و حتی
در حرکــت تردید کنم
نداشتند را نیز غیرقانونی
برخی از آقایان به بهانه استراحت
اصال نمیتوانم امام را به
دانستند .سپس با اشاره
و ...امام را تنها گذاشتند و رفتند
بهشتزهرا(س) برسانم.
به اقدامات «به نام اصالح
اما امام همچنان میفرمودند :من
چــون هــر آن ازدحام
و ترقــی» محمدرضــا
در اینجا میمانم و مقاومت میکنم
جمعیت بیشتر میشد؛
اوضاع ایــران را غرق در
بنابراین تصمیم گرفتم
فساد و ویرانی دانستند
به هیچ وجه توقف نکنم و هرگونه توقف اجباری
که عظیمترین ذخیره طبیعی کشور را به غیر داده
را بشکنم و به راه خود ادامه دهم .در طول مسیر
است .در نهایت با جمعبندی این مطلب که رژیم
از فرودگاه تا بهشتزهرا(س) امام آرام در ماشین
و مجلسین غیر قانونی و مجرم هستند ،فرمودند:
نشســته بــود ،در حالی که لبخنــد محبتآمیز
«من دولت تعیین میکنم ...من به پشتیبانی این
بر لبانشان بود و مدام به احساسات مردم با لبخند
ملت دولت تعیین میکنم .من به واســطه اینکه
و تکان دادن دست پاسخ میدادند».
ملت مــرا قبول دارد ...دولتی کــه متکی به آراء
ملت اســت ،متکی به حکم خداست ».و در پایان
>نخستین سخنرانی امام بعد از ورود به ایران
از ارتــش دعوت کردند به صفوف مردم بپیوندند.
رفیقدوست با اشاره به اینکه در بهشتزهرا همه
مراســم ورود امام توسط تلویزیون دولتی به طور
منتظر آمدن امام بودنــد ،گفت« :جمعیت موج
زنده پخش میشــد ،اما بعــد از 10دقیقه برنامه
>حال و هوای روزهای نخست پس از انقالب
میزد و همه مشــتاق دیدار با امام بودند ».خانم
قطع شــد .گویا نظامیان یورش برده و مسئولین
یــک روز پس از پیروزی انقالب این شــایعه در
بهجت افــراز نیز میگوید« :ســاعت  6صبح به
مجبور به قطع آن شده بودند».
تهران پیچید که آب لولهکشــی مســموم شده
میدان عشرتآباد رفتیم و سوار اتوبوسها شدیم.
>لحظات نخست پیروزی انقالب
اســت و موجــی از نگرانــی در میان مــردم به
در خیابانها و جاد ه منتهی به بهشــتزهرا(س)،
وجود آمد .همان شب (شــامگاه  23بهمن )57
محمــود بروجردى بــا بیان اینکــه لحظات اول
انســانها مثل رودخانه عظیمی در حرکت بودند
پیــروزی انقــاب ،روزی که به اتفــاق بعضی از
مهندسبازرگان به رادیــو رفت و به گواه مجری
و همــه مــردم ،پای پیــاده از تهران به ســوی
یک لیوان آب نوشید و گفت« :خیال مردم آسوده
دوستان رفتیم و ســاواک را به اصطالح خودمان
بهشــتزهرا(س) راه افتاده بودنــد .زنها با یک
باشد .هیچ مسمومیتی در کار نیست و اگر باشد
تســخیر کردیم ،گفــت« :بعد آمــدم منزل که
بچه در بغل و چندتا بچه پشــت ســر ،به سوی
تا پایان این برنامه مشخص میشود ».بازرگان نه
ضرابخانه بود و همین که صدای انقالب اسالمی
بهشتزهرا(س) میرفتند .به نزدیکی بیابانهای
تنها نخســت وزیر بود که در خاطره نســل قبل
را از رادیو شنیدم به سرعت رفتم به سوی مدرسه
اطراف بهشتزهرا(س) که رسیدیم ،هم ه مردم از
به عنوان مجری پروژه لولهکشــی آب تهران در
علوی که جایگاه امام بود .آنجا قیامتی برپا شــده
میان زمینهای خاکی راه میانبر را انتخاب کرده
اوایل دهه  30نیز شــناخته میشد و از این نظر
بود .وقتی رفتم خدمت امام ،دیدم امام نشستهاند
و در حال حرکت بودند .مثل اینکه خورشــیدی
ســخن او حجت به شمار میرفت و خوشبختانه
توی اتاق و خانواده ما هم در خدمتشــان هستند
در حال درخشــیدن بود و تمــام ذرات در حال
شایعه تکذیب شد .جسارت و ابتکار بازرگان اما در
و مشغول نگاه کردن تلویزیون هستند ».او ادامه
جذب شــدن به ســوی آن بودند ».بهجت افراز
خاطرهها ماند .در همان
داد« :من با یک شــور و
ملقــب به اماالســرا با اظهار اینکــه وقتی که به
شــبهای اول شماری
شــعف و ولعی پریدم و
بهشتزهرا(س) رســیدیم ،آنجا مملو از جمعیت
از ساعت هفت بعدازظهر به وقت
از فرماندهــان و مقامات
دست ایشان را بوسیدم
بود ،گفــت :در چند قدمی محلی کــه قرار بود
پاریس تا لحظــهای که هواپیمای
رده اول بازداشت شده را
امــام صحبت کنند ،محل اســتقرار خانمها بود؛
و پیــروزی انقــاب را
امامخمینی در آســمان فرودگاه
مقابل دوربین تلویزیون
تبریک گفتم .ایشــان با
ما در آنجا مستقر شــدیم .بهشتزهرا(س) مملو
شارل دوگل به پرواز درآمد ،حدود
آوردند .ســر نعمت اهلل
از خبرنگارهــای زن و مــرد داخلــی و خارجی
وضع عجیبــی فرمودند:
یک هزار تن از دانشجویان ،زنان
نصیری رئیس ســاواک
هنوز که اتفاقی نیفتاده،
بود .یادم میآید مرحوم شــهید آیتاهلل مطهری
و مردان مقیم فرانســه و ســایر
باندپیچــی شــده بود و
هنوز که چیزی نشــده
سخنرانی کردند و آن کلم ه جان جانان را ایشان
آمریکایی
کشــورهای اروپایی و
چون یکــی از انقالبیون
در مورد امام بــه کار بردند .خالصه ،همین طور
(عیــن عبــارات را نقل
که برای مشــایعت امامخمینی به
که از آنها پرســش و نه
آقایان گروه گروه میآمدند و دربار ه امام سخنرانی
میکنم) عــرض کردم
فرودگاه آمــده بودند در محوطه
بازجویــی میکرد دکتر
میکردند تــا اینکه خبر دادند حضــرت امام به
آقا ،خیلی مسئله مهمی
فرودگاه در حالی که دهها عکس
یزدی بود سالهاســت
است ،ایشــان فرمودند:
فرودگاه مهرآباد وارد شــدهاند؛ هیجان همه جا را
امامخمینی را در دست داشتند به
کــه برخی رســانههای
الحمدهلل رب العالمین،
فرا گرفته بود و مردم ،مرتب صلوات میفرستادند.
نفع او شعار میدادند و سرودهای
خارجی این شــایعه را
او ادامه داد« :ما که از صبح به بهشــتزهرا(س)
ولی هنوز اتفاقی نیفتاده.
ســاختهاند که انگار در
من تعجب کــردم رژیم
رفته بودیم ،همینطور چشــم انتظــار بودیم تا
انقالب و پیروزی را میخواندند .در
حال بازجویی است .حال
منحــوس دو هــزار و
ســاعت 3بعدازظهر که گفتند هلیکوپتر امام در
گوشهای از فرودگاه هم نمایشگاهی
آن که طبعــا نیروهای
پانصد ساله شاهنشاهی
بهشتزهرا(س) به زمین نشست قیامتی برپا بود.
از عکسهــای شــهدای انقالب،
انقالبــی گــرد ســران
بــا آن ابهتی که در دنیا
هم ه مردم به هم چسبیده و یکپارچه شده بودند.
مجروحان و کســانی که در طی
دستگیر شده جمع شده
برایش ایجاد کرده بودند
وقتی میخواســتند به عقب بروند تا هلیکوپتر
سالهای اخیر شکنجه دیده بودند
بودند تا زندانبانان سابق
ساقط شــده ولى ایشان
بنشــیند ،مثل اینکه دریایی میخروشید؛ وقتی
برپا شده بود که بر باالی آن نوشته
خود را از نزدیک ببینند.
چیزى
که
فرماینــد
می
که میخواســتند جلو بروند ،همه با هم حرکت
بودند« :حقوق بشر شاه»
در همان برنامه نصیری
نیســت ».حجهاالسالم
میکردند و صحن ه عجیبی ایجاد میشــد ».افراز
گفت :از شــکنجههای
والمسلمین سید محمود
اظهار کرد« :سپس امام در میان هیجان و اشتیاق
ســاواک اطالع نداشــته! در این لحظه آیت اهلل
دعائــی درباره حاالت روحــی امامخمینی اظهار
مردم ســخنرانی کردند و ضمن تشکر از عواطف
الهوتی جلو آمد و گفــت :مگر خودت به گوش
کرد :امام کــوه صالبت بودند .وقتــی انقالب به
طبقات مختلف مردم فرمودند« :ما فقط قدم اول
من ســیلی نزدی؟! کاش تلویزیون به جای اصرار
پیروزی رسید در حالی که عدهای از ما که اطراف
پیروزی را برداشــتهایم و آن اینکه خائن اصلی را
بر پخش صدبــاره ماجرای اختالفات ســال 60
بودیم از جمله خود من به شدت هیجانزده شده
که محمدرضا نام دارد از صحنــه کنار بردهاید...
این گونــه برنامههای مربوط به همــان روزها را
بودیــم و حتی عدهای از شــوق گریه میکردند.
پیروزی ما وقتی است که دست تمام اجانب کوتاه
بیکم و کاست پخش کند.
امام اســتوار و محکم به همه روحیه میدادند و
شود و تمام ریشههای سلطنتی از این مرز و بوم
هیچتغییر و هیجانی نظیر بقیه در ایشان مشاهده
نشد .حجهاالسالم والمسلمین ناطق نوری با بیان
اینکه در آن روزها که انقالب در آســتانه پیروزی
بود و ما در کنار امام بودیم ،صفات و روحیات امام
همه ما را متعجب کرده بود ،گفت« :بخصوص آن
روز و آن روحیــه قوی امام هرگز از یادم نمیرود.
لحظه اعالم حکومت نظامی بود ،ســاعت نزدیک
چهــار و نیــم بعدازظهر  21بهمن بــود و ما در
خدمت امام بودیم؛ همه ما دلهره عجیبی داشتیم.
اما امام گویی که هرگز اتفاقی رخ نداده است؛ در
حالی که مشــغول نوشتن اعالمیه برای شکستن
حکومــت نظامی بودند گفتند« :در مدرســه باز
هست یا نه؟» تا گفتیم به علت خطراتی که ممکن
است وجود داشته باشــد در مدرسه را بستهایم،
ایشان فورا ً گفتند« :در را باز کنید تا مردم رفت و
آمد کنند ».و همان شــب که شب  22بهمن بود
و احتمال بمبــاران و کودتای نظامی میرفت هر
چه از امام تقاضا کردیم که مدرسه را ترک کنید
و فع ً
ال در جای دیگری بمانید ،ایشــان در جواب
ما با اطمینان خاطر میگفتند« :هر که میترسد
برود ،من اینجا هستم ».حجهاالسالم والمسلمین
محمد علی انصاری کرمانی درباره شــب پیروزی
انقالب گفت« :در آن شب خبری به اقامتگاه امام
رسید که به موجب آن گفته میشد که مزدوران
رژیم شاه قصد حمله به مدرسه علوی را به منظور
نابودی امــام دارند .خبر فراگیر شــده بود .تمام
اطرافیان امام به ایشــان میگفتند که آن شــب
را به محل دیگری تشــریف ببرنــد اما امام قبول
نمیکردند .رفته رفته که قضیه جدی میشــد و
امام راضی به تغییر محل اقامتشــان نمیشدند
بســیاری از روشــنفکران و سیاســیون و حتی
برخی از آقایان به بهانه استراحت و ...امام را تنها
گذاشــتند و رفتند اما امام همچنان میفرمودند:
من در اینجا میمانم و مقاومت میکنم».

