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 توضیح چند مطلب اجرایی

خاتمه م شروع شده و بارحلت حضرت امام خمینی )ره ( قفیضیه  مدرسه. نمایشنامه ازفاجعه 1

 می یابد. 

حساب نیااز  –. همه شخصیت ها باستثناء حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معمام رهباری 2

 صحنه مطابق با واقعیت بازسازی می شوند. 

گران . از حضرت امام خمینی و مقام معمم رهبری صرفاً صدا و تصویر به سام  و نمار تماشاا3

 خواهد رسید.

آنهاا ساعی خواهاد شاد . دربازسازی اشخاص و حوادث ضمن تاکید بر باور پذیر جلاوه دادن 4

درکالم ، عقائد و اندیشه های افراد دخل و تصرفی به عمل نیاید، هرچند نمایش ، روایت محض 

 تخیل مولف و خالقیت های هنری است.  باتاریخ بی هیچ و کم و کاستی نیست و آمیخته 

تصااویر اشاخاص حقیقای و صاحنه . پرده سفید عریض وطویلی انتهای صحنه را می پوشاند. 5

ق ویدئو پژوکتور بر این پرده منعکس می شود. ضروری اسات یهای واقعی انقالب اسالمی از طر

درنهایت ظرافت و نوآوری انجاام پاذیرد. و ماحصال آن که این اقدام باید بدور از هرگونه تصن  

 جلوه کند.  جذاب و مقبول

تاریخی، عجین و آمیخته با وقاای  روی صاحنه . تصاویر وصحنه های واقعی و همه مستندات 6

است به این معنا که اشخاص صحنه درحیطة تصاویرو صحنه های واقعی مواد شادخول کارده و 

 همگام و همصدا با آنها با نمایش را جلومی برند. 

شاگران دربعضی از صحنه ها باا باازیگران همصادا و .شیوة اجرا می تواند بنحوی باشد که تما7

 همخوان شوند. 

ه بهینه از جلوه های ویژه و تمهیدات صوتی و تصویری نقش عمده ای در تاثیرگاذاری د.استفا8

 و جذابیت رویدادهای نمایش خواهد داشت. 
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الوه .ساختار وطراحی صحنه ها  و روند رویدادهای نمایش بنحوی انجام گرفته که نماایش عا9

برقابلیت اجرای صحنه ای )میدانی( شرائط و ویژگیهای الزم جهت ضبط تلویزیونی )تله تئااتر( 

 را نیز داشته باشد.
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 .فیضّیه 1

 صحنه اول 

  1342مدرسه فیضیه قم .

 حیاط سیاهپوش مدرسه  -

 درچند جا صادق علیه السالم اعالن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام جعفر  -

 اعالن ما امسال عید نداریم درباالی منبر  -

 اقشارمختلف مردم گرداگردا منبر  -

 محاصره مجلس عزاداری توسط نمامیان رژیم با سالح های گرم و ابزار سرکوب.  -

 رژیم با لباس های مبدل و سالح های سرد درمیان مردم مامورین 

 ه هی        از کجا میآیی ای قبال پی آن یکی رسید اشتر را ک            ان: رسخن

 گفت خود پیداست از زانوی تو               گوی کوی دوست گفت ازحمام 

دولت می گوید ما طرفدار دین هستیم! ما نمی دانیم دم خروس را بایاد قباول کنایم یاا قسام 

 سالم بود. اجباری و تشریفاتی رژیم،مقدمه ای برای از بین بردن احضرت عباس را؟ رفراندوم 

 یکی ازمامورین  /بلند /اللهم صلی علی محمدو آل محمد 

 دو نفر ازمردم صلوات می فرستند/  –چند مامور ویکی 

ادامه می دهد/: طرح ضد اسالمی انجمن هاای ایاالتی  و والیتای و تصاویب /          سخنران 

ا هاد  آمریکاا و لوایج ششگانه و متعاقب آن  انقالب باصطالح سفید شااه وملات همساوئی با

  اسرائیل بود.

 چندنفر صلوات می فرستند/  /

 ادامه می دهد/ : مرج  عالیقدرحضرت آیت اهلل العممی خمینی  /          سخنران
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به خطرافتادن اسالم، عید امسال را عزا اعالم کرده اند وجهت تسلیت و تعزیات با احساس       

  به حضرت ولی عصرحجه بن الحسن جلوس می کند.

 یک نمامی )سرهنگ( سوت می کشد.  -

 چندمامور به سمت سخنرانان هجوم می برند.  -

 مردم ممانعت می کنند -

 درگیری رخ می دهد. -

 مجلس به هم می ریزد. -

 درگیری اوج می گیرد -

 شکستن درها و شیشه های حجرات  -

 ضرت وشتم طالب ودیگران  -

 به حیاط به پایین پرت شدن طالب از طبقه فوقانی  -

 پاره شدن قرآن ها و کتاب ها          -

 به آتش  کشیده شدن عمامه ها ،قرآن ها و کتاب ها

 جنگ وگریز 

 آتش دود و فریاد که صحنه را می پوشاند.

 فروکش شدن آتش و دود

 منبر سوخته اما پابرجا 

 طالب و اقشار مختلف مردم، مجروع ومضروب گرداگرد منبر 

صبر واساتقامت شما پیروان پیشوایانی هستید که دربرابرمصائب و فجای   تصویر(: –امام )صدا 

کردند که آنچه ما امروز می بینیم نسبت به آن چیزی نیست. پیشوایان بزرگ ما حوادثی چاون 

روز عاشورا، شب یازدهم محرم را پشت سرگذاشتند و درراه دین خدا دیدن چناین مصاائبی را 
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ا ارتکاب این جنایت خود را مفتضاح و رسواسااخت و ماهیات تحمل کرده اند. دستگاه حاکمه ب

چیگیزی خود را به خوبی نشان داد دستگاه جبار با دست زدن به این فاجعه شکست و ناابودی 

 با شعارشاه دوستی به مقدسات مذهبی توهین می کنند. خود را حتمی ساخت . اینان 

لمین . تجاوز به مراکز علم و دانش !هتک اسالم!تجاوز به حقوق مسشاه دوستی یعنی غارتگری 

شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکرقرآن و اسالم. سوزاندن نشانه های اسالم ! وظیفاه ماسات 

که دربرابرخطراتی که متوجه اسالم و مسلمین می باشد برای  تحمل هرگونه نامالیمات آمااده 

  آنهاا را بگیاریم. مان ممطااباشیم، بتوانیم دست خائین به اسالم را قط  کنیم وجلو اغارا  و

کوئیهاا و رنیزه های مامورین شما حاضر کرده ام ولی برای قبول زو راکنون قلب خود را برای س

 خضوع درمقابل جباریهای شما حاضر نخواهم کرد.

*** 
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 .کاپیتوالسیون 2 

  1343مهرماه 21 –صحنه اول    مجلس شورای ملی 

 نوروضعی /:  -جلو صحنه می آید –رت امورخارجه معاون وزا / احمدمیرفندرسکی 

از  1340دراسافندماه ساال  423سفارت آمریکا طای یادداشات شاماره 

ماخواست که نمامیان آمریکا از امتیازات ومصونیتهای ماامورین سیاسای 

پیش بینی شده درقرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما باا 

 13داشت تاا اینکاه جلساه وزیاران درتااریخ سفارت آمریکا مدتها ادامه 

 25آن را تصویب کرد. بعاد الیحاه مربوطاه درتااریخ  1342مهرماه سال 

باه  1343به مجلس سنا تقدیم شد و درسوم مردادماه سال  1342دیماه 

تصویب رسید و حاال به مجلس شورای ملی آمده تا آقایان وظیفه خاود را 

 انجام دهند.    

 میرفندرسکی به صحن مجلس بازمی گردد. نور عمومی  / احمد          

 صحنه /           

 نخست وزیر ،با چندتن از اعضا کابیته درمجلس حضوردارند/   / حسنعلی منصور

 

مزید تشکر است که الیحه با قید سه فوریات در  ارلمانی/: پدرامور مشاور وزیر / دکتر ناصر یگانه 

 دستور قرارگیرد.

دکترحسااااااین 

 یبی خط

برای سه فوریت الیحه رای می گیاریم ماوافقین  نایب رئیس مجلس /:  /

 قیام کنند.
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 اکثرنمایندگان قیام می کنند/  /  

تصویب شد. جناب آقاای میرفندرساکی معااون -  

محترم وزارت خارجه مختصری درخصوص الیحه 

 معر  آقایان نمایندگان می رساند.  

/  2157واحاده،با توجاه باه الیحاه شاماره  ماده پشت تربیون/: / میرفندرسکی

دولت و ضامائم  1342 /11/ 28مورخ  8/ 2291

به مجلس سنا تقدیم  1342 /11/ 21آن درتاریخ 

و شده به دولت اجازه داده می شاود کاه رئایس 

نمامی ایااالت متحاده اعضاء هیئتهای مستشاری 

آمریکااا در ایااران کااه بااه موجااب موافقاات نامااه 

دولت شاهنشااهی باشاند از مربوطه در استخدام 

مصااونیتهائی کااه شااامل کارمناادان اداری وفناای 

موصو  در بند )و(ماده اول قرارداد ویان کاه در 

 29میالدی مطابق با  1961آوریل سال 18تاریخ 

به امضاء رسیده شمسی  1340فروردین ماه سال 

 است برخوردار نماید. 

آقایان نمایندگان همانطور که مستحضار هساتید 

کشور خدمت می  38ان نمامی آمریکا درمستشار

کنند کشورهایی مانند یوناان و کشاورهای عضاو 

پیمان ناتو. درهمه این کشورها کنوانسایون ویان 
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 شامل آنها می شود. یعنی ایران استثناء نیست . 

 متشکرم 

/  میرفندرسااکی ماای نشاایند. توییاار نااور         

     عمومی صحنه/ 

ا عدم تصویب الیحه ،رای می گیریم آقایان نمایندگان آراء خاود :برای تصویب و ی دکترخطیبی 

 را درصندوقها بریزند. 

خذ آرا را بین نمایندگان می گردانناد. توییار ناور عماوی اچند نفرصندوقهای /  / 

 صحنه/ 

رای ماخخوهه،  136لطفاً توجه کنیاد، از مجماوع  می خواند/:از روی ورقه  / دکتر خطیبی 

رای مخاالف 61موافاق دربرابار  رای 74الیحه با 

 بتصویب مجلس شورایملی رسید. 

 

تصاویری از صحن علنی مجلاس ساتا و مجلاس شاورای ملای در ساالهای  / صحنه دوم

. /دولت های دکتر علی امینی، اسداله علم و حسنعلی منصوب 1340 -1343

 بازخوانی و تصویب الیحه کاپیتوالسیون/

هلل الرحمن الرحیم. اناهلل و اناالیه راجعون. من تخثرات قلبی تصویر/: بسم ا-صدا/ امام خمینی 

خودم را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشار اسات. ایان چناد روزی کاه 

مسائل اخیر ایران را شنیده ام خوابم کم شده، ناراحت هستم. قلابم در فشاار 
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 است. با تخثرات قلبی روز شماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید.

یران دیگر عید ندارد، عید ایران را غرا کردند، ای سرداران اسالم به داد اسالم ا

برسید، ای علمای نجف به داد اساالم برساید، ای علماای قام باه داد اساالم 

جمهاور برسید. رفت اسالم. ای ملل اسالم ، ای سران ملل اسالم ای روساای 

چکماه سید. ماا زیار برس به داد همه ما بر خود ملل اسالمی، ای شاه به داد

آمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم. چاون دالر ناداریم. اگار یاک خاادم 

آمریکایی اگر یک آشپز آمریکایی مرج  تقلید شما را وسط باازار تارور بکناد 

 ندارند! محاکمهدادگاههای ایران حق 

اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواسات خواهاد شاد ماا را 

استقالل ما را فروختند. ملت ایران را از ساگهای آمریکاا پسات تار  فروختند.

کردند. ما را از دول مستعمره حساب کردند. ملت مسلمان ایران را پست تر از 

وحشی ها در دنیا معرفی کردند. اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون 

لت حاضار باه نگفت. دو یهستند. دولت سابق این را تصویب کرده بود و به ک

 مجلس سنا و شورا برد و با کمال وقاحت گذراندند. 

رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفاورترین افاراد دنیاسات پایش -

ملت ما تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از ایان اسارائیل 

 است. اسرائیل هم از آمریکاست. 

ین وزرا هام از آمریکاا هساتند. هماه دسات این وکالهم از آمریکا هستند. ا-

نشانده آمریکا هستند اگر نیستند چرا در مقابل آن نمی ایستند؟ چرا داد نمی 
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 زنند؟

این مجلسی ها رای ننگینی دادند و ملت ایران این ها را محکوم مای کنناد -

 که سند بردگی ملت ایران را گرفتند و اقرار کردند ایران مستعمره است. 

 ی صحنه گرفته می شود./نور عموم/

 تصاویری از نحوه بازداشت امام خمینی//

: از آنجا که طرز فکر و تحرکات آقای خمینی مخالف و در تنااقض باا منااف   صدا

مردم و امنیت و اساتقالل و تمامیات ارضای شاناخته شاده اسات. ایشاان از 

 از کشور تعبید می گردند. 1343سیزدهم آبان ماه سال 

 و اطالعات کشورسازمان امنیت 

 . نرور نخست ویزر3

 چهار نفر از اعضاء گروه موتلفه اسالمی به صف ایستاده اند// صحنه اول

ما اعضاء گاروه موتلفاه اساالمی، آمااده  جلو می آید. روبروی تماشاگران/:/ نفر اول

شهادتیم ما از ورای این جهاان باا شاما 

سخن می گاوییم. نترساید بپاخیزیاد و 

 ان شهدا ملحق سازید. خود را به کارو

دیدن این تن های برهنه و شاکم هاای  جلو می آید .روبروی تماشاگران/:/ نفر دوم

گرسنه و بدن های ناتوانی که زیر تازیانه 

عمال استعمار آنها را به پرستیدن پیکار 
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منحوس شاه وا می دارند ما و هر انسانی 

 را رنج می دهد.

ما همانند سرور شهیدان حضرت حسین  ران/:جلومی آید. روبروی تماشاگ/ نفر سوم

بن علی علیه السالم زندگی را عقیاده و 

 جهاد در راه آن می دانیم.

ما برای اولین بار شلیک گلوله را بر روی  جلومی آید. روبروی تماشاگران/:/ نفر چهارم

دشمنان شما ملت ایران طنین انداز می 

 کنیم باشد که شما نیز پیروی کنید.

 : نصُر من اهلل و فتحٌ قریب )باهم(پنج نفر

 میدان بهارستان. مقابل مجلس شورای ملی                        صحنه دوم  

حسنعلی منصور )نخست وزیر( همراه با گارد محافظ باه سامت در ورودی مجلاس مای /

 آیند. 

 چند عکاس و خبرنگار از منصور عکس و گزارش می گیرند. -

 ر نزدیک میشود.محمد بخارایی به منصو-

           سالحه را از الی دفتارش بیارون آورده و دوتیار باه سامت منصاور شالیک ابخارانی و -

 می کند. 

 یکی از محافمین منصور به زیر دست بخارایی میزند.-

 تیرسوم شلیک نمیشود.-



13 

 

 بخارانی فراری می کند. -

 منصور به زمین می افتد.-

 د.محافمین بخارانی را تعقیب می کنن -

 بخارانی در حین فرار لیزخورده به زمین می افتد. -

 محافمین بخارایی را دستگیر می کنند. -

 دادگاه نمامی صحنه سوم

 رئیس دادگاه، دادستان، وکال، منشی و بقیه همه نمامی اند. / 

 متهمین )اعضاء گروه موتلفه اسالمی( تحت الحفظ نشسته اند.

ه موتلفه اسالمی، متهمین به ترور نخست وزیر : آخرین دفاعیات اعضاء گرو رئیس 

 مرحوم جناب آقای حسنعلی منصور به سم  و نمر دادگاه می رسد.

 : متهم ردیف اول، محمد بخارایی منشی

 

می خواستم گلوله دوم را به موز او بازنم اماا قبال از  بلند میشود/:/ بخارائی

ه رحنجاین که گلوله را بموز او بزنم یادم آمد که این 

که به مرج  تقلید و رهبر اسالمی مان اهانات  وداو ب

کرد باید اول حنجاره او دردیاده شاود. گلولاه را باه 

حنجره منصور زدم تا که به رهبارم اهانات نکناد. تاا 

زمانی که مرجا  تقلیاد شایعه در تبعیاد دسات آب 
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خوش از گلوی هیچکدام شما پایین نمی رود و سراغ 

 همه شما می آیند.

مااااای /                                                      

 نشیند/

 :متهم ردیف دوم، مرتضی نیکی نژاد  منشی 

هر قیام و اظهار مخالفت دو علت دارد یکای تعادی و  بلند می شود/ :/ نیک نژاد

فشار فرمانروایان و حکام و دیگری حق طلبی و حس 

                           مسئولیت و بیداری افکار و حس انتقام.          

/ماااااای                                                      

 نشیند/

 : متهم ردیف سوم. رضا صفار هرندی  منشی

تا زمانی که استقالل معنوی و فردی ملت را در نمار  بلند می شود/:/ صفارهرندی

نگیرید و مورد تصادیق قارار ندهیاد ملات از مباارزه 

هند کشید. اگار از پدیاده اجتمااعی ساال دست نخوا

ی منتمار ئجاری عبرت نگیرید عواقاب وخایم و ساو

ستمگران خواهد بود و آنان بایاد منتمار باشاند کاه 

 هم پیچیده خواهد شد.                      ردرآن روز طومار هستیشان د

/ ماااااای                                                     

 نشیند/
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 صادق امانی م، چهار:متهم ردیف   ی منش

مرج  تقلید ما بعاد ا زجریاان مصاونیت مستشااران  بلند می شود/ :/ امانی 

مسالمان نیسات هارکس از نمامی آمریکاا فرمودناد 

ای مرگ بترسد ایمان ندارد  هرکس فریاد نزند ماا بار

ثبات اسالم و ایمان خاود تصامیم باه چناین کااری ا

ز مارگ نترسایم و فریااد را زنیم، ابگرفتیم که فریاد 

 جوری بزنیم که همه عالم مطل  شوند.

      

 / می نشیند/                                          

* 

 یه تهران. سحرگاه تپادگان حشم صفحه چهارم  

 چهار متهم با چشمانی بسته به تیرها بسته شده اند. /

 جوخه اعدام تفنگ در دست آماده شلیک اند. / -

نمی این دستگاه ضد ملّی و ضد اسالمی را به رسمیت  درنورموضعی/: / نجارانی 

شناسیم و به آنها هیچگونه محاکمه ای پس نخواهیم 

  داد.

باید با تمام قوا هر استعمارگری را باه خاارج از  مارز  :/درنور موضعی/ صفارهرندی

 ایران بیرون راند.
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کومت ملی و اسالمی تا مرز خون به برای ایجاد یک ح :/درنور موضعی/ امانی 

 پیش  

 جوخه آماده . آتش  فرمان میدهد/: / فرمانده گروه 

 جوخه اعدام به متهمین شلیک می کنند/ / 

 تصاویری از چگونگی اعدام گره موتلفه اسالمی  - 

اینها ستارگان و برجساتگانی بودناد کاه در راه خادا  تصویر/: –صدا / مقام رهبری 

هی را انتخاب کردند و نتیجاه ایان شاد کاه رفتند. را

مشاهده می کنیاد یعنای حاکمیات اساالم در دروان 

سیطره کفر و استکبار برعالم، چیازی کاه باه افساانه 

 شبیه است.

*** 

 مسجد االقصی -4

 قدس  –نمای بیرونی مسجد االقصی     صحنه اول

 نیان بیرون مسجد به نماز ایستاده اند.یفلسط /

 یورش می آورند.نیستی به نمازگزاران نمامیان صهیو -

 صفو  نماز بهم می ریزد. -

 نیان از خودشان دفاع می کنند. یفلسط -

 با ضرب و  شتم نمازگزاران قصد ورد به مسجد  را دارند. صهیونیستها  -
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 مبادرت به شکستن درهای تاریخی مسجد می کنند.

 افراد حاضر درمسجد ممانعت می کنند. 

 درت به شکستن درهای تاریخی مسجد می کنند.صهیونیسیتها مبا

 نیان مان  می شوند.یفلسط -

 صهیونیستها گاز اشک آور شلیک نمی کنند. -

 یونیستها تخریب می کنند و آتش می زنند.صه -

  و دود همه صحنه را می پوشاند.  آتش

 مسجد االقصی را آتش زدند .ماا فریااد مای کنایم کاه تصویر/:  -صدا / امام خمینی 

بگذارید مسجد االقصی به همین حال نیم سوخته بااقی 

باشد. این جرم را از بین نبرید. ولی شاه حساب باز مای 

کند و صندوق می گذارد و به اسم بنای مسجد االقصی 

از مردم پول می گیرد تا شاه بتواند از ایان راه اساتفاده 

نماید و جیب خود را پرکند و  ضمناً جرم اسارائیل را از 

   برد.بین ب

حادثه آتش زدن مسجد االقصای نشاان دهناده جهات  تصویر/: -صدا / مقام رهبری 

گیری همیشگی دنیای استکبار برضاد ممااهر و جلاوه 

های هویت مسلمانان است و باه هماین علات بایاد در 

 ههن مسلمانان زنده بماند. 

*** 
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    ساله  2500شاهی ستم -5

 آرامگاه کوروش . تخت جمشید.  صحنه اول

 ت لشکری و کشوری منتمر ایستاده اند./مامقا / 

سرود شاهنشاهی .بازیگران المانهاا را باه صاحنه مای آورناد. ماارش نماامی/  /  اسمآغاز مر

 نمامیان درمقابل آرامگاه به صف می شوند.

 با فرمان نمامی ، نمامیان خبردار می ایستند. 

، شاااه شاااهان،آزاد  ماارد، آزاد کااوروش ،شاااه باازرگ  : /خوانداز روی متن می/  شاه 

 امردان و قهرمان تاریخ ایران وجهان،آسوده بخواب زیر

 که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.   

ر مان شااهد ودراین بیست و پنج قرن، کشور توو کش

سهگمین ترین  حوادث شد که درتاریخ جهاان بارای 

 ملتی روی داده است .

ا به سربلندی تاو بگاوئیم اکنون ما دراینجا آمده ایم ت

که پس ازگذشت بیست و پنج قرن اماروز نیاز مانناد 

دوران پرافتخار نوپرچم  شاهنشاهی ایران پیروزمندانه 

 دراهتزاز است. 

سوگند یاد مای کنایم کاه بزرگای و ساربلندی ایان 

سرزمین را بعنوان ودیعه ای مقدس که گذشتگان ماا 

ظ خاواهیم به ما سپرده اند باا اراده ای پاوالدین حفا
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کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه باه 

 ایندگان خویش خواهیم سپرد.        

 ر مختلف تاریخی ایران با درفش کاویانی درجلواادو .تصاویررژه سربازان در 

از اولی که زائیده شده است تا حااال شاهنشاهی ایران  تصویر/: -صدا/ امام خمینی 

ه کرده است. جنایات شاه های ایران روی تاریخ را سیا

 انروی تاااریخ را ساایاه کاارده اساات. مگاار پادشاااه

نبودندکه به قتل عام خالیق فرمان می دادند و بادون 

 کمترین وسواس دستور سربریدن صادر می کردند.

انگیزتارین شاهنشااه نفارت  کلمهبنمر پیومبر اسالم 

 نزد خداوند است. آیا نباید علیه ایان جشانهای کلمه

ننگین که درخالل آنها حاصل کار و عرق افاراد بارای 

 مصار  پرخرج به هدر می رود اعترا  کرد.

   ساله را نمی خواهیم. 2500ما  جشنهای 

 تصاویری از فقر و فالکت مردم ایران  در نواحی مختلف کشور. 

ساله را نمی خواهیم  .ما گرسانه  2500ما  جشنهای  تصویر(: -)صدا امام خمینی 

هسااتیم گرساانگی مساالمانان را حاال کنیااد. جشاان 

ریاد. سارمایه هاای ینگیرید روی مرده ها . جشان نگ

مردم و مسلمین بیچاره را صر  ایان مای کنناد و از 

بودجه مملکت  ده ها میلیون خرج یک چنین ملعباه 
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 و مضحکه ای می کنند! برای چه ؟    

**** 

       1357فاجعه هفده شهریور  -6

* 

  تودیو رادیو ایران اس صحنه اول

 چند نمامی مسلح در استودیو حضور دارند. –عوامل فنی در اطاق فرمان  / 

غالمعلی اویسی( آماده خواندن اعالمیه اسات  بدنمامی تهران)ارتشفرمانداری 

 صدا بردار اشاره می کند./

دولت شاهنشاهی ایران  به منمور رفااه ماردم و حفاظ  میخواند/: / غالمعلی اویسی 

 1357شهریور ماه  17صبح روز  جمعه  6نمم از ساعت 

مقررات حکومت نمامی را بمدت شاش مااه درتهاران و 

 بعضی از شهرهای کشور به اجرا می گذارد.

اینجانب باه سامت فرماناداری نماامی تهاران وحوماه 

 گردیده ام. بناابراین از اهاالی محتارم تهاران تصب   نم

عملی کاه مواایر باا وحومه انتمار دارم از انجام هرگونه 

مقررات و قوانین حکومت نمامی می باشاد خاودد اری 

نمایند. بادیهی اسات متخلفاین از مقاررات برابرقاانون 

فرمانده نمامی تهران   قرارخواهند گرفت. تحت پیگیرد 

    ارتشبد  غالمعلی اویسی  وحومه 
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* 

 میدان ژاله . تهران  صحنه دوم 

          کارده اناد. تماهرکننادگان باه میادن  نمامیان مسالح میادان را محاصاره/  

 /می رسند. 

 گروه مردان

 گروه زنان 

 : حزب فقط حزب اهلل 

 :رهبر فقط روح اهلل   

 گروه مردان 

 گروه زنان

 :ایران کشورماست 

 : خمینی رهبرماست

 گروه مردان 

 گروه زنان

 : نصرمن اهلل و فتح قریب 

 این سلطنت پرفریب  مرگ بر: 

 می روند/ هت مردم نشانمسه انده نمامیان فرمان می دهد . نمامیان مسلح بفرم /

 گروه مردان 

 گروه زنان

 :اسالم پیروز است  

 نابود است  ماراستع

 : استقالل ،آزادی ، جمهوری اسالمی گروه مردان و زنان )با هم(

یت پراکناده مای ،فرمان آتش می دهد. نمامیان به سمت مردم  شلیک می کنند. جمعفرمانده /

  و مجروح شدن مردم./ تهشود عبور با لگرد و شلیک از باال به مردم،کش

  تهران و کشتار جمعی مردم توسط نمامیان  1357واقعه هفدهم شهریور سال .تصاویری از
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 درمیدان ژاله و حوالی آن 

 

هران و ساایر : بار دیگر شاه با دستورحکومت نمامی درت پیام /:-تصویر -صدا/ امام خمینی 

شهرستانهای بزرگ ایران ثابت کرد که پایگاهی درمیان 

 ملت ندارد.

چهرة ایاران اماروز گلگاون اسات و دالوری و نشااط  -  

درتمام اماکن به چشم می خورد. آری اینچنین است راه 

امیرمومنان علی و سرور شهیدان امام حسین، ای کااش 

ه دفااع خمینی درمیان شما بود و درکنار شما در جبها

 برای خدای تعالی کشته می شد. 

خدا شدهداست مصطفای من تنها آن نبود که سالش  -

نزدیک است بلکه همة به خاا  و خاون کشایده هاای 

من بودند. من این استقامت ی حادثه شوال مصطفای ها

را و این فایض شاهادت را کاه خداوناد متعاال نصایب 

نشاان فرزندانم فرموده پدران و ماادران باه هماه بستگا

می گویم و چنین کشته شدنی که افتخاار دارد  کتبری

بزرگترین آرزوی من است و شاید نزدیک باشد اما فارج 

 و پیروزی حق برباطل ازآن نزدیکتر است .       

*** 
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       دولت نمامی  -7

* 

  خیابان   صحنه اول

پرچم های عزا درگوشه و کنار خیاباان برافراشاته شاده اسات . دساته  / 

 زاداران  جلومی آیند/ع

 : نصرمن اهلل و فتح قریب  1گروه 

 : مرگ بر این سلطنت پرفریب  2گروه 

 : تا خون مملومان بجوش است 1گروه 

 آوای عاشورا به گوش است:  2گروه 

 : با خون خود نوشتیم  1گروه 

 : از جان خود گذشتیم  2گروه 

 : یا مرگ یا خمینی  ()با هم 2و  1گروه 

 : زیر بارستم نمی کنیم زندگی 1روه گ

 : جان فدا می کنیم در ره آزادگی  2گروه 

 : سرنگون می کنیم سلطنت پهلوی   1گروه 

 مرگ برشاه  : مرگ برشاه، مرگ برشاه، مرگ برشاه، )با هم( 2و  1گروه 

 بر تماهرکنندگان می بندند/ را چند سرباز مسلح راه  / 
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 ضت ماحسینیه ،رهبر ما خمینیه : نه )با هم( 2و 1گروه 

 حسین جان حسین جان          راهت ادامه دارد 

سربازان با تماهرکنندگان درگیر می شوند. سربازان تیرهای هوائی شلیک می کنناد. جمعیات  /

 می آورند. سربازان به سمت مردم شلیک  می کنند. مردم پراکنده می شوند./ هجوم 

  57رای سال ور تاسوعا و عاشقیام مردم د.تصاویری از  

: ملت ایران ، صدای انقالب شما را شنیدم. درفضای بااز  صدا /:/ شاه 

سیاسی که از دوسال پیش بتدریج ایجاد می شاد شاما 

ملت ایران علیه ظلم و فسااد بپاخاساتید. انقاالب شاما 

 نمی تواند مورد پشتیبانی من نباشد. 

فلاج کارده و موج انقالب شریانهای اقتصادی کشاور را 

حتی نفت هم تولید نمی شود. ناامنی و کشتار و شورش 

اسااتقالل مملکاات را درخطاار انداختااه اساات . باارای 

جلااوگیری از سااقوط کشااور و بمنمااور تااامین آرامااش 

وآسایش تالش می کنم که یک دولت ائتالفای تشاکیل 

 بدهم و با تشکیل آن یک دولت موقت تشکیل بدهم.

دکرده ام کاه اساتقالل و من بعنوان پادشاه ساوگند یاا

مذهب کشور را حفظ کنم با ز هم سوگند می خورم که 

نگااذارم دیگاار اشااتباهات گذشااته تکاارار شااود. ماان از 

روحانیون خواهش می کنم کاه نهایات تاالش خاود را 
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برای حفظ تنها کشور شیعه دردنیا بکاار ببرناد. مان از 

مای خاواهم کاه باه ایاران فکار کنناد. امیادوارم  ههم

خطیری که درپیش داریم خداوند متعال ماا  درروزهای

را درمورد عنایت و لطف خود قراردهد و همواره موید و 

  حافظ ملک و ملت ایران باشد.انشاءاهلل تعالی    

* 

 شب-پشت بامها   دوم صحنه 

 مردم روی پشت بامها گرد آمده شعار می دهند/ /

  تکبیرمردم -

 شهادت  سعادت، ایمان جهادره : تنها  مردم 

 تا شاه کفن نشود  -

 این وطن وطن نشود

  ئنتا مرگ شاه خا

 نهضت ادامه دارد 

 به همت توده ها 

 شاه تو را می کشیم 

 مرگ برشاه ، مرگ برشاه 

   ، اهلل اکبر، اهلل اکبراهلل اکبر
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 تیراندازی به سمت مردم  -

* 

 مجلس سنا سوم صحنه 

صاونه پشت بام مردم صدای نوار ضبط آقایون شعارهای  پشت تریبون/:/ ازهاری 

اینها دروغه آقایون ضبط صوت گذاشته اناد روی پشات 

بامها و صدای آنها را بلند می کنند. مان خاودم هماراه 

خانومم رفتیم روی پشت بام . دوربین اناداختیم کسای 

 ها همه اش نواره.  نروی بامها نبود. ای

گو نواره، نوار که پاناداره سروصادا ببازم  : ازهاری گوساله، گوساله هفت ساله، صدای مردم

 نداره.

 تی های ازهاری در دربارف.تصاویری از دست بوسیها و نوکر ص 

* 

 ستاد مشتر  ارتش  صحنه چهارم 

د ناارتشدازهاری پشت میزکارش نشسته است .گروه فیلمبرداری تجهیزاتشان را آمااده مای کن /

 خبرنگار مصاحبه را آغاز می کند./ 

: جناب تیمسار ازهاری اعلیحضرت همایونی، حضرتعالی را به سامت نخسات  نگارخبر

 کنید؟   وزیری انتخاب کرده اند. این انتخاب رو چگونه ارزیابی می

از آتش زدن تهران اعلیحضرت بمن فرمودند کاه  ماا هفت هشت ده روزقبل  ازهاری

میال  البتاه در نمر داریم شما رو نخست وزیر کنیم به عرضشان رساندم کاه
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مبار  است ولی بنده فکر می کنم که دراین موق  رئیس ساتادی مهمتار از 

 می باشد.    ینخست وزیر

پس هرچه اعلیحضارت  هشان رساندم امر امرملوکانضفرمودند میل نداری، بعر

د، فرمانبردارم . این گذشت تا روزی که تهاران آتاش گرفات درواقا  نبفرمای

ه بناده  رو احضاار فرمودناد . شارفیاب آتش زدند ساعت هشت شب باود کا

حضورشان شدم وفرمودند که از این سااعت شاما نخسات وزیار هساتید. تاا 

خواستم چیزی بگویم فرمودند می دانم چه می خواهی بگویی، این یاک امار 

 نمامی است و بایستی اجرا کنی. بنده هم پذیرفتم.      

 ای برای اداره  مملکت درنمر دارید.  چه برنامه: بفرمائید بعنوان نخست وزیر  خبرنگار

: برنامه خاصی ندارم. همان برنامه سابق فقط مایلم که مردم را آرام کنم جاز  ازهاری 

این قصد دیگری ندارم. من چندان تمایل نداشتم که نخست وزیار شاوم امار 

 امراعلیحضرت همایونی بود و من هم اجرا کردم.   

 57اهرکنندگان مخالف دولت ازهاری سال .تصاویر بخا  و خون کشیدن نم  

: توییر دولتها تاثیری درنهضت مردم ایران ندارد. دولتها  تصویر/ -صدا/ امام خمینی 

چه دولت نمامی باشند و چه دولتهای دیگر نمی توانند 

مسائل را حل کنند. یعنی قیامی که از  مردم صادر شده 

 این قیام را بشکنند. 

را می کنند که مردم همان رفتار با این حکومت نمامی 

با حکومت هاای نماامی دیگار کردناد و ایان دسات و 
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پاکردنها در ایران دیگر هیچ رنگی ندارد و فایده ای برای 

  شاه ندارد شاه باید برود و هیچ چاره ای جز این نیست.  

*** 

       دولت بختیار   -8

 ت بختیارجلسه رای اعتماد به دول –مجلس شورای ملی  صحنه اول

پشااات  -ت وزیااارنخسااا / شاپور بختیار

 تربیون/ 

: خداوندا مرا یااری ده کاه درایان لحماات حسااس 

کشورم و دراین مکان مقادس کاه فضاای آن طناین 

انداز صدای راد مردانی از جان گذشته بود.جز خیار و 

 ای نگویم.  مهلصالح مردم و جزراستی و صداقت ک

کشور را تهدیاد که موجودیت و وحدت خطرکنونی  -  

از درون کشور و معلول فسااد و می کند اگر به ظاهر 

عدم لیاقت دولتهای بیست و پنج ساله اخیر بوده روز 

به روز روشن تر می شودکه یک توطئاه باین المللای 

عمیمی برای تضاعیف و خادای نخواساته تجااوز باه 

 و حاکمیت ایران است.موجودیت 

به همگان اعاالم مقدس قبل  از حضور دراین مکان  -  

نمودم که اگر نخست وزیر این کشور شوم یک نخست 

باود و کلیاه سانن پارلماانی و  خاواهموزیر مسائول 

 آزادیهای فردی و اجتماعی را درنمرخواهم داشت. 
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 / احسنت نمایندگان/                                          

ء نمایندگان محترم که به اکثریات آرادرصورتی که  -  

بنده را کاندیدای نخست وزیری نمودید به دولت مان 

رای اعتماد بدهید می توانید اطمینان داشاته باشاید 

که روح و کالم قانون اساسی که پیوند ناگسستنی باا 

 مذهب اسالم دارد همواره محترم شمرده خواهد شد.

 / احسنت نمایندگان/                                      

ینجانب به اصول اهدا  جبهاه ملای ایاران دولت ا -   

همواره  چشم دوخته و در راه تحقق آنهاا و کوشاش 

 خواهد کرد.  

 / احسنت نمایندگان/                                       

باید به دولتی که درشرایط بسیاردشاوارکنونی و باا  -  

کمال حسن نیت و با نهایات صامیمیت مای خواهاد 

عالیم عالیه اسالم و قاانون اساسای و برطبق اصول و ت

اعالمیه جهانی حقوق بشر کشور را بسوی یاک رژیام 

مترقی و خالی از فساد و تبااهی ساوق دهاد حاداقل 

 فرصت را داد.   

 :صحیح است .  صحیح است . نمایندگان 

                                     * 
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 یندیشم زطوفان :من مرغ طوفانم ن درموقعیتی متفاوت/ / بختیار

 موجم نه آن موجی که از دریا گریزد          

هیچگاه مخالف روحانی که کاار روحانیات خاویش را   

صرفاً انجام دهد نیستم و خال  این امار را مواایر باا 

اصول آزادی می دانام خمینای مای تواناد باه ایاران 

بازگردد و دولت اسالمی تنها درشهر قم آزاد است . ما 

که او درشهر قم دیواری خواهیم کشید.  برای خمینی

 هم در آنجا  واتیکان کوچکی داشته باشد.

 جمهوری اسالمی خمینی یک مجهول مطلق است. 

 ار دردربار و مالقات با شاه  ی.تصاویری ازحضور شاپور بخت 

 شد  م نخست وزیر عو  مییشاه نمی خوا گیم: ما می تصویر/: –صدا / مردم 

 می خوایم پالون خر عو  میشه ما می گیم خر ن

 نه شاه می خوایم نه شاپور

 لعنت به هرچی مزدور

 بختیار ، مامور بی اختیاربختیار،

 توطئه آمریکاست کابینه بختیار،

 برنامه خمینی برچیدن یزید است 

 کابینه بختیار یک حیله جدید است   
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ایان دولات برای اینکه  : اآلن ما با این دولت مخالفیم تصویر/ –صدا / امام خمینی 

غیرقانونی است چون شاه ومجلس غیرقانونی هساتند 

ما این دولت را دولات خاائن میادانیم یاک همچاون 

دولتی دولت باطل است و هرکس و هرمقامی موافقت 

 با این دولت بکند خائن است. 

* 

 دانشگاه تهران   دومه نصح

 وارد دانشگاه میشوند./  درب دانشگاه تهران باز میشود و دانشجویان تدریجاً /

:سالم و تحیت برملت قهرمان و  شریف ایران ساالم بار  /پیام  –صدا  / امام خمینی  

 شهدای راه حق.

ملت شاجاع نزدیاک مای شاود. اکنون که روز پیروزی 

اکنون که خون های پا  عزیازان بیگنااهی کاه بارای 

دفاع از حق وحقیقت به دست جالدانِ خون آشاام شااه 

باور می گاردد الزم میادانم ریخته شده است ،بر زمین 

مراتب هیل را به اطالع ملت ایران و مردم جهان برسانم 

بموجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاط  

مردم ایران کاه نسابت باه اینجاناب اباراز شاده اسات 

ناام باه ی ئدرجهت تحقق اهدا ِ اساالمی ملات، شاورا

راد باا صاالحیت و  شورای انقالب اساالمی مرکاب از افا
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مسلمان و متعهاد و ماورد وثاوق، موقتااً تعیاین شاده 

وشروع به کار خواهد کرد. اعضاای ایان شاورا دراولاین 

 فرصت مناسب معرفی خواهند شد. 

این شورا موظف به انجام اماور معاین و مشاخد شاده 

است ازآن جمله ماموریت دارد تا شرایط تاسیس دولات 

لعاه قارارداده و مقادمات و مطاانتقالی را مورد بررسای 

 اولیه آن را فراهم سازد.

 و السالم علیکم و رحمه اهلل                               

       روح اهلل الموسوی الخمینی                              

**** 

       شورای سلطنت    -9

 کاخ نیاوران  صحنه اول

 تشکیل جلسه شورای سلطنت درحضور شاه / /

دکتر محمدسجادی)رئیس مجلس سنا( ، دکتر جواد اعضا شورا: شاپور بختیار، 

ی سید جالل الدین تهرانی، محمدعلی وارسته ملسعید )رئیس مجلس شورای 

 ، عبداهلل انتمام، علیقلی اردالن دکتر علی آبادی و ارتشبد قره باغی.  

کیل شاده و رئایس :آقایان درجریان هستند که دولت برابر قانون اساسی تشا شاه 

 دولت از قانون اساسی پشتیبانی می نماید.
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به ارتش هم دستورداده ایم که از دولت پشتیبانی کند.  برابار قاانون اساسای 

الزم بود که شورای سلطنت تشکیل شود تا درمدت مسافرت ما برابار  قاانون 

ات وظائفش را انجام دهد. میدواریم  به این ترتیب دولت موفق شود به اعتصاب

خاتمه داده و آرامش را درکشور برقارار نمایاد. فکار نمای کانم و اغتشاشات 

  اشکالی در رای اعتماد مجلسین به دولت باشد.

ا فکر می کانم فاردا رای اعتمااد باه سن: با توجه به نمرکلی اکثریت مجلس  دکتر سجادی

 دولت داده شود. 

دکتااار جاااواد 

 سعید

کشور اشکالی بنمر نمی رسد. پاس فاردا به بحران و اوضاع و احوال :با توجه 

 نمایندگان به دولت رای خواهند  داد. 

: قول می دهم که بزودی به اغتشاشات و اعتصابات خاتماه داده خواهاد شاد  شاپور بختیار

 مجلسین صورت گیرد.استدعا دارم که مسافرت اعلیحضرت بعد از رای اعتماد 

 :آقایان هم همین نمر رادارند؟ شاه 

: نمر، نمر اعلیحضرت است اما حقیر هم به صالح می دانام کاه رای اعتمااد  هلل انتمامعبدا

 حاصل شود و مسافرت انجام گیرد .  علی الماهر آقایان هم همین نمر دارند.  

 دیماه موکول می کنیم.   27: مسافرت را به چهارشنبه  شاه 

**** 
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       فرارشاه    -10

 تهران  –گاه مهر آباد نمائی از فرود صحنه اول

 اسی و نمامی کشور به صف ایستاده اند.یسران س/ 

 شاه و شهبانو به سمت هواپیما می آیند. 

 نمامیان ادای احترام می کنند. / 

  این سفر توضیحی می فرمایند؟درخصوص :اعلیحضرت  خبرنگار

ی اسات همانطور که درموق  تشکیل این دولت گفته بودم مدت می ایستد/:/ شاه 

که احساس خستگی مای کانم و احتیااج باه اساتراحت دارم. 

ضمناً گفتاه باودم بعاد از ایان کاه و ایان سافر اکناون آغااز 

میشود.امروزبا رای مجلس شورایملی که پس از ساناداده شاد 

امیدوارم که دولت بتواند هم در جبران گذشته و هم در قانون 

همکااری و گذاری آینده موفق شود وبرای این کار مادتی باه 

 حسن وطن پرستی به معنای اشد کلمه احتیاج داریم.    

:اعلیحضرت چه مدت درمسافرت خواهند بود و نخستین نقطه ای کاه تشاریف  خبرنگار

 فرما می شوند کجا خواهد بود؟

: این سفر بستگی به حالت من دارد و درحاال حاضار دقیقااً نمای تاوانم آن را  شاه 

آسوان مصربرای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت  تعیین کنم.فکر می کنم به

ما اَسوان خواهد بود. سخن دیگری غیر از حفظ مملکت و انجام وظیفه براساس 
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  میهن پرستی ندارم.

شاه و شهبانو حرکت می کنند یکی از فرماندهان ،  خودش را بروی پاهای شاه / 

م با پالکاردهائی در دسات می اندازد . شاه شهبانو دور می شوند. گروهی از مرد

 وارد صحنه می شوند. 

 26فرار با پرواز  - پالکاردها:

 دیو چون بیرون رو، فرشته درآید.  - 

 شاه در رفت  -

 فرار بی بازگشت سلطنت   -

رفتن شاه پیروزی نیست بلکه طلیعه پیروزی اسات و البتاه  پیام/: –صدا / امام خمینی 

تبریک عر  می کنم و باید  این طلیعه را من به ملت ایران

توجه داشته باشید که همانطوری که طلیعه پیاروزی اسات 

 طلیعه خل  سالح اجانب است. 

که نه شاه با تماام قاوایی کاه کلمه باعث شد این وحدت  -  

داشت و نه آنهایی که پشتیبانی از او می کردند مثل قادرت 

بانی انگلستان . هماه اینهاا پشاتیآمریکا مثل شوروی، چین،

می کردند لیکن بواسطه همین قدرت ملات هماه آنهاا هام 

  پشتیبانی شان را از او برداشتند . خودش هم فرارکرد.  

زیربارستم نمی کنایم زنادگی، جاان فادا مای کنایم در ره  شعار میدهند/:/ مردم 

آزادگی سرنگون می کنیم سالطنت پهلاوی ،  مارگ برشااه 
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 مرگ برشاه  

 امور بی اختیاربختیار، بختیار، م -  

 کابینه بختیار، توطئه آمریکاست  -

 وای بحالت بختیار، اگه خمینی دیر بیاد -

*** 

       بازگشت زعیم     -11

 تهران  –فرودگاه مهر آباد  صحنه اول

   تصاویری از فرود هواپیمای حاصال اماام خمینای و پیااده شادن ایشاان و.

 همراهان 

 را اجرا می کنند.« امام خمینی ای»گروه سرود جوانان  -

 تصاویری از نحوه استقبال از امام خمینی درطول مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا   -

:من از عواطف طبقات مختلف ملات تشاکر مای کنایم.  تصویر/ –صدا  / امام خمینی  

ملت ایران به دوش من بارگرانی است کاه نمای عواطف 

می         توانم جبران  کنم از همه طبقات ملت تشکر  

  کنم.

   باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است و این رمز.

شیاطین باین صافو  شاما تفرقاه پیروزی را از دست ندهیم و خدای نخواسته 

 نیندازند.
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  .من باید عر  کنم که محمدرضای پهلوی این خائن خبیث برای ماا رفات.

اب گردد قبرستانهای ماارا خراد داد. مملکت ما را فرارکرد و همه چیز ما را به ب

 آباد کرد.

 .مجلاس آن آدم تماام اینهاا م ،دما می گوئیم که خاود آن آدم، دولات آن آ

غیرقانونی است و اگر ادامه به این بدهند اینها مجرمند و باید محاکماه شاوند و 

 ما آنها را محاکمه می کنیم.

 هن ایان دولات مای زنام. مان دولات .من دولت تعیین می کنم. من توی د

 تعیین می کنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین  می کنم.    

     دولت موقت     -12

* 

 تهران  –مدرسه علوی  صحنه اول

متن حکم نخست وزیری مهدی بازرگان توسط آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  /

 خوانده می شود./  

آقای مهندس مهدی :بسم اهلل الرحمن الرحیم جناب   تصویر/ –صدا  / رفسنجانی   هاشمی

بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقالب برحساب حاق 

شرعی و حاق قاانونی ناشای از آرای اکثریات قااط  

قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عمایم و 

تماهرات وسی  و متعدد درسراسار ایاران نسابت باه 

راز شده است و بموجب اعتمادی که رهبری جنبش اب
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به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسالم و اطالعی 

کااه از سااوابقتان درمبااازرات اسااالمی و ملاای دارم 

جنابعالی را بدون درنمرگرفتن روابط حزبی و بستگی 

به گروهی خاص ،ماامور تشاکیل دولات موقات مای 

نمایم، تا ترتیب اداره مملکت و خصوصااً رفرانادوم و 

وع به آرای عمومی ملت درباره توییر نمام سیاسی رج

کشااور بااه جمهااوری اسااالمی و تشااکیل مجلااس 

موسسااان درباااره توییاار نمااام سیاساای کشااور بااه 

جمهااوری اسااالمی و تشااکیل مجلااس موسسااان از 

متخبین مردم جهات تصاویب قاانون اساسای نماام 

جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت برطبق قانون 

هیاد. مقتضای اسات کاه اعضاای اساسی جدید را بد

با توجه به شارایطی کاه  دولت موقت را هرچه زودتر

مشخد نموده ام تعیین و معرفی نمایناد. کارمنادان 

دولت و ارتاش و افاراد ملات باا دولات موقات شاما 

همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول 

به اهدا  مقدس انقالب و ساامان یاافتن امورکشاور 

 .خواهند نمود

موفقیت شما ودولت موقت را در این مرحله حسااس 

 تاریخی از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 
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بهماان ماااه  15روح اهلل الموسااوی الخمیناای         

1357   

 

    حکومت نمامی      -13

* 

 خیابان. تماهرات مردم   صحنه اول

 مردان 

 زنان 

 مردان 

 زنان 

 مردان 

 زنان 

 مردان 

 زنان 

  مردان

 زنان 

 : نصرُمن اهلل و فتحٌ قریب    

 : مرگ براین سلطنت پرفریب 

 : ارتش ایران حسینی شده 

 : رهبر ایران خمینی شده 

 : ارتش تو هم با ما باش

 : با ملت همصدا باش

 : در راه حق به پا  باش

 : با دشمن آشنا باش

 : ارتش توخون ملتی

 : تاکی اسیر هلتی  

 اه را بر مردم می بندند./یک دسته سرباز مسلح ر /
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  برادر ارتشی مردان :

 چرا برادرکشی زنان:

: فرمانداری نمامی تهران حکومت نماامی اعاالم کارده  /از بلندگو / صدا

ت .لطفاً پراکناده اساست تماهرات و تجم  افراد ممنوع 

  شوید درغیراینصورت شما تیراندازی خواهد شد.  

 مردان 

 زنان

 یدیم : ما به شما گل م

 : شما به ما گلوله ؟!

پیام امام را بلند می خواند/: برداران و خواهران به پیاام  -بربلندی قرارمی گیرد/ یک نفر 

خدعه و خال  شارع امام خمینی توجه بفرمائید: اعالمیه امروز حکومت نمامی 

 است و مردم بهیچ وجه به آن اعتناء نکنند.

خود راه ندهید که باه خواسات خداوناد برادران و خواهران عزیزم هراس به دل 

   تعالی حق پیروز است.  

 تماهر کنندگان با شاخه های گل به سمت  سربازان می آیند.  / 

 سربازان شلیک هوایی می کنند.  -

 تماهرکنندگان جلو  می آیند./ -

فرماناااااااده 

 نمامی 

 :شلیک کنید. شلیک کنید.

 سربازان متحیر ایستاده اند. /

 های گل به سربازان می دهند. مردم شاخه -
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 فرمانده و بعضی از سربازان می گریزند. -

 جمعی از سربازان به مردم می پیوندند.  -

*** 

     انفجار نور      -14

* 

 تاریکی  - صحنه اول

 رعد و برق درآسمان -

 فریاد و هیاهو -

 میکشم ، میکشم، آنکه برادرم کشت  -  

 ن خود گذشتیم یا مرگ یا خمینی از جابا خون خود نوشتیم ، -

 راهت ادامه داردبرادر شهیدم ،

 سکوت هرمسلمان، خیانت است به قرآن   

 تیراندازی و انفجار- 

  تصاویری از مبارزات مردم علیه رژیم شاه درآخرین روزهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی . 

 آرامش و سکوت  -

 طلوع خورشید  - صحنه دوم 

 ی نورافشان -
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 شادی و هیاهو -

 پایکوبی و شادمانی مردم  -

  تصاویری ازشور و نشاط و شادمانی مردم در روز پیروزی انقالب اسالمی . 

   . این صدای انقالب ملت ایران استصدا / از رادیو/ : توجه .توجه 

بسم اهلل الرحمن الرحیم من از ملت شریف و مبارز ایران تشکر  از رادیو/ / صدا

 م.می کن

من از این وحدت کلمه ای که بین اقشار ملات بوجاود  آماده 

است سپاسگزاری می کنم. من بر این پیروزی که از برای ملت 

ایران پیدا شده است تبریک می گویم. ماا بحماداهلل باا کمای 

ضایعات به پیروزیِ بزرگ نائل شدیم. یک شاهنشاهی ظالم دو 

تی بزرگ و ایماانی هزار و پانصد ساله را شما ملت ایران با هم

راسخ سرنگون کردید و توجه به پشتیبانی هایی کاه از او مای 

شد نکردید. پیروزی شما پیروزی بزرگ اسالم است . و السالم 

 علیکم و رحمه اهلل و برکاته روح اهلل الموسوی الخمینی .     

 .  .ملت:پیروزی انقالب اسالمی را جشن می گیرد 

 جای شهدا خالی ،: دربهار آزادی  شعارها 

 ما همه سرباز توئیم خمینی، گوش به فرمان توئیم خمینی  -

 زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما    -
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 : ما جز خمینی رهبر نداریم مردان  

 : فرمانروایی دیگر نداریم   زنان  

 : بنداسارت را خمینی پاره کرد مردان  

 : جان ها فدایش درد ما را چاره کرد زنان  

 تصاویری از جشن و پایکوبی مردم درسراسر  کشور بعد از اعالم پیروزی انقالب اسالمی . 

*** 

     انتخابات اول      -15

  صحنه اول

   1358فروردین ماه  11. تصاویری از حضور گسترده مردم درانتخابات 

 شعارها: استقالل، آزادی ،  جمهوری اسالمی  

 هوری اسالمی جم نه شرقی نه غربی ، -

اماات و روز فااتح و : ماان در ایاان روز مبااار  روز اماماات  پیام/: –صدا  / امام خمینی 

ظفرملت ، جمهوری اسالمی ایران را اعالم می کنم باه دنیاا 

اعالم می کنم که درتاریخ ایاران چناین رفرانادومی ساابقه 

ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و عالقه به 

م آورده و رای مثبت خاود را در آن ریختاه و صندوقها هجو

 رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله دان تاریخ دفن کنند.  

فروردین که روز نخستین حکومت اهلل است   از  12صبحگاه   
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بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را 

ر عید بگیرد و زنده نگه دارناد. روزی کاه کنگاره هاای قصا

ساله حکومت طاغوتی فروریخات و سالطه شایطانی  2500

بارای همیشااه رخاات بربساات و حکوماات مستضااعفین کااه 

 حکومت خداست بجای آن نشست. 

 پایکوبی و شادمانی مردم . جشن و سرور./   / 

*** 
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     انقالب دوم      -16

* 

 تهران  –سفارت آمریکا  صحنه اول

ان مسلمان پیرو خط امام بمنماور اعتارا  ما دانشجوی» :دردپالکارد روی سر / 

 «  سفارت آمریکا  را اشوال کرده ایم به جنایات آمریکا پناه دادن شاه مخلوع ،

 پرچم الاله الهلل و عکس امام خمینی به دیوار سفارت  - 

جمعیاااااات  

 حاضر

 : مرگ برآمریکا ،  مرگ بر کارتر، مرگ  برشاه 

 و بگین مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات  -

 نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا  -

 فریاد ملت ماست. تحویل شاه خائن ، -

 یکی از دانشجویان پیرو خط امام روی دیوار سفارت می آید و شعار میدهد. / /

 بت شکن ، رهبر ماست امروز : خمینی  دانشجو

 جمعیت تکرار می کند. / /

 روز با آمریکا ، شعار ماست ام: نبرد  دانشجو

 جمعیت تکرار می کند. / /

 : این دولت آمریکا ، دشمن ماست امروز  دانشجو

 جمعیت تکرار می کند. / /
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 : نبرد تارهایی خواسته ی ماست امروز  دانشجو

 جمعیت تکرار می کند. / /

: تا خون در رگ ماست، اسالم مکتاب ماسات ،  خمینای رهبرماسات .آمریکاا  دانشجو

 دشمن ماست 

 

 یت تکرار می کند/جمع / 

 : ملت ما بیدار است، از آمریکا بیزار است.  دانشجو

 پرچم آمریکا به آتش کشیده میشود/. –جمعیت تکراری می کند  

 

 

 1358آبانماه  13تصاویری از تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان پیر و خط امام در -

 

 

 ت. انقالبی بزرگتر از انقالب اول.در ایران باز انقالب اس تصویر/: –صدا / امام خمینی 

آن مرکز که جوانهای ما رفتند گرفتند مرکاز جاسوسای و -

 مرکز توطئه بوده است.

می شود باا آمریکاا هام طار  شاد. مای شاود کاه الناه -

جاسوسی آمریکا را هم تصر  کرد. شما این را ثابت کردیاد 

به دنیا آن عممتی که از آنها بواساطه تبلیواات زیاادی کاه 

ند در دنیا سایه افکنده که ابر قدرت است و کسی حق داشت
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 حر  زدن ندارد، آن شکست.

 .ریاست جمهوری17

 صحن علنی –مجلس شورای اسالمی  صحنه اول

تصاویر قرائت سوگند ناماه توساط بنای صادر در مجلاس 

 شورای اسالمی به ریاست هاشمی رفسنجانی

دسااتور جلسااه را ماای / منشی

 خواند/

سید ابوالحسن بنی صدر بعنوان رئایس :جناب آقای دکتر 

جمهور در مجلس شورای اسالمی با حضور رئایس دیاوان 

عالی کشور و اعضاء شورای نگهبان قانون اساسای ساوگند 

 یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.

:بسم اهلل الرحمن الرحیم. من بعناوان رئایس  جمهاور در   بنی صدر

ر ملت ایران به خداوند متعاال پیشگاه قرآن کریم و در براب

سوگند یاد می کانم کاه پاسادار ماذهب رسامی و نماام 

جمهوری اساالمی و قاانون اساسای کشاور باشام و هماه 

اسااتعداد و صااالحیت خااویش را در راه ایفااای مساائولیت 

هایی که بر عهاده گرفتاه ام بکاار گیارم و خاود را وقاف 

و  خدمت به مردم و اعتالی کشور و ترویج دیان و اخاالق

پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود 

کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که 

قانون اساسی برای ملت شاناخته اسات حمایات کانم. در 
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حراست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و 

روی از پیامبر اسالم و ائمه اطهار علیهم اسالم قدرتی را پی

که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون 

امنیی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت 

 پس از خودم بسپارم.

 تکبر نمایندگان//

تصاویر تنفیذ حکم ریاست جمهاوری بنای صادر توساط -  

مارساتان و بوساه زدن بنای صادر بار امام خمینای در بی

 دستان امام و.....

اماااااااام 

 خمینی

هر مقامی که برای بشر حاصال مای شاود چاه مقامهاای  تصویر/: -صدا/

معنوی و چه مقامهای مادی، روزی گرفته خواهد شد و آن 

روز هم نامعلوم است توجه داشته باشید همه کساانی کاه 

امی برای بشار خادمت مای کنناد کساانی کاه دارای مقا

هستند، دارای پستی هستند که مقام آنها را مورور نکناد. 

مقام رفتنی دست و انسان در حضور خدای تبار  و تعالی 

 ماندنی است.

من از آقای بنی صدر می خواهم که مابین قبال و بعاد از 

ریاست جمهوری در احوال روحای ایشاان تفااوتی ایجااد 
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 نشود.

 .مخمور خدا18

 ابصحرا. شب. مهت صحنه اول

 صدای بالگرد که نزدیک می شود./ 

 شبحی از هواپیمایی نمامی و بالگرد که به زمین می نشینند.-

 زوزه باد-

 گرد و غبار-

 طوفان-

 برخورد هواپیما و بالگرد-

 صدای انفجار-

 آتش و دود-

 فریاد و هیاهو-

 

 

 صبح. طلوع خورشید صحنه دوم

 وختنم شده در حال سدهنبقایای هواپیما و بالگرد م/

 جسد سوخته -
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 آهن پاره های متالشی شده-

که گمان می کند با دست زدن به این  ستااشتباه کارتر در آن تصویر/: -صدا/ امام خمینی 

مانورهای احمقانه می تواند ملت ایران را که برای آزادی و استقالل خاویش و 

ه خدا و برای اسالم عزیز از هیچ فداکاری رویگردان نیست از راه خویش که را

انسانیت است منصر  کند. کارتر باز احساس نکرده با چه ملتی رو به روسات 

 و با چه مکتبی بازی می کند. ملت ما ملت خون و مکتب ما جهاد است.

این مانور احمقانه به امر خدای قادر شکست خورد. کی این هلای کوپترهاای 

ما سااقط کاردیم؟! آقای کارتر را که می خواستند به ایران بیایند ساقط کرد 

 شن ها ساقط کردند. شنها مخمور خدا بودند. باد مامور خداست.

 پنج نفر پشت به تماشاگران بتحریک ایستاده اند/./ صحنه سوم

 :جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا صدا

سالهای آخر ریاسات جمهاوری مان در  برمی گردد رو به تماشاگران/:/ جیمی کارتر

 ی بودم.گروگان، آیت اله خمین

 :هارولد براون وزیر دفاع آمریکا صدا

آیت اله خمینی در بالکن محل ساکونت  برمیگردد رو به تماشاگران/:/ براون

خود حضور یافت و با هر حرکت او یاک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هواپیمانه زمین افتاد.                                                                                          

 :برژنیسکی مشاور امنیت ملی کارتر صدا
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ماجرای مفتضح ایران یکی از سه عامال  برمی گردد رو به تماشاگران/:/ برژنیسکی

مهم شکسات کاارتر باود و ایان مااجرا 

 احساس ناامیدی ملی را برانگیخت.

 :ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران صدا

ست و بی قید حرکات کاارتر و سروش  گران/:برمی گردد رو به تماشا/ سولیوان 

اقاادامات او بااه گروگااان گیااری اعضاااء 

سفارت آمریکا انجامیاد و دوران تحقیار 

ملی که در تاریخ آمریکا نمیر آن دیاده 

 نشده است، آغاز شد.

 :سردبیر روزنامه نیویور  تایمز صدا

ر ایااران داغ شکسااتی کااه آمریکائیااان د برمی گردد رو به تماشاگران/:/ سردبیر

خوردند تا مدتها آنها را رها نخواهد کرد 

بویژه بدین دلیل که این شکست ضاربه 

دوباره ای به احسااس آنهاایی باود کاه 

شدیداً باه فان آوری معتقدناد و باه آن 

ایمان دارند. از کار افتادن سه باالگرد در 

میان بادهای شنی بیاباان ضاربه بسایار 

 سنگینی بوده است. 

 .دفاع مقدس19
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تصاویری از پاره کردن پیمان الجزایر توسط صادام حساین در پارلماان  - ه اول صحن

 عراق

 تصاویری از حضور صدام حسین در جبهه و شلیک توپ به سمت ایران-

 تصاویری از بمباران فرودگاه مهرآباد تهران و چند پایگاه و فرودگاه کشور-

صادام و حازب ماهمچو سیلی خواهیم زد باه  تصویر/: –صدا / امام خمینی

 بعث عراق که دیگر بلند نشود.

 : اهلل اکبر. اهلل اکبر . اهلل اکبر. خمینی رهبر. مرگ بر صدام یزید کافر شعار مردم

پشات تریبااون سااازمان / محمد علی رجائی

 ملل/:

ما از پشت این تریبون به ماردم جهاان اعاالم 

می کنیم که تجاوز نمامی عاراق را بخشای از 

اساااتکبار جهاااانی توطئاااه هاااای سیاسااای 

بسرکردگی آمریکا علیاه انقالبماان میادانیم و 

تکرار می کنیم که تجاوز عراق را تجاوز ظلم و 

کفر جهانی علیه انقالب اسالمی خود دانسته و 

دست شیطان بزرگ و شیطانهای کوچک را در 

 پس آن می بینیم.

 : آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو  شعار مردم

 از چنگ تو  دچکخون جوانان ما می 

 صدام حسین بداند این آخرین پیام است 
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 ارتش بیست میلیونی آماده قیام است

 تصاویری از تجم  پرشور و شوق مردم برای حضور در جبهه ها -

من یک صحبت دارم برای ملت ایاران و بارای  تصویر/:  -صدا/ امام خمینی

 ملت عراق و ارتش عراق هم یک صحبت.

ن صحبت را دارم که گماان برای ملت ایران ای

نکنند ملت ایران که ارتاش ایاران نمای تواناد 

جلوی اینها را بگیرد. خیر، ارتش ایران و قاوای 

مسلح ما، پاسدارهای عزیز ما قادر بر این معنی 

هستند لیکن تا مسخله جدی نشاود آنهاا جاداً 

عمل نمی کنند. آن روزی که مسخله جدی شد 

د که عمل کنند تمام اینها بطور جد امر می کن

 و عراق را سرجای خودشان نشانند.

رفی که با ارتش عراق دارم ایان اسات حو یک 

که عراق با کی جنگ می خواهد بکند؟ طرفدار 

کی هست و مخالف کی؟ طرفدار صادام اسات 

که اشتراکی است و کافر است. بار ضادکی بار 

ضد اسالم؟ارتش عراق باید بداند کاه ایان آدم 

سم علی بن ابیطالب سالم که حاال آمده است ا

اهلل علیه را می آورد و اسام حساین بان علای 
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سااالم اهلل علیااه را ماای آورد ایاان دشاامن 

اینهاست. این شخد با اینها دشامن اسات باا 

اسالم اصالً دشمن است این ارتش عاراق بایاد 

بداند که این جنگ جنگ باا اساالم اسات باه 

هواداری کفر و یک همچاو جنگای بار خاال  

ت و خدای تبار  و تعالی نخواهد رضای خداس

بخشید برآن کسانی کاه قیاام کنناد بار ضاد 

اسالم بواسطه همراهی باا کفار کاه هام خاود 

صدام حسین به حسب حکم شرعی کافر است 

 و هم طرفدار کفار است.

 تصاویری از عملیاتهای پیروزمندانه لشکریان اسالم علیه متجاوزین بعثی.-

اهلل قاسم الجبارین. یا محمدبن عبداهلل. یا  بسم داخل سنگر/: / فرمانده 

 محمد بن عبداهلل

 تکبر رزمندگان . درگیری. شلیک. هجوم. فریاد اهلل اکبر// 

 مارش نمامی-

امت شهید پرور ایران توجه فرمایید. تاا لحماات  رادیو ایران/:/ گوینده 

دیگر خبر بسیارمهمی از جبهه های نبرد باطالع 

 شما خواهد رسید.

  مارش نمامی// 
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شنوندگان عزیز توجه فرمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید خونین شهر - 

 ، شهر خون آزاد شد

  مارش نمامی- 

 تصاویری از آزادسازی خرمشهر- 

 نماز خواندن رزمندگان اسالم در مسجد جام  خرمشهر- 

 فتح خرمشهر فتح خا  نیسات. فاتح ارزشاهای تصویر/: -صدا/ امام خمینی

 اسالمی است.

فتح خرمشهر یک مسائله عاادی نیسات بلکاه -  

 مافوق طبیعت است.

در جنااگ پیااروزی از آن ملاات مااا گردیااد و -  

دشمنان در تحمیال آن هماه خساارات چیازی 

 بدست نیاوردند.

هوشیار باشید که پیروزیهاا هار چناد عمایم و -  

حیرت انگیز شما را ازیاد خداوند که نصر و فاتح 

 غافل نکند. در دست اوست

این که می بیند عراق به ایران حمله مای کناد -  

علتش گرفتن چهار وجب خا  نیست بلکه علت 

اصلی آن ترس آنها از حکومت اساالمی و اتحااد 
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 اسالمی است.

جرم واقعی ما از دید جهاانخواران و متجااوزان -  

دفاااع از اسااالم در رساامیت دادن بااه حکوماات 

سامت طااغوت  جمهوری اسالمی به جای نماام

 است. شاهی

اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمند شاما را -  

که دست خداوند باالی آن است می بوسم و باه 

 این بوسه افتخار می کنم. 

 تصاویری از شادی و سرور ملت پس از آزادسازی خرمشهر-

 

بخااش -رادیااو باای باای ساای -صاادا/ گوینده 

 فارسی/: 

ذارد حااوادث چنااد روز اخیاار دیگاار نماای گاا

ادعاهای عراق دایر بر عقب نشینی طبق برنامه، 

سرپوشی بر دامنه شکست ایان کشاور بشامار 

آید. ظر  دو ماه گذشته تقریباً تمام قوایی که 

در خوزستان موض  گرفتاه بودناد مجباور باه 

عقب نشینی شدند. سقوط سری  خرمشاهر باه 

 خصوص باعث سرافکندگی عراق گشته است.

هزار سربازان از این  40الی  30طبق تخصید 

 شهر دفاع می کردند.
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مقامات آمریکایی از این که ایاران توانساته باه  رادیو آمریکا. بخش فارسی/: -صدا/ گوینده

فاصله کمی از جمله فتح المبین در ماه ماارس 

، چنین ضربه بزرگی بر عاراق وارد آورد اظهاار 

تعجب کرده و افزودند که ایران تاکتیک حملاه 

 ه نحو احسن انجام داده است.زمینی را ب

خبرگذاری فرانسه به نقل از کارشناسان نمامی  بخش فارسی/: -رادیو فرانسه -صدا/ گوینده

خارجی مقیم تهران با اظهار شاگفتی از نحاوه 

هماهنگی عملیات به لحاظ زمانی و مکانی بیان 

کرد: نیروهای مسلح ایران ثابات کردناد کاه از 

مترقبه برخوردارند. یک انسجام بهت آور و غیر 

نیروهای بسیج که تجهیزات نمامی اند  ولای 

انگیزه های مذهبی عمیقی دارند عامل تعیاین 

کننااده ای را در پیروزیهااای اخیاار ایرانیااان 

 تشکیل می دهند.

اماااااااااام 

 خمینی 

من با توجه به نمر تمام کارشناسان سیاسی و   پیام/ –صدا /

نمااامی سااطح باااالی کشااور کااه بااه تعهااد و 

سوزی انان اعتماد دارم باا قباول قطعناماه و دل

آتش بس موافقت نمودم و در مقط  کنونی آنرا 

به مصلحت انقالب و نمام میادانم و خادا مای 

ما و عزت و  هداند که اگر نبود انگیزه ای که هم
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اعتبااار مااا بایااد در مساایر مصاالحت اسااالم و 

مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمال 

 و شهادت برایم گواراتر بود.  نمی بودم و مرگ

خوشابحال شما ملت، خوشا به حال شما زنان -  

و مااردان، خوشااا بااه حااال جانبااازان و اساارا و 

مفقودین و خانواده معمم شهدا و بدا باه حاال 

من که هناوز ماناده ام و جاامِ زهرآلاود قباول 

قطعنامه را سرکشایده ام و در برابار عممات و 

اس شرمسااری فداکاری این ملت بازرگ احسا

می کنم و بادا باه حاال آنانکاه در ایان قافلاه 

نبودند. بدا باه حاال آنهاایی کاه از کناار ایان 

ان عمایم حمعرکه بزرگ جنگ و شهادت و امت

الهی تا به حال ساکت، بی تفااوت و یاا انتقااد 

 کننده و پرخاشگر گذشتند.

مقااااااااام 

 رهبری

باه  خدا می داند که اگر در جنگ فرد محکمی تصویر/: -صدا/

دو اساتان  –استقامت امام نبود حاداقل یکای 

 این مملکت رفته بود.

این تو بمیری از آن تو بمیری های قدیم نباود.   

این چیز خیلی خطرناکی باود حااال برمیدارناد 

می نویسند که امام بعد از فتح خرمشهر گفتند 



59 

 

جنگ تعطیل غلطهای بیخودی، حرفهای دروغ، 

 تهمتهای بی وجه.
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 ئیس جمهور .عزل ر20

 خیابان  صحنه اول

گروه معتر  با لباسهای متحدالشکل شعارگویان جلو می / 

 آیند.

 چوب و چماق و سالح سرد دردست معترضین-

پوسااترهایی از بناای صاادر و دکتاار مصاادق در دساات -

 رضینتمع

 معترضین موازه ها را به آتش می کشند.-

 گروه مداف  از سمت مقابل جلو می آیند. -

 :مرگ بر بنی صدر                        مدافعین

 خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم                       

 چوب، چماق ، شکنجه                          معترضین

 دیگر اثر ندارد                         

 مسلمان بیاخیز                         

 رستاخیز حزب شده                         

 هابوالحسن پنیوش                          مدافعین

 ایران شیلی نمیشه                         
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 تا مرگ شاه دوم                         

 نهضت ادامه دارد                         

 بنی صدر ، بنی صدر حکم تهاجم بده                          معترضین

 بنی صدر، بنی صدر اهن جهادم بده                         

 یکی از معترضین چند تیرهوای شلیک می کند./ 

 معترضین دیگر با کارد به مدافعین حمله می کنند.-

 درگیری و زد و خورد افراد دو گروه با یکدیگر-

 کشته و مجروح شدن چند نفر از مدافعین-

. دانشاگاه 1359اسفندسال  14تصاویری از میتینگ روز - 

 تهران

این مردم اسالم می خواهند. اگر پایتاان را از اساالم کناار  تصویر/: –صدا / امام خمینی 

بگذارید این طلبه که اینجا نشسته باا کماال قاوا باا شاما 

 مخالفت می کند. 

من اول سال به آقایان عر  کردم کاه ایان ساال خاوب 

قای رئیس است سال قانون باشد. باید حدود معلوم شود. آ

جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست؟ یک قدم آن 

ور بگذارد من با او مخالفت می کنم اگر هماه ماردم هام 

 موافق باشند من مخالفت می کنم.
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نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط 

می کنی قانون را قبول نداری. قاانون تاو را قباول نادارد. 

رفت از کی پذیرفت که ما شورای نگهبان نباید از مردم پذی

را قبول نداریم . نمی توانی قبول نداشته باشی ماردم ریی 

 دادند به اینها. 

آن روزی که من احساس خطار بارای جمهاوری اساالمی 

بکنم آن روز اینطور نیست که باز بنشینم نصایحت کانم. 

دست همه را قط  خواهم کارد آن شاخد هار کاه مای 

می که می خواهد باشد قبال از اینکاه خواهد باشد. هرمقا

 شورش پیدا شود من او را سر جای خودش می نشانم.

 

حکم امام خمینای را مای / صدا

 خواند/:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. ستاد مشتر  نیروهای مسلح 

 جمهوری اسالمی ایران.

 آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح بر کنار شدند.  

 1360خرداد  20روح اله الموسوی الخمینی                                               

 تصاویری از ارتباط بنی صدر و مسعود رجوی )سرگروه گروه منافقین( 

تصاویری از صحن علنای مجلاس شاورای اساالمی باه ریاسات آیات الاه هاشامی - 

 ررفسنجانی و نحوه ریی گیری جهت سلب کفایت سیاسی از بنی صد

بسم اهلل الارحمن الارحیم پاس از ریی اکثریات قااط  حکم امام خمینای را مای / صدا 
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نمایندگان محترم مجلاس شاورای اساالمی مبنای بار  خواند/:

اینکه آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهاوری 

اسالمی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست 

 جمهوری اسالمی ایران عزل نمودم.

 1360تیرماه  1اله الموسوی الخمینی روح 

 

اماااااااااام 

 خمینی 

من بسیار متخسفم از اینکه کوشش کاردم کاه در ایان  تصویر/: –صدا /

دوره اول جمهوری اسالمی اینطور مسائل پیش نیاید و 

اینطور عزل و نصبها نشود لیکن با کمال کوششای کاه 

زبانهاای مختلاف  باا کردم اینها نتوانستند بفهمند. من

را دعوت کردم به اینکه رها کنند این راهی را کاه آنها 

 در پیش دارند و با ملت ایران اینطور نکنند.

من اآلن هم نصیحت می کنم آقای بنی صادر را باه  -  

این که مبادا در دام این گرگهایی کاه درخاارج کشاور 

نشسته اند و کمین کردند. بیفتد و این آبرویای کاه از 

 دست دادید بدتر بشود. 

 . انفجار حزب21

 حزب جمهوری اسالمی                   صحنه اول

تااابلو سااردر  حاازب جمهااوری اسااالمی )دفتاار مرکاازی( 
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 [1357تخسیس 

پالکارد پارچه ای جلو سار در  ایاادی آمریکاا بزرگتارین 

 جنایت تاریخ رامرتکب شدند[.

 نوشته روی دیوار . ان حزب اهلل هم الوالبون

آیاااات الااااه 

 بهشتی

ما باردیگر نباید اجازه دهیم اساتعمارگران برایماان مهاره  شهادت/:قبل از /

سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تاالش 

کنیم کسانی را که متعهد به مکتاب هساتند و سرنوشات 

 مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند....

  صدای انفجار// 

تن از یاران  72اسالمی و شهادت تصاویری از انفجار بمب در حزب جمهوری - 

 60تیرماه  –امام 

ملتی که برای اقامه عدل اساالمی و اجارای احکاام قارآن  پیام/: –صدا / امام خمینی

مجید و کوتاه کردن دست جنایتکاران ابر قدرت و زیستن 

با استقالل و آزادی قیام نموده است خود را برای شاهادت 

خود بااکی راه نیمای  و شهید دادن آماده نموده است و به

دهد که دست جنایات ابار قادرت هاا از آساتین مشاتی 

جنایتکار حرفه ای بیرون آید و بهترین فرزندان راستین او 

 را به شهادت رساند.

تان بیگنااه باه عادد  72ملت ایران در این فاجعه بازرگ   
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شهدای کربال ازدست داد. ملت ایاران سارافراز اسات کاه 

یم می کند که خود را وقف خدمت مردانی را به جامعه تقد

به اسالم و مسلمین کرده بودند و دشمنان خلق گروهی را 

شهید نمودند که برای مشورت در مصاالح کشاور گاردهم 

 آمده بودند.

رحمت خدا و درود بی پایان ملات بار شاهدای انقاالب از   

و ساالم و تحیات بار  60تا هفت تیرماه  42پانزده خرداد 

 ملومان ایران در طول تاریخ .مملمومان جهان و م

 . نامه تاریخی22

 خلوت امام                    صحنه اول

 تصاویری از امام خمینی درحال مطالعه و نگارش-

تصاویری ازحاملین نامه امام خمینی به گور باچف /آیات -

اله جوادی آملی، محمدجواد الریجاانی و مرضایه حدیاده 

 ومالقات با گورباچفباغ/ در محضر امام و در مسکدچی 

 

خوانااده ماای  –پیااام امااام / صدا

 شود/:

بسم اهلل الرحمین الرحیم جناب آقای گور با چف صدر 

 هیخت رئیسه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی

با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی . ازآنجاا کاه پاس از روی کاار  

تحلیال حاوادث سیاسای جهاان  آمدن شما چنین احساس می شودکه جنابعاالی در
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خصوصاً در رابطه بامسائل شاوروی در دور جدیادی از باازنگری و تحاول و برخاورد 

قرارگرفته اید و جسارت و گستاخی شما در برخورد باواقعیات جهان چاه بساا منشاخ 

تحوالت و موجب بهم خوردن معادال فعلی حاکم بر جهان گردد. الزم دیدم نکااتی را 

 یاد آور شوم.

ولین مسئله که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این اسات کاه در سیاسات ا -

  خود دایر بر خدازدایی و دین زدایی از جامعه که تحقیقاً بزرگترین و بااالترین الاس

نمائیاد و بدانیاد کاه نمرضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است تجدید 

 ن طریق میسر نیست.برخورد واقعی با قضایای جهان جز از ای

جناب آقای گورباچف باید به حقیقات رو آورد. مشاکل اصالی کشاور شاما مسائله -

مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شماعدم اعتقاد واقعی به خادا اسات هماان 

ذال و بن بست کشیده و یاخواهند کشید. مشاکل اصالی تمشکلی که غرب راهم به اب

 خدا ومبداء هستی و آفرینش است.شما مبارزه طوالنی و بیهوده با 

است که ازاین پس کمونیسم را باید در موزه  جناب آقای گورباچف برای همه روشن -

های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد چراکه مارکسیسام جوابگاوی هایچ نیاازی از 

نیازهای واقعی انسان نیست چرا که مکتبی است مادی و بامادیات نمیتوان بشریت را 

دم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب ومشارق از بحران ع

 است به درآورد.

جناب آقای گورباچف ازشما می خواهم که درباره اسالم به صورت جادی تحقیاق و -

تفحد کنید و این نه به خاطر نیازاسالم و مسلمین به شما که به جهت ارزشهای واال 



67 

 

وسیله راحتی و نجات همه ملت هاا باشاد و  و جهان شمول اسالم است که می تواند

 گره مشکالت اساسی بشریت را بازنماید.

 

 تصاویری از حسینیه جماران - صحنه دوم

 مالقات ادوارد شوارنادزه با امام خمینی و ارائه پاسخ گورباچف برنامه امام//

 

 شوارنادزه

 

فرصاتی کاه از حضرت امام بسیار متشکرم ازایان  از روی متن میخواند/:-صدا/

برای مالقات با شما بدست آوردم . مخموریات دارم 

پیام جوابیه میخائیل سرگنی گورباچف صدر هیخت 

یتی شااوروی را ساارئیسااه اتحاااد جماااهیر سوسیال

تسلیم حضرت امام کنم سعی خاواهم کارد بطاور 

خیلی مختصر محتوای این پیام را برای شما عنوان 

 کنم. 

سرنوشات پیام شاما مالحماات عمیاق راجا  باه 

 بشریت دارد.

آقای گورباچف عقیده دارناد کاه ماا در مهمتارین 

مورد اتفااق نمار داریام یعنای انساانها بایاد یااور 

 یکدیگر باشند.

آقای گورباچف معتقد است که مبارزه در راه نیل -

به یک دنیاای عااری ازساالح هساته ای و آزاد از 
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 زمره وظیفه تمامی ملت هاست. 

کاه در سیاسات باین  آقای گورباچف می نویسد-

المللی ما پیرو یک اصل اساسی هستیم یعنی اصل 

احترام به آزادی انتخاب برای هر انسان وهر ملات 

نتیجتاً کشور ما و تمامی ملت ماا ازانقاالب بازرگ 

 شماحسن استقبال کرده است.

آقااای گورباااچف اشاااره ماای کنااد کااه تحااوالت -

عمیمی در جهان اخیراً پدید آمده و فکر می کانم 

که می شود گفت که ما در آستانه یک نمام جدید 

 اقتصادی و سیاسی قرار داریم.

اماااااااااام 

 خمینی

باشند ولی به ایشان بگویید که من  انشااهلل سالمت تصویر/ -صدا/

می خواستم جلوی شما یک فضای بزرگتر باز کنم. 

من می خواستم دریچه ای به دنیای بازرگ یعنای 

ید اسات را بارای دنیای بعد از مرگ که دنیای جاو

آقای گورباچف بازنمایم و محور اصلی پیام مان آن 

بود. امیدوارم بار دیگر ایشان در این زمیناه تاالش 

 نمایند.

  مسکو. کاخ کرملین صحنه سوم

 

ماایالدی در آسااتانه فروپاشاای اتحاااد  1991سااال  جلوصحنه در نور موضعی/:/ خبرنگار
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د جماهیر شوروی و نماام کمونیساتی از طار  واحا

مرکزی خبر مالقاتی باا سارگنی کوربااچف آخارین 

صاادر هیااخت رئیسااه اتحاااد جماااهیر سوسیالیسااتی 

شوروی درکااخ کارملین داشاتم گوربااچف در ایان 

 مصاحبه به نکاتی اشاره کرد که بسیار شنیدنی است.

خبرنگار به انتهای صحنه می رود و روبروی گورباچف می نشیند. مصاحبه در ناور / 

 ط تلویزیونی می شود.عمومی صحنه ضب

مخاطب پیام آیت اله خمینی ازنمر من هماه اعصاار  مترجم ترجمه می کند/:/ گورباچف

در طول تاریخ بود زمانی که من این پیام را دریافات 

کردم احساس کردم کاه شخصای کاه ایان پیاام را 

نوشته بود متفکر و دلسوز برای سرنوشت جهان است 

کاردم کاه او کسای من ازمطالعه این پیام اساتنباط 

سات مان ااست که برای جهان نگران است و مایال 

 انقالب اسالمی را بیشتر بشناسم و در  کنم.

اگر ما پیشگوئیهای آیات الاه خمینای رادر آن پیاام 

جدی می گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضاعیتی 

 نبودیم.

نور عمومی صحنه خاموش می شود. خبرنگاار جلاو /  

 عی/می آید. در نور موض
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میالدی بدون باروز  1991دسامبر سال  25:در شب   خبرنگار

خشااونت و خااونریزی میخائیاال گورباااچف رئاایس 

جمهور اتحاد جماهید سوسیالیستی شاوروی و دبیار 

کل حزب کمونیست از کلیه مقامهاای خاود اساتعفا 

کرد. وقتی در تعطیالت به سر می برد توسط عده ای 

 دستگیر و زندانی شد.

هشدار امام خمینی را جادی نگرفات و در گورباچف   

نتیجه عواقب ناشی از این بی توجهی همانگوناه کاه 

در پیام ایشان پیش بینی شاده باود تحقاق یافات و 

پایان عمر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اعالم 

 گردید.

 .غروب آفتاب23

 بیابان                             صحنه اول

 شن در جلو به دعا نشسته اند.جمعیتی با شم  های رو-

 نوای اللهم .... ربنا.....-

 وزیدن نسیم و خاموش شدن شم  ها-

 تاریکی -

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اناهلل و اناالیه راجعون. روح بند پیشوای  اعالم خبر از رادیو/:/ صدا

مسلمانان و رهبرآزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکاوت 
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 اعلی پیوست.

 مقااااااام

 رهبری

بادلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضامیری امیادوار باه  تصویر/: –صدا /

فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخد و بسوی جایگاه 

ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شاما احتیااج مبارم دارم و از 

خدای رحمان و رحایم مای خاواهم کاه عاذرم را در کوتااهی 

 رد/ متخثر می شود/.خدمت و قصور و تقصیر بپذی

 گریه حضار-  

مردمی که پریشان و آشفته حال بر سروروی میزنند و گریبان -  

 چا  می کنند و مرثیه می خوانند.

 تصاویری از ارتحال امام خمینی در بیمارستان-  

تصاویری از تشیی  پیکر مطهر امام خمینی ازمصلی تهاران تاا -  

 بهشت زهرا

ازایران و سایر کشورها که مراسم تشایی   گروههای خبرنگاری-  

 را ضبط و گزارش می کنند.

 

از جمعیت فاصله می گیرد. رو به / خبرنگار اول

 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

آیات اهلل خمینای شاااه ایاران را براناداخت و آمریکااا را 

 تحقیر کرد. خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکا.

 به جمعیت می پیوندد//

آیت اهلل خمینی امام ایرانیان و دشمن آمریکا درگذشت. از جمعیت فاصله می گیرد. رو به / خبرنگار دوم
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 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

 خبرنگار اسوشیتدپرس . آمریکا

 به جمعیت می پیوندد//

خبرنگاااااار 

 سوم

از جمعیت فاصله می گیرد. رو به /

 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

اله خمینی انقالبی خساتگی ناپاذیری باود کاه تاا آیت 

آخرین لحمه حیات به آرزوی خود برای پی ریزی یاک 

جامعه اسالمی و حکومت اسالمی در ایران وفادار ماناد. 

آیت اله خمینی در آنچه برای سرزمین و ملت خود می 

خواساات لحمااه ای درنااگ نکاارد. خبرنگااار روزنامااه 

 ون.یباینترنشنال هرالدتر

 یت می پیوندد/به جمع/

خبرنگاااااار 

 چهارم

از جمعیت فاصله می گیرد. رو به /

 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

آیت اله خمینی مردی بود که مردم عاادی را باا کاالم 

جادویی خود مسحور می کرد. رهبر ایران به زبان مردم 

عادی سخن می گفت و به طبقات فقیر و محروم اعتماد 

ن احساس آنها را قادر ساخت به نفس می بخشید که ای

تا درجریان انقالب هر کسی که در برابرشان ایساتادگی 

 ایمز لندن.تکنند را ازسد راه بردارند. خبرنگار روزنامه 

 به جمعیت می پیوندد//

 

خبرنگاااااار 

 پنجم

از جمعیت فاصله می گیرد. رو به /

 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

تجسم انقالب اسالمی می مردم ایران آیت اله خمینی را 

دانستند. شاه را که مورد تنفر مردم بود از ایران فاراری 

داده و یوزه آمریکا که به آن شیطان بزرگ می گفات را 

 چندین بار به خا  مالید. 
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آیت اله خمینی شخصی بود که به یکصد میلیون شیعه 

 جهان اعتماد بنفس و غرور داد.

 خبرنگار هفته نامه اشپیگل .آلمان

 به جمعیت می پیوندد//

خبرنگاااااار 

 ششم

از جمعیت فاصله می گیرد. رو به /

 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

همه کسانی که پیش بینی می کردند که باا درگذشات 

آیت اله خمینی سیاست ها وخصوصیات انقالب اسالمی 

ایران ناگهان توییر می کند باید بادیدن صحنه های پار 

معیت میلیاونی تشایی  کنناده هیجان و خروشان از ج

پیکر آیت اله خمینی همه امیدوهای خود را بر باد رفته 

 زمایتدیده باشند. خبرنگار فاینشنال 

 به جمعیت می پیوندد/ /

خبرنگاااااار 

 هفتم

از جمعیت فاصله می گیرد. رو به /

 –دورباااین مقابااال تماشاااگران 

 مترجم/:

ن به ارزشهای اساالمی و پاس زد کاءآیت اله خمینی ،ات

هرگونه نفوه سیاسی غارب درصاحنه سیاسات ایاران و 

تخکید بر استقالل کشور ایران، به همچین مقامی دسات 

 یافته است. 

صحنه هایی که از هیجان و اندوه و ماتم مردم ایران در 

مراسم خاکسپاری آیات الاه خمینای دیاده مای شاود 

هشداری است به دشمنان ایران که میراث رهبار ایاران 

دارد که مردم را به راحتی علیه دشمنان این این توان را 

کشور بسیج و متحد کند. خبرنگار روزنامه دیلی تلگرا  
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 . انگلیس.

 به جمعیت می پیوندد//

 مقابل مرقد امام خمینی . صبحگاه صحنه دوم

 جمعیتی که رو به مرقد ایستاده اند.-

خادای متعاال وصیت من به همه آن است کاه باا یااد  تصویر/:  -صدا مقام رهبری

بسااوی خودشناساای و خودکفااایی واسااتقالل بااا همااه 

ست اگر اابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شما 

شما در خدمت او باشید و بارای ترقای و تعاالی کشاور 

 اسالمی به روح تعاون ادامه دهید.

 ر جمعیتیتکب- 

 افراد پرچم های سرخ دردستهایشان را باال می آورند.-

  گنبد و مناره های مرقد امام طلوع می کند.خورشید از پسِ-

 والسالم 

 غالمرضا عزیزاللهی

 اصفهان -96آبانماه 


