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روایتی از ستیز رژیم طاغوت با فرهنگ اسالمی )1(

مطبوعات جوالنگاه 
سانسورچی های ساواک

ســاواک این کلمه پنج حرفی که مخفف سازمان اطالعات و امنیت 
کشور بود لرزه بر اندام هر انسانی می انداخت. سازمانی که نامش با وحشت 
و شکنجه عجین شده است ؛ هر چند شکنجه کارویژه اصلی ساواک برای 
مقابله با رشد مبارزات ملت مسلمان ایران بود ولی در نگاهی به تاریخچه 
این ســازمان به مسائل دیگری نیز برخورد می کنیم از جاسوسی گرفته 
تا سانســور مطبوعات و کنترل فرهنگ و هنر کشور در جهت خواست 

رژیم و اربابان خارجی آن. 
هر چند بررسی تاریخچه این سازمان جهنمی به هزاران صفحه نیاز 
دارد که در حوصله این نوشتار نیست ولی در این مختصر خواهیم کوشید 
تا به ابعاد مختلف فعالیت های ساواک برای مقابله با خیزش عمومی ملت 

مسلمان ایران در برابر رژیم طاغوت بپردازیم.
در اولین گام از این سلسله نوشته ها به بررسی عملکرد ساواک برای 
کنترل فرهنگ در راستای مطامع و خواسته های رژیم شاه می پردازیم. 
ســاواک از همان آغاز فعالیت، در نظارت بر مطبوعات و روزنامه های 
کشــور نقش اصلی داشــت، هنگامی که ساواک تاسیس شد، مدت ها از 
سرکوب مطبوعات مستقل می گذشت و دیگر روزنامه ها و مطبوعات قابل 
اعتنایی منتشر نمی شدند ؛ بسیاری از روزنامه نگاران مخالف و ارباب جراید 
نیز از عرصه فعالیــت مطبوعاتی کنار رفته و یا رفتار دلخواه حکومت را 
پیشه کرده بودند. اما این سازمان تازه تاسیس بیش از پیش در نظارت و 
جلوگیری از شکل گیری مطبوعات مستقل کوشید. اعطای مجوز انتشار 
روزنامه و مطبوعات، تنها به تائید این سازمان منحصر شد؛ تعیین صالحیت 
سیاسی، اجتماعی و اخالقی و فردی صاحبان، سردبیران و نیز نویسندگان 
و هیئت تحریریه نشریات نیز صرفا به ساواک سپرده شد. از آن پس تنها 
کسانی می توانستند امتیاز نشریه داشته باشند و یا در مطبوعات به فعالیت 
بپردازند که پیشــاپیش ساواک نظر مساعد خود را اعالم کرده باشد. در 
دوران ریاست تیمور بختیار بر ساواک، سانسور و کنترل مطبوعات با شدت 
هرچــه تمام ادامه یافت. بختیار در راس فرمانداری نظامی تهران تجارب 
بسیاری در سانسور و نظارت بر نشریات اندوخته بود و تیم سانسور خود 
را به ساواک منتقل کرد و با گسترش دامنه فعالیت آن رعب و وحشتی 
تام در مطبوعات ایجاد کرد. در چهار سال پایانی دهه 1330، ساواک بر 
مطبوعات سراسر کشور نظارت داشت. در این میان نشریات و روزنامه های 
پایتخت بیشتر در تیررس ساواک و شخص تیمور بختیار قرار داشتند و 

ساواک در جهت دهی محتوایی مطبوعات نقش داشت. 
نام تیمور بختیار بر اندام هر روزنامه نگار و صاحب جریده حتی موافق 
حکومت، لرزه می انداخت. بختیار در موارد متعدد شخصا روزنامه نگاران 
و ارباب مطبوعات را به دفترش احضار می کرد و درباره مسائل مختلف از 
آنان پرســش می نمود و تهدید می کرد. وی درباره جهت گیری نشریات 
مربوطه و مطالبی که از نظر او نمی توانست منطبق با خواست حکومت 
باشد توضیح می خواست ؛ وی در برخورد با مخاطبان مطبوعاتی اش، به 

توهین و تهدید متوسل می شد. 
در ماه های پایانی ســال 1339، مطبوعات جان گرفتند و سانســور 
مطبوعات تا اندازه ای فروکش کرد ؛ این روند تا پایان دوره نخست وزیری 
علی امینی نیز با نوساناتی ادامه یافت. در سال های نخست دهه 1340، 
همزمان با ریاست سرلشکر حسن پاکروان بر ساواک و آغاز نهضت امام 
خمینــی)ره(، مرحله نوینی از برخورد ســاواک و مجموعه حاکمیت با 
مطبوعات و رســانه ها آغاز شد. در دوره نخست وزیری علم، حدود 80 
نشریه ادواری و روزنامه به بهانه های مختلف تعطیل شدند. نشریه هایی نیز 
که اجازه انتشار یافتند، تحت سانسور و نظارت شدید ساواک قرار گرفتند 

و در تعیین مطالب و محتوای آنها، ساواک دخالت می کرد. 
با آغاز ریاســت نصیری بر ساواک، سانسور مطبوعات گسترش یافت، 
در دهه های 50-1340، مطبوعات و روزنامه ها از محتوی عاری شــدند ؛ 
در همان حال روزنامه نگاران و ارباب مطبوعات، تحت مراقبت های دائمی 
ساواک قرار گرفتند. دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا )1343-135۶( 
سخت ترین برهه سانسور و کنترل سازمان یافته مطبوعات و روزنامه ها را 
تجربه کرد و ارباب مطبوعات و نویسندگان جرائد، تنها در چهارچوب تعیین 
شده از سوی ساواک و مجموعه حاکمیت قلمفرسایی می کردند. مطبوعات 
همواره سایه سنگین ساواک را بر فعالیت های خود احساس می کردند. آن 
چه در نشــریات منعکس می شد، در درجه اول ارائه تصویری غیرواقعی، 
تحسین آمیز و ستایش گرانه از شخص شاه و دربار بود. چنین القا می شد 
که کشــور تحت هدایت های شاه به سرعت در مسیر توسعه و تعالی قرار 
گرفته و مخالفان حکومت جز جلوگیری از این حرکت قصدی نداشــته و 
بنابر این محکوم به شکســتند. به عبارت دیگر مطبوعات تنها مواردی را 
منعکس می کردند که خوشایند ساواک، دربار، شاه و مجموعه حاکمیت بود. 
بــا آغاز دهه 1350 و با افزایش قیمت نفت، شــاه بیش از پیش به 
اســتبداد روی آورد، توهم قدرت او را دچار بیماری مزمنی کرده بود ؛ 
سانســور مطبوعات شدت بیشتری یافت و ســاواک با همکاری وزارت 
اطالعات و جهانگردی در کنترل ارباب مطبوعات و روزنامه نگاران از هیچ 
تالشی فروگذار نمی کرد. در آن برهه، حتی نشریاتی که وفاداری بدون قید 
و شــرطی به حکومت داشتند نیز از اعمال فشار ساواک و سانسورچیان 

مطبوعات آسوده نبودند. 
مهمترین اتفاق عرصه مطبوعات در سال 1353، تعطیلی حدود ۶3 
روزنامه، مجله و نشــریه ادواری بود که دلیل آن هیچ گاه بطور واضح و 
روشن اعالم نشد. اما تعطیلی نشریات که تعداد باقی مانده آنها به زحمت 
از ده مورد تجاوز می کرد، زمینه تاسیس حزب واحد رستاخیز را در اسفند 
ماه 1353 فراهم آورد ؛ ساواک در گزینش و تعطیلی این نشریات عامل 
اصلی بود. به نظر می رسید شاه و مجموعه حاکمیت، دیگر حتی انتشار 

نشریات و روزنامه های موافق نظام حاکم را نیز تحمل نخواهند کرد. 
در این دوره نشریات و روزنامه های فکاهی و طنز نیز از تیغ سانسور 
در امان نماندند و در موارد متعددی نشــریات فکاهی به دلیل انتشــار 
مطالب طنز و انتقاد از برخی نارسایی ها، توسط ساواک توقیف شدند.   
 ادامه دارد

پی نوشت:
برای مطالعه بیشــتر به شاهدی، مظفر، ســاواک سازمان اطالعات 
و امنیت کشــور، موسســه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ دوم 

مراجعه کنید. 

خاطرات رهبر معظم انقالب
از روزهای انقالب

در آن روزها ما در یك حالت بُهت بودیم. در حالی که در همه فعالیتهای 
آن روزها ما طبعاً داخل بودیم. همان طور که می  دانید ما عضو شورای انقالب 
بودیم و یك حضور دائمی تقریباً وجود داشت. لکن یك حالت ناباوری و بهت 
بر همه ما حاکم بود. من یك چیزی بگویم که شاید شما تعجب بکنید.1 من 
تا مدتی بعد از 22 بهمن هم که گذشــته بود بارها به این فکر می  افتادم که 
ما خوابیم یا بیدار. و تالش می  کردم که از خواب بیدار شوم. یعنی اگر خواب 
هستم، این رؤیای طالئی که بعدش البد اگر آدم بیدار شود هر چه قدر خواهد 

بود خیلی ادامه پیدا نکند، اینقدر برای ما شگفت آور بود مسأله. 
سجده شكر

آن ســاعتی که رادیو بــرای اول بار گفت صدای انقالب اســالمی، یك 
همچی تعبیری. من تو ماشــین داشتم از یك کارخانه ای می  آمدم طرف مقّر 
امام. یك کارخانه ای بود که عوامل اخالل گِر فرصت طلب آن جا جمع شــده 
بودند و شلوغی راه انداخته بودند و در بحبوحه انقالب که هنوز شاید بختیار 
هم بود، آن روزهای مثاًل شــاید هفدهم، هجدهم و مشکالت هنوز در نهایت 
شدت وجود داشت و هنوز هیچ کار انجام نشده بود اینها به فکر باج خواهی و 
باجگیری بودند. توی یك کارخانه ای راه افتاده بودند، تحریکات درست کرده 
بودند و اینها، ما رفتیم آن جا که یك مقداری سروسامان بدهیم. در مراجعت 
بود که رادیو اعالن کرد که صدای انقالب اسالمی. من ماشین را نگه داشتم 
آمدم پائین روی زمین افتادم و ســجده کردم. یعنی اینقدر برای ما غیرقابل 
تصور و غیرقابل باور بود. هر لحظه ای از آن لحظات یك مســئله داشــت، به 
طوری که اگر من بخواهم خاطرات ذهنی خودم را در آن مثاًل بیســت روِز 
حول و حوش انقالب بیان کنم یقیناً نمی توانم همه آن چه را که در ذهن و 

زندگی آن روِز ما می  گذشت را بیان کنم. 
در پاســخ به سوال خبرنگار اطالعات هفتگی مصاحبه مطبوعاتی درباره 

دهه فجر 13۶2/10/24
رنج های امام خمینی)ره( در عراق

امــام بدون هماهنگی بــا دولت عراق مصاحبه ای انجــام داد که آنها را 
خشمگین کرد. سیداحمدخمینی که پس از درگذشت آقا مصطفی امور خانه  
امام را به عهده داشت تعریف می  کند:  »پس از مصاحبه امام با »لوموند« طی 
تماس های مکرر از طرف روزنامه ها و مجالت و رادیو تلویزیون های کشورهای 
مختلف، تقاضای مصاحبه شد. آن مصاحبه به قدری قاطع و روشن بود  که 
در آن شرایط که ایران را جزیره آرامش می  دانستند تردیدهای بسیاری را به 
وجود آورد. همه می  خواستند بدانند که امام در گوشه اتاقی 2در3 چگونه دم 
از انفجاری عظیم می  زنند و چگونه انقالب بزرگ اســالمی را نوید می  دهند. 
عراقی ها رسماً پیغام دادند که امام حق مصاحبه ندارند و اگر کسی خواست با 
ایشان مصاحبه کند باید ما را در جریان امر قرار دهد. همزمان با این فشارها 
تقاضای رادیو تلویزیون فرانسه را برای مصاحبه پذیرفتیم. پیش از ورود هیئت 
خبرنگاران فرانســوی به عراق، دستگاه های امنیتی عراق از جریان امر مطلع 

گشتند و با تمام وجود مجهز شدند تا از این مصاحبه جلوگیری نمایند. 
مأموران امنیتی عراق خیابانی را که به منزل امام ختم می  شد و همچنین 
کوچه ای را که منزل امام در آن بود به شدت کنترل می  کردند. توسط یکی از 
فرنگیان به خبرنگاران اطالع دادیم که در موقع ورود از مسیری حرکت کنند 
که تحت کنترل نیست و قرار گذاشته شد که در کوچه ای از دورافتاده ترین 
کوچه های نجف با خبرنگاران مالقات و از آنها خواســته شود که از در دیگر 
منزل امام که تقریباً آزاد بود وارد شوند. آنها دستگاه های فیلمبرداری خود را 
در خیابان گذاشته بودند که به علت سنگینی بار ناچار می  بایست از خیابان 
اصلی آورده می  شد. پس از انتقال دستگاه های فیلمبرداری به منزل و اطالع 
مأمورین از این مسئله، دیری نپایید که دِر خانه به صدا درآمد و چند تن از 

مأموران وارد منزل شدند و می  خواستند مانع انجام مصاحبه شوند. 
پــس از ورود آنها، در منزل را به رویشــان قفل کــردم. آنها تازه متوجه 
شــدند که در منزل ما زندانی شــده اند و هیچ کاری از آنها ســاخته نیست. 
هرچه کردند نگذاشتم بروند. مصاحبه که تمام شد، خبرنگاران رفتند. چندی 
بعد در را باز کردم و آنها نیز با عجله منزل و یا زندانشان را ترک کردند. خبر 
آمد که خبرنگاران را در بغداد دستگیر کرده اند ولی آنها نوارها را به صورتی 

رد کرد بودند. «
قتل عام ۸ بهمن۵۷ به دستور آمریكا

قبل از انقالب، در دوران حرکت عظیم مردمی -حاال ماجراهای هفدهم 
شهریور و کشتار مردم و این مسائل که خب همه به وسیله دولت دست نشانده 
آمریکا انجام گرفت، به جای خود- در هشــتم بهمن، یعنی چند روز قبل از 
ورود امام به داخل کشور، در همین خیابانهای تهران، همین خیابان انقالب، 
مردم اجتماع کرده بودند؛ ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود و به ایران آمد 
برای اینکه شاید بتواند یك جوری از دست انقالب رژیم را نجات بدهد و حفظ 
بکند، او در خاطرات خودش می نویسد - اینها اسناد تاریخی است- و می گوید 
مــن به ژنرال قره باغی گفتم که در مواجهه با مردم لوله تفنگهایتان را پایین 
بیاورید؛ یعنی مردم را بُکشید، تیر هوایی بیخودی در نکنید، مردم را قتل عام 
کنید. اینها هم همین کار را کردند، لوله تفنگها را پایین آوردند، عّده ای جوان 
و نوجوان کشته شدند ولی جمعّیت عقب نرفت. هایزر می گوید؛ قره باغی بعد 
آمد به من گفت که این تدبیر تو فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتند، آن وقت 
هایــزر می  گوید من دیدم این ژنرال های شــاه چقدر کودکانه فکر می  کنند؛ 
یعنی باید ادامه می دادند، باید مرتّب می  ُکشتند. ببینید این رژیِم دست نشانده 
بود. ژنرال آمریکایی دستور قتل عام هم وطنان را به ارتشبد ایرانی می  دهد و 
این به دســتور او و به توصیه او عمل می کند و چون فایده ای ندارد، می رود 
به او می گوید فایده ای ندارد؛ او هم می گوید اینها بّچه اند، اینها کودکانه فکر 
می  کنند. این، ماحصل و خالصه  حکومت پهلوی در ایران است. آمریکایی ها 
این جوری با ما شــروع کردند؛ با انقالب این جوری شروع کردند. بعد هم در 

طول این مّدت هرچه توانستند توطئه کردند. 
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان
1394/8/12

 سید روح اهلل امین آبادی 

ماموریتی که از سفارت آمریکا
 به روزنامه ها دیکته شده بود ! 

مطبوعات و روایت پیروزی)2(

چنان که در شــماره پیشــین بررسی مطبوعات 
روزهای پیروزی بدان اشــاره شد کیهان که این روزها 
به پاتوق گروهك های منحرف از جمله کمونیست ها و 
ملی گراها بدل شده بود دست به رهبر سازی برای ملت 
ایران می زد. گفته شد که براساس اسناد به دست آمده 
از النه جاسوسی مسئوالن وقت کیهان از سوی آمریکا 
برای مطرح ساختن برخی افراد ماموریت داشتند، نگاهی 
به صفحات نخست روزنامه کیهان در روزهای پیروزی 
انقالب این واقعیت را به عیان نشان و اثبات می کند . 
به عنوان نمونه کمتر صفحه ای را می توان یافت که 
نامی از کریم سنجابی از سران جبهه ملی در آن دیده 
نشــود ، یك روز به بهانه مصاحبه مطبوعاتی روز دیگر 
به بهانه دولت آینده و روز دیگر به بهانه اعضای شورای 
انقالب و در هر روز بایستی اسم این شخص در صفحه 
اول به عنوان انقالبی و امید ملت ایران ! ذکر شــود تا 
در صــورت پیروزی احتمالی نهضت ملت ایران آمریکا 

2-نکتــه دومــی که بایســتی بــدان توجه کرد 
توطئه های مارکسیست های به فرموده امام آمریکایی 
از روز نخست پیروزی انقالب علیه نظام اسالمی است . 
در روزهای نخســت پیروزی و درحالی که هنوز ثبات 
در کشور برقرار نشده بود چپ های آمریکایی دست به 
آشــوب در مناطقی از کشور از جمله کردستان زده و 
به سوی تجزیه طلبی حرکت کردند، طبیعی است که 
هیچ نظامی اجازه آن را نمی دهد که بخشی از کشور 
به بهانه های مضحکی چون خودمختاری از میهن جدا 
شود جز نظام هایی که به آن حد از ضعف و اضمحالل 
رسیده اند که دیگر اختیاری از خود ندارند و برای آن ها 

از بیرون تصمیم گرفته می شود . 
از این رو جمهوری اسالمی تا زمانی که گروه ها و 
احزاب و جریان های سیاسی و ...دست به اسلحه نبرده 
بودند آنان را تحمل کرد ولی روزی که آنان دســت به 
اسلحه برده و خواستار تجزیه ایران شدند با آنان برخورد 

مهره های خود را در نظام تازه داشته باشد .
از این نکته که با ورق زدن روزنامه های ایام پیروزی 
بخصوص کیهان بعینه مشــاهده می شــود بگذریم به 
حوادث روزمی رسیم که در بریده جرایدی که انتخاب 

شده است به مرور آنها می پردازیم . 
امید واهی بختیار !

کیهان در شــماره 24 دی ماه سال 1357 به این 
اظهار نظر بختیار می پردازد که گفته بود »با رفتن شاه 
مخالفت با من کم می شــود« دو روز پس از این اظهار 
نظر شاه از کشور خارج شد ولی نه تنها مخالفت مردم 
ایران با رژیم و نیز انقالب اســالمی ملت کند و رو به 
زوال نرفت که گســترده تر شده و به سرنگونی طاغوت 

منتهی گردید . 
در این روز آیت اهلل طالقانی از شــهدای دانشگاه و 
پیشگامان انقالب اسالمی تجلیل کرده و تظاهرات عظیم 
مردم از دانشگاه به خیابان ها کشیده شد . مردم نیز در 
پاسخ به درخواســت امام خمینی که از ملت خواسته 
بودند »از برادران سرباز دفاع کنید« به لوله مسلسل ها 

گل آویختند و این حرکت در تاریخ ماندگار شد . 
از دولت طاغوت تا شورای انقالب

در روز 25 دی نیز کیهان به اشتباه از تعیین اعضای 

دولت موقت را تشکیل داد . 
کیهان در این شماره به مقتضای برنامه و نقشه راهی 
که از سوی آمریکا دریافت کرده بود کریم سنجابی از 
ســران جبهه ملی را به عنوان یکی از اعضای شورای 

انقالب نام برد!
در این روز مجلس ســنا به دولت متزلزل بختیار 

رای اعتماد داد . 
سخنان ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش نیز در 
صفحه یك کیهان این روز بازتاب یافته است. قره باغی 
طی یك مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد »پس از رفتن 
شــاه از ایران ارتش کودتا نخواهد کرد و هرگز چنین 
فکــری در ارتــش وجود ندارد و بی گمــان در هنگام 
مســافرت شــاه نیز اگر احتماال فردی از افراد ارتش 
کمترین تخلف یا اشتباهی بکند سر و کارش با مقررات 

و قوانین ارتش خواهد بود«
شاه رفت 

2۶ دی را شاید بتوان روزی دانست که با فرار شاه 
رژیم 2500 ساله طاغوت کمر شکست و پیروزی انقالب 

اسالمی ملت مسلمان ایران قطعی شد . 
ســاعت 13/8 شاه و فرح فرودگاه مهرآباد را ترک 
کردند . در فرودگاه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر 
رژیم پهلوی و دکتر جواد سعید رئیس مجلس شورای 
ملی و جمعی دیگر از مســئولین رژیم از جمله سران 
ارتش حضور داشتند و شاه هنگام خروج از کشور گریه 
می کرد. روزی که شاه گریه کرد روز خنده و شادمانی 

ملت ایران شد.

نکته دیگری که بایستی در بررسی کیهان روز 2۶ 
دی ماه بدان پرداخت شــیطنت تحریریه این روزنامه 
است. در صفحه نخست کیهان 2۶ دی به نقل از امام 
خمینی آمده اســت »مارکسیســت ها در ابراز عقیده 
آزادند« در روتیتر این خبر نیز به این نکته اشاره شده 
اســت که »در صورت عدم توطئه« طبیعی است که 
کسی این روتیتر را نمی خواند و بدان توجهی نمی کند 
و امروزمی پرسد »پس چه شد؟« چرا پس از پیروزی 

انقالب مارکسیست ها از سر راه برداشته شدند؟!
در این زمینه بایستی به دو نکته اشاره کرد ؛

مطبوعات  روزنامه نــگاران  اعتصــاب  1-وقتــي 
کثیراالنتشار مثل کیهان اوج گرفت، سناتور مصطفي 
مصبــاح زاده )مالك ســابق کیهان( یك نویســنده 
کمونیست به نام رحمان ها تفي )مسئول شاخه مخفي 
حزب توده و نشریه زیرزمیني نوید حزب توده( را هم 
به سردبیري روزنامه برگزید. آثار این انتخاب را در خط 
مشي چپ گراي روزنامه کیهان تا مدتي پس از پیروزي 
انقالب اســالمي مي توان دید. در کنار چهره سازي از 
شخصیت هاي سازشــکار ملي گرا، گزارش هاي خیال 
پردازانه کیهان از عملیات مردم در آزادســازي مراکز 
نظامــي در 21 تا 23 بهمن هم اکنون در دســترس 
همگان اســت. در این گزارش ها وانمود مي شــد که 
گروه هاي منهدم شــده ای مثل ســازمان چریك هاي 
فدایي خلق و ســازمان مجاهدین خلق، در آن 3 روز 
تاریخي نیروهاي خط شــکن در حمله به پادگان ها و 

مراکز انتظامي- امنیتي رژیم سابق بوده اند!

شد و این برخورد نیز طبیعی و قانونی بود.
یک چشم خندان؛ چشم دیگر گریان

در حالی که مردم ایران از فرار شاه شادمان بودند 
روز 27 دی زلزله ای خراسان را می لرزاند و صدها نفر 
کشته و مجروح می شوند . این حادثه شیرینی فرار شاه 

را بر کام ملت ایران تلخ می کند.
این روی داد تلخ در صفحه نخست روزنامه های 27 
دی از جمله کیهان پوشش داده می شود ولی در میان 

سیل اخبار آن روزها کمتر به چشم می آید . 
ولیعهد متوهم !

فرار شاه از ایران این توهم را برای رضا ربع پهلوی 
ایجاد کرده بود که می تواند از این فرصت استفاده کرده 
و خود را بر ملت ایران تحمیل کند! در حالی که ملت 
گام به گام به سرنگونی رژیم طاغوت نزدیك تر می شدند 
کیهان در شماره 28 دی ماه خود می نویسد »ولیعهد: 

اگر مردم بخواهند حاضرم کشور را اداره کنم«!
خبــر دیگری که کیهــان 28 دی بدان پرداخت 
سفر سید جالل الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت 
به پاریس برای مالقــات با امام بود. امام خمینی در 
این روز خواســتار استعفای وزرا شدند و اعالم کردند 
»شاه مخلوع است و محاکمه خواهد شد« ارتش نیز 
در حالی که مسئول سرکوبی خونین تظاهرات اهواز 
و دزفول در روز پیش از آن بود از این حوادث اظهار 

تاسف کرد. 
گفتنی اســت در سرکوبی تظاهرات اهواز و دزفول 

دهها نفر به شهادت رسیده و یا مجروح شده بودند.

دولت موقت اســالمی از سوی امام پرداخت. 
گفتنی است آن چه که امام در این روزها از آن 
سخن گفته بودند تعیین شورای انقالب بوده و 
پس از تشریف فرمایی امام به کشور بازرگان از 
سوی ایشان به نخست وزیری منصوب و وی 


