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ّ لابسم    الرحمن الرحیم هل

  

ها حاصل شد که البته آن هم  های بسیار بزرگ و بعضی پیروزی ایم، مصیبت ها دیده ما در این مدت مصیبت

من . های پدر از دست داده های جوان مرده، مردهای اوالد از دست داده، طفل های زن مصیبت بزرگ بود،

شود  افتد، سنگینی در دوشم پیدا می اند می را از دست دادهها که اوالد خودشان  م به بعضی از اینوقتی چشم

من . توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برآیم من نمی. توانم تاب بیاورم که نمی

 ها نتوانم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد، خدای تبارک و تعالی باید به آ نمی

. ها شریک هستم کنم و در غم آن میمن به مادرهای فرزند از دست داده، تسلیت عرض  .فرماید اجر عنایت

شان را در این مدت  هایی که پدران من به جوان. کنم ها تسلیت عرض می من به پدرهای جوان داده، من به آن

  .کنم ، تسلیت عرض میاند از دست داده

  

گفت و چه  میچه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه  برای ها خوب، ما حساب بکنیم که این مصیبت

ملت . ها ادامه دارد وقتی که صدای ملت در آمده است تا حاال قتل و ظلم و غارت و همه این گوید که از آن می

این سلطنت پهلوی از اول که  ملت ما یک مطلبش این بود که .گفتند که مستحق این عقوبات شدند ما چه می

که مجلس موسسان که  اند دانند و دیده میی که در سن من هستند، یها نآ. گذاری شد برخالف قوانین بود پایه

تاسیس شد، با سرنیزه تاسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس موسسان، مجلس موسسان را با زور 

پس این . سلطنت بدهند سرنیزه تاسیس کردند و با زور، وکالی آن را وادار کردند به اینکه به رضاشاه رای

سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خالف قانون و خالف قواعد عقلی است و 

رای داند که یک نفری سلطان  شان کنیم که یک ملتی تمام میبرای اینکه ما فرض . خالف حقوق بشر است

ت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان از باب اینکه مسلط بر سرنوش ها نبسیار خوب، ای ،باشد

به اینکه اعقاب ) شان ولو تمام(لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند  ؛قابل است ها نبرای آ ها نهستند، رای آ

از این، سرنوشت ملت بعد را معین پیش این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال 

ید که زمان اول قاجاریه یما در زمان سابق، فرض بفرما. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است .کند می

نبودیم، اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض 
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در . آیند میها کنیم که رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سالطینی که بعد

زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد 

سرنوشت  .شاه سلطان باشده حقی رای دادند که زمان ما احمدما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چ

وپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک ملت در صد سال پیش از این، صد. هر ملت دست خودش است

ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط  .سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته

به اختیار مردم بود و کنیم که  ما فرض میکنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد  میما فرض . کند

بر فرض اینکه این امر  -شود که  میر مردم تاسیس کردند و این اسباب این مجلس موسسان را هم به اختیا

رضا که در آن زمان بودند و اما محمد فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی - باطل، صحیح باشد

، چه اند را نکرده آن وقتادارک  ها نشان، بلکه اال بعض قلیلی از آاشد بر این جمعیتی که االن بیشترسلطان ب

سلطنت محمدرضا اوال که  بنابراینحقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؛ 

چون سلطنت پدرش خالف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود مجلس، غیر قانونی است، پس 

کنیم که قانونی بوده، چه حقی سلطنت محمدرضا هم غیر قانونی است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض ب

هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما  ،داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند ها نآ

توانند سرنوشت یک  میسال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند،  در صدهستند؟ مگر آن اشخاصی که 

ن بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی تعیی ها نملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آ

درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که  آن وقتعالوه بر این، این سلطنتی که در . نیست

گوید که ما  میصحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان 

رای دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه  ها نقتی که ایو. خواهیم این سلطان را مین

این هم یک راه است از برای اینکه . با خودشان است ها نخواهیم، سرنوشت ای میرا، رژیم سلطنتی را ن

  .سلطنت او باطل است

  

در تمام طول . داریم ی که مایها ی که ناشی شده از سلطنت محمدرضا و مجلسیها یم سراغ دولتیآ میحاال 

شما . از وکال، مردم دخالت نداشتند در تعیین وکال یآن هم نسبت به بعض ها مشروطیت اال بعضی از زمان

االن اطالع دارید که در این مجلسی که حاال هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا و شما ملت ایران 
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ی که یکنم که آیا این وکال میهستید، شما ملتی هستید که در تهران سکنی دارید، من از شما مردم تهران سوال 

را خودتان تعیین  ها نشما اطالع داشتید که ای ،ر مجلس سنا و چه در مجلس شورادر مجلس هستند، چه د

شناسند این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس  میاکثر این مردم  ،کنید

است و مجلسی که بدون اطالع مردم . یا این هم با زور تعیین شده بدون اطالع مردم ،شورا در مجلس هستند

و  اند ی که در مجلس نشستهیها نای بنابراین. بدون رضایت مردم است، این مجلس، مجلس غیرقانونی است

به عنوان اینکه حقوق هر فرض کنید که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند  اند مال ملت را گرفته

و اما . م حق نداشتند و ضامن هستنده ها ی هم که در مجلس سنا هستند، آنیها نآ. بگیرند و ضامن هستند

شود از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش عالوه بر او غیرقانونی  میدولتی که ناشی 

سلطانی انشا  نمجلسی و همچو نی که تعیین کرده است غیرقانونی است، دولتی که از همچویاست، وکال

گفتند که این  می ،ا که داشتند در زمان محمدرضاخاناین ملت حرفی ر. بشود، این دولت غیرقانونی است

گویند که ما این وکال را غیرقانونی  میدر حاال هم . خواهیم و سرنوشت ما با خود ماست میسلطنت را ما ن

آیا کسی که خودش از . دانیم میدانیم، این دولت را غیرقانونی  میدانیم، این مجلس سنا را غیرقانونی  می

شود که  میغیر قانونی هستند،  ها نناحیه مجلس سنا، از ناحیه شاه منصوب است و همه آناحیه مجلس، از 

دولتی که به اسم االن کنیم که  میما اعالم . یم که شما غیر قانونی هستید باید برویدیگو میما  ،قانونی باشد

ا چند سال پیش از کند، حتی خودش قبول ندارد که قانونی است، خودش ت میدولت قانونی خودش را معرفی 

ی که دستش نیامده بود این وزارت، قبول داشت که غیرقانونی است، حاال چه شده است که آن وقتاین، تا 

این مجلس غیرقانونی است، از خود وکال بپرسید که آیا شما را ملت تعیین کرده  .گوید من قانونی هستم می

دهیم دست یک نفر آدم ببرد او را  میرا  شان دستهر کدام ادعا کردند که ملت تعیین کرده است، ما  ،است

کنیم که این آقا آیا وکیل شما هست، شما او را تعیین  میاز مردم سوال  ه، در حوزه انتخابیاش هدر حوزه انتخابی

، این مان کند که ما این دولت میآیا یک ملتی که فریاد  بنابراین. نفی است ها نحتما بدانید که جواب آ ،کردید

برخالف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که  مان مان، این مجلس شاه

دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند، در  مان سرنوشت

  .تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر
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خبیث برای ما رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد رضای پهلوی، این خائن من باید عرض کنم که محمد

تمام . مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. ی ما را آباد کردها مملکت ما را خراب کرد، قبرستان. داد

اقتصاد ما االن خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول 

تواند بکند و نه یک قشر از اقشار  میی طوالنی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را اه برگردانیم، سال

توانند این به هم ریختگی  میتوانند بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند ن میمردم این کار را 

را دهقان کنیم، تا  ها هقانخواهیم زراعت را، د میشما مالحظه کنید، به اسم اینکه ما . اقتصاد را از بین ببرند

شان  ت ارضی درست کردند، اصالحات ارضیشان کنیم، اصالحا خواهیم حاال دهقان میحاال رعیت بودند و ما 

کلی زراعت ما از بین رفت و ه کلی دهقانی از بین رفت، به جا منتهی شد که ب بعد از این مدت طوالنی به این

یعنی محمدرضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما االن شما در همه چیز محتاجید به خارج؛ 

محتاج به او باشیم در اینکه گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاوریم یا از 

صالح، این کارها ی که این آدم کرده به عنوان ایبنابراین کارها .یل که دست نشانده آمریکاست بیاوریمیاسرا

ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید بیست  قضیه اصالحات ارضی یک لطمه. خودش افساد بوده است

بگذرد و  ها مگر همه ملت دست به هم بدهند و کمک کنند تا سال ،سال دیگر ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم

  .جبران بشود این معنا

به طوری  ،داشته درست کرده است، فرهنگ ما را این عقب نگه داشتهفرهنگ ما را یک فرهنگ عقب نگه 

جا  جا تحصیالت تام و تمام نیست و باید بعد از اینکه یک مدتی در این شان در این ی ما تحصیالتها که جوان

ا م. ، آن هم با این چیزها، باید بروند در خارج تحصیل بکنندها یک نیمه تحصیلی کردند آن هم با این مصیبت

پنجاه سال است، بیشتر از پنجاه سال است دانشگاه داریم و قریب سی و چند سال است که این دانشگاه را 

و نیروی  ها داریم لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد، تمام انسان

داشته، مراکز فحشا درست کرده،  این آدم به واسطه نوکری که .انسانی ما را از بین برده است این آدم

تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیویش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادند برای اینکه باز باشد، 

ی است، فروش فروشی بیشتر از کتاب در تهران مرکز مشروب. دست به دست هم دادند ها نمراکز فحشاست، ای

ما با  ،ما با سینما مخالف نیستیم. سینمای ما مرکز فحشاستبرای چه . الله استءمراکز فساد دیگر الی ماشا

ما با آن  ،ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با فحشا مخالفیم ،ما با رادیو مخالف نیستیم. مرکز فحشا مخالفیم
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چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن 

مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پایش را در  ،ما کی مخالفت کردیم با تجدد، با مراتب تجدد. تیممخالف هس

. شرق گذاشت خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید از آن استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است

دم باشد و شما سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مر

در این جهات  ها نما با ای. و همین طور سایر این جاها اند به تباهی کشیده ها نی ما را ایها دانید که جوان می

  .به مملکت ما اند به همه معنا خیانت کرده ها نای. مخالف هستیم

 ضشآنی که به آمریکا دادند عوادند، و اما نفت ما، تمام نفت ما را به غیر دادند، به آمریکا و غیر از آمریکا د

ما، هم نفت دادیم و هم پایگاه . برای پایگاه درست کردن برای آقای آمریکا هایی اسلحهیک  عوض ،چه گرفتند

که این مرد هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما برد و  ،آمریکا با این حیله. درست کردیم ها نبرای آ

تواند این اسلحه را  میجا که ارتش ما ن آورده این هایی یعنی اسلحه .ردبرای خودش در عوض پایگاه درست ک

که این  ،این هم از ناحیه نفت. باشند ها نی آها باشند، باید کارشناس ها ناستعمال بکند، باید مستشارهای آ

نفت ما را اگر چند سال دیگر خدای نخواسته این عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت 

کلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای ه را هم که تمام کرده، این ملت ب مان ما را تمام کرده بود، زراعت

  .استکنیم از دست این، برای این  ما که فریاد می .اغیار

  

ما پنجاه سال است که در . خواهیم ما میی ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی ها ی جوانها خون

سر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب ه اختناق ب

توانست آزاد کار خودش را  میه امام جماعت توانستند حرف بزنند، ن میتوانست حرف بزند، نه اهل منبر  می

توانستند ادامه بدهند و در زمان ایشان هم همین اختناق  میادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشار ملت کارشان را 

 باقی است، نیمه حشاشه این اختناقهم باز نیمه حشاشه او که  نبه طریق باالتر باقی است و باقی بود و اال

غیر قانونی است واگر  ها نیم که خود آن آدم، دولت آن آدم، مجلس آن آدم، تمام اییگو میما . هم باقی است

  .کنیم میرا محاکمه  ها نمجرمند و باید محاکمه بشوند و ما آ ها نادامه به این بدهند ای

  

ملت کنم، من به پشتیبانی این  میزنم، من دولت تعیین  میکنم، من تو دهن این دولت  میمن دولت تعیین 
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این آقا که خودش هم  .)تکبیر حضاردست و (کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد  میدولت تعیین 

خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط 

یبانی بکنید، انگلیس هم از این آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از او پشت

نه هیچ  ،یک نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد. پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنید

، از ها آورند توی خیابان میید قبولش ندارند، بله چند تا از اشرار را دارند که ییک از طبقات ملت از هر جا بگو

لکن ملت این است، این ملت است  .زنند میهم  ها کنند، از این حرف میخودشان هست این اشرار، فریاد هم 

خوب واضح است این، یک مملکت دو . شود میگوید که در یک مملکت که دو تا دولت ن می). اشاره به حضار(

یم، دولتی است که یگو میدولتی که ما  .نی باید برود، تو غیرقانونی هستیتا دولت ندارد لکن دولت غیرقانو

باید سرجایش بنشیند . متکی به آرای ملت است، متکی به حکم خداست، تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را

  .وادار کند یک دسته ای از اشرار را این ملت را قتل عام کند ،ها ناین آدم و یا اینکه به امر آمریکا و ای

  

گذاریم دوباره اعاده بشود آن حیثیت سابق و آن  میسلطه پیدا کنند، ما ن ها نم ایگذاری میما تا هستیم ن

ای . خواهند او را برگردانند، بیدار باشید می ها نی سابق، ما نخواهیم گذشت که محمدرضا برگردد، ایها ظلم

وابط دارند ی که هست، ریکشند، ستاد درست کرده مردیکه در آن جا میبیدار باشید، نقشه دارند ! مردم

خواهند دوباره ما را برگردانند به آن عهدی که همه چیزمان اختناق در اختناق باشد و  میکنند،  میدرست 

ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت و من از خدای تبارک و . همه هستی ما به کام آمریکا برود

کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه  میتعالی سالمت همه شما را خواستار هستم و من عرض 

ساقط بشوند و ما به واسطه آرای مردم، مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را،  ها نی که ایآن وقتبدهیم تا 

مجلس سنا اصلش یک حرف . مقصود من از مجلس سنا مجلس موسسان بود، نه مجلس سنا(می را یدولت دا

  .یین بکنیمتع.) مزخرفی است، همیشه بوده

  

اما آن . ی از ارتشیاز ارکان ارتش، یک قشرها ییت به ارتش بکنم و یک تشکر از یکو من باید یک نصح

کشیم، ماها خون  میماها داریم زحمت  .خواهیم که شما مستقل باشید میکنم این است که ما  مینصحیتی که 

خواهیم که ارتش  میدادیم، ماها جوان دادیم، ماها حیثیت و آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتند، زجر کشیدند، 
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خواهید  میشما ن! آقای سرلشکر! خواهید مستقل باشید میشما ن ،خواهید میشما ن! آقای ارتشبد. ما مستقل باشد

ید در آغوش ملت، همان که یکنم که بیا میمن به شما نصحیت  !خواهید نوکر باشید میمستقل باشید، شما 

ن گوید ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرما میملت  .ید، ما باید مستقل باشیمیگوید بگو میملت 

ید برای یزنیم، شما هم بیا میید، ما برای خاطر شما این حرف را یشما هم بیا .مستشارهای آمریکا و اجنبی باشد

ما  .خواهیم این مستشارها باشند میخواهیم مستقل باشیم، ما ن میید ما یر خودتان این حرف را بزنید، بگوخاط

ی ها زنیم که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید توی خیابان خون جوان میکه این حرف را 

کنم از این  میو اما تشکر  .تو آقا باشیخواهیم  میما  ،ید من باید مستقل باشمیگو میما را بریزید که چرا 

 ها نای ،شان را را، آبروی کشورشان را، آبروی ملتآبروی خودشان  ها نی که متصل شدند به ملت، اییقشرها

همه مورد تشکر و تمجید ما هستند و  ها نی، اییاین درجه دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوا. حفظ کردند

تکلیف شرعی، ملی، کشوری خودشان را  ها ناصفهان و در همدان و در سایر جاها، ایی که در یها نهمین طور آ

کنیم و به  میتشکر  ها نما از آ ،دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از نهضت اسالمی ملت را کردند

ملت برای  .ستاسالم برای شما بهتر از کفر ا ،ها نیم که متصل بشوید به اییگو میی که متصل نشدند یها نای

یم این مطلب را، شما هم برای خودتان این کار را بکنید، رها یگو میما برای شما . شما بهتر از اجنبی است

ی است که شماها یا یاین چیزها. زنیم مییم شما را به دار یآ میبکنید این را، خیال نکنید که اگر رها کردید ما 

دارها و این افسرها که آمدند و متصل شدند، ما با  واال این همافرها و این درجه اند کسان دیگر درست کرده

خواهیم که  میما  .خواهیم که مملکت، مملکت قوی باشد میکنیم و ما  میرا حفظ  ها نکمال عزت و سعادت آ

 .م محفوظ باشدخواهیم نظا میخواهیم نظام را به هم بزنیم، ما  میما ن .ملکت دارای یک نظام قدرتمند باشدم

نند و دیگران فرمان به آن اش را بک ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستیلکن نظام ناشی از ملت در خدمت 

  .بدهند

  

  سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا

  ۱۳۵۷بهمن  ۱۲

  


