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همان گونه كه در كتب تاریخی كمابیش به آن اشاره شده است، 
از روزی كه پای استعمارگران به ایران باز شد، خاندان های متعددی به 
خدمت آنان درآمدند و طوق بندگی آنان را به گردن آویختند. از جمله، 
خاندان فروغی، زاهــدی و... . یکی از خانواده هایی كه در راه خدمت 
به اســتعمار پیر انگلستان، از هیچ خدمتی فروگذار نمی كرد، خاندان 
رشیدیان بود. پدر این خاندان حبیب اهلل رشیدیان از مأموران سفارت 
انگلیس بود و هر سه پسر خود )سیف اهلل در سال 1294، قدرت اهلل در 
سال 1295 و اسداهلل در سال 1296( را نیز مأمور انگلیسی ها كرده بود.

او در ســال های پیش از كودتای اسفند 1299 مستخدم سفارت 
انگلیس و به روایتی درشکه چی این سفارت بود كه این شغل در آن 
روزگار، موقعیت شــامخی به شمار می آمد. این موقعیت شامخ سبب 
شد كه سیدضیاءالدین طباطبایی، این چهره جوان مطبوعاتی جاه طلب 
و سوداگر، از جانب حبیب اهلل رشیدیان به نرمان، وزیر مختار بریتانیا 

در ایران معرفی شود.
انگلیســی ها پس از به قدرت رســاندن رضاخان، سیدضیاء را به 
مأموریتی تبعیدگونه به سرزمین فلسطین اعزام كردند و سهم حبیب اهلل 
رشیدیان نیز در دوران كهولت سلولی انفرادی در زندان جدیدالتأسیس 
قصر شد. دلیل واقعی دستگیری حبیب اهلل رشیدیان و زندانی شدن او، 
چندان روشــن و مشخص نیست. برخی از محققان، دلیل دستگیری 
او را، در ســینه داشتن اسرار زیاد از چگونگی سقوط سلطنت قاجار 
و تأســیس سلسله پهلوی دانسته اند. یکی از زندانیان سیاسی دوران 
رضاخان، كه در بند دو زندان قصر در سلول مجاور حبیب اهلل رشیدیان 
بود، در خاطرات خود، موقعیت او را در زندان، چنین توصیف می كند:
»عجیب ترین چهره ای كه در این بند وجود داشت، پیرمردی بود به 
نام حبیب اهلل رشیدیان. وی در آخرین اتاق سمت چپ زندانی بود ... و 
هیچ وقت از اتاق خود بیرون نمی آمد. حتی نظافتچی را به اتاق خود راه 
نمی داد و خود اتاق خود را تمیز می كرد. بلندقامت بود، عبایی بر دوش 
و كالهی پوستی، از نوعی كه سیدضیاء بعدها مرسوم كرد، بر سر داشت. 
اتاق من دیوار به دیوار اتاق او بود. با وجود این در مدت سه سال كه ما 
مجاور هم می زیستیم، حتی یک بار هم میان ما سالم رّدوبدل نشد. 
برای اینکه كسی نتواند از حیاط به داخل اتاق او نگاه كند، پنجره خود 
را از داخل و خارج با پارچه پوشانده بود. چند سال رشیدیان بدین سان 
در این محبس مجرد نیمه تاریک اختیاری زندگی كرده بود؟ هیچ كس 
نمی دانست، چون می گفتند از آغاز سلطنت رضاشاه زندانی بوده است. 
پلیس به او خیلی احترام می گذاشــت. هفته ای یک بار مدیر داخلی 
زندان یا یکی از افسران آن، به اتاق او می آمدند و مدتی می نشستند و 
گفت وگو می كردند. هر هفته پسرهایش اسداهلل، سیف اهلل و قدرت اهلل 
و دختر، داماد و كس وكارش به مالقات او می آمدند. پس از شــهریور 

1320 و سقوط رضاشاه او را با احترام از زندان آزاد كردند و هنگامی 
كه ســیدضیاءالدین با برنامه ای خاص به ایران بازگشت و حزب اراده 
ملی را تشــکیل داد، حبیب اهلل رشیدیان مشاور مخصوص او گردید و 
پســرانش از قَِبِل سیدضیاء ثروت های كالن اندوختند و به مهره های 

مهم اقتصادی و سیاسی كشور مبدل گردیدند.«
شبکه رشیدیان ها كه از اوایل جنگ جهانی دوم از مهم ترین عوامل 
بومی بریتانیا در ایران به شمار می آمدند، در جریان كودتای انگلیسی 

ـ آمریکایی 28 مرداد 1332 نقشی اساسی داشتند.
ارتشــبد حســین فردوســت در نقل خاطرات خود، در این باره 

می گوید: »در دوران مصدق، اشــرف سه بار به تهران آمد. مرتبه دوم 
و سوم برایم تعریف كرد كه در تهران تشکیالتی را سازمان داده تا در 
روز مبادا به نفع شاه فعالیت كنند و نام اسداهلل رشیدیان را برد. طبق 
اطالعی كه داشتم، می دانستم كه خانواده رشیدیان، مأمورین سفارت 

انگلیس بوده و هستند.«
وی در جای دیگری، با اشــاره به نقش مهم برادران رشــیدیان 
در كودتــای 28 مرداد، می گوید: »آنان ثروت زیادی داشــتند و در 
تهران صاحب خانه های متعددی بودند. این سه برادر به وضوح برای 
انگلیســی ها كار می كردند، ولی از میان آنها كوچک ترین برادر یعنی 
اسداهلل، بیشتر به كاخ می رفت و با اشرف معاشرت داشت. اصناف تهران 

در اختیار اسداهلل بود. او بعدها بانکی تأسیس كرد.«
ریچارد كاتم كه در جریان كودتا برای CIA كار می كرد، درباره 
نقش برادران رشیدیان در كودتا، چنین می گوید: »برادران رشیدیان، 
فرصت ها را غنیمت جستند و مردمی را كه در اختیار ما )آمریکایی ها( 
بودند به خیابان ها فرســتادند تا چنان عمل كنند كه گویی توده ای 
هستند. آنها نقشی بیش از تحریک و فتنه انگیزی داشتند. آنها نیروی 
ضربتی بودند و چنان عمل می كردند كه گویی توده ای هایی هستند 

كه پیکره ها و مساجد را سنگباران می كنند.« 

در 28 ژوئن 1919، پیمان صلح »ورسای« میان آلمان و متفقین منعقد شد. 
این قرارداد بین المللی به جنگ جهانی اول پایان داد و سبب پیدایش رویکردی 
جدید در روابط بین الملل شد. سه شخصیت اصلی این پیمان را می توان؛ دیوید 
لوید جورج نخســت وزیر بریتانیا، ژرژ كلمانســوی فرانســوی و وودرو ویلسون 

رئیس جمهور آمریکا دانست. 
جنگ جهانی به كشورهای اروپایی خسارات مهلکی وارد كرده بود. مناطق 
بزرگی در شمال غربی این قاره، دستخوش ویرانی شده و بخش كثیری از جمعیت 
مردان اروپایی به كام مرگ فرو رفتند. فرانســه كه در كانون این جنگ هولناک 
قرار داشــت، متحمل 1/4 میلیون نفر كشته و چهار میلیون زخمی شده بود. در 

تمامی اروپا 8/5 میلیون نفر جان باختند.
كشورهای حاضر در این مجمعـ  كه در كاخ ورسای واقع در نزدیکی پاریس 
برگزار شــدـ  به اتفاق یکدیگر، آلمان را مسئول آغاز جنگ دانسته و غرامت های 
فراوانی را بر این كشور تحمیل كردند تا قدرت شروع جنگ در آینده را از این كشور 
بگیرند. كلمانسوـ  نخست وزیر فرانسهـ  شدیداً طرفدار این موضع گیری بود، اما افکار 
عمومی فرانسه مانع از تحقق این عقیده شدند و به تدریج به اقداماتی توسل جستند 
تا عالوه بر سلب قدرت آلمان، به این كشور كمک كنند روی پای خود بایستد. 

»لوید جورج« بریتانیایی نیز كه از اشــتیاق مردم كشــورش برای انتقام از 
آلمانی ها باخبر بود، از تحمیل غرامت های جنگی بر این كشور، استقبال كرد، اما 
در باطن به این نتیجه رسید كه باید برای مقابله با خطر ماركسیسم )كه به تازگی 
در اثر انقالب اكتبر روســیه به عرصه سیاسی شده بود( راهکاری بیابد. از نظر او 
تقویت آلمان می توانســت به مثابه مانعی بر ســر راه گسترش اندیشه های دولت 
شوروی، مؤثر واقع شود؛ در غیر این صورت، قدرت یابی گروه های چپ گرا در آلمان، 

امنیت ملی بریتانیا را به خطر می انداخت.
ویلســون، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به جــای مجازات آلمان، بر 
همیاری و كمک به این كشــور تأكید می كرد. افکار عمومی آمریکا به طرفداری 
از سیاست انزوای این كشــور و دور ماندن ایاالت متحده از منازعات قدرت های 
اروپایی پرداختند؛ اما ویلســون به دنبال ایجاد سازمانی بین المللی بود كه ضامن 
صلح و امنیت جهانی باشــد. چهارده اصل پیشنهادی ویلسون مبّین عقیده وی 

برای بازسازی جهان پس از جنگ بود:
1ـ آزادی در روابط دیپلماتیک میان كشورها؛

2ـ امکان كشتیرانی آزاد چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح؛
3ـ برقراری آزادی تجاری و رفع محدودیت های گمركی؛

4ـ تالش برای كاهش تسلیحات نظامی میان كشورهای بزرگ؛
5ـ حّل مسائل و دعاوی استعماری به طرق عادالنه؛

6ـ حکم به خروج سربازان آلمانی از سرزمین های تابعه روسیه؛
7ـ خروج سربازان آلمانی از بلژیک و به رسمیت شناختن استقالل و تمامیت 

ارضی این كشور؛
8ـ خروج نیروهای آلمانی از فرانسه، به ویژه منطقه آلزاس ـ لورن؛

9ـ تشــکیل مرزهای ملی ایتالیا در راستای احترام به حقوق ملی مردم این 
كشور؛

10ـ استقالل دولت های تابع امپراتوری اتریش ـ مجارستان؛
11ـ حّل منازعات بین المللی در منطقه بالکان؛

12ـ جدایی تركیه از سرزمین های عربی امپراتوری عثمانی و استقالل اعراب 
ساكن در منطقه از سیطره سلطان عثمانی؛

13ـ استقالل لهستان پس از بیش از یک قرن؛
14ـ تشکیل اتحادیه ای از دول جهان در راستای تضمین استقالل سیاسی 

و تمامیت ارضی كشورها )جامعه ملل(.

در هفتم مه 1919، مفاد پیمان به طرف آلمانی ارائه شد. آلمان حدود 13 
درصد خاک و 10 درصد جمعیت خود را از دســت داد، منطقه آلزاسـ  لورن به 
فرانســه واگذار شد و تمام مستعمرات این كشور از آن گرفته شد. نیروی زمینی 
ارتش آلمان به صد هزار نفر كاهش یافت و این كشور از داشتن نیروی دریایی و 
هوایی محروم شــد؛ مسئولیت جنگ را بر گردن گرفت و غرامت جنگی بیش از 

شش میلیارد پوند بر این كشور تحمیل شد.
انتشــار خبر انعقاد پیمان ورسای، موجب بروز خشم و نارضایتی شدید در 
میان مردم آلمان شــد؛ به ویژه بر عهده گرفتن مســئولیت بروز جنگـ  آن هم 
برای كشــوری كه دو میلیون نفر از مردم خویش را از دســت داده بود ـ امری 
ظالمانه تلقی می شد. از سوی دیگر، متفقین نیز در استقرار احکام پیمان ورسای 
به مشکالت فراوانی برخوردند؛ برای نمونه، كنگره ایاالت متحده آمریکا از تصویب 
الیحه عضویت این كشور در جامعه ملل، امتناع ورزید و همین امر سبب شد تا 
این سازمان بین المللی در ابتدای حیات خود، با مشکالت بنیادینی همچون عدم 

مشروعیت روبه رو شود.
پیمــان ورســای و نتایجی كه در ابعاد مختلف سیاســی، اجتماعی و 
اقتصــادی به بار آورد، زمینه را برای وقــوع جنگ جهانی دوم فراهم كرد. 
صلح ورسای در پی آن بود كه از جنگ و ستیز جلوگیری كند؛ اما در پایان 

كار، به این مشکل دامن زد.
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پیمان ورسای؛ آغاز عصری نو در سیاست جهانیشبکه رشیدیان

حکایتزمانه

به دنبال نخست وزیري اسداهلل علم در تیر 1341 و 
سپس تالش هاي دولت و حکومت براي اجراي طرح هاي 
موسوم به انقالب سفید شاه و ملت، علما و روحانیون با 
رهبري  آیت اهلل خمیني)ره( مبارزه پیگیر و دامنه داري را 
با رژیم پهلوي آغاز كردند. به دنبال برگزاري همه پرسی و 
نیز جدیت حکومت براي اجرایي كردن اصالحات موردنظر 
)از بهمن 1341( بحران میان علما و روحانیون با دولت 
اســداهلل علم وارد مرحله جدي تري شــد و بر اثر حمله 
نیروهاي نظامي و امنیتي به مدرسه فیضیه در 2 فروردین 
1342 رویارویي دو طرف متخاصم شدت و حّدت بیشتري 
گرفت و با وجود سخت گیري هاي نخست وزیر و شخص 
شــاه، مخالفان بیش از پیش بر ضد طرح هاي اصالحي 
)موسوم به انقالب سفید( متشکل شدند و با آغاز ماه محرم 

)خرداد 1342( بر دامنه بحران افزوده شد.
بدیــن ترتیب، برخالف اعتقاد نخســت وزیر روند 
مخالفت و مبارزه روحانیون و طرفداران آنها در ماه محرم 
شــکل جدي تر و گســترده تري به خود گرفت و وعاظ، 
اهــل منبر و... در تبعیت از رهبران روحاني در مراســم 
سوگواري امام حسین )ع( عملکرد دولت علم را سخت 
به باد انتقاد و اعتراض گرفتند. در این میان شــهرهاي 
قم و تهران كانون اصلي كشمکش و تعارض روحانیون و 
طرفداران شان با دولت و رژیم پهلوي بود. بیشترین تدابیر 
امنیتي و نظامي هم در این دو شــهر اجرا شــده بود. با 
این اوضاع به نظر مي رســید كه جّو سیاسي- اجتماعي 
كشور آبســتن حوادث ناگواري است؛ چرا كه همزمان 
بــا افزایش مخالفت روحانیون، دولــت نیز براي مقابله 
خصمانه با آنان خود را به سرعت آماده مي كرد. تا جایي 
كه افزون بر تمهیدات و آمادگي هاي نظامي، سران رژیم 
به حمالت لفظي به روحانیون روی آورده بودند. به ویژه 
شخص شاه و اسداهلل علم، نخست وزیر كه طي مصاحبه ها 
و سخنراني هاي شان روحانیون را به منزله برهم زنندگان 
نظم مورد حمله و انتقاد قرار مي دادند. چنانکه شاه در 6 
خرداد ماه 1342 طي سخنراني اش در كرمان با عباراتي 
تند و زننده روحانیون را مورد عتاب قرار داد و مقایســه 
آنان بــا دزدان و غارتگران آنها را به حیوانات نجس و... 
تشبیه كرد. حضرت آیت اهلل امام خمیني)ره( كه رهبر و 
پیشــرو روحانیون مخالف رژیم بود، وقتی احساس كرد 
كه با روند پیش آمده هیچ گونه راه مصالحه اي بین آنان و 
دولت وجود ندارد و برخورد دو طرف را حتمي مي دانست، 
در 13 خرداد 1342 در پاســخ به ســخنراني زننده و 
توهین آمیز شاه، او را سرزنش كرد و خطاب به وي گفت:

»آقا من به شما نصیحت مي كنم. اي آقاي شاه، اي 

جناب شاه، من به تو نصیحت مي كنم. دست بردار از این 
كارها، آقا اغفال دارند مي كنند تو را... ما مرتجع هستیم؟ 
احکام اســالم ارتجاع است؟ آن هم ارتجاع سیاه است؟ تو 
انقالب سیاه، انقالب ســفید درست كردي؟ شما انقالب 
ســفید به پا كردید؟ كدام انقالب را كردي آقا؟ چرا مردم 
را اغفال مي كنید؟ چرا نشــر اكاذیب مي كنید، چرا اغفال 
مي كني ملت را؟ واهلل اسرائیل به درد تو نمي خورد. قرآن 

به درد تو مي خورد.
بدیــن ترتیب، در حالی كــه راه هرگونه مذاكره و 
گفت وگوي مسالمت آمیز بسته شــده بود، اسداهلل علم 
دستور حمله به مراسم مذهبي و سوگواري در شهرهاي 
قم و تهران را داد و طي روزهاي 13 و 14 خرداد 1342 

تعداد زیادي از وعاظ و روحانیون دستگیر شدند.
به دنبال دســتگیري این افراد دامنه اعتراضات و 
تظاهرات گســترش یافت. در تهران دانشجویان دانشگاه 
تهران به صف معارضان پیوستند و در مخالفت با دولت علم 
و رژیم پهلوي با روحانیون هم صدا شدند. روز چهاردهم 
خرداد، كه مصادف با 11 محرم 1383ق بود، در شــهر 
تهران تظاهرات بزرگی برپا شد و شعارهایي به طرفداري 
از آیت اهلل خمیني و موضع وي در قبال دولت علم ســر 
داده شد. اسداهلل علم  احساس كرد كه براي جلوگیري از 
گسترش تظاهرات تنها یک راه حل وجود دارد و آن هم، 
دســتگیري رهبر مخالفان است. بدین ترتیب به دستور 
نخســت وزیر در شب 15 خرداد 1342 كماندوها و دیگر 
نیروهاي انتظامي، مناطق مختلف شهر قم را محاصره كرده 
و در صبحگاه همان روز حضرت آیت اهلل خمیني را دستگیر 

كرده و به تهران بردند و در پادگان قصر زنداني كردند.
خبر دســتگیري امام خمیني در مدتي اندک در 
سراسر شهر قم پخش شد و به دنبال آن گروه هاي عظیمي 
از مردم به خیابان ها ریخته و به دستگیري ایشان اعتراض 

كردند. بدیــن ترتیب، قیام معروف  15 خرداد 1342 در 
شهر قم شکل گرفت. در تهران نیز بالفاصله پس از پخش 
خبر دستگیري حضرت آیت اهلل امام خمیني)ره( اقشار 
مختلف مردم به خیابان ها هجوم آورده و شــعارهایي له 
ایشان و علیه دولت سر دادند و به برخي از مراكز دولتي 
هجوم آوردند. بدین ترتیب، تهران نیز در قیام ضد رژیم 
با شهر قم همگام شــد. در چنین شرایطي بود كه علم 
تنهــا راه رویارویی با بحران پیش آمده را در ســركوب 
قهرآمیز آن جســت وجو كرد. شورش به حدي گسترده 
شــده بود كه احساس مي شــد اگر در اسرع وقت با آن 
مقابله نشود، مي تواند خطر سقوط رژیم را هم به دنبال 
داشته باشد. علي نقي عالیخاني درباره چگونگي برخورد 
اسداهلل علم، نخســت وزیر با تظاهركنندگان 15 خرداد 
1342 مي نویســد: »علم در روزهاي حســاس قیام 15 
خرداد فعالیت خســتگي ناپذیري داشــت و با مقام هاي 
انتظامي پیوســته در تماس بود و خود از كالنتري هاي 
مناطق حساس شهر سركشي مي كرد و به همه مسئوالن 
هشدار مي داد كه خود را براي رویارویي با آشوبي بزرگ 
آماده كنند. به این ســان هنگامي كه در بامداد روز 15 
خرداد 1342 )5 ژوئن 1963( تظاهرات در اطراف بازار 
تهران آغاز شــد، علم آمادگي كامل داشــت و به رئیس 
شهرباني وقت، سپهبد نصیري تلفني دستور تیراندازي 
داد و در برابر تردید نصیري یادآور شــد كه این دستور 
را به عنوان نخست وزیر مي دهد و نامه مؤید این دستور 
را نیز بي درنگ براي او خواهد فرســتاد. خود نیز پس از 
ساعتي به دفتر نصیري رفت و از نزدیک شاهد وضع روز 
بود. این خونسردي و قاطعیت علم اثر بسیار مثبتي داشت 
و مسئوالن انتظامي توانستند در چند ساعت به این غائله 
پایان دهند و تظاهركنندگان را به شدت سركوب كنند.«
در واقــع، از همان آغاز لبه تیز حمله روحانیت به 
رهبري حضرت آیت اهلل خمینــي)ره( بیش از هر كس 
دیگري متوجه اســداهلل علم، نخست وزیر بود؛ زیرا او را 
مســئول اصلي اقدامات رژیم پهلوي قلمداد مي كردند. 
چنانکه حضــرت آیت اهلل امام خمیني ســال ها پس از 
واقعــه 15 خــرداد در یادآوري خاطراتــش از آن دوره 

اظهار داشتند:
»در زمــان محمدرضا آن اوایــل نهضت )1342( 
دســت و پا مي كردند كه یک تفاهمي بشود. یک دفعه 
كه آمدند پیش ما كه مي خواهیم كه مثاًل مالقاتي چیزي 
طرح شــود. من به ایشان گفتم كه علم هستش ما وارد 
مذاكره نمي شــویم. شما اول علم را كنار بگذارید و بعد 

وارد مذاكره بشویم، ببینیم چه مي گوییم.«

مظفر شاهدي علم و ماجراي قیام ۱۵ خرداد
۹1امام خامنه ای در گذر زمان

امامت جمعه تهران
۸روایت حماسه

همان طور كه اشاره شد، از سال 1357 كارشکني دولت عراق درباره 
عهدنامه الجزایر صورت رسمي به خود گرفت و آن را به طور شیطنت آمیزي 
مورد اهمال و بي توجهي قرار مي داد. عراقي ها كه به عهدنامه الجزایر تنها 
به عنوان فرصت تجدید قوا و خروج از مخمصه مي نگریســتند، بي صبرانه 
منتظر نتیجه نابساماني ها و تحوالت داخلي ایران بودند. تا اینکه با پیروزي 
انقالب اسالمي در 22 بهمن 1357 نظام سیاسي در ایران سرنگون شد و 

اختالفات دو كشور به نظام سیاسي جدید ایران به ارث رسید.
پس از پنج سال روابط دوستانه و تالش براي تحکیم عهدنامه 1975 
الجزایر، به ناگهان بار دیگر اختالفات ایران و عراق  سر بر آورد؛ چراكه، انعقاد 
قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق زماني انجام شــد كه دولت عراق 
در اوج ضعف سیاســي- نظامي قرار داشت. اگرچه رهبران عراق  در زمان 
انعقاد قرارداد آن را حركتي شجاعانه و مدبرانه  خواندند، اما در دل قرارداد 
را تحمیلي مي دانســتند و همواره به دنبال فرصتي بودند تا از »وضعیت 
انفعالي« خارج شــوند. مهم ترین عوامل بروز این وضعیت در دولت عراق 
عبارت بودند از: 1- جنگ داخلي در كردستان؛ 2- ژاندارمي شاه در خلیج 

فارس تحت حمایت آمریکا.
 در سال هایي كه به انعقاد قرارداد 1975 انجامید، مهم ترین نگراني 
داخلي دولت عراق، ناآرامي هاي كردهاي مقیم شــمال آن كشور بود كه 
طبق آمار رسمي سال 1977 جمعیت آنها به 1/600/000 نفر می رسید. از 
این میان، كردهاي بارزاني به رهبري مالمصطفي بارزاني مهم ترین مخالفان 
حکومت مركزي را تشکیل مي دادند. آنها از سال 1969 یک سال پس از به 
قدرت رسیدن حزب بعث در عراق به طور رسمي وارد جنگ با دولت عراق 
شــده و به مدت 10 سال با جنگ هاي دائمي و منظم و پارتیزاني ارتش 
عــراق را به مبارزه طلبیدند و تمام تالش نیروهاي عراقي را براي تصرف 
مناطق شمال عراق خنثي كردند. در تمام این مدت آنها بر منطقه شمال 
عراق تسلط آشکار داشتند و در سراسر منطقه حکمفرمایي مي كردند. شاه 
نیز كه عراق را »مهم ترین دشــمن« ایران مي دانست به اختالفات بارزاني 
و دولت عراق دامن مي زد و به كمک عوامل داخلي و سیا امکانات نظامي 
و مادي در اختیار مالمصطفي بارزاني قرار مي داد. او حتي دســتور داد تا 
زخمي هاي اكراد را در بیمارســتان هاي صحرایي ارتش ایران مداوا كنند. 
در این مدت، دولت عراق تمام امکانات نظامي، انساني و تسلیحاتي خود 
را صرف مبارزه با اكراد بارزاني كرد؛ اما حمایت مؤثر آمریکا )ســیا( و شاه 
از اكراد، تلفات سنگیني را متوجه آن كشور كرد. این تلفات به قدري بود 
كه بعدها صدام حســین اعتراف كرد كه »فقط سه بمب به عنوان اسلحه 

سنگین در اختیار نیروي هوایي باقي مانده بود.«
به این ترتیب، دولت عراق به این نتیجه رســید تا زماني كه حمایت 
مستقیم و غیرمستقیم ایران و آمریکا از اكراد شمال آن كشور وجود دارد، 
نمي تواند حاكمیت خود را بر آن منطقه اعمال كند. بنابراین ناگزیر به فکر 

چاره افتاد و كوشید اختالفات خود را با ایران حل و فصل كند.
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هر روز از ســال 1358 با بحران، حادثه و درگیری روبه رو بود.  نقش بحران اکراد، در تنظیم قرارداد ۱۹۷۵
فضای عمومی جامعه، به ویژه پس از تصرف النه جاسوســی آمریکا 
كه امام خمینی)ره( از آن به »انقالب دوم« یاد كردند، بسیار ملتهب 
شــده بود. اســناد و مدارک بســیاری از توطئه های عناصر نفوذی 
افشا شــد. گروهک های ضدانقالب كمونیستی و جریان منافقین و 
التقاطی ها هر یک ســاز خود را می نواختند. رئیس دولت موقت از 
پست نخست وزیری استعفا داده بود. بر سر تعیین معاونان و وزرای 
دولت موقت، جلســات به مشاجره كشیده می شد و مردم به شدت 
نیازمند منبعی بودند تا از اوضاع و مسائل روز مطلع شوند. تریبون های 
متعددی در شــهرها، به ویژه در شهر تهران فعال بود و هر كس به 
شــکلی می آمد و تحلیل های خودش را ارائه می داد و سعی می كرد 
ســازمان و ساختار گروهی خود را سامان دهد. برخی از دانشگاه ها، 
مدارس، ادارات دولتی و ســایر مراكز با بیگانه هم صدایی می كردند. 
وضعیت عادی نبود. یکی از تجمعاتی كه مدافع ارزش های اسالمی 
و انقالبی بود، نماز جمعه بــود كه در ابتدا مرحوم آیت اهلل طالقانی 
امامت آن را برعهده داشتند، اما با رحلت وی در تاریخ 19 شهریور 
58، مرحوم آیت اهلل منتظری این مسئولیت را عهده دار شدند. در این 
ایام شرایط ایجاب می كرد كه تریبون های نماز جمعه از شخصیت های 
انقالبی و با مشــی سیاسی خط امام اقدام به ایراد خطبه كنند، این 
دو موضوع در بیانات خطیب امام جمعه تأمین نمی شد و از آنجا كه 
نماز جمعه تهران از نظر سیاسی و تبلیغی سمبل دیگر تجمعات بود، 
نیاز به یک نیروی جوان، انقالبی، آگاه، باتجریه و دســت اندركار در 
مســئولیت ها داشت. با این اوصاف امام خمینی)ره( در یک تصمیم 
انقالبی طی حکمی در تاریخ 58/10/24 حضرت آیت اهلل خامنه ای 
را بــه امامت جمعه تهران منصوب كردند. ایشــان مرقوم فرمودند: 
»خدمت جناب مستطاب ســیداالعالم و حجت االسالم آقای حاج 

سیدعلی خامنه ایـ  دامت افاضاته
چون حضور جناب مســتطاب حجت االسالم والمسلمین آقای 
منتظریـ  دامت افاضاتهـ  در حوزه مقدســه قم الزم بود و ایشــان 
انصراف خودشان را از امامت جمعه تهران اعالم نمودند، جناب عالی 
كه بحمداهلل به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید، 
به امامت جمعه تهران منصوب می باشــید. از خداوند متعال، توفیق 

جناب عالی را در ارشاد و هدایت مردم خواستارم.« 
از این تاریخ، نماز جمعه تهران یکی از قوی ترین پایگاه های مدافع 
انقــالب و ارزش های آن باقی ماند و امام خامنه ای در مقابل تمامی 
دسیســه ها از مواضع و خط امام)ره( دفاع می كردند كه این موضوع 
خود در ایام پس از پیروزی انقالب قضایای پرماجرایی دارد و معظم له 
هنوز امام جمعه دائمی هستند و مابقی ائمه جمعه موقت می باشند.


