
فجر دهه   مقاله

ایران، از شاه خروج و مردم قیام گسترش         با
به پهلوی، رژیم امید تنها عنوان به بختیار         شاپور

بود مانده باقی و معرفی وزیر نخست .عنوان        

 

علیه حسین امام اربعین با مصادف که ایام « این        
اعتراضات و ها راهپیمایی گسترش و »      السالم

نکات پیامی، طی سره قدس امام بود، »   مردمی   »   
شوند می یادآور مردم هوشیاری برای را ای .تازه         
راهپیمایی نیز تهران در شهرها، سایر با        همزمان

جمعیت اکبر الله فریاد و یابد می ادامه         ها
می طاغوت بقایای آخرین اندام بر لرزه        میلیونی

.اندازد

عزمی با گذشته جان از و خاسته بپا های          انسان
به را خود مملکت سرنوشت تا روند می         پوالدین
حکومت انحالل خواستار همگی و بگیرند       دست

با و هستند اسالمی حکومت تشکیل و        پهلوی
خط اسالمی جمهوری ، آزادی استقالل، » شعار      » 

نمایند می ترسیم را آینده .مشی      

در مردم انقالبی شعارهای از ای گزیده فجر   -      دهه
ها  راهپیمایی

 



پهلوی سلطنت این بر "مرگ      "

ندارد اثر دیگر مسلسل تانک، "                    توپ،       "
ندارد دگر راه خودکشی بجز "شاه      "   

 

است حرام دیگه حاال نفت صف در "      ایستادن         "
است تمام شاه کار که بپوش گرم "لباس         "

 

است سیاسی حقه یه شاه رفتن !"            "مردم       !  "
است اساسی ما نهضت نخورید "  گول      

است بردگی معادل مصرفی "زندگی      "

 



فسادیست هر مظهر شاهنشاهی "نظام      "

گردد باید اعدام برگردد باید "شاه    "    "    "

 

در سره قدس امام مردمی، قیام گسترش دنبال         به
ایران به بازگشت بر مبنی را خود عزم         پیامی

به و امریکا حمایت با که بختیار دارد می .       اعالم   
و انقالب مهار قصد ملی ی چهره یک         عنوان

در را خود دارد، را قیام های شعله کردن          خاموش
قانونی با که کوشد می و یابد می ناتوان امر           این

سرکوب را مردم قیام خود، دولت دادن        جلوه
سره قدس امام بازگشت با را خود مخالفت .        نماید
را کشور های فرودگاه شدن بسته دستور و         اعالم،

مردم دستور این انتشار پی در دهد .      می  
و تحصن با و ریخته ها خیابان به      خشمگین،     

قرار مخاطب را بختیار دولت کوبنده       شعارهای
دهند .می  

 

استقبال درمیان وطن از دوری سال پانزده از         پس
، گذاشت سرزمین این خاک به قدم مردم          پرشور



و استبداد بر خروشیدن خاطر به که سالی         پانزده
حقیقت کردن جاری زبان بر خاطر به و         طاغوت

شد تبعید فرانسه و ترکیه ، عراق      .به     

ره خمینی امام توقف روز هفده و یکصد از )پس )         
و سه ساعت ره خمینی امام لوشاتو، نوفل )   در )     
حرکت تهران سوی به تهران وقت به دقیقه         سی

 .کردند

 

آمد امام که روزی های       . . .حاشیه

ارسال با فرانسه از خروج هنگام به امام         حضرت
تشکر اظهار ضمن فرانسه، مردم به خطاب        پیامی

کردند خداحافظی آنها .از    

دو روی هواپیما، کف در نماز اقامه از پس          ایشان
همه که بود حالی در این ، خوابیدند آرامش با           پتو

نگران ایشان، نزدیکان و دوستداران      عالقمندان،
یا و هواپیما انهدام خطر بودند پرواز این .     انجام    

لحظه تا را همه که بود چیزی آسمان در آن           ربودن
بود ساخته نگران تهران، فرودگاه در آن .فرود        

کردند می همراهی را امام نفر دویست هواپیما         در
و هواداران و همراهان آنان از تن پنجاه        که   

و خمینی امام خبرنگاران۱۵۰    نزدیکان از دیگر     نفر
 .بودند



ثانیه سی و دقیقه هفت و سی و نه ساعت           راس
استقبال منتخب گروه حلقه میان در       امام

آمدند فرود هواپیما های پله از        .کنندگان

امام ای   . . .خمینی   

الله فریاد فرودگاه، سالن به امام حضرت ورود         «با
استقبال آورد در لرزه به را فرودگاه سالن . اکبر        «

، امام ای خمینی سرود خواندن با »کنندگان   »     
جاری گونه هایشان بر را مشتاقان      اشک های

.کردند

 

فجر دهه مقاله میهن یک عواطف به امام )پاسخ   )      

گفتند تهران فرودگاه در بیاناتی طی امام :حضرت        
می کنم تشکر ملت مختلف طبقات عواطف از .من        

است بارگرانی من دوش به ایران ملت        عواطف
کنم جبران نمی توانم .که    

کشور از شاه طرد اینکه به اشاره ضمن         ایشان
و کلمه وحدت به را همگان بود، پیروزی اول          قدم
ترغیب فساد ریشه های کامل قطع تا مبارزه        ادامه

زهرا بهشت عازم آنجا از سپس ایشان .      کردند
.شدند



امام ورود از پیش شب زمستان، سرمای وجود         با
ایشان حرکت مسیر در ، مشتاق مردم از بسیاری ،         

بودند   .خوابیده

دقیقه بیست مدت به خمینی امام ورود        هنگام
طور به ایران تلویزیون توسط استقبال     مراسم    

روی بر شاه عکس ناگهان اما ، شد پخش          زنده
شد قطع برنامه و ظاهر تلویزیون        .صفحه

طور به امام حضرت ورود مراسم که حالی         در
با نظامیان می شد، پخش تلویزیون از       مستقیم

ممانعت آن پخش ادامه از سازمان این به         یورش
.کردند

مستقیم پخش جریان قطع با مردم از        عده ای
هجوم علت به تلویزیون از امام حضرت        ورود

خود تلویزیون های عصبانیت از نظامی،      مأمورین
کردند پرت خیابان به .را     

 

مقاله اسالمی انقالب فجر دهه ایام الله :(وقایع      
فجر )دهه  

 

فجر۱۲ وقایع دهه ایام الله از     بهمن



این۱۲ در ایران به خمینی روح الله ورود روز - بهمن       
شد؛ برگزار تهران در تاریخ استقبال بزرگترین        روز

از کننده استقبال جمعیت طول که       بطوری
به خمینی در۳۳   آیت الله بود رسیده . کیلومتر    

۹ ساعت بهمن:۵۰ دوازدهم روز بامداد      دقیقه
شدید تدابیر میان در خمینی حامل       هواپیمای

نشست برزمین مهرآباد فرودگاه در .امنیتی      
سخنرانی ایراد و فرودگاه به ورود از پس         خمینی

عازم بود شده تنظیم قبل از که برنامه ای         طبق
شد زهرا بهشت …گورستان    

در تهران مردم گسترده استقبال میان در        خمینی
قطعه وارد ظهر از بعد یک مدفن۱۷       ساعت   که

ایراد را خود سخنرانی و شد بود انقالب         شهدای
.نمود

 

فجر۱۴ وقایع دهه ایام الله از      بهمن

شنبه محل۱۴  روز در فجر دهه ایام الله از        بهمن
شماره با۲  مدرسه مطبوعاتی مصاحبه یک      علوی

خارجی و ایرانی خبرنگار سیصد به قریب        حضور
نظریات از خالصه ای ابتدا آن در که شد         برگزار

سواالت سپس شد؛ خوانده خمینی      آیت الله
پاسخ از خالصه ای که گردید آغاز       خبرنگاران

بود شرح این به :خمینی     



 

اگر کنم، دعوت جهاد به را مردم که نکنند «         کاری
دولت کنیم تهیه اسلحه می توانیم شد جهاد . موقع       

شورای اعضای کرد خواهیم معرفی بزودی .  را     
هرچه می خواهم ارتش از شده اند تعیین .    انقالب   

ما فرزندان ارتشیان شود متصل ما به .   زودتر     
ملت دامان به باید داریم محبت آنها به ما          هستند،

آراء به شده تدوین که اساسی قانون .       بیایند
بطور خارجی اتباع تمام می شود گذاشته       عمومی

کرد خواهند زندگی ایران در .     »آزاد      

 

روز فجر۱۶  وقایع دهه ایام الله از      بهمن

روز۱۶ روز در خمینی موقت دولت تعیین و -  بهمن       
عنوان۱۶ به را بازرگان مهدی فرمانی طی         بهمن

عصر کرد معرفی و تعیین موقت وزیر . نخست       
یک علوی مدرسه سخنرانی سالن در روز        همان

در شد، داده ترتیب بین المللی مطبوعاتی       مصاحبه
موقت دولت وظایف و برنامه بازرگان جلسه        این
درباره پرسی همه برگزاری افزود و کرد تشریح         را
و موسسان مجلس انتخابات برگزاری رژیم،       تغییر

دولت این وظایف از مجلس انتخابات       انجام
.است

 



روز  وقایع فجر۱۹  دهه ایام الله از      بهمن

پیمایی راه بزرگ ترین ماه بهمن نوزدهم        روز
راه پایانی قطعنامه در گرفت صورت .    انقالب   
توسط بازرگان مهدی وزیری نخست      پیمایی

شد تایید .تظاهرکنندگان   

 

فجر۲۰ وقایع دهه ایام الله از      بهمن

روز بود،۲۰  در جمعه روز با مصادف که ماه         بهمن
تا بودند کرده اجتماع تهران دانشگاه در        مردم

نمایند استماع را موقت دولت رییس .سخنرانی       
شدیدی درگیری تهران غرب در هنگام همین        در

گارد افراد از زیادی عده گرفت؛       صورت
هوایی نیروی همافران پادگان به      شاهنشاهی

عده آنان درگیری آغاز محض به و بردند         حمله
به مختلف جناح های به وابسته جوانان از        زیادی

این شدند درگیری صحنه وارد همافران . نفع      
جای بر مجروح و کشته نفر ده ها خونین         درگیری

حلقه توانستند همافران نهایت در ولی       گذاشت
بشکنند را گارد نیروهای .محاصره     

 

فجر۲۱ وقایع دهه ایام الله از      بهمن



همه مسلحانه نبرد روز ماه بهمن یکم و بیست          روز
درگیری بود دولتی نیروهای و مردم . جانبه      

خود اوج به روز این در گارد لشگر و مردم           خونین
کشته باعث مسلح مردم با تانک ها جنگ و         رسید؛

خمینی آیت الله شد نفر صدها شدن زخمی .  و      
کشتار از جلوگیری عدم صورت در کرد        تهدید

چندین اینروز در داد خواهد جهاد حکم گارد .  لشگر      
تسخیر مردمی مسلح گروههای توسط      کالنتری

به اسلحه زیادی مقادیر آن نتیجه در که         شدند
نظامی فرمانداری روز همین در افتاد مردم .     دست   

شماره اعالمیه بموجب۴۰   تهران داد؛ انتشار     را
ساعت از مردم آمد و رفت اعالمیه ۱۶        این ۵  تا:۳۰

مزبور اعالمیه پی در شد اعالم ممنوع .    بامداد    
تا مرور و عبور منع و صادر دیگری         اعالمیه

مقررات۱۲ ساعت عمًال مردم شد تمدید .   بامداد    
در صبح تا و ساختند باطل را نظامی         حکومت

متعدد بندان های راه و حریق ایجاد با        خیابان ها
می شدند نظامی قوای حرکت .مانع     

 

فجر۲۲ وقایع دهه ایام الله از      بهمن

ترتیب۲۲ به روز این ،در فجر دهه ایام الله از           بهمن
و سنا مجلسین آباد، سلطنت ساواک، اوین،        زندان

ساختمان و ژاندارمری شهربانی، ملی،      شورای
در آمد در مردم تصرف به مشترک کمیته . زندان        



نظامی فرماندار رحیمی سپهبد شهربانی      تسخیر
پادگان افتاد مسلح انقالبیون دست به . تهران      

زندان نظام، دبیرستان افسری، دانشکده و       باغشاه
عباس پادگان و آباد عشرت پادگان       جمشیدیه،
آخرین و شدند تسلیم دیگری از پس یکی         آباد

بود تلویزیون و رادیو درآمد تصرف به که .مرکزی         

 

فجر دهه مقاله ارتش عالی شورای )تصمیم   )    

روز۱۰ ساعت فرماندهان۲۲   بامداد شورای    بهمن
گردید تشکیل مشترک ستاد در مسلح .نیروهای       

عباس از بودند عبارت جلسه در حاضر : نظامیان       
فردوست، حسین شفقت، جعفر باغی،      قره

نجیمی، عبدالعلی مقدم، ناصر حاتم،      هوشنگ
امیرحسین بدره ای، عبدالعلی محققی،     احمدعلی
معصومی، عبدالمجید اللهی، حبیب کمال      ربیعی،

حسین زاده، محسن اسدالله صانعی،      جعفر
علی آذر، بخشی خلیل کاظمی، محمد       جهانبانی،

امیر افشار، امینی پرویز نوری، خواجه       محمد
پژمان، جالل فرزام، محمد خلعتبری،      فرهنگ

موسی فیروزمند، ناصر خسروداد،     منوچهر
رضا و آبکناری رحیمی محمد الریجانی،       رحیمی
بر ارتش عالی شورای ریاست طباطبایی .    وکیلی  

بود باغی قره عباس .عهده     

 



وضعیت از نیروها فرماندهان گزارش از       پس
مردم با ارتش همبستگی پیرامون بحث       موجود
و نمودند اعالم را خود موافقت اکثرا شد؛         آغاز

تهیه ارتش طرفی بی بر مبنی اعالمیه ای        سرانجام
عالی، شورای تصمیم از پس رسید بامضا .     و   

عالی شورای تصمیم خبر ظهر از بعد یک         ساعت
شد گذاشته تلویزیون و رادیو اختیار در .ارتش        

را اعالمیه و قطع را خود عادی برنامه ایران          رادیو
محوطه انقالب نیروهای بعد لحظه ای کرد .     قرائت  
رژیم سقوط خبر و نمودند تصرف را سیما و          صدا

شد اعالم سیما و صدا از پهلوی .سلطنتی        

 

دهه فجر  مراسم

یادبودهای و مراسم فجر دهه طول در        هرساله
گیرد می انجام کشورمان در .زیادی        

جشنواره بزرگترین که فجر جشنواره      همچنین
معموال است ایران موسیقی و تئاتر فیلم،        دولتی

شود می برگزار فجر دهه طول .در       

نوارهای با را درس کالس های کودکان مدارس        در
رهبر و و خمینی امام عکس و پرچم    رنگی،       

می کنند تزئین خامنه ای سیدعلی .عزیزمان     
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