
 
 
 

 انقالب طلوع يا غروب؟
 

 صفت مهدي خدايي
 

 سخن پيش
 

 انقالب ايران ديروز و امروز 

 
زبان شـدند      منتهي شد، مردم ايران يكدل و يك       ١٣٥٧ بهمن٢٢ها هر چه كه بود، در مسيري كه به            گذشته

 كه بسياري از حسـاب و كتابهـا را درهـم            ٥٧بهمن سركش . شاهي را درهم شكستند      ستم ةو زمستان ديرين  
بهمـن و سرنوشـت آن انقـالب،        ٢٢ سـالهاي پـس از       ةدربـار . يخت، خروش مردم ايران براي آزادي بود      ر

.  آن انقـالب وجـود داشـت      ةموقع هم ارزيابيهاي متفـاوتي دربـار        اگرچه همان . حرفهاي گفتني زياد است   
 امـا در  در ناكامي آن شكي نيست،. بهمن شكست خورد و ناكام ماند٢٢يي عقيده داشتند كه انقالب     عده
:  اجتمـاعي و تـاريخي كـه معتقـد بـود           ةهـاي گسـترد      ديگر هم وجود داشت با ريشه      ة ما يك عقيد   ةجامع

رغم   شونده و روشنگر خود را به       عكس، جريان دائمًا عميق     انقالب عظيم ما نه ُمرده و نه خاكستر شده، به         «
ي و بـرزن، در داخـل هـر         اند، هر روز و هر ساعت، در هـر كـو             خاكسترهايي هم كه بر سرش ريخته      ةهم

هر انقالب براي رسيدن به بلـوغ خـودش         … دهد  كالس و هر خيابان و هر خانه و خانواده، دارد ادامه مي           
 …»تك آحاد جامعه بگذرد و بايد از مراحلي عبور كند، بايد از درون قلوب و ضماير تك

يـران نماينـدگي   اين طرز فكر كه سخنگوي آن مسعود رجـوي اسـت، توسـط سـازمان مجاهـدين خلـق ا                 
گراهاي مترقي، آزاديخواهان الئيك، ماركسيستها و اقليتهاي قـومي          برخي از ديگر مسلمانان، ملي    . شد  مي

. سو گرفتنـد    و  و مذهبي نيز كه با جهتگيريهاي سياسي مجاهدين همخواني داشتند حول اين سازمان سمت             
 انقالب زده   ةست كه دزد قرن به قافل     اين درست ا  . گروههاي ديگري هم بودند كه به راههاي ديگر رفتند        

بود، اين درست است كه خميني بر موج خون مردم و پيشتازان انقالب مسـلحانه سـوار شـده بـود و همـه                        



قول پـدر طالقـاني از مـوج خونشـان سـيالبها برخاسـت،                كرد، اما مجاهداني كه به      چيز را لوث و نابود مي     
 درخشان سياسي و افشاگرانه، به بهـاي        ةيك مبارز . گذاشتندهرگز خلق و انقالب را در برابر خميني تنها ن         

چنين راه نجات انقالب را گشودند و وقتي خمينـي تمـامي              سال بردباري مطلق انقالبي؛ آري آنان اين      ٢/٥
 .آميز را بست، به مقاومت انقالبي روي آوردند راههاي مسالمت

ناپـذير بـود، بـراي آنهـايي       عزمي بازگشتبهمن و تعميق آن،   ٢٢براي آنهايي كه تحقق آرمانهاي انقالب       
همان راهي  . به مفهوم عميق كلمه نبود، البته راه سختي در پيش بود          » آزادي« انقالب چيزي جز     ةكه فلسف 

كه پيش از اين با خون سرخ و جوشان پيشگامان و راهگشايان جنبش مسلحانه عليه شـاه گشـوده شـده و                      
 .ثمر نشسته بود بهمن به٢٢در 

بهمن، اخگرهاي آتشين جنبش مسلحانه در قلب و ضمير مـردم ايـران بـود كـه در                  ٢٢ انقالب   انگيزشهاي
 تهـران   ةتپـ   جرقه را همافران دليـر نيـروي هـوايي در پادگـان دوشـان             . ، مشتعل گرديد  ٥٧بهمن٢١شبانگاه  

همـن بـا   ب٢٢برافروختند و قيام با حمايت مردم از آنان در برابر گارد شاهنشاهي آغاز شـد و تـا بعـدازظهر                   
 .فتح مراكز قدرت رژيم توسط مردم، به سقوط رژيم شاه منتهي شد

كنـد، امـا هـدف         شـروع مـي    ٥٧بهمـن ٢٢اگرچه بررسي حوادث را از قبل از        »  انقالب، طلوع يا غروب؟   «
 . شروع آن استةبهمن فقط نقط٢٢اصلي دنبال كردن مسير رويدادهايي است كه 

امـا مـن    . كنند  ه ديكتاتوري را به زمستان سرد و تاريك تشبيه مي         در ادبيات سياسي، معموًال دورانهاي سيا     
 .ام در سالهاي حاكميت خونين ارتجاع، به باور ديگري رسيده

بار بـراي هميشـه زمسـتان و يخبنـدان تـاريخيش را بـا دفـن ديكتـاتوري                     ملت ما، خلق قهرمان ايران، يك     
طور   انقالبي كه در آن عموم ملت ايران به.نظير بود بهمن باشكوه و كم٢٢انقالب . سلطنتي درهم شكست

گور سپرده    ستم ديرين به  . نمايش گذاشتند   نظير ملي را به     يكپارچه شركت كردند و اتفاق شورانگيز و كم       
 .اما اگر زود پژمرد، رهروان طريق آزادي را نااميد نكرد. شد و بهار دلپذير آزادي چه زيبا شكفت

ايـن افسـانه   . سر شـنيده بـوديم       ديو سياه و اژدهاي هفت     ةلناكي دربار هاي قديمي، توصيفهاي هو     در افسانه 
خود گرفت و اژدهـاي مهيـب از اعمـاق             ايرانيان بود كه از قضا رنگ واقعيت به        ةنبود، يك كابوس ديرين   

. حساب نهايي با اين ارتجاع غدار خواهند بـود    مردم ما دير يا زود ناگزير از تسويه       .  سربرآورد  تاريخ ايران 
حسـاب خـونين نزديـك        ان زمين بايد از ننگ آنها پاك شود و خوشبختانه امروز، ما به انتهـاي تسـويه                اير

و . كـرد   عنوان خطرناكترين نوع استبداد يـاد مـي         مرحوم پدر طالقاني هميشه از استبداد مذهبي به       . ايم  شده
تـرين    ري جـدي  ايـن رژيـم ضدبشـ     . رژيم خميني فقط دشمن ايرانيان نيست     . راستي چه سخن درستي بود    



. يـي از دنيـاي معاصـر از گزنـدآن در امـان نمانـده اسـت                  تهديد صلح و ثبات جهاني اسـت و هـيچ نقطـه           
ـ تروريستهاي رژيم در بسـياري از كشـورهاي جهـان اشـاره                جنايي ديپلومات  ةكافيست يك قلم به پروند    

يـم در تمـاميتش جـز يـك         و رژ . خاطر چند فقره ترور و قتل و جنايت تحت پيگردنـد            غالب آنها به  . كنيم
 .المللي نيست جذام بين
 .كند كه سرشار از افتخار و آبروست زمين را مقاومتي باشكوه و انقالبي نوين نمايندگي مي اما ايران

 .اين روزگار اگرچه براي ايرانيان سخت و سياه است اما زمستان نيست
ز نگذاشـت يخبنـدان ديگـري بـر         هزار خون كه از پيكر دالوران وطن بر زمين ريخت، هرگـ           ١٠٠گرماي  

اين همان نيروي اهورايي است كه خمينـي را از مـاه بـه چـاه افكنـد و                   . خورشيد چيره شود    و  سرزمين شير 
تـرين و عميقتـرين مقاومـت را در قلـب مـيهن               تـرين، گسـترده     تـرين سـركوب، شـاداب       رغـم بيرحمانـه     به

 رويدادها به آن نظر خـواهيم       ة و در بحبوح   چيزي كه در خالل اين يادداشتها     . وجود آورد   رنگمان به   خون
 .افكند

موقـع    در آن . بهمن آغاز كردم  ٢٢ همزمان با سالگرد     ١٣٧٣اولين يادداشتهاي اين كتاب را در زمستان سال       
ايـن يادداشـتها آن زمـان بـا نـام      . سـر گذاشـته  بـوديم    ما شانزده سـال حاكميـت سـياه آخونـدي را پشـت          

عنـوان    اميـد كـه بـه     . زمين منتشـر گرديـد       ايران ةنام   در هفته  ٧٤از فروردين » ساله١٦ ةيادداشتهايي از تجرب  «
 .يي بر متن يك مقاومت مفيد افتد حاشيه
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 ها، پژواك انقالب مسلحانه  اعتراض توده
 

همـه  كـنم، قبـل از        ولي هر وقت به خاطرات آن انقالب فكر مي        . دانم از كجا بايد شروع كنم       درست نمي 



اگر اشـتباه نكـنم در اوايـل      . افتد   قصر به يادم مي    ١ة و روزهاي مالقات در زندان شمار      ٥٥رويدادهاي سال 
آنهـا پـس از پـذيرايي       . همراه چند مجاهد خلق ديگر، از زندان اويـن بـه قصـر منتقـل شـديم                   به ١٣٥٥بهار

ي يك چريك و يـك زنـداني        برا.  تحويل دادند  ١ ة در زندان شمار   ٨ و   ٧،  ١مفصل، ما را يكراست به بند       
تيـز و شـنوا و چشـمهايي نافـذ و بينـا بـراي خبـردار شـدن از                      گوش  چيز مهمتر از داشتن يك      سياسي، هيچ 

كه داخل زندان هم،      بگذرم  . افتاد، نبود   خصوص د ربيرون زندان اتفاق مي       جا و به    جا وآن   حوادثي كه اين  
زدن از پشت دو رديـف ميلـه، كـه در             حرفروزهاي مالقات،   . خودش داستان مفصل و پرهيجاني داشت     

آزار هـم در   البتـه پليسـهاي بـي    . وسط آن پاسبانهاي شرور و موذي به آدم زل زده بودند، كار آساني نبود          
هاي جوان و پرشور زنداني بودند و اغلب نيـز            خصوص براي بند ما كه در آن بچه         ميان آنها بودند، ولي به    

هـا بـه هـر        اما بچه . را دستچين كرده بودند   » اطالعاتي«پاسبانهاي غالبًا   هنوز محكوميتشان قطعي نشده بود،      
، سـاواك توانسـته بـود ضـربات نسـبتًا           ٥٥ و اوايـل   ٥٤در سـال  . كردنـد   كلكي بود خبرها را رد و بدل مـي        

 نمايندگان و پيشتازان اين جنبش، سازمان مجاهدين خلق و           . سنگيني به جنبش انقالبي مسلحانه وارد كند      
 ةعــالوه، بــر اثــر يــك ضــرب ســازمان مجاهــدين، بــه. بودنــد) زمــان آن( چريكهــاي فــدايي خلــق ســازمان

شـد، تقريبـًا      نمـا در داخـل سـازمان ناشـي مـي            ايدئولوژيكي كه از كودتا و خيانـت اپورتونيسـتهاي چـپ          
دو سال، رزمندگان بسـياري از هـر دو سـازمان در درگيريهـاي مسـلحانه                  در آن يكي  . كمرشكن شده بود  

، جنـبش دانشـجويي   ٥٤در سـال .  شده يا به دام ساواك افتاده بودند و خيليها هم بعدها اعدام شـدند           شهيد
طـور     همين سازمانهاي پيشتاز بود، بـر اثـر ايـن ضـربات، بـه              ةجبه  نيز، كه در حقيقت ارتش ذخيره و پشت       

در . توفان بـود طور كه بعدها معلوم شد اين فقط يك آرامش قبل از           ولي آن . موقت دچار ركود شده بود    
 كـه تقريبـًا     ٥٣ تـا    ٥٠در همين زندان قصر، برعكس سـالهاي        . موقع شرايط زندان هم مثل گذشته نبود        آن

 زنـدان   ةوروديـ . كـرد   بود، حاال وضعيت خيلي فرق مي     ) زندانيان سياسي (كنترل زندان در دست خودمان      
 و شـالق، آويـزان كـردن از         روزه مشـت و لگـد، بـاتوم         يك كتك مفصل و ناجوانمردانه بود و بعد همـه         

وكاسـت    كم  هاي اتاق مالقات، انتقال به سلول انفرادي يا به ميان زندانيان عادي و فشارهاي صنفي بي                 ميله
وقت جنـب     با تمام اين احوال هيچ    . زندان سراپا در زير سركوب وحشيانه و مستمر قرار داشت         . برقرار بود 

چيزي كه آنهـا را بـيش از        . برم  بعد، از ياد نمي      به ٥٥ سال خصوص از همان    ها را، به    و جوش و شادابي بچه    
تنهـا در حـال قـوت      جنبش دانشـجويي نـه    . رسيد  داشت خبرهايي بود كه از بيرون مي        همه سرحال نگه مي   

شد، اگرچـه ايـن       البته اين فضا فقط به جنبش دانشجويي محدود نمي          . گرفتن بلكه در حال ُگر گرفتن بود      
ها و مادرهاي مـا، همـان مـادران صـبور و              حتي خانواده . يي در كل جامعه داشت     كننده  جنبش نقش تعيين  



هاي شهيدان و زندانيان سياسي،  گردهمايي خانواده. شده بودند»  ثباتةجزير«رنجديده، اينك آشوبگران 
سر مزار شهيدان، حـول و حـوش زنـدان و             مادران از تظاهرات خودشان بر    . شد  يي برگزار مي    طور دوره   به

هـاي سياسـي در سـطح         هاي انقالبي و اطالعيه     كتابها و جزوه  . آوردند   حتي در محلهاي ديگر خبر مي      گاه
، دانشـجويان مجاهـد و مبـارز تـالش          ٥٣جـا كـه بـه يـاد دارم از سـال             تـا آن  . شد  جامعه تكثير و پخش مي    

يكـي از ايـن     . كردند تا با استفاده از تاكتيكهاي مختلف، فضـاي اجتمـاعي را عليـه رژيـم فعـال كننـد                     مي
دانشــجو ناگهــان در يكــي از نقــاط ٥٠ الــي ٣٠مــثال تعــداد . انــدازي تظــاهرات موضــعي بــود هــا راه شــيوه

راه   مدت چند دقيقه تظاهراتي با شعارهاي ضدحكومتي به         شدند، و به    وآمد تهران دور هم جمع مي       رفت  پر
 جـالبتر، بـردن شـعارهاي       ةشيويك  . كردند  كه دستگير شوند صحنه را ترك مي        انداختند و قبل از اين      مي

. خصوص در روزهـاي تاسـوعا و عاشـورا بـود            هاي عزاداري ماه محرم به      انقالبي و ضدرژيم به ميان دسته     
هيأتهاي عزاداري بازار تهران بارها شاهد حضور جوانان مجاهد در ميان صفوف خود و شعارهايي از اين                 

  ــ   ردم، بجنگيـد، بجنگيـد بـا ايـن يزيـد خونخـوار            اي م   اي مردم، «يا  » مرگ بر اين حكومت يزيدي    «: قبيل
يك تاكتيك ديگر، حمله به برخي مراكـز وابسـته بـه رژيـم و               . بودند» بركنيد، بركنيد اساس ظلم و بيداد     

. شد خصوص تظاهرات افزوده مي   بر تعداد حركتهاي اعتراضي و انقالبي و به        ٥٥در سال . تخريب آنها بود  
متأسـفانه از تـاريخ، تعـداد و ابعـاد          . كردنـد   ركت در آنها را پيـدا مـي       كم جرأت ش    و مردم رهگذر نيز كم    

روز، يـا شـايد فـرداي         يادم نمانده، اما يكي از آنها كـه خبـرش را همـان              گونه تظاهرات، رقم دقيقي به      اين
ايـن تظـاهرات در يكـي از روزهـاي          . بود) انقالب(روز، از مالقاتيها شنيدم، تظاهرات خيابان شاهرضا          آن
سـمت    به) امام حسين ( آن دانشجويي بود، از ميدان فوزيه        ةصفوف تظاهرات كه هست   .  برگزار شد  ٥٥پاييز

آموزان دبيرستانهاي اطراف فوزيه و نيز مـردم رهگـذر بـه              در سر راه، دانش   . دروازه شميران حركت كرد   
راسـتش مـن   . بـود » شـاه  مرگ بر«شگفتا كه شعار اين تظاهرات . تظاهرات پيوستند و حسابي رونق گرفت     

اتحاد، مبـارزه،   «آنها ابتدا با شعار     . توانستم باور كنم كه چنين شعاري داده شده باشد          خودم هم هرگز نمي   
زنداني «تظاهراتشان اوج گرفت و شعار بعدي، » شاه مرگ بر«زودي با شعار  شروع كردند ولي به » پيروزي

حوالي دروازه دولـت    . رك برداشتن بود  در آن روزها چيزي در ذهنم در حال ت        . »سياسي آزاد بايد گردد   
اين فقـط يكـي از آن       .  گارد درآمد و از هم پاشيده شد       ة گسترد ةيا دروازه شميران، تظاهرات در محاصر     

، تظاهرات چه در شعارها و چه در تاكتيكهايش راديكـال و انقالبـي              ٥٥در همان سال  . رشته تظاهرات بود  
طـور    دستگيرشـدگان بـه   . گرفـت   يان تظاهرات، صـورت مـي     كم تهاجم به مراكز رژيم نيز در جر         كم. بود

شـدند تـا بـا زنـدانيان قـديمي در ارتبـاط قـرار         يي زنداني مي معمول در بندهاي موقت يا بندهاي جداگانه     



 انقالبي مسلحانه، يك پتانسيل عظيم      ةسال مبارز   ٦داد كه در دل جامعه، پس از           اينها نشان مي   ةهم  . نگيرند
تنها كافي بودكه تور اختنـاق سـوراخ شـود و ماشـين مخـوف سـاواك                 . يدن است انفجاري در حال جوش   

اثبات   به٥٧ و ٥٦وضوح در سالهاي   و به٥٥اين واقعيتي بود كه در اواخر سال. اندكي حركتش ُكند گردد
كارتر، اهرمهاي سـركوب را شـل كـرد، آتشفشـاني از            » بشر  حقوق«وقتي شاه در زير فشار سياست       . رسيد

زمـان سـيل خروشـاني شـود و يكـي از              ها به بيرون فواره زد و رفت و رفت تا در كوتاه             بي توده خشم انقال 
، به نقـل از مجاهـديني كـه         ٥٥باز هم در همان سال    . بزرگترين ديكتاتوريهاي پليسي دنيا را واژگون نمايد      

 حمايـت و  ةدي درباردر بيرون زندان بودند و از طريق هواداران جنبش با ما ارتباط داشتند، داستانهاي زيا     
عنوان مثـال     به. شنيدم   شهري نسبت به انقالبيون مسلح مي      ةهاي پايين جامع    خصوص در اليه    احترام مردم به  

طـور علنـي      ، بودند به  )ديزي(سيمان، كارگراني كه مشغول خوردن ناهار         خانه، در حوالي پل     در يك قهوه  
خورشـيد تهـران، تـا        و   شـير  ةيـا جوانـان محلـ     . دكردن  صحبت مي (*)  »كار  خرابه«در مورد قهرمانيهاي يك     

 تيمي مجاهدين كه درگيـري سـختي در آن   ةمدتها، با نشان دادن آثار گلوله بر روي در و ديوار يك خان        
 .از قدرت ساواك خيلي بيشتر است» كاران خرابه«كردند كه قدرت سالح  اتفاق افتاده بود، ثابت مي

كـه جـرأت      ن آن شهيد شده يا در زندانها بودند، اما مـردم همـين            جنبش انقالبي ضربه خورده بود و رهبرا      
 ة قهرآميـز و سمبلهايشـان همـان پيشـتازان مبـارز           ةكردند لب به اعتراض باز كنند، الگويشان همـان مبـارز          

 .مسلحانه بودند
 مـردم، همـواره بـه راديكـالترين نـوع اعتـراض جمعـي گـرايش نشـان                   ةگيرند  به همين جهت خيزش اوج    

و انقالبيـان   » مجاهـدان «ظاهرات در آن روزها در حقيقت پژواك صداي انقالب مسلحانه و رزم             ت. داد  مي
يـي كـه وقتـي كـار بـاال گرفـت،              همـان تـوده   . رسـيد   گـوش مـي     هـا بـه     پيشتاز بود كه اينك از زبان تـوده       

 .»رهبران، ما را مسلح كنيد«: خروشيد كه مي
 سرگشاده با امضاي    ةصورت انتشار اطالعيه يا نام      به، نوع ديگر اعتراض نيز      ٥٥ازسوي ديگر در همان سال    

موارد نقـض قـانون اساسـي يـا عملكردهـاي             طور عمده بر      اين اعتراضها به  . فردي و جمعي آغاز شده بود     
رسيد يك جنبش دموكراتيك در حال پاگرفتن         نظر مي   به. گذاشت  غيرقانوني ارگانهاي رژيم انگشت مي    

المللـي رخ داد كـه        ، تحوالتي در سياسـتهاي بـين      ٥٥ت در زمستان سال   مقارن همين ايام و در حقيق     . است
 .داد فشار قرار مي شاه را براي تغيير سياست زير

ــاه٣٠در  ــون      ١٣٥٥ديم ــاخه زيت ــك ش ــا ي ــوكرات، ب ــزب دم ــداي ح ــارتر، كاندي ــوق«، ك ــر حق ــه » بش ب
اور امنيـت ملـي،     جانبه و مشـ     و برژينسكي، تئوريسين كميسيون سه    . جمهوري آمريكا برگزيده شد     رياست



يافـت تـا    ، فرصـت مـي  (*)    كاخ سفيد بود كه عمًال در رأس سياست خـارجي آمريكـا          ٢ ةاكنون مرد شمار  
طـور    شـود ايـن     زبـان خـودش مـي       تز برژينسكي را در يك كالم و به       . دكترين خود را به آزمايش بگذارد     

 :خالصه كرد
يك مسير هرج و مرج و آشوب به مسير انتقـال           آمريكا بايد تالش كند تحوالتي را كه گريزناپذيرند، از          «

 .»منظم بيندازد
خواسـت    چه كارتر از شاه مـي       آن. روي ميز سياست خارجي آمريكا، كارت ايران در اولويت قرار داشت          

 :دو كلمه بيشتر نبود
 .ــ   هماهنگي با سياست نفتي آمريكا، كه دراساس هدفش تثبيت قيمت نفت بود١
 بشر  حقوقــ   هماهنگي با سياست٢
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 آغاز چرخش در سياست شاه
 

. شـد   ــ شـناخته مـي        اما تجددطلب و قابل معامله        عنوان يك ديكتاتور منفور ــ      در افكار عمومي دنيا، شاه به     
بشر و شكنجه و اعدام، هزاران زنداني سياسـي و نبـود              وجود دستگاه مخوف ساواك، موارد نقض حقوق      

جنبش دانشجويي ايران در خـارج كشـور نيـز از           .  زبانزد خاص و عام بود     حداقل آزاديهاي دموكراتيك،  
المللـي    كرد و جنايتهاي ديكتاتوري سلطنتي را در سطح بـين           جنبش انقالبي مسلحانه عليه شاه حمايت مي      

جمهوري آمريكـا، شـاه جهـت وزش          در چنين شرايطي، حتي قبل از پايان انتخابات رياست        . نمود  افشا مي 
 ةكـردن چهـر   بشـر كـارتر و بـزك     داد و خود را بـراي حـداقل انطبـاق بـا سياسـت حقـوق           باد را تشخيص  

 اقتصـادي و    ةحـال قصـد داشـت بـا دادن امتيـاز در زمينـ               او در عـين   . كـرد   المللي رژيمـش آمـاده مـي        بين
. بشر كارتر را ُكند كند تا ناچار از دادن امتيازهاي اساسي نشـود              االمكان تيغ حقوق    خصوص نفت، حتي    به
اش   بهمـن در سـرمقاله    ١٣ كيهـان    ةروزنامـ . ، شاه دستور توقف اعدام و شكنجه را صادر كـرد          ٥٥ر بهمن د



 .به دستور شاه، احدي حق استفاده از شكنجه را ندارد: نوشت
حسـاب    بشـر و آزاديهـاي دموكراتيـك بـه           حقـوق  ةتوقف اعدام و شكنجه، اگرچه كمترين امتياز در زمين        

 انقالبي  ة مسلحان ةسال مبارز   ٦سيل عظيم انفجاري و انقالبي جامعه، كه محصول         آمد، اما با توجه به پتان       مي
حـال،    در عـين  . يي در اوج گرفتن جنبش دموكراتيـك داشـت          كننده  نشيني شاه نقش تعيين     بود، اين عقب  

توانست، بهاي اين امتياز را از جيب جنبش انقالبي و خـون رزمنـدگان قهرمـان خلـق                    جا كه مي    شاه تا آن  
داد كـه سـاواك در تعقيـب و مراقبتهـاي             هاي متعددي نشان مي      نمونه ٥٥در اواخر سال  . گرفت  پس مي  باز

كـرد   كشت يا دستگيرشدگان را مخفيانه و بدون اعالم اسم و رسم آنها، ترور مـي  خياباني، انقالبيان را مي  
)١.( 
 

 سرخ از زندانها بازديد صليب

 زندانيان سياسي ايران درج شود      ة موارد اعدام يا شكنج    خواست در گزارشهاي رسمي دنيا،      شاه ديگر نمي  
، يـك گـام     ٥٦به همين جهت او در اواخـر بهـار سـال          . از اين عليه او تحريك گردد       و افكار عمومي بيش   

وقتي اولـين گـروه كارشناسـان    . برداري سياسي از آن برداشت بشر و بهره ديگر در راستاي سياست حقوق    
اي بازديد از زندانهاي سياسي وارد تهران شدند، ما باور كرديم كه ديـوار    المللي بر   هيأت صليب سرخ بين   

كـنم ابتـدا سـاواك طـرح بازديـد            فكـر مـي   . طور واقعي ترك برداشته اسـت       اختناق و شكنجه و اعدام به     
زدن در و     كارهـاي نمايشـي مثـل رنـگ         سرخ را در برنامه داشت، به همين جهت، عالوه بر           محدود صليب 
اسـتثناي يـك گـروه        را به ) ٢(»كش  ملي«افزايش امكانات صنفي و زيستي، تمامي زندانيان        ديوار زندان و    

 زندانياني كه آثار شـكنجه روي       ةاضاف  شده را به    سپس اين گروه دستچين   . شده از آنها، آزاد كرد      دستچين
رخ پنهـان   سـ   بدن آنها وجود داشت به يك بند جداگانه در زندان قصر منتقل كرد تا آنها را از ديد صليب                  

اتفـاق   سرخ، رسولي، سـربازجوي سـاواك، بـه         يادم هست كه از چند روز قبل از ورود هيأت صليب          . كند
 يك قصر اطراق كرده بودند تا به بررسـي          ةگرها، در زيرهشت زندان شمار      گروهي از بازجوها و شكنجه    

ين زنـداني كـه مـورد بازديـد         اگر اشتباه نكـنم اولـ     . اوضاع و انجام اين تغيير و تحوالت در بندها بپردازند         
 ورود هيـأت    ةدر آسـتان  .  دنيـا شـهرت داشـت      ةسـرخ قـرار گرفـت، زنـدان اويـن بـود كـه در همـ                  صليب
 ما سايه انداختـه بـود، نگرانـي    ةسازيهاي ساواك، يك نگراني بر ذهن هم سرخ و در رابطه با آماده   صليب

د و پيدا بود كه روندي كه شـاه ناچـار           گيري بو   چرا كه جنبش مردم در حال اوج      . »مسعود«مورد جان     در  
 آن خـواه و نـاخواه بـه آزادي تمـامي            ةدادن به آن شده يك روند غيرقابـل بازگشـت اسـت و ادامـ                از تن 



تهديد اين بود كه در چنين شرايطي، سـاواك دسـت بـه يـك توطئـه                 . زندانيان سياسي منتهي خواهد شد    
 ةبايسـتي در مقابـل هرگونـه توطئـ          مـي . ردن او نباشـد   بزند تا بعـدها نـاگزير از آزاد كـ         » مسعود«عليه جان   

بايستي طرح ساواك     مي. كرديم  احتمالي ساواك هوشيار بوده و پيشاپيش براي خنثي كردن آن اقدام مي           
سـرخ، بـراي    بايستي از فرصت بازديد صليب  كرديم و مي    براي پنهان كردن گروهي از زندانيان را افشا مي        

مركزيـت مجاهـدين در زنـدان اويـن، تصـميم           . كـرديم   اواك استفاده مي  وارد آوردن حداكثر فشار بر س     
هاي مختلف مثل بيماري، ديدار با اقوام         ها را كه محكوميت كمتري داشتند به بهانه         گرفت تعدادي از بچه   

هدف اين بود كه ضمن انتقـال       . زنداني و مسائلي از اين قبيل به زندانهاي قصر، كميته و قزلحصار بفرستد            
سرخ و برخورد با سـاواك و          موقعيت رژيم و جنبش، خط برخورد با صليب        ةياسي سازمان دربار  تحليل س 

چنـين در تمـامي بنـدها، نفراتـي كـه در هـر شـرايط احتمـالي           هـم . جا هماهنـگ كنـد      شهرباني را در همه   
. كردند مشـخص شـدند      طور مستقيم با صليب سرخ صحبت كرده و دست ساواك را رو مي              بايستي به   مي
انـواع  . ورود اولين گروه كارشناسان صليب سرخ، تمامي گفتنيها بـه اطـالع آنهـا رسـانده شـد                   نتيجه با  در  

، اعدامها، تعداد و حتي اسامي زندانيان سياسي، تعـداد زنـدانها، محـل زنـدانها و نيـز افـرادي كـه                         شكنجه
 كه از تمامي زندانها و سرخ رسيد و مصرانه از آنها خواستيم احتمال توطئه روي آنهاست، به اطالع صليب

ترتيب بازديد كامل صليب سرخ از زندانها، سياسـت           بدين. هاي مورد نظر بازديد كند      زندانيان و نيز سوژه   
 .قطع شكنجه و اعدام را از هر نظر تثبيت كرد

 
 دانشگاه، سنگر آزادي

. يـدا كـرد   تظـاهرات و حركتهـاي اعتراضـي عليـه ديكتـاتوري سـلطنتي گسـترش پ               : ١٣٥٦بهار و تابسـتان   
. شـد  تر مـي   خروشيد و تظاهرات دانشجويان، پيوسته برافروخته       چنان مي   دانشگاه، سنگر استوار آزادي، هم    

آگـين خـود، بـا پلـيس و گـارد             تكنيك تهران در تظاهرات خشـم       در همين روزها دانشجويان قهرمان پلي     
و مراكـز دولتـي نيـز خسـارتهاي         يي از تأسيسـات       در اين شورش، به پاره    . خورد پرداختند   و  شهرباني به زد  

از سوي ديگـر در همـين ماههـا، كـانون نويسـندگان دسـت بـه ابتكـار جـالبي زد و بـا                         . سنگيني وارد شد  
 .يي را به درون جامعه برد برگزاري شبهاي شعر در انستيتو گوته تهران موج انگيزاننده

ار از اسـتعفا شـد و شـاه، جمشـيد           العمر معروف شده بـود ناچـ        وزير مادام   هويدا كه به نخست   : ٥٦مرداد١٥
 .مأمور تشكيل دولت كرد» فضاي باز سياسي« پايان دوران قبلي و آغاز ةآموزگار را به نشان

 



  آزاديهاةاولين نطق شاه دربار
او اكنون نيازمند جلـب حمايـت كـارتر و تثبيـت           . شاه براي ديدار با كارتر به آمريكا رفت       : ١٣٥٦آبان ماه 

پس از  .  روند تحوالت در داخل كشور بود      ةبا سياست جديد دولت آمريكا و ادام      موقعيت خود در رابطه     
 .بازگشت از آمريكا، شاه طي نطقي اعالم كرد كه تصميم گرفته به مردم ايران آزادي بدهد

شـوند، بايـد      تدريج باسواد شده و مـي       در كشور ما هم كه با اجراي انقالب شاه و مردم، ملت ايران به             «…
تدريج مردم عادت كنند كـه در امـور كشـور دخالـت بيشـتري داشـته                   لكت تغيير كند و به     مم ةروش ادار 

 …»ايم به مردم آزادي داده شود اين است كه تصميم گرفته. باشند

 ةچند ماه بعد كه كارتر در راه سفر خود به آسياي جنوبي و هنـد، در ايـران توقـف كـرد، بـراي شـاه مايـ                     
 .ف حساب مورد احترام و حمايت كامل آمريكا خطاب نمودعنوان طر زيادي گذاشت و او را به

بشـر و رونـد آزاديهـا، مـوج           اكنون پس از سفر شاه به آمريكـا و اعـالم پايبنـدي وي بـه سياسـت حقـوق                   
جمله بايد از ورود عناصر  از. كار، به جنبش دموكراتيك ضدشاه پيوستند جديدي از سياستمداران محافظه

تـا  . گرايان به صفوف جنبش دموكراتيـك نـام بـرد           و برخي از ديگر ملي     ملي، نهضت آزادي     ةسابق جبه 
جمعيت طرفداران آزادي   «تن ديگر،     اتفاق چند   ، بازرگان به  ٥٦ماه سال   آورم، در آذر    خاطر مي   جا كه به    آن

اين جمعيت در اولين موضعگيري خود، خواستار آزادي زندانيان سياسي          . را تأسيس كردند  » بشر  و حقوق 
درسـت در   . گرفـت   آرامي شكل مـي     ، صف ماليم ديگري نيز به     »شاه  مرگ بر   « در كنار صف     اكنون. شد

 .رنجه فرمودند چنين موقعيتي بود كه باالخره آخوندهاهم قدم
 

 خميني كي وارد صحنه شد؟
شدند، خميني هم در نجف بوي كباب به       در همان روزهايي كه امثال بازرگان وارد صحنه مي        : ١٣٥٦پاييز

كـاري    بينـي نكنـد وارد هـيچ        جماعت تا زماني كه حداكثر منـافع خـودش را پـيش             آخوند. دمشامش رسي 
از . شوند كه خطرات احتمالي نيز به حداقل رسيده باشـد        كار مي   به  حال، وقتي دست    آنها در عين  . شود  نمي

زگشـت  خطرترين زمان، پـس از با       ترين و كم    ترين آخوند دوران بود، مناسب      هوش  نظر خميني نيز كه تيز    
عـالوه، يـك قـدم        خمينـي بـه   . بشر تشخيص داده شـد      شاه از آمريكا و اعالم وفاداريش به سياست حقوق        

بنـابراين  . ديد او ديگر هيچ درنگي را جايز نمي    . توانست ببيند   دورتر را نيز در رابطه با موقعيت خودش مي        
 …از همان نجف دورخيز برداشت» آقا«يك، دو، سه، 

 
 



 
 
 
 
 
٣ 
 

 شوند ندها  بر موج جنبش ضدسلطنتي سوار ميخميني و آخو
 

در خردادمـاه گروهـي از نويسـندگان و         . ، جنبش مردمـي عليـه شـاه روبـه گسـترش گذاشـت             ٥٦در سال 
در همـان مـاه     . روشنفكران ضمن تقبيح برخي عملكردهاي رژيـم، خواهـان برقـراري دموكراسـي شـدند              

.  دولت، خواهان اصالح دادگستري شدندةجمعي از وكيالن دادگستري ضمن هشدار در مورد چند اليح
آوردنـد آغـاز      هايشان هجوم مـي      با درگيري بين مردم و مأموران شهرداري كه براي تخريب خانه           ٥٦پاييز
ايـن درگيـري منجـر بـه تخريـب          . روي داد ) نيـروي هـوايي   ( سليمانيه   ةشديدترين درگيري در منطق   . شد

يـي    بوس دولتي و ضرب و جرح عـده         شيدن چند ميني  ك  آتش   توسط مردم و به    ٦ ةساختمان شهرداري ناحي  
سفيد،   آباد، خاك   پيش از اين تاريخ، مأموران حكومت در ديگر مناطق تهران مثل شمس           . از دوطرف شد  

بـا مقاومتهـاي    … آبـاد، خزانـه و      آباد، جواديه، افسـريه، اتابـك، مشـيريه، علـي           نو، مجيديه، كاظم    شميران
آبان، سخنراني سعيد سلطانپور در دانشگاه صنعتي، به درگيـري مـردم            ٢٤روز  . رو شده بودند    مردمي روبه 

و روز بعد يك تظاهرات اعتراضي در تهران عليه دخالـت گـارد در دانشـگاه،                . با مأموران گارد منجر شد    
روز اول آذر، چماقداران ساواك با حمله به گردهمايي بازاريان در نزديكي كاروانسراسنگي . برگزار شد
 . را زخمي كردنديي كرج، عده

مخفيانـه بـه ايـران فرسـتاد و از آنهـا خواسـت              » آقايان علما «يي خطاب به      و اما خميني، در اوايل آذر نامه      
يـي پيـدا شـده و ايـن فرصـت را غنيمـت                امـروز در ايـران فرجـه        «…: خمينـي نوشـته بـود     ! زودتر بجنبنـد  

. كننـد  نويسند و امضا مي نند، نامه ميك كنند، اعتراض مي  هاي احزاب اشكال مي     االن نويسنده … بشماريد
اشـكاالت را بنويسـيد و      … مطالب را گوشزد كنيد   . شما هم بنويسيد و چند نفر از آقايان علما امضا كنند          

اشكاالت را بنويسيد و به خودشان بدهيد، مثـل چنـدين نفـر كـه مـا ديـديم اشـكال        … به دنيا اعالم كنيد 
 …»د و كسي هم كارشان نكردكردند و بسياري حرفها زدند و امضا كردن

كـه بابـا      ماندن آخوندها بـا دگنـك و ايـن          خميني كه خودش اوضاع را از باال بو كشيده بود، نگران عقب           



كـرد آنهـا را راه    گونـه حرفهـا سـعي مـي     يي در كـار نيسـت و ايـن    نترسيد، خطري در كار نيست، شكنجه  
» شـاه در كـادر قـانون اساسـي        «ني هم كـه از      چون تا اين زمان عموم قشرها و گروهها، حتي كسا         . بيندازد

 .اما فقط از آخوندها خبري نبود. كردند به جنبش دموكراتيك ضدسلطنتي پيوسته بودند حمايت مي
كرد اينها بيشتر از اين بيرون گود نمانند براي اين بود كه سر در معامالت كـالن                   خميني هم كه تالش مي    

بنـا بـه        «…او  . الگي اصًال در ميدان سياست حضوري نداشـت       داشت واال او خودش هم تا پنجاه و چند س         
تنها هيچ مخالفتي با اساس سلطنت نداشته          نه ١٣٢٠مندرجات يكي از كتابهايش در سالهاي بعد از شهريور        

بـه  " كاشـاني "مـرداد، در سـلك افـراد آخونـد          ٢٨ كودتـاي    ةسپس در آستان  . بلكه مؤيد آن نيز بوده است     
سـيلي  «قـول خـودش از        ي ايران، دكتر مصدق فقيد برخاسـته و هنـوز هـم بـه             ضديت با پيشواي نهضت مل    

سپس در سـلك حاميـان      . مصدق توسط دربار شاه و استعمارگران حامي آن شاد و ممنون است           » خوردن
پايه شـدن     ولي به هنگام يك   . زير بوده    باز هم ساكت و سر به      ٤٢ تا سال  ١٣٣٢مرداد٢٨كودتاي استعماري   

 يعني به هنگام چرخش شاه به جانب آمريكا و اولويت دادن به آن در قبـال انگلـيس و                 رژيم شاه و دربار،   
وســطايي و مــادون  دارد و از موضــع قــرون پايگاههــاي فئــودالي داخلــي آن، خمينــي يكبــاره ســر برمــي 

جمله از موضع مخالف با آزادي زنان و تقسيم اراضي، بناي مخالف با ديكتاتوري شـاه را   داري، از  سرمايه
 مردم ايران عليه    ةو حاال وقتي مبارز   (*)    …»رود  دانيد خميني به تبعيد مي      كه مي   سپس چنان … گذارد  يم

 .شود اش پيدا مي گيرد دوباره سر و كله شاه اوج مي
اهللا را     خلـق  ةشائب  بزرگترين شيادي خميني اين بود كه با سوءاستفاده از احساسات مذهبي مردم، اعتماد بي             

كرد و توانست در خأل سياسي ناشـي        شد به خود جلب مي      جاهدان و پيشتازان انقالب مي    كه درواقع نثار م   
 سـر انقالبيـون واقعـيش        از زنداني بودن رهبري واقعي جنبش، رهبري انقالب را بربايد و سـپس آن را بـر                

 .آوار كند
لح و صـفا    صفت در ص    واال كه آخوندهاي خميني   . واقع مأموريت و نقش ضدتاريخي خميني همين بود         به

 ساواك شاه از زنـدان آزاد شـده بـود و            ةاي به توصي    كه خامنه   كمااين. بردند  سر مي   و سازش با ساواك به    
رفسنجاني هم براي ضديت با مجاهدين هر هفته در زنـدان اويـن بـا رسـولي سـربازجوي سـاواك جلسـه         

داري از مجاهـدين دسـتگير      عنـوان هـوا     كردند بـه    اينها تازه كساني بودند كه آن روزها افتخار مي        . داشت
 هستند، در يـك      هاي مهم رژيم    ، گروهي از همين حضرات، كه امروز مهره       ١٣٥٥در همان بهمن  . اند  شده

بـار شـعار دادنـد كـه      سـه » عفـو ملوكانـه  «خـاطر   شوي جمعي در تلويزيون شاه ابـراز نـدامت كردنـد و بـه       
 .»شاهنشاها سپاس«



بش دموكراتيك مردم ايران؛ با بـاالگرفتن فعاليـت نيروهـاي    اما دوباره برگرديم به روزهاي اوجگيري جن   
همراه داشت، جنبش ضدسلطنتي از هر نظـر گسـترده و فراگيـر               مذهبي كه ورود گروههاي سنتي را نيز به       

 .يي رسيد سابقه شد و به اوج بي
 

 جرقه در انبار باروت
 كرد تا شب سال نـو را بـا شـاه    كارتر در راه سفرش به هند، در ايران توقف ) ١٩٧٧دسامبر٣١(دي  ١٠روز  

او را در » شايسـتگي «جمهور آمريكا در صحبتهايش به تجليل و ستايش از شاه پرداخت و    رئيس. بگذراند
تـرين نقـاط دنيـا      ثبـات در يكـي از پرآشـوب     ةصورت يك جزيـر     ايران را به  «كه توانسته   » رهبري كشور «

 .، ستود»درآورد
منفجر كرد و شگفتا كه مثل هميشه كبريـت         »  ثبات ةجزير«خلق را در    يي انبار باروت      روز بعد، جرقه  ٩اما  

 .را دشمن خود برافروخت
 
احمـد  « اطالعات با نـام مسـتعار        ةدر روزنام ) وزير اطالعات و جهانگردي   ( داريوش همايون    ةمقال: دي١٧

قرار داد و او سال پيش در عراق در تبعيد بود، مورد حمله     ١٤او خميني را كه از      . منتشر شد » مطلق  رشيدي
 .ناميد…»  گناهان را ريخت خرداد كه خون بي١٥عامل بلواي شوم «را 
 
 اطالعات، بـازار    ة روزنام ةدر اعتراض به مقال   . پا خاستند    مناسب بودند، به   ةمردم قم كه منتظر لحظ    : دي١٩

شـهادت     بـه  در درگيري با مأموران دولتي، تعدادي از مردم       . قم تعطيل شد و تظاهرات بزرگي برپا گرديد       
از اين نقطه بود كه جنبش وارد روند غيرقابل بازگشـتي شـد و خمينـي روي مـوج جنـبش قـرار                       . رسيدند
 .گرفت

 
 
 
 
 
 
 
٤ 
 



 قيام مردم قهرمان تبريز
 

اكنون اين ديگر يك تظاهرات نبود، بلكه يـك قيـام،           . خاست  پا  در چهلم كشتار مردم قم، تبريز قهرمان به       
رفت كه سرنخ     نهاي حزب رستاخيز نابود شد، بانكها آتش زده شد و مي          ساختما. يك خيزش عمومي بود   

خصوص قيام مردم تبريز كه يك سـال           هر كدام از اين خيزشها و به       ةدربار. برود  اوضاع از دست رژيم در    
شكسـتن ماشـين نظـامي رژيـم شـاه توسـط همـان مـردم                  بعد هم با خلع سالح ارگانهاي سركوب و درهم        

 .سيار است كه در گنجايش اين يادداشتها نيستتكميل شد، گفتنيها ب
ديـد، سياسـت افـزايش        گيرنـده مـي     پس از قيام تبريز، رژيم شـاه كـه خـود را در برابـر يـك جنـبش اوج                   

تشـكيل داد كـه     » انتقام«نام    يي به   جمله، براي ايجاد رعب و وحشت، كميته        از. سركوب را در پيش گرفت    
اما اين ترفند خيلي زود شكست خورد چـون كسـي بـه آن              . ودكارش بمبگذاري و تهديد مخالفان فعال ب      

اصـطالح دادن آزادي تأكيـد كـرد و     سياسـت گشـايش و بـه      در همين حال، شاه دوباره بـر        . اعتنايي نكرد 
 .»تنها الزم، بلكه واجب است حال حاضر دادن آزاديهاي بيشتر نه در«گفت 
 

 بار نطق كرد سه و شاه سي
 آزادي  ةبار نطق و مصاحبه كرد و وعـد         وسه   شاه در مجموع سي    ٥٦  تا ديماه  ٥٥ شود از ارديبهشت    گفته مي 

گام را در پيش گرفته بود اما همواره جنبش مردمي دهها گـام جلـوتر از او حركـت       به  او سياست گام  . داد
ز  ناچـار ا   ٥٧ اما در سال  . اصطالح فضاي باز سياسي سپري كرد        آزادي و به   ة را با وعد   ٥٦ شاه سال . كرد  مي

 خـود، دموكراسـي نـوع       ٥٧ ارديبهشـت ٢٥ ةكه در مصاحب    حالي  در. برداشتن گامهاي مشخص و عملي بود     
دموكراسي چندحزبي براي غرب چه چيزي به ارمغان آورد كه ما هم از             «گفت    كرد و مي    غربي را رد مي   

يـي شـبيه    وطهخرداد، در مصاحبه با خبرنگار تايمز براي برقرار كـردن نظـام مشـر     ١٩در  » آن تبعيت كنيم؟  
 .»توان خالف رأي مردم بر آنها حكومت كرد هرگز نمي«انگلستان ابراز آمادگي كرد و گفت 

 ةديد ولخرجـي زيـادي دربـار    روز اوضاع را وخيمتر مي ، شاه كه روزبه٥٧مرداد٢٨مرداد و ١٤در نطقهاي   
شـدت بـا آن       شـتر بـه   كـه پي    چيـزي . هم از نـوع غربـي داد         دموكراسي آن  ةبار وعد   او اين . دموكراسي كرد 

ها را آرام كند و براي سازش با جناح راست جنـبش              خواست موج خروشان توده     او مي . كرد  مخالفت مي 
انتخابـات مجلـس در بهـار آينـده      «: گفـت )  مـرداد ١٤(شـاه در سـالگرد مشـروطه          . فرصتي فـراهم سـازد    

 ةيز هـم نيسـتند اجـاز      در اين انتخابات كانديدهايي كـه عضـو حـزب رسـتاخ           . صددرصد آزاد خواهد بود   



تواننـد شـركت      هم هسـتند مـي    " تمدن بزرگ "سوي    حتي كساني كه مخالف بردن ايران به      . شركت دارند 
 .» رسميةاجتماعات آزاد است اما بدون اسلحه و سد معبر و با اجاز. كنند

ردم مـ » صداي انقالب « گفت كه    ٥٧آبان١٤ آزادي داده بود يك سال بعد در         ة وعد ٥٦آبان  ٢٣شاه كه در    
اما ديگـر خيلـي ديـر شـده         . را شنيده است و سوگند خورد كه به دموكراسي و قانون اساسي وفادار باشد             

 .بود
 

 اعتصاب غذاي بزرگ
 . اشاره كنيم٥٦ شويم خوب است به چند رويداد مهم ديگر در سال٥٧كه وارد تحوالت سال قبل از اين

در . واك و پليس شـاه را تحـت فشـار قـرار داد             زندانيان سياسي، سا   ةماه  ، اعتصاب غذاي يك   ٥٦در پاييز 
طـور يكپارچـه دسـت بـه      شدند به بند جداگانه نگهداري مي٨ قصر، زندانيان سياسي كه در    ١ةزندان شمار 

پليس زندان با ممنوع كردن ورود روزنامه و راديـو، ايجـاد محـدوديت در مالقـات و        . اعتصاب غذا زدند  
 زندان را با جنبش مردمي قطع كند و از تأثير متقابـل ايـن دو             ةكرد رابط   ديگر تضييقات زيستي، تالش مي    
 .بر روي يكديگر جلوگيري نمايد

بيم شورش و فرار زندانيان و گشوده شدن دربها، كابوسي بود كه مأموران ساواك و شهرباني از آن رنج                   
هـا رفتنـد تـا خبـر          وادهجا كه به ياد دارم، زندانيان در آغاز اعتصاب غذا، بـه مالقـات خـان                 تا آن . بردند  مي

هاي بعد، اعتصـاب مالقـات نيـز بـه          اما در هفته  . طور گسترده در بيرون منتشر كنند       اعتصاب نامحدود را به   
ها در جلـو زنـدان، در بـازار           خانواده. طرف تحت فشار قرار گيرد      اعتصاب غذا افزوده شد تا رژيم از همه       

 ارتـش، اجتماعـات اعتراضـي و افشـاگرانه تشـكيل      تهران و در برابر برخي ارگانهاي رسمي مثل دادرسي       
روز،   ٢٩پـس از گذشـت      . جـاي گذاشـت     يـي بـر جنـبش مردمـي بـه           انگيزاننده  اين اعتصاب، تأثير    . دادند

شـدت در معـرض خطـر قـرار گرفتـه             حالت اغما افتاده و سالمتيشان به       كه تعدادي از اعتصابيان به      درحالي
منظـور همبسـتگي بـا        نيـز بـه    ٥٧در سال . پايان رسيد   ر با موفقيت به    زندان قص  ةبود، اعتصاب غذاي قهرمانان   

خبـر ايـن اعتصـاب طـي     . مدت دست زدنـد    جنبش مردمي، زندانيان سياسي به يك اعتصاب غذاي كوتاه        
همـان پليسـهاي سـال      . بار اوضاع خيلي تغييـر كـرده بـود          اما، اين . يي در خارج از زندان منتشر شد        اعالميه

آنهـا گـاه حتـي نـزد برخـي از زنـدانيان از             .  مردمي نشان دهند   ةكردند از خود چهر    پيش اكنون تالش مي   
 .كردند  خود ابراز ندامت ميةگذشت
 



 دفاع از زندانيان سياسي و نقش حقوقدانان
بـا آغـاز   . بـود » آزادي زنـدانيان سياسـي  «سـلطنتي   از نخستين شعارها و خواسـتهاي مـردم در جنـبش ضـد      

شـدگان     بازداشت ةچنان همان دادگاههاي نظامي به محاكم       ستگيريها، هم تظاهرات و شروع موج جديد د     
در چنـين شـرايطي،   . در اين ميان سرنوشت زندانيان سياسي جنبش مسلحانه نيز نـامعلوم بـود  . پرداختند  مي

حقوقدانان و وكيالن مبارز وارد صحنه شدند تا دست ديكتاتوري را از دخالت در دستگاه قضايي كوتـاه                  
هــاي خــود خواســتار  ن بــه  دفــاع از مبــارزان آزادي و زنــدانيان سياســي برخاســتند و در بيانيــهآنــا. كننــد

آنان بر اصل حاكميت مـردم،      .  قضاييه شدند  ةنكردن دولت در دستگاه قضايي و تأمين استقالل قو          دخالت
.  شـدند بشر تأكيد كردند و ضرورت تشكيل جمعيت حقوقدانان را يادآور   انتخابات آزاد و موازين حقوق    

 تشكيل شد و دفاع از زندانيان سياسي را در دستور كار خـود              ٥٦ در پي آن جمعيت حقوقدانان در مهرماه      
وكيـل،  ٤٤،  ٥٧ در فـروردين  . هاي سياسي به دادگستري شد      اين جمعيت، خواستار ارجاع پرونده    . قرار داد 

 رژيـم   ة محاكمـ  ةرا به صحن   جنجالي دادگاه جنايي تهران      ةمتهم سياسي شدند و صحن    ١٦داوطلب دفاع از    
. فشارها و تهديدهاي مختلف رژيم نتوانست از گسترش اين حركـت جلـوگيري كنـد              . شاه تبديل كردند  

، قضات دادگستري نيز به اين جنبش پيوستند و كـانون وكـال بـه كـانون فعاليـت بـراي آزادي                      ٥٧ در سال 
 .عهده داشت اي سياسي اين دوران را بهكانون وكال ميزباني بسياري از تحصنه. زندانيان سياسي تبديل شد

 
 بزرگداشت مراسم چهلم شهيدان و موج رو به گسترش قيام

اكنـون چهلمـين    . پـا خاسـتند     در چهلمين روز شهيدان تبريز، مردم تهران و اصفهان نيز بـه           : ٥٧فروردين١٠
من هستي رژيم  كمان جنبش مردمي رها شده بود خر   ةشهر مثل پيكان آتشيني كه از چل      . روز شهيدان بود  
 .گرفت شاه را نشانه مي

، بـار ديگـر در قـم،        )فـروردين ١٠شـهداي   (در چهلمين روز شهيدان تهـران و اصـفهان          : ٥٧ارديبهشت٢٠
اهللا شـريعتمداري     در قم، در منزل آيـت     . پا خاستند و دست به تظاهرات زدند        تهران، تبريز و شيراز مردم به     

اين باعث بروز وضعيت انفجاري شد امـا        .  كشته شدند   جوان توسط گروه ضربت ساواك     ةيك يا دو طلب   
او در همـين اوان     . خـواهي كـرد     شـاه از شـريعتمداري معـذرت      . بـرداري كنـد     جنبش نتوانست از آن بهره    

شاه در عين حـال قصـد   . ارتشبد نصيري، رئيس ساواك، را  نيز بركنار نمود تا آتش التهاب فروكش كند  
 .ست جنبش را جذب نمايدداشت با دادن اين امتياز، جناح را

 



 سياست چماق و حلوا و ركود نسبي جنبش
 انفجـاري شـهر بـه شـهر بـه پـيش       ةبا آغاز تظاهرات و خيزشهاي مردمي كه از قم شروع شـد و مثـل فتيلـ         

دولـت آموزگـار    . شـدند   شد و اقشار بيشتري جذب آن مـي         تر مي   رفت، صفوف جنبش هر روز فشرده       مي
. داد ي باز سياسي روي كار آمده بود، فعًال در باغ سبز اقتصـادي نشـان مـي        اصطالح براي ايجاد فضا     كه به 

. گذاريهاي خصوصي امتيازات جاذبي در نظـر گرفـت   وي ازجمله در بخش صنايع و معادن، براي سرمايه        
 سياسي نيز كوشش براي جذب جناح راست جنـبش و بـه سـازش كشـاندن آن در دسـتور كـار                       ةدر زمين 

گونـه امتيازهـا بـه        جـاي او از همـين       رهايي مثل بركناري نصيري و انتصاب مقدم به       مانو. رژيم قرار گرفت  
هـا    دولت آموزگار از سوي ديگر، سياست چمـاق را نيـز بـراي سـركوب جنـبش تـوده                  . جناح راست بود  

مدت موجب بروز يك رخوت و سكون نسبي در سطح جنـبش          برآيند اين قضايا در كوتاه    . شدت بخشيد 
كـه در روز      طـوري   بـه . بت به آينده و خستگي موضعي آنهـا نيـز بـه ايـن جـو دامـن زد                  ابهام مردم نس  . شد
تظاهرات تهران،  . رغم تداركات وسيع قبلي، هيچ حركتي از سوي جنبش صورت نگرفت             به ٥٧خرداد١٥

جا كـه رژيـم    اما از آن. اين وضعيت تا چند ماه ادامه داشت. آرامي برگزار گرديد  مشهد، تبريز و قم نيز به     
اضر نشد امتيازات چشمگيري به جناح راست بدهد مـذاكراتش بـا نماينـدگان ايـن جنـاح بـا شكسـت                      ح

هاي خروشان مردم، ناچار شد مـذاكراتش بـا دولـت را نيـز                جناح راست حتي زير فشار توده     . رو شد   روبه
 .سرعت تكذيب كند به
 
 
 
 
 
 
 
٥ 
 

 آخرين فرصت براي يك رفرم؟
 

را براي يك رفرم جدي در اختيـار          در وضعيت جنبش، آخرين فرصت    ، بروز يك ركود نسبي      ٥٧در بهار 
ارديبهشـت خـود عليـه      ٢٥شـاه حتـي در نطـق        . اما او حاضر به دادن هيچ امتياز جـدي نشـد          . شاه گذاشت 

 حـوادث ايـران، يـك       ةبرخي از نـاظران سياسـي، امـا، در آيينـ          . دولتهاي دموكراتيك غربي صحبت كرد    



 .ديد موقع هرگز آن را نمي كه شاه در آن كردند، چيزي ني ميبي يي را پيش انفجار عظيم توده
 
  بازرگان به شاهةنام
يي خطاب به شاه كه براي معينيان، رئيس دفتر مخصـوص وي،              مهندس بازرگان در نامه   : ٥٧ارديبهشت  ٣٠

جانب آمـادگي و      اين… احضار فرمايند ] براي مصاحبه [چه صاحبنظران مخالف را       چنان«: فرستاد، نوشت 
 مقـام   ةكنم شايست   دارم و فكر مي     اعالم مي …  تلويزيوني ةشتياق و درخواست خود را براي چنين مصاحب       ا

جاي چماق و مسلسل و تانك بـا سـالح منطـق و               بار با معترضان خود به      شاهنشاهي نيز چنين باشد كه يك     
 .»رو شود قانون روبه

 
 مانور اميني

در ظـاهر او بهتـرين كسـي    .  يك آلترناتيو پيدا شـد ةي ارائ دكتر علي اميني برا ةدر اين گيرودار، سر و كل     
 تالقـي خواسـتهاي     ةطلب را دور خودش جمع كند و درست در نقطـ            توانست نيروهاي اصالح    بود كه مي  

يـي، از رهبـري       در ايـن شـرايط هنـوز جنـبش تـوده          . ليبرالهاي خارجي و رفرميستهاي داخلي قـرار گيـرد        
او گفـت  . يني چنـدين اعالميـه داد كـه اوليـنش در مردادمـاه بـود            ام. مشخص و متمركزي برخوردار نبود    

حل متعارف ندارد و لذا خواستار اسـتعفاي دولـت    خورده و بحرانهاي موجود راه هاي رژيم شكست  برنامه
منظـور او، از  . سـال اخيـر مصـدر كارهـا نبـوده اسـت      ١٥او پيشنهاد كرد كسي روي كار بيايد كه در         . شد

خواست به اميني تن بدهد به مـرور قـدرت خـودش را از دسـت      اما شاه اگر مي . چنين كسي، خودش بود   
اما ظهور امينـي موجـب شـد كـه در داخـل جناحهـاي               . داد و به همين خاطر، زير بار پذيرش او نرفت           مي

احمـد عليـه دولـت كـه از           جمله، نطقهاي بنـي     از. وجود آيد و به بيرون سر باز كند         حاكميت شكافهايي به  
كه قبًال در نطقهاي   چنان  هم. گيرد  جنبش دوباره اوج مي   . شد، در همين زمان بود      س پخش مي  تريبون مجل 

جنبش دوبـاره اوج    .  داد ٥٨ يك انتخابات صددرصد آزاد را براي سال       ةمرداد وعد ١٤شاه ديديم، او روز     
تنـايي  هـاي شـاه اع      نـه بـه وعـده     . هاي خروشان گوششـان بـه ايـن حرفهـا بـدهكار نبـود               اما توده . گيرد  مي
آنها خشم و نفرت ديرينه نسبت به ديكتـاتوري         . دادند  كردند و نه با منطق ماليمت سازگاري نشان مي          مي

 .ساختند ور مي منفور سلطنتي را شعله
 آزادي و دموكراسـي     ةهـاي شـاه دربـار       رشته. تظاهرات اصفهان، لرزه بر اندام رژيم انداخت      : ٥٧مرداد١٩

دولـت آموزگـار   . مدت يك ماه حكومت نظامي اعـالم كـرد   ر اصفهان بهبار د پنبه شد و رژيم براي اولين   



جناح راسـت حتـي نـاگزير شـد         . كم خاصيت وجوديش را از دست داد        هم با سياست چماق و حلوا، كم      
 انفجـار   ةشورشهاي غيرقابـل عـالج، مقدمـ      «وقتي روشن شد كه     . مذاكرات خود را با دولت تكذيب كند      

ارديبهشت ١٦ لوموند در    ة روزنام ةاز جمله فرستاد  . ه خميني معطوف شد   ، توجهات در اروپا ب    »عظيم است 
عمل نيـاورده     يي به   گاه با مطبوعات خارجي مصاحبه      هيچ«خميني تا آن تاريخ     . در نجف نزد خميني رفت    

وسـيله    توانست سمت و سـوي قضـايا را مشـخص كنـد و او بـدين                 موضعگيريهاي خميني اكنون مي   . »بود
 .فرستاد داخل و خارج كشور ميپيامهاي خود را به 

هم اين راديو و هـم      . سي تبليغات خود را عليه شاه فعال كرد         .بي. خميني، راديو بي   ةاندكي پس از مصاحب   
 شكنجه و فشار در زندانهاي ايران منتشر كردند كـه در مطبوعـات انگلـيس                ة تايمز، مطالبي دربار   ةروزنام

عهـده گرفـت و شـاه          اين پس نقش سخنگوي خميني را به       سي از .بي  .راديو بي . يي يافت   انعكاس گسترده 
اگر اين نقش در آن زمان با منافع انقالب         . ستوه آمد و لب به شكوه و شكايت گشود          بارها از اين وضع به    

سـي بـه آخونـدهاي        .بـي   . بخش فارسي بي   ةوقف  ايران همسويي داشت اما نزديك به دو دهه مددرساني بي         
 .فع مردم ايران نشان داد كه حساب و كتابهاي ديگري در كار استستمكار و عليه عاليترين منا

وقتـي فـيلم گوزنهـا      .  دردناك سينما ركس آبادان، خشم مردم را عليه رژيم دامـن زد            ةفاجع: ٥٧مرداد٢٨
 .سوزي عمدي سينما ركس آبادان سوختند زنده در آتش هموطن زنده٣٧٧روي صحنه بود، 

 
 جنبش ضدسلطنتي يك گام به پيش

امـامي،   جاي او جعفر شـريف  نشيني، جمشيد آموزگار را كنار گذاشت و به شاه با يك عقب   : ٥٧ريورشه٥
آشـتي  «وزيـري منصـوب كـرد و دولـت او را دولـت                رئيس مجلس سنا و رئيس بنياد پهلوي را به نخست         

 شـعائر   هـاي دولـت را در تعظـيم بـه           امامي، شاه، رئوس برنامـه       شريف ةبه هنگام معرفي كابين   . خواند» ملي
آزادي … آزادي اجتماعـات  …  دائمـي بـا فسـاد      ةمبـارز … گيـرد   چيز قرار مـي     اسالم، كه در صدر همه    

دليـل بركنـار كـردن      » پاسـخ بـه تـاريخ     «بعدها شاه در خاطرات خود در كتـاب         . تعيين كرد … مطبوعات
 .خواند» اشتباه بزرگ«ياد كرد و آن را » يكي از مراجع مهم مذهبي«آموزگار را تقاضاي 

 
 » مليةتفرق«سياست 
و رنـگ و روي مـذهبي وارد صـحنه شـد و در              » آشتي ملـي  «شده، اينك با پز        شناخته ةامامي، مهر   شريف

سـه كـار نمايشـي دسـت          او به   . درهاي مذاكره را بر روي جناح راست باز كرد        »  ملي ةتفرق«حقيقت براي   



ي و حذف پست وزير مشـاور در امـور          شمار شاهنشاه   ها، تغيير سال    تعطيل كردن كازينوها و قمارخانه    : زد
عنـوان آخـرين فرصـت از         ديدنـد بـه     انـداز مـي     اكنون تمامي كساني كـه انفجـار عظـيم را در چشـم            . زنان

جنبش را شقه كند و از بروز انقالب        » قانون اساسي « طرفداران   ةخواستند كه با جذب هم      امامي مي   شريف
به دادن دموكراسي براي تشكيل احـزاب مخـالف و          طور مشخص     هاي كيهان، به    سرمقاله. پيشگيري نمايد 
امـامي     اطالعات از شـريف     ةو علي اميني در مصاحبه با روزنام      . خواند  مي  فرا»  برانداز ةدست«منزوي ساختن   

با حركت هوشيار و بينا بـراي       «، منزوي كند و به گروهي       »مشتي سنگ دارند  «خواست كه گروهي را كه      
 .كامًال ميدان دهد…» ر كردن اصول مترقي قانون اساسيدست آوردن دموكراسي و برقرا به

طور همزمان از سوي برخي آخوندها و نيـز عناصـر سياسـي     امامي، به  دوم روي كار آمدن شريف ةدر هفت 
محكوم كردن تخريب و توصيه به مسالمت و تأكيد بر قـانون    هايي مبني بر      متعلق به جناح راست، اطالعيه    
در تظـاهرات و    . ـ تلويزيون پخش گرديد     ولت نيز حلواحلوا شده و از راديو      اساسي صادر شد كه توسط د     

گرفت، همين جناح شعارهاي تند را سانسور كـرده و راهپيمـايي              راهپيماييهايي كه در اين مقطع انجام مي      
 ايـن تالشـها،   ةامـا در وراي همـ    . كـرد   توصـيه مـي   » نظاميان شاه «هاي گل براي      را همراه با شاخه   » مؤدبانه«
سـاله،  ٦ مبـارزات انقالبـي      ة مـردم و پشـتوان     ةهاي گسـترد    خاطر حضور توده    اقعيت اين بود كه جنبش به     و

امــامي هــيچ شانســي بــاقي  خيلــي بــيش از تصــورات خــام دشــمن عمــق يافتــه شــده بــود و بــراي شــريف
 .گذاشت نمي

 ةدادنهـاي اوليـ     تكـان   رغم دست   دادند و بدين ترتيب به      مردم به چيزي كمتر از سرنگوني شاه رضايت نمي        
جا پيش رفـت كـه همـين جنـاح از تـرس               جناح راست، پتانسيل انقالبي جنبش مانع از سازش شد و تا آن           

يـي را در      گانـه ١٢جاي هر نوع مـذاكره، خواسـتهاي          امامي را رد كرد و به       منزوي شدن، مذاكره با شريف    
از ايـن نقطـه بـه        .  اساسي نشده بـود    يي هيچ تأكيدي بر قانون      ماده١٢در طرح   . امامي قرار داد    مقابل شريف 

 .حركت درآمد بعد در عمل قانون اساسي رنگ باخت و جنبش يكپارچه براي نفي شاه به
 

 راهپيمايي بزرگ عيد فطر
نگذشته بـود كـه راهپيمـايي بـزرگ عيـد فطـر،       » آشتي ملي  «ةهنوز يك هفته از عمر كابين     : ٥٧شهريور١٣

اين يك تودهني محكم در پاسخ      . سوي تهران بزرگ جاري كرد      ههاي قيطريه ب    سيلي از جمعيت را از تپه     
در ضمن مردم از شبهاي ماه رمضان حداكثر استفاده را براي برپايي            . امامي بود   به تمامي ترفندهاي شريف   

 در تهران و شهرستانها مساجد در اختيـار جوانـان            .عمل آوردند   اجتماعات ضددولتي و تظاهرات محلي به     



، »مرگ بر اين حكومت يزيدي«در همين كانونها، از مدتها پيش، شعارهايي چون . بي بودو نيروهاي انقال
در . بـر سـر زبانهـا بـود       » آزادي زندانيان سياسـي   «و نيز شعار    » كند  كند، ارتش حمايت مي     شاه جنايت مي  «

هارشـنبه  زمان تظاهرات بعدي روز چ    . پايان راهپيمايي عيد فطر، مردم براي تظاهرات بعدي قرار گذاشتند         
و جنـاح راسـت نيـز مخـالف     . شهريور اعالم شد، اما دولـت مقـررات منـع اجتماعـات را پـيش كشـيد           ١٥

تـر از     مراتـب عظـيم     شـهريور، تظـاهراتي بـه     ١٦اما با كمـال تعجـب روز پنجشـنبه          . برگزاري تظاهرات بود  
طاقـت  ! »انـداز  سنگ«در اين تظاهرات چندصدهزار نفره عاقبت همان مردم . راه افتاد تظاهرات عيد فطر به 

ايـن  . را سـر دادنـد    » تنهـا ره رهـايي راه مجاهـدين اسـت         «و  » مـرگ بـر شـاه     «نياوردند و شـعار     » !نزاكت«
سوي ميدان شـوش سـرازير    آهن را طي كرد و سپس به   تظاهرات عظيم سراسر خيابان شميران تا ميدان راه       

قرار تظاهرات بعدي دهان  . ي گرفته بودند  ها پيش   حاال ديگر توده  . شد  شعارها هر آن تندتر و تندتر مي      . شد
 : بدل شد و دهان بين مردم رد به
 »صبح، ميدان ژاله٨فردا صبح، «
 »صبح، ميدان ژاله٨فردا صبح،  «
 …»فردا صبح «

 
 
 
 
 
 
 
٦ 
 
  عطف خونينةشهريور، نقط١٧
 

صـبح روز جمعـه     ٨مـردم بـراي سـاعت       . شـهريور در دل حكومـت هـراس انـداخت         ١٦راهپيمايي عظـيم    
شـب    پنجشـنبه . سـوي مجلـس بـود       هدف، راهپيمايي به  . شهريور يك قرار ملي در ميدان ژاله گذاشتند       ١٧
به پيشنهاد مقدم، رئيس ساواك، و با اصرار ژنرالهـا، شـاه بـا              . شهريور، شوراي امنيت رژيم تشكيل شد     ١٦

 نظامي تهران بـا   فرمانداري ةاولين اعالمي . شهر ديگر موافقت كرد   ١١برقراري حكومت نظامي در تهران و       
مـاه  ٦مدت    شهريور، به ١٧ صبح روز جمعه     ٦امضاي ارتشبد اويسي، مقررات حكومت نظامي را از ساعت        



كس اطالعيه، يا پيامي براي مـردم         شهريور هيچ ١٧روز  . اين اعالميه مرتب از راديو پخش شد      . اعالم كرد 
» شـهريور ١٧« خـونين  ةا بعـد از جمعـ  خمينـي تـا مـدته     . پي خميني نيز خبري نبـود       در  نداد و از پيامهاي پي    

 فرمانـداري  ةروز، هزاران زن و مرد كه در ميـدان ژالـه جمـع شـده بودنـد، اطالعيـ           اما همان . سكوت كرد 
گـوش    از ضلع جنـوبي، ضـلع شـمالي و ضـلع غربـي ميـدان ايـن شـعارها بـه                    . نظامي را به پشيزي نگرفتند    

تنهـا ره رهـايي جنـگ    «، » راه مجاهـدين اسـت  تنها ره رهـايي «، »مرگ بر اين حكومت پهلوي«: رسيد  مي
رگبارها شروع شد، از باال، از پايين و دقـايقي بعـد صـدها              . »راهي  تنها ره رهايي نارنجك و سه     » «مسلحانه

 .شهيد در خون خود غلتيدند
» مرگ بر شـاه   «پايان داد و شعار     » قانون اساسي « سازش زير لواي     ةشهريور به هرگونه شائب   ١٧ترتيب    بدين

هاي بين خـود       رشته ةشاه هم «: علي اميني در يك مصاحبه گفت     . هاي ميليوني تثبيت گرديد     ميان توده در  
 .شهريور يك نقطه عطف خونين در اعتالي جنبش مردمي بود١٧. »و مردم را پاره كرد

 
 سراشيب سقوط
د و لـرزان راه   ده سال پير شـده بـو     ةشاه به انداز  «: ، شاه را ديده بود گفت     ٥٧شهريور١٨يك وزير كه روز     

 (*)    …» اوضاع پرداخت به گريه افتادةرفت و وقتي به بحث دربار مي

شهريور، كارتر در پيامي توسط اردشير زاهدي و نيز در پيام مشابهي توسـط سـوليوان، حمايـت                  ١٧بعد از   
: ز اسـت  كامل خود را از شاه اعالم و تأكيد كرد كه دست شاه براي هر نوع مقابله بـا جريانهـاي ايـران بـا                       

بقاي شاه حائز كمال اهميت است و آمريكا از هر تصميمي كه وي براي تثبيت قدرت و موقعيـت خـود                     «
 …»اتخاذ كند، حمايت خواهد كرد

روي اسـب مـرده   » بشـر  سياسـت حقـوق  «پـا گذاشـتن     بار ديگـر آمريكـا بـه قيمـت زيـر            به اين ترتيب يك   
چنداني به ماندن داشـت و نـه جنـبش عظـيم مـردم              واقعيت اين بود كه نه شاه ديگر اميد         . بندي كرد   شرط

طـور    امامي دشمني مردم با رژيم را ايـن         شريف. پذير بود   شهريور، بازگشت ١٧خصوص پس از عبور از        به
در همـين روزهـا، آنتـوني       . »گويند، نه   گوييم روز است، مردم مي      وضع طوري شده كه مي      «…: بيان كرد 

از تغييـري كـه در وضـع     «…:  ديداري كه با شـاه داشـت نوشـت      پارسونز، سفير انگليس در ايران، پس از      
رسـيد كـه      نظـر مـي     چنـين بـه   . …گويي آب رفته بود   . وجود آمده بود متوحش شدم      ظاهري و رفتار او به    

: شـاه در ميـان گفتگـو گفـت        . كلي خود را باخته و تحـت فشـار شـديد روحـي از پـاي درآمـده اسـت                     به
 …» حزب رستاخيز با شكست مواجه شدهةتجرب . …ندمتأسفانه مخالفان قوي و متشكل هست …



 
 كننده اعتصابهاي فلج

لرزه درآورد، اعتصابهاي عظـيم در بخـش دولتـي و خصوصـي، رگهـاي                 اگر تظاهرات، پشت رژيم را به     
 نيرومنـدي عليـه دشـمن    ةشهريور، جنبش مردمي، با سالح اعتصابها جبه ١٧پس از   . حياتي او را قطع كرد    
 .سختي فشرد ا بهگشود و حلقوم او ر

 .زندانيان سياسي زن و مرد در اوين اعتصاب غذا كردند: مهر٢شهريور و ٣١
 .هزاران تن از نفتگران قهرمان جنوب دست به اعتصاب زدند: مهر٥
كارگران، كاركنان و متخصصان فنـي شـركت ملـي نفـت ايـران، پسـت و تلگـراف، بانـك ملـي،                       : مهر٩

 . را آغاز كردنداعتصاب… سازمان آب، شركتهاي بيمه و
اعتصاب زدند، دانشجويان كالسها را تعطيل كردنـد، كاركنـان هواپيمـايي ملـي،                معلمان دست به  : مهر١٥

 .اعتصاب زدند ـ تلويزيون دست به بيمارستانهاي دولتي و راديو
نگـاران دسـت بـه         پرتيراژ تهران توسط مـأموران حكومـت نظـامي، روزنامـه           ةبا اشغال دو روزنام   :  مهر١٩
 .تصاب زدنداع
 ةاعالميـ . امامي به خواست آزادي مطبوعـات، پايـان گرفـت           اعتصاب مطبوعات، با تسليم شريف    :  مهر٢١

حـق آزادي مطبوعـات، عـدم دخالـت و اعمـال نفـوذ مسـتقيم و غيرمسـتقيم و                      صادره، دولت را نسبت به    
يـي بـراي     ارزنـده پيروزي مطبوعـات دسـتاورد  . كرد يي كاركنان مطبوعات متعهد مي  تضمين امنيت حرفه  

 .جنبش مردم بود
 .پااليشگاه آبادان به اعتصاب نفتگران پيوست:  مهر٢٢
بـه اعتصـاب عظـيم      …  خارك، اهـواز، آغاجـاري، گچسـاران، مسجدسـليمان و          ةنفتگران جزير :  مهر٢٥

كلي متوقف شـده      سي گزارش داد كه صدور نفت ايران به         .بي  .آبان راديو بي  ٩در  . ديگر نفتگران پيوستند  
 .است

لغـو  .  شد  ناميده»  همبستگي ملي  ةهفت«نام    مدت يك هفته به     تحصن بزرگ هيأت علمي دانشگاه به     :  آبان٦
 زنــدانيان سياســي، مجــازات مســببان كشــتارها، انحــالل گــارد دانشــگاه و ةحكومــت نظــامي، آزادي همــ

 .شده، هدفهاي اين تحصن بود بازگشت تمامي دانشجويان و استادان اخراج
امـامي بـه سـر كـار آمـد، فشـار              جـاي شـريف     درست در همان روز كه دولت نظامي ازهاري بـه         :  آبان١٥

در همـين روز، يـورش      .  مطبوعـات شـد    ةروز٦١ كيهان موجب آغاز اعتصاب      ةحكومت نظامي به روزنام   



كـه از چنـدي     ـ تلويزيون، موجب شد كه اعتصاب كاركنان ـ  عوامل حكومت نظامي به بخش اخبار راديو
 .ـ گسترش يابد   شده بودپيش شروع

 
 ـ تلويزيون  مطبوعات و راديوةنقش برجست

 مـأموران حكومـت نظـامي بـه تظـاهرات           ة تلويزيونها يورش وحشـيان    ةمردم ايران روي صفح   :  ٥٧آبان١٣
دهنـده كـه طـي آن تعـدادي از             تكـان  ةايـن صـحن   . دانشـگاه تهـران را مشـاهده كردنـد        »  همبستگي ةهفت«

ــ   رپرتاژ، توسط كاركنان بخـش اخبـار راديـو   . دند، خشم عمومي را برانگيختشهادت رسي  دانشجويان به 
كـار را     آنها كه از مـدتها پـيش در اعتصـاب بودنـد، شـرط بازگشـت بـه                   . تلويزيون تهيه و پخش شده بود     

محـض موافقـت، اولـين        بـه . توسط دولـت اعـالم كـرده بودنـد        …» طرح اضطراري لغو سانسور   «پذيرش  
بالفاصـله، مـأموران حكومـت نظـامي     . راه انـداخت  يي بـه  سور پخش شد و ولولهگزارش خبري بدون سان 

 .ـ تلويزيون يورش بردند راديو به
مطبوعات نيز با اعتصابها و مبارزات پيگير خود توانستند امتيازات قابل توجهي كسب كنند و تيغ سانسـور                 

ه و بسـيار مـؤثري در اعـتال و          مطبوعـات نقـش روشـنگران     . را تا حدود زيادي از گردن مطبوعات بردارند       
باشـد  . وقت در ايران تكـرار نشـد        ناشدني، هيچ    فراموش ةاين دور . گسترش جنبش ضدسلطنتي ايفا كردند    

 .كه در ايران دموكراتيك فردا، مردم ايران طعم شيرين آزادي را با تمام وجود حس كنند
 

 من پيام انقالب شما را شنيدم
آبـان، شـاه    ١٥روز  . امامي، آخرين رمقهاي شاه نيز پايـان گرفـت          ف شري ةروز٥٧با پايان گرفتن حكومت     

اندكي قبل از اين    . داد  اين منتهاي استيصال او را نشان مي      . فشار ژنرالها، به يك دولت نظامي تن داد         تحت
…» شـويم   ما مثل برفي كه در آب انداخته باشند، داريـم ذوب مـي            «: به پارسونز، سفير انگليس، گفته بود     

. نـخ امـور را رهـا كـرده و بـرود             سمت سركوب مطلق حركت كند و نه قادر بود سـر            توانست به   يشاه نه م  
دو . آن اميد بسته بود، از هم پاشـيد         مهر، حزب قالبي رستاخيز كه شاه به      ١١اندكي پيش از اين، يعني روز       

زاي رسـمي از  مهر، خمينـي بـا ويـ   ١٤در . روز قبل از آن، جواد سعيد، دبيركل اين حزب استعفا كرده بود  
حمله به بانكها، سـينماها و  .  شاه را پايين كشيدندةمهر، مردم همدان مجسم٢٨روز . نجف وارد فرانسه شد   

زنداني سياسـي را صـادر كـرد و         ١١٢٦آبان، شاه دستور آزادي     ٤روز  . مؤسسات دولتي گسترش يافته بود    
مـن نيـز    … تكرار نشود … تهشوم كه خطاهاي گذش     متعهد مي «: آبان در معروفترين نطقش گفت    ١٤روز  



ايـد،    دسـت آوردنـش قربـاني داده        چه را كه شما براي بـه        آن… من. پيام انقالب شما ملت ايران را شنيدم      
اما مردم ايران با آهنگي كه آن روزها در تظاهرات كوچه و خيابان رواج يافتـه بـود،                  …» كنم  تضمين مي 

ازهـاري گوسـاله،    «:  ي بود به اسـتهزا گرفتنـد      وزيرش ازهار   ابهت پوشالي دولت نظامي شاه را كه نخست       
 .»بازم بگو نواره، نوار كه پا نداره

 
 
 
 
 
 
 
٧ 
 
 »چه فكر نكردني است فكر كردن به آن«
 

تـا  » ماه«فكر كند و اگر خميني قادر بود، سقوط آزاد خودش از            » فكر نكردني «آن    توانست به   اگر شاه مي  
 .چرخيد گري مي ديةرا باور كند، شايد اوضاع به گون» چاه«

سوليوان، سفير آمريكا، تحت عنوان باال، گزارشي از وضع بحراني ايران و پايان دوران شاه، بـراي كـارتر                   
 :فرستاد

در شـرايط جديـد     … ديگر ترديدي وجود نداشت كه شاه از حمايت افكـار عمـومي برخـوردار نيسـت               «
خطـوط  . هبي را مورد توجه قـرار دهـيم  بايست موضوع روابط احتمالي آينده بين نظاميان و رهبران مذ       مي

بـين نيروهـاي انقالبـي و نيروهـاي         … اصلي پيشنهادي من اين بود كه براي پايان بخشيدن به بحران فعلي           
اهللا خمينـي     پـذير اسـت كـه آيـت         صـورت امكـان     بـه ايـن   … حصول توافق … وجود آيد   مسلح سازش به  

وسيله از روي كار آمدن       انتخاب كند و بدين   وزيري    شخص معتدلي مانند بازرگان يا ميناچي را به نخست        
حدس من ايـن بـود كـه رهبـران مـذهبي و شـخص               . عمل آيد   ـ قذافي جلوگيري به     حكومتي از نوع ناصر   

حلي را خواهند پذيرفت زيرا هدف اصلي آنها كه حذف شاه بود، در چارچوب              اهللا خميني چنين راه     آيت
 …»شد چنين توافقي عملي مي

 
پـذير     از خواندن گزارش سوليوان، پي برد كه ممكن است حفظ شاه در قدرت امكان              كارتر پس : آبان٢٠



آبان كه دولت نظامي روي كـار آمـد، مـوج جديـدي از تظـاهرات و اعتصـابها سراسـر                     ١٥از روز   . نباشد
 .كشور را فراگرفت

 از  تـن ١٧٨داد    كارمندان اعتصـابي بانـك مركـزي ايـران، سـندي را منتشـر كردنـد كـه نشـان مـي                     : آذر٦
، شهريور و مهر، دو ميليارد و چهارصد هزار دالر را از ايران به بانكهاي خـارج                   وابستگان رژيم در دو ماه    

 .چه بيشتر دامن زد انتشار اين ليست، به نفرت مردم از رژيم شاه هر . اند كشور انتقال داده
بامهـا رفتـه و عليـه رژيـم          مردم روي پشت  . آذر، در سراسر كشور تظاهرات بود     ١٠شب اول محرم برابر با      

 .در اثر تيراندازي مأموران حكومت نظامي، هزاران تن از مردم تهران كشته شدند. دادند شعار مي
 
. درگيريها خـونين بـود    . پوش به خيابانها ريختند     در اعتراض به كشتار روز پيش، مردم كفن       :  آذر١٢ و   ١١

 .ردندهزار نفر ذكر ك٣شدگان را  راديوهاي خارجي تعداد كشته
از ايـن پـس تقريبـًا هـر روز، شـهرهاي مختلــف ايـران شـاهد تظـاهرات، تحصـنها و اعتصـابهاي مــردم و           

 .نگاري اين دوران به تفصيل آمده است اين حوادث در وقايع . درگيريهاي خونين با دولت نظامي بود
 

 راهپيمايي ميليوني تاسوعا و عاشورا
 اهللا طالقاني و چرخش تعادل دعوت آيت  به
شعارها تحـت   . اهللا طالقاني، بزرگترين راهپيمايي در تهران برگزار شد         دعوت آيت   آذر، به ١٩وز تاسوعا،   ر

 .هاي مردم در يك حركت آرام و فراگير بود هدف بسيج حداكثر توده. كنترل بود
فقي كـه    تـوا  ةدر نتيجـ  « سـوليوان    ةنوشت  به. راهپيمايي روز عاشورا اما بزرگترين راهپيمايي تاريخ ايران بود        

هـاي ميليـوني شـعارها را خـود تعيـين             امـا تـوده   . راهپيمايي بدون درگيري پايان يافت    » صورت گرفته بود  
در . در شهرستانها امـا عاشـورا پرحادثـه بـود         . ثبت داده شد    در رفراندوم عاشورا به   » شاه  مرگ بر   «. نمودند

ظامي رژيم، فرار و تمـرد سـربازان         نيروهاي ن  ةفروريزي گسترد . پايين كشيده شد     شاه به  ةچند شهر مجسم  
ظهر عاشورا در پادگان لويزان يـك گروهبـان و يـك سـرباز، افسـران را بـه                . در ابعاد انبوه آغاز شده بود     

در آن روزها، مشابه ايـن عصـيانها در شـهرهاي ديگـر نيـز اتفـاق                 . تن را كشتند  ١٠رگبار بستند و بيش از      
آذر، صـدها زنـداني     ٣٠روز  . زي زنـدانيان سياسـي بـود      هدف بعدي در شورش شـهرها، آزادسـا       . افتاد  مي

ديمـاه، مـردم سـنندج زنـدان را فـتح كـرده و زنـدانيان سياسـي را آزاد                    ٣در  . سنندجي از زندان گريختند   
دي ٤در  . دي مردم فيروزآباد درهاي زندان را گشودند و زندانيان سياسـي را آزاد كردنـد              ١٢در  . ساختند



 سقز، بابل، رضاييه، سنندج، انديمشك، شوش، دزفول و لنگرود برپا           تظاهرات خونين در شهرهاي كرج،    
آذر، دكتـر غالمحسـين صـديقي، از        ٢٨در  . آتـش كشـيده شـد        شاه در اكثر اين شـهرها بـه        ةشد و مجسم  

امـا فشـار افكـار عمـومي، باعـث      .  تشكيل دولـت شـد  ة ملي، پس از ديدار با شاه، آماد    ةرهبران سابق جبه  
وزيري شـاه را پـذيرفت و از سـوي مـردم              ديماه، شاهپور بختيار، نخست   ٨جام در   سران. انصراف او گرديد  

). دي١٥روز  (تـا هنگـام برگـزاري كنفـرانس گوادلـوپ           . ايران و حتي همكاران سابق خود طرد گرديـد        
آذر، ٢٤در  . كارتر كه نگران موقعيت شاه بود، نمايندگان مختلفي را براي بررسي وضع بـه ايـران فرسـتاد                 

از اعضاي شوراي امنيت ملي و مشاور سياسي كارتر، به ايران آمد و در گـزارش خـود نوشـت         جرج بال،   
كـارتر،  . »سرعت وسايل انتقال قدرت را فراهم كند        ناپذير است و ملت آمريكا بايد به        سقوط شاه اجتناب  «
أموريـت بـه ايـران       سيا، را با همـين م      ٣ ةداري، و بوب بووي، مرد شمار       پيش از او نيز بلومنتال، وزير خزانه        

 كارتر بود كه بـا سـوليوان،        ةسناتور رابرت بيرد، رهبر اكثريت سناي آمريكا، سومين فرستاد        . فرستاده بود 
مالقات با شـاه محـيط يـأس و افسـردگي را كـه بـر         « اين ديدار نوشت     ةسوليوان دربار . به ديدار شاه رفت   
العمـل او در برابـر ابـراز          ع نااميدكننـده و عكـس     ارزيـابي شـاه از اوضـا      .  بيرد نشان داد    دربار حاكم بود به   

در … در تمام مدت ناهار، شاه ساكت به سقف خيره شده بـود           … تفاوت بود   حمايت آمريكا منفي و بي    
چـون شـلزينگر،      برخي از اعضاي دولت كـارتر، هـم       . » چند سال پير شده بود     ةاين چند ماه گويي به انداز     

 .انديشيدند حل نظامي مي ل بحران ايران و حمايت از شاه به راهوزير انرژي نيز مثل برژينسكي، براي ح
 
اللهـي     مأموران حكومت نظامي به تحصن استادان در وزارت علوم، به شهادت كامران نجات             ةحمل:  دي٥

 استاد شهيد در تهران، به يك راهپيمايي عظيم با دهها كشته و زخمي ةدي، تشييع جناز ٦منتهي شد و روز     
 .منجر گرديد

 
وزيري استعفا كرد و شـاه در گفتگـو بـا چنـد خبرنگـار گفـت؛ اگـر موقعيـت                       ازهاري، از نخست  : دي١١

 .مناسب باشد براي استراحت به خارج از كشور خواهد رفت
 
شوراي امنيت ملي آمريكا تصـميم گرفـت كـه ژنـرال هـايزر را بـراي اعـالم                   ):  ١٩٧٩سوم ژانويه (دي  ١٣

ش، نزد نظاميان ايران بفرستد و رهبـران نظـامي را بـه تـرك نكـردن                 قيد و شرط آمريكا از ارت       حمايت بي 
 .ايران ترغيب كند

 



 كنفرانس گوادلوپ
جمهور فرانسـه، سـران چهـار كشـور آمريكـا، انگلـيس، آلمـان و         پيشنهاد ژيسكاردستن، رئيس   به:  دي١٥

برگـزاري كنفـرانس،    پيش از   .  بحران ايران گفتگو كنند    ة گوادلوپ گرد آمدند تا دربار     ةفرانسه در جزير  
. جا را نسبت به حكومت آينده روشن سازد          آمريكا فرستاد تا ذهن رهبران آن       خميني، ابراهيم يزدي، را به    

 سياسـتها و نـوع حكومـت        ةزاده، تحليلـي دربـار      در فرانسه هم يك هفته قبل از كنفـرانس، صـادق قطـب            
مطمـئن شـد كـه ژيسكاردسـتن بـه          خميني قبـل از كنفـرانس،       . خميني در اختيار وزارت خارجه گذاشت     

 .كارتر توصيه خواهد كرد كه با دولت احتمالي جديد تهران وارد مذاكره شود
پـس از كنفـرانس، سياسـت آمريكـا در      .  كنفرانس، رضايت دادن كارتر به خروج شاه از ايران بـود           ةنتيج

از دسـت داده اسـت و       دولت كارتر هرگونه اميدي را براي حفظ قدرت كامل شاه           «: قبال ايران اعالم شد   
از ايـن پـس در تهـران ديـدارها و           . »كنـد   در عوض بر حمايت خود از يك دولـت غيرنظـامي تأكيـد مـي              

سو و بين بهشتي، بازرگان با سوليوان و هـايزر            باغي از يك    مذاكرات بين بازرگان و بهشتي و بختيار و قره        
ان صورت گرفته بود، به كارتر پيشنهاد سوليوان پس از توافقهايي كه در تهر. از سوي ديگر جريان داشت

و كـارتر از طريـق نماينـدگان        » يـك مقـام ارشـد را بـه پـاريس بفرسـتد            «كرد كه براي مذاكره با خميني       
نماينـدگان فرانسـه در     . ژيسكاردستن براي خميني پيام فرستاد كه آمريكا پذيرفته است كه شاه كنار برود            

قدرت در ايران بايد كنترل شود و با احساس مسئوليتهاي سياسي           انتقال  «ديدار با خميني تأكيد كردند كه       
به من اطالع دادند كه يك كودتاي نظامي در شـرف تكـوين      «: خميني خطاب به آنها گفت    . »همراه باشد 

خـوف آن دارم كـه اگـر كودتـاي     . دانم و نه به صالح آمريكا من كودتا را نه به صالح ملت مي       … است
كـنم از     مـن بـه شـما توصـيه مـي         .  كه در ايران كسي نتواند جلو آن را بگيـرد          نظامي بشود، انفجاري بشود   

 .»كودتا جلوگيري كنيد
 
دولت آمريكا از نيروهاي مسلح ايران خواست كه از دست زدن به يـك              «به گزارش خبرگزاريها    : دي٢٠

باغي، رئـيس سـتاد       رههايزر، توانسته بود تيمسار ق    «: نوشت» پاسخ به تاريخ  «شاه بعدها در    . »كودتا بپرهيزند 
 .»باغي از قدرت خود براي جلوگيري از كودتا عليه خميني استفاده كرد قره… ارتش را جذب كند

 
 آمريكا، اعالم كرد كه شاه بايد ايـران را تـرك كنـد و در غيـاب او     ةسايروس ونس، وزير خارج : دي٢١

فتنـد و پيـام واشـينگتن، مبنـي بـر           اتفاق هايزر بـه ديـدار شـاه ر          و سوليوان به  . شوراي سلطنت تشكيل شود   



 .ضرورت ترك ايران را به وي رساندند
 
بهشــتي و يــداهللا ســحابي نيــز از . شــوراي ســلطنت بــه رياســت ســيدجالل تهرانــي، تشــكيل شــد : دي٢٣

 .كانديداهاي آن بودند
 
شـدت    هرگونه تمرد و عمل خودسرانه به     «باغي، ضمن رد كودتا از طرف ارتش گفت           ارتشبد قره : دي٢٥
 .»عنوان ياغي، مجازات خواهد شد هر نظامي كه به كودتا دست بزند، به . ركوب خواهد شدس
 
شـاه قبـل از حركـت، از    . شاه و فرح با چشمان اشكبار ايران را ترك كردند و عـازم مصـر شـدند              : دي٢٦

 خروج با. باغي، رئيس ستاد ارتش، خواست كه سران ارتش را از دست زدن به كودتا باز دارد                 ارتشبد قره 
مـردم در   .  شاه در بسياري از شـهرها پـايين كشـيده شـد            ةمجسم. شاه، انفجاري از شادي در ايران رخ داد       

الزم به يـادآوري  . سراسر ايران جشن و شادي برپا كردند و طعم شيرين پيروزي را با تمام وجود چشيدند              
 مطبوعـات   ةروز٦١عتصـاب   است كه چند هفته قبل از رفتن شاه و همزمان بـا روي كـار آمـدن بختيـار، ا                   

 .ها اكنون واقعًا خواندني بود پايان رسيده بود و روزنامه به
هـا از ايـن راهپيمـايي         روزنامـه . ميليون نفر در تهران راهپيمايي كردنـد      ٢مناسبت اربعين حسيني،      به: دي٢٩
 .ياد كردند» ترين راهپيمايي مذهبي و سياسي تاريخ عظيم«عنوان  به
 
اكنون جشن پيروزي     . اسي يعني آخرين گروه زندانيان سياسي از زندان آزاد شدند         زنداني سي ١٦٢: دي٣٠
منظور استقبال از رهبران خود در مقابـل زنـدان قصـر اجتمـاع كـرده                  خصوص براي هزاران نفري كه به       به

وقتي يك گوينـده گفـت      . شد  بودند، در سيماي مسعود و موسي و قهرماناني از ديگر گروهها شكفته مي            
 ةعنوان نمايند حانيت موجب آزادي زندانيان شده، مسعود همان لحظه ميكروفن را از او گرفت و به        كه رو 

 .اين مردم بودند كه ما را آزاد كردند: تمامي زندانيان سياسي گفت
 
 
 
 
 
 
 
 



٨ 
 

  خميني براي ايرانةآلترناتيو و برنام
 
هاي اقتصادي ـ اجتماعي و   ينهاهللا، ممكن است خطوط اصلي حكومت اسالمي را در زم حضرت آيت: س

 سياسي بفرماييد؟

اقتصـاد    اسالم هم آزادي خواهد داد و هم به       . اينها اموري نيست كه بتوانم آن را براي شما تشريح كنم          : ج
 . توجه خواهد كرد

 شدن صنايع قطعي خواهد بود؟ منظورم اين است كه در حكومت اسالمي ملي: س

 . … يردهم بايد مورد مطالعه قرار گ آن: ج
 نقش زنان در حكومت اسالمي چگونه خواهد بود؟: س

 . االن وقت اين حرفها نيست: ج
 . …  اين است كه نهضت ما نهضتي مترقي استةايد، اين نشاندهند عنوان يك زن پذيرفته چون مرا به: س
… جا كه پـذيرفتم     خواهيد بياييد اين    دانستم شما مي    جا و من نمي     شما آمديد اين  . بنده شما را نپذيرفتم   : ج
 . 

 فكر مالكيت در حكومت اسالمي چگونه خواهد بود؟: س

 . اينها بعدها روشن خواهد شد: ج
 . رويم زير نعلين استبداد مي  استبداد بهةگويند كه ما از زير چكم بعضيها مي: س
 . ديكتاتوري در اسالم اصًال وجود ندارد… آنها عمال شاه هستند:  ج

چـاپ     در كيهـان بـه     ٥٧بهمـن ٣يني با خبرنگاران كيهان و اطالعـات بـود كـه در              خم ةاين نخستين مصاحب  
 . رسيد
جمعيـت  . ناميدنـد وارد تهـران شـد    » بزرگترين استقبال تـاريخ   «ها    چه روزنامه   خميني در ميان آن   : بهمن١٢

 . داد كيلومتر را تشكيل مي٢٣طول  كننده صفي به استقبال
 
 كيهـان   ةانتشـار عكـس ايـن ديـدار در روزنامـ          . ديـدار او رفتنـد     صدها همافر با لباس رسـمي بـه       : بهمن١٤
 .پا كرد بهمن در ميان نيروهاي نظامي غلغله به١٩

  



مخالفت با اين حكومـت مخالفـت بـا         « وزيري منصوب كرد و گفت      نخست  خميني بازرگان را به   : بهمن١٥
 . »ضد خداست و كفر است قيام بر. شرع است

 
بازرگان و اردبيلي در منـزل سـحابي بـا سـوليوان ديـدار              : ر بازرگان گفت  عباس اميرانتظام مشاو  : بهمن٢٠

 ابـراهيم  ةپيش از اين نيز، به نوشت. آميز قدرت دولتي گفتگو كردند       راههاي انتقال مسالمت   ةكرده و دربار  
طور قطـع مفيـد و عـدم تمـاس را             به«يزدي، بهشتي به خميني تأكيد كرده بود كه تماس با سران نظامي را              

تماس بگيريد، دلگرم كنيـد و اطمينـان بدهيـد كـه حـال ارتشـيها                «و خميني پاسخ داده بود      » دانم   مي مضر
 .»خوب خواهد شد

 
 ٥٧بهمن سركش

در همـين روز در   . بهمن راهپيماييها و تظاهرات در تهران و شهرستانها فضا را ملتهب كرده بـود     ١٩از روز   
 .رد جاويدان و همافران رخ داده بودنو درگيريهايي بين گا آباد تا تهران  فرحةمنطق

. زده شـد  ) تپـه   پايگـاه دوشـان   ( اصلي انفجار در مركز فرماندهي نيـروي هـوايي           ةبهمن جرق ٢٠روز جمعه   
سـپس لشـكر    .  فيلم مراسم بازگشت خميني به ابـراز احساسـات پرداختنـد           ةپرسنل نيروي هوايي با مشاهد    

شود بـه كمـك يـك سـرباز      گفته مي. ازي شديد بود تيراند. كردن آنها وارد عمل شد      گارد براي خاموش  
پرسنل هـوايي مسـلح   . گارد كه عليه فرمانده خود شورش كرده بود، انبار تسليحات و مهمات گشوده شد    

 .شدند و درگيري با گارد شاهنشاهي گسترش يافت
ازير شدند و   آباد سر   بهمن مردم با شنيدن اين خبر از هر جاي تهران به سوي نيروي هوايي در فرح               ٢١روز  

نـو، مـردم سـه تانـك لشـكر گـارد را بـه         ظهر همـين روز در تهـران  . به حمايت از پرسنل هوايي پرداختند 
فرمانداري نظامي تهـران    . يافت  نبردهاي خونين در خيابانها لحظه به لحظه گسترش مي        . تصرف درآوردند 

 .به آن وقعي نگذاشتكس  اما هيچ. بهمن مقررات منع عبور و مرور اعالم كرد٢١از بعدازظهر 
يي از نيروهاي خود خواست خيابانها را تـرك كننـد        بهمن فرمانداري نظامي تهران طي اعالميه     ٢١شامگاه  

در بسـياري از قرارگاههـا سـربازان سـالحهاي خـود را رهـا كـرده از                  . و به يكانهاي خود مراجعت نمايند     
يي از مقامهاي زنداني رژيم شـاه از          عدهپادگان جمشيديه به دست مردم سقوط كرد و         . ديوارها گريختند 

كـه نيروهـاي مجاهـدين خلـق و چريكهـاي       اكنون گروههاي مختلـف مـردم درحـالي    . جا فرار كردند    آن
فدايي در ميانشـان بودنـد، دژهـا و مراكـز قـدرت نظـامي و پليسـي شـاه را يكـي بعـد از ديگـري تسـخير                     



درب انبارهـاي اسـلحه بـه روي آنهـا گشـوده             تسليحات ارتش به دست مردم فتح شـد و           ةادار. كردند  مي
ستاد . سرعت توسط مردم سنگربندي شد      خيابانها به . كالنتريها يكي پس از ديگري سقوط كردند      . گرديد

 .بهمن سقوط كرد و همافران گارد سلطنتي را مورد تهاجم قرار دادند٢١نيروي هوايي نيز در 
 
ز شهرباني كل به دست مـردم بـه آتـش كشـيده             مرك. سوخت  تهران در آتش و شور و خون مي       : بهمن٢٢
. نمايندگان مجلس شورا و سـنا اعـالم وفـاداري كردنـد             . آباد بدون مقاومت تسليم شد      پادگان عباس . شد

شـوراي فرمانـدهان ارتـش بـه رياسـت ارتشـبد            . يي انحـالل خـود را اعـالم كـرد           مجلس سنا طي اطالعيه   
پـس از بررسـي اوضـاع بحرانـي ارتـش، شـهرباني و              كننـدگان     يـي تشـكيل داد و شـركت         باغي جلسه   قره

بهمن، شورايعالي ارتش كه تمامي قـواي       ٢٢ بامداد روز    ١٠/٣٠در ساعت . طرفي كردند   ساواك، اعالم بي  
ايـن  . طرفي كـرد    گرفت، با فرمان بازگشت نيروها به پادگانها اعالم بي          نظامي، انتظامي و امنيتي را دربرمي     
. هر از راديو ايران پخش شد، موجـب فـروكش كـردن درگيريهـا شـد               اعالميه كه در ساعت يك بعدازظ     

 .آرامش كردند آخوندها و نمايندگان آنها نيز طي پيامهايي دعوت به
. مردم ايران چون تنـي واحـد قيـام كردنـد    . بهمن تاريخ ايران ورق خورد و دوران نويني آغاز شد      ٢٢روز  

ي و آخونـدهايش كـه اكنـون مشـروعيت يـك            اما بـراي خمينـ    . زد  جا موج مي    عشق و همبستگي در همه    
انقالب مردمي را ربوده و قدرت مذهبي، سياسي، اقتصادي و نظامي را يكجا به چنـگ آورده بـود، همـه                     

 .چيز معناي ديگري داشت
 
 
 
 
 
 
 
٩ 
 

 نظير سياسي شاهكار كم
 

روهـاي  موقع كه پادگانها و دژهاي قدرت شاه زير هجـوم سـنگين مـردم و ني                 بهمن، درست همان  ٢٢شب  
 خـود بـا مسـعود رجـوي، رهبـر           ة كيهـان مصـاحب    ةريخـت، روزنامـ     مـي   اجتماعي مجاهدين و فداييها فـرو     



. شب مأموريتمان در مناطق شرق تهران بود        نفره بوديم كه آن   ٧ــ٦ما يك گروه    . مجاهدين، را منتشر كرد   
 آخـر  ةا تـا كلمـ  هـا دور هـم حلقـه زدنـد تـا صـحبتهاي مسـعود ر        كه روزنامه رسيد، بچه    يادم هست همين  

 نيروها و عالقمندان   كيهان منتشر شد، در آن روزها بينةشمار٣كنم در  اين مصاحبه، كه فكر مي. بخوانند
مسعود رجوي سرنگوني شاه را تنها اولين گام ضروري از يـك مسـير طـوالني                . گشت  دست به دست مي   

 انقالب تشـريح كـرده و روي        ةرباراو در اين مصاحبه ديدگاههاي اساسي مجاهدين را د        . اعالم كرده بود  
 :مبرمترين مسائل انگشت گذاشته بود

خصـوص در آن      اين نكته به  . افكني  ــ ضرورت اتحاد عمل تمامي نيروها و هشدار در مورد هرگونه تفرقه           
روزها اهميت زيادي داشت، چرا كه آخونـدهاي خمينـي حتـي در تظـاهرات ضدشـاه نيـز انحصـارطلبي                     

 .كردند افكني مي  تفرقهخودشان را نشان داده،
 .يي و تضمين حقوق طبقات زحمتكش  اقتصادي با بسيج تودهة عادالنة  توسعةــ برنام

 .ــ تضمين آزاديها و حقوق برابر زنان با مردان
 . گروههاي سياسي با هر نوع عقيده و مرامةــ تضمين حقوق دموكراتيك كلي

كـرد كـه روز     سياسـي را خاطرنشـان مـي   ةپرحادثـ اين مصاحبه سرآغاز يك دوران جديد، بسـيار مهـم و           
در فرهنـگ مجاهـدين از ايـن        . نـيم ادامـه داشـت       و  سال٢ به مدت    ٦٠خرداد٣٠ شروع شد و تا      ٥٧بهمن٢٢

خـاطر دارنـد، يادشـان     كه روزهاي سرنگوني رژيم شاه را بـه    كساني. شود  عنوان فاز سياسي ياد مي      دوره به 
هايي كه  يكي از صحنه.  بود كه هنوز فرمان جهاد نداده استبهمن، خميني اعالم كرده٢١هست كه  روز   

من از آن روز تاكنون به يادم مانده، در حوالي ميدان خراسان اتفـاق افتـاد؛ آخونـدي بـا صـداي بلنـد بـه                          
داد كه آرامش خود را حفظ كنند و توجه داشته باشند             برش جمع شده بودند، هشدار مي       و  مردمي كه دور  

طـرف   اما درست در همـان لحظـات و در جلـو چشـمهاي او در آن    . ن جهاد نداده استكه امام هنوز فرما  
در همين لحظه جمعيتي كه به حرفهاي آخونـد         .  توسط مردم خلع سالح و تسخير شد       ١٤خيابان، كالنتري 

طرف خيابان رفتند و به فاتحان كالنتري ملحـق شـدند و شـيخ تـك و               كردند، هوراكشان به آن     گوش مي 
 بـود كـه خيابانهـا را تـرك       خميني در آن روزها نگران كودتاي ارتش بـود و از مـردم خواسـته              . تنها ماند 
شد و تمامي زدوبندهاي  آميز قدرت دچار مشكل مي در صورت وقوع كودتا، طرح انتقال مسالمت     . نكنند
 لحظـاتي كـه ايـران را تـرك           فراموش نكنيم كـه شـاه هـم در آخـرين          . ريخت  هم مي    خميني به  ةپرد  پشت
جد از دست زدن به كودتا برحذر         باغي گفته بود كه سران ارتش را به         كرد، در فرودگاه مهرآباد به قره       مي
يـي هـم    بهمن، مردم، نيروي راسـتين انقـالب، حتـي لحظـه          ٢٢ و   ٢١ رزم، اما، در روزهاي      ةدر صحن . دارد



اتوري سـلطنتي، از قبـل      كن كـردن ديكتـ      چرا كه فرمان انقالب، فرمان ريشه     . منتظر فرمان خميني نماندند   
آن چـه   . شـد    نبـرد صـادر مـي      ة روزهـا هـم فرمـان آتـش در صـحن            توسط انقالبيون  صادر شده بود و آن       

ــي   ــن م ــاي ترقيخــواه را دام ــي نيروه ــاپيش نگران ــتهاي    پيش ــق خواس ــد پيشــرفت انقــالب و تحق زد، رون
 .دموكراتيك آن بود

بهمـن، در  ٢٢اما در فرداي    . ثمر رسيد    ايران به  بهمن رژيم شاه سرنگون شد و انقالب باشكوه مردم        ٢٢روز  
. رو بـوديم  فرسـا روبـه   غايت بغرنج، حساس و طاقـت  يي به  وزيد، ما با مسأله     همان حال كه نسيم آزادي مي     

شاهي در ميان دسـتهاي خمينـي چـه     سؤال اين بود كه تكليف انقالب نوپا و مردم رهاشده از بندهاي ستم            
 فاشيسـتي كـه او بـا         ـــ    ماهيت ارتجاعي خميني و جريان ارتجاعي      ةرباروقت د   خواهد شد؟ مجاهدين هيچ   

 زنـدان و قبـل از       ةسازماني، در اواخـر دور      حتي در ارزيابيهاي درون   . خود رو آورده بود، توهمي نداشتند     
شد عمري بيش از شش ماه در نظر         آميز با خميني نمي      براي دوران زندگي مسالمت     ورود خميني به ايران،   

اين ارزيابي درواقع حداكثـر كشش عنصر مردمي  و ظرفيت تحمل ديگـران را در رژيـم خمينـي             . گرفت
ان دور از واقعيـت نبـود، چـرا     بيني چند عينه ثابت كرد كه اين پيش بهمن به٢٢ پس از    ةتجرب. داد    نشان مي 
روع كـرد و    بهمن سركوب آزاديها را شـ     ٢٢شد، او يك هفته پس از         جا كه  به خميني مربوط مي        كه تاآن 

كـدام از حقـوق و آزاديهـاي فـردي و             يـي از جامعـه و هـيچ         ، هـيچ عرصـه    ٥٨ماه بعد يعني اواخر مـرداد     ٦
جا بايد در محضر تـاريخ گـواهي          اما درست در همين   .  او در امان نمانده بود     ةاجتماعي از سركوب ظالمان   

مـاه، يعنـي تـا      ٦سـال و    ٢ ، تـا  )آميـز بـا خمينـي       بينـي شـده بـراي زنـدگي مسـالمت           پيش(ماه  ٦داد كه اگر    
، به درازا كشيد، اين فقط و فقط مرهون درايت و رهبري  مسعود رجـوي، رهبـر مجاهـدين،                    ٦٠خرداد٣٠

غايـت    مشـي بـه     بود كه سكان كشتي انقالب را در آن توفان دهشتناك  به دست گرفت و بـا اتخـاذ خـط                    
 ةكه تمامي مجاهدين و هوادارانشان شـيو      هوشيارانه و انقالبي، همراه با فداكاري و بردباري مطلق انقالبي           

 سياسـي را تـا دوسـال و نـيم تمديـد كنـد و از آخـرين                   ةتنها دوران مبارز    خودساخته بودند، او توانست نه    
 ةهـا و شـالود      سود مردم و مقاومت استفاده نمايد، بلكه موفق شد در همين دوران، پايه              هاي آزادي به    قطره

، مجاهـدين هـزاران كـادر زن و    ٦٠ سـال   ةدر آسـتان  . ريـزي نمايـد     را پـي  دار مقاومت ايران      استوار و آينده  
يي   جانبه   سياسي و اجتماعي و همه     ةهزاران كادر مرد و دههاهزار نيروي ميليشيا در اختيار داشتند كه تجرب           

تـرين كـار      در همـين مقطـع، گسـترده      .  انقالب بودند  ةدرستي تضمين آيند    اينها به . را از سرگذرانده بودند   
 خمينـي  ةگونه نقاب از چهر  مردم انجام گرفت و بدينةهاي تود  سياسي، در ميان وسيعترين اليه   ةاگرانافش

قهرمـان سـرنگوني    .  عظيم و آزمايش بود و نبود ايران و ايراني بـود           ةفرو افكنده شد، خميني همان كه فتن      



 كـه تمـامي مشـروعيت      يـي افسـونگرانه     ساله با سيماي يك رهبر روحاني و بـا جاذبـه          ٨٠شاه، يك پيرمرد    
 ةنفـوذ و قـدرت مرجعيـت مـذهبي، تواناييهـاي بـالقو            . انقالب ضدسلطنتي را به جيب خودش ريخته بـود        

 تمامي امكانات انساني، طبيعي، اقتصادي و نظامي بزرگترين و قدرتمنـدترين كشـور              ةاضاف  جهان اسالم به  
تمامي احكامش را بـه صـراحت بـه نـام     او بدون هيچ تعارفي  . نيز در جيب ديگرش بود    ) ايران(خاورميانه  

اند محقق كننـد، او         چه را پيامبر، علي و امامان شيعه نتوانسته         كرد و حتي مدعي بود كه آن        اسالم صادر مي  
اكنـون  . زد هم كه خميني هرگونه مانعي را با يك اشاره از سر راهش كنار مـي   و راستي . انجام خواهد داد  

 توان كرد؟ بوس مجسم چه ميسؤال اين بود كه در برابر اين كا

 
 مرزبندي با خميني، بهاي باشرف ماندن

مسير سياست انقالبي، مسـير     «اما مجاهدين خيلي زود دريافتند كه       . بهمن، بهار آزادي رخ نمود    ٢٢پس از   
  بلكه از همان اولين قـدم بايسـتي       (*) »رو خيابانهاي خلوت در يك بامداد بهاري نيست          پياده ةصاف و ساد  

: بـراي مجاهـدين، امـا، مسـئوليت مضـاعف بـود           . ول بـودن، بهـاي باشـرف بـودن، را پرداخـت           بهاي مسئ 
اما اكنون جز خميني هيچ شاخصي در جامعه وجود         . مسئوليت در برابر انقالب و مسئوليت در برابر اسالم        

د؟ از اند  چه خواهـد شـ   پس تكليف ميليونها مردمي كه فريب خميني را خورده و به او اميد بسته          . نداشت
نمـا     اپورتونيسـتي چـپ    ة و در جريـان فتنـ      ٥٤از سـال    جا بود كه مجاهدين، براساس سنتي كـه مسـعود             اين
يعني در  . كردند  بايستي با پرداخت بهايي سنگين، بين خود و خميني مرزبندي مي            ريزي كرده بود، مي     پايه

اضـع انقالبـي خـود را بـه         گرفتنـد و در مقابـل، مو        طور رسمي موضع مـي      برابر عملكردهاي ارتجاعيش به   
 هـم مسـعود رجـوي    ٥٤ اپورتونيسـتي سـال  ةاز قضـا در جريـان  ضـرب      . رساندند  هاي مردم مي    آگاهي توده 

 قابـل تـوجهي كـه در مرزبنـدي          ةنكتـ . تهديد اصلي جنبش را جريان راست ارتجاعي تشخيص داده بـود          
طـور كامـل بـر     به» كراتيكاسالم دمو«و شاخص » انقالب«خورد، اين بود كه شاخص  كنوني به چشم مي  

 .نبود» حاكميت مردمي«و » آزادي«و شاخص هم چيزي جز . هم منطبق بود
اين ) سخنراني و مصاحبه  (موضعگيري رسمي   ٥، مسعود رجوي در     )٥٨ تا عيد سال   ٥٧بهمن(ماه    ٢تنها در   

ايـن  . دبهمن حول آن تنظيم شده بود، به آگـاهي عمـوم رسـان            ٢٢شاخصها را كه مطالبات اساسي انقالب       
اولـين سـخنراني مسـعود    . عالوه بر دهها اطالعيه و موضعگيري جداگانه بر سر مسـائل مشـخص روز بـود           

 ةسپس مصاحب.  در دانشگاه تهران و  بالفاصله پس از آزادي از زندان صورت گرفت             ٥٧رجوي، در بهمن  
اسفند بر مزار دكتـر     ١٤ در دانشگاه تهران، سخنراني      ٥٧اسفند٦ كيهان، سخنراني    ةشبهاي انقالب با روزنام   



» يـي از جمهـوري اسـالمي        انتظارات مرحله « حداقل مجاهدين تحت عنوان      ةمصدق و باالخره انتشار برنام    
 : حداقل عبارت بودند ازةمبرمترين محورهاي برنام. اسفند٢٧در روز 

 زنـان،   آزاديهاي دموكراتيك براي تمامي گروههاي سياسي با هر مرام و مسلك، آزاديها و حقـوق برابـر                
عنوان تضمين    حق تعيين سرنوشت براي مردم كردستان و مليتهاي تحت ستم مضاعف، تأسيس شوراها به             

 ).دادگستري(حاكميت مردمي و دموكراتيك، دستگاه قضايي واحد 
نخستين محـور، تهـاجم عليـه    . محور آغاز كرد  ٢خميني سركوب آزاديها را از        بهمن،٢٢يك هفته پس از     

خصوص مجاهدين خلق را هدف قـرار         دي سركوب گروههاي سياسي و انقالبي و به       زنان بود و محور بع    
اندكي بعد، سركوب مردم كردستان و ديگر مليتهاي تحت ستم را سازماندهي كرد و بـاالخره بـراي                  . داد

هـا    توطئه عليه دانشگاهها و سركوب شوراهاي مردمي در كارخانه        . شكستن قلمها به مطبوعات يورش برد     
 .آمد ا از جمله طرحهاي ديگر رژيم خميني بود كه يكي پس از ديگري به اجرا دره و اداره

 سياسـي متشـكل از نيروهـاي مترقـي و انقالبـي بـا گرايشـها و                  ة، يك جريان گسترد   ٥٧بهمن٢٢از فرداي   
عقايد گوناگون كه وجه اشتراك آنها پايبندي به آزادي و استقالل بود، رودرروي رژيم خميني قد علـم                  

ر محور اين جريان كه از همان آغاز با انحصارطلبي و ارتجاع آخونـدي بـه مقابلـه برخاسـته بـود،                      د. كرد
 مبارزاتي، پايگاه وسيع مردمي و تشكيالت سراسري        ةسازمان مجاهدين خلق ايران قرار داشت كه از سابق        

يوسـته در مقابـل     اش در تـاريخ معاصـر ايـران پ          اين اپوزيسيون ترقيخواه كه عناصر متشكله     . برخوردار بود 
. كـرد   ويـژه حقـوق زنـان دفـاع مـي           استبداد و ارتجاع ايستادگي كرده است، از آزاديهاي دموكراتيك بـه          

محور مشترك  . ترديد جانشين  دموكراتيك رژيم خميني از همان آغاز حول اين جريان شكل گرفت               بي
، توسـط  ٥٧اسفند٢٧كه در » ميجمهوري اسال« حداقل انتظارات از   ةدهها سخنراني و پيام و از جمله برنام       

و حاكميـت   » آزادي«جمهـوري، چيـزي جـز         يي رياست   ماده١٢ ةچنين برنام   مسعود رجوي اعالم شد، هم    
آزادي در دفاع از حقوق برابر زنان، آزادي در احقاق حقوق مليتهاي تحت ستم، آزادي در                . مردمي نبود 

 آزادي  ت، آزادي براي پاگرفتن شوراها،    حمايت از حقوق گروههاي سياسي، آزادي براي قلم و مطبوعا         
اينهـا همـه    . براي اديان و مذاهب و عقيده و بيان و باالخره آزادي در مفهوم عام سياسـي و اجتمـاعي آن                     

 .محورهايي است كه در يادداشتهاي بعدي به آن خواهم پرداخت
 
 
 
 



 
 
١٠ 

 
 »اظهار تنفر كنيد) زن و مرد(از تساوي حقوق «
 »خميني«
 
، يعني فقط دو هفته پس از انقـالب         ٥٧اسفند٧را خميني تهاجم به آزاديها را با سركوب زنان در           كه چ   اين
 مقاومـت در پيـام خـود        ةجمهـور برگزيـد     بهمن شروع كرد، سؤالي است كه خانم مريم رجوي رئيس         ٢٢
سي بنـا   استبداد مذهبي سراپا بر تبعيض جن     «: است  ، به آن پاسخ داده    )٩٦مارس٨(مناسبت روز جهاني زن       به

روشني نشان داده اسـت       هاي خود، به    بار و چه در ديگر پيامها و مصاحبه         خانم رجوي، چه اين   . »شده است 
 ايـدئولوژيكي رژيـم خمينـي اسـت و نيروهـاي حـافظ نظـام آخونـدي از ايـن                     ةكه تبعيض جنسي جانماي   

سركوب زنـان و مـردان      ترين شكل     رژيم خميني با توسل به رذيالنه     . گيرند  ستيزي انگيزه مي    تبعيض و زن  
خاطر داشته باشيد، پيش از اين پاسخ خميني به سؤالهاي خبرنگار كيهـان يـا               اگر به . كند  را نيز منكوب مي   

ــات  ــن٣(اطالع ــار) ٥٧بهم ــرور كــرديم    اساســيةرا درب ــه م ــائل جامع ــرين مس ــار. ت ــؤالها درب ــةس  ة برنام
سـادگي    از اين قبيـل بـود و خمينـي هـم بـه          زنان و    نقش ة صنايع، دربار  ةاجتماعي خميني، دربار   ـ   اقتصادي

. و پاسـخهايي از ايـن قبيـل       » اينها بعدًا روشـن خواهـد شـد       «،  »االن وقت اين حرفها نيست    «: داد  جواب مي 
بهمن بدون كمترين تأخيري    ٢٢خواهم نتيجه بگيرم كه خميني ازقضا به قول خودش وفا كرد و بعد از                 مي
 :تتك اين مسائل پرداخ تك» روشن كردن«به 
 
اين قانون كه در زمـان شـاه        . ملغي شده است  » قانون حمايت خانواده  «دفتر خميني اعالم كرد كه      : اسفند٧

 .تصويب شده بود، امتيازات اندكي براي زنان در سطح خانواده درنظر گرفته بود
 
 .قانون خدمات اجتماعي زنان ملغي گرديد: اسفند٨
 

 .رزش تعميم داده شد وةتبعيض جنسي عليه زنان به عرص:  اسفند٩ 
 
ترتيـب صـدها زن قاضـي يـا كـارآموز قضـايي بالتكليـف                 زنان از قضاوت منع شدند و بـدين       :   اسفند ١١



 .ماندند
 

 چماقداران قرار گرفـت و تعطيـل        ةحيدريه مورد حمل    مراكز مجاهدين در يزد، كاشان و تربت      :  اسفند١٢ 
 .شد
 
 . بخواهد، همسرش را طالق بدهدطرفه و هر زمان كه دلش مرد حق دارد يك: اسفند١٣
 
 .هاي دولتي صادر شد فتواي حجاب اجباري زنان شاغل در اداره:  اسفند١٦
هاي چماقدار نيز در خيابانها به اهانـت و           ستيزانه، مجريان قانون خميني يعني گله       پاي صدور احكام زن     پابه

از اولـين   » يـا روسـري يـا توسـري       «شـعار   . كشي و پاشيدن اسيد به صورت آنـان پرداختنـد           آزار زنان، تيغ  
 .شعارهاي حكومت خميني بود

 
 .اولين زن را در مألعام شالق زدند: ٥٨خرداد١
 
 .دند زن را به اتهام منكرات اعدام كر٣براي اولين بار : ٥٨تير٢١
 
قانون جديدي جايگزين قانون حمايت خانواده شد كه همان امتيازات اندك زمان شاه را هم از                : ٥٨مهر٨

 .كرد  سلب ميزنان
 . حجاب اجباري پرستاران و زنان پزشك صادر شدة دولتي دربارةاولين بخشنام: ٥٨بهمن ١٤
 
خوانندگان زن را به دادگاه فراخواندند و پس از تحقير و تهديد، آنـان را بـراي هميشـه از                    : ٥٩فرودين٣٠

 .خواندن محروم كردند
 
ايـن  .  دو زن نگونبخت دركرمان بـه اجـرا درآوردنـد          ةبراي اولين بار، مجازات سنگسار را دربار      : ٥٩تير٨

بـه اجـرا    ) ٦١مصـوب سـال   (حكم حتي قبل از تصويب قانون ضدانساني قصاص توسـط مجلـس ارتجـاع               
 .درآمد

 
، در شرايطي كه مردم ايران با بذل جان و به مـدد تظـاهرات و اعتصـابهاي                  ٥٧فراموش نكنيم كه در ديماه    

كردند، نيروهاي ايدئولوژيك خمينـي، يعنـي همـان           م شاه را نابود مي     خود، ماشين اهريمني رژي    ةقهرمانان



اصطالح انقالبي خود را در شـهرنو تهـران           ، عمليات به  »اللهي  حزب«ستيز و جنايتكار چماقدار       هاي زن   گله
جا را آتش زدند و ويران كردند و طبق اخباري كه همان روزها منتشر شد، تعدادي                  آن. اجرا درآوردند   به

 ةشد كه اين آدمكشان، جسـد جزغالـه شـد           حتي گفته مي  . برگشته را كشتند و سوزاندند      پيان بخت از روس 
اين خوني بود كه آنها در پيش پاي خميني و در پيشواز او به              . گرداندند  يكي از قربانيان را در خيابانها مي      

تشـر شـد، ضـمن     كيهـان من ةيـي كـه در روزنامـ        در همان زمان، مسعود رجوي طي مصاحبه      . زمين ريختند 
مسعود اشـاره  .  انقالب ما در تعارض استةاين عمل آشكارا با خصيص: تقبيح اين عمل جنايتكارانه گفت    

السـالم گروهـي از مسـلمانان قشـري پـس از فـتح مصـر،                  عليـه   كرد كـه در زمـان خالفـت حضـرت علـي           
شـدت    لـي رسـيد بـه     ع  وقتي خبـر بـه حضـرت      . جا را مورد حمله قرار داده و منهدم كردند           آن ةخان  روسپي

را محكوم كرد و ضمن هشدار به والي خود در مصر كه بايستي حافظ منـافع اقشـار          برآشفت، جنايت آنها  
 .مختلف مردم باشد، او را درقبال تكرار چنين حوادثي مسئول دانست

ود را   چند روز بعد از شروع تعرضاتش به زنان، چماقداران خـ           ةدانيد، به فاصل    كه مي   چنان  و اما خميني هم   
، از  ٥٧اسفند١٢اين تهاجم از روز     . جهت يورش به دفاتر و ستادهاي نيروهاي انقالبي و مترقي گسيل كرد           

، با حمله به ستادهاي مركـزي مجاهـدين و فـداييها در تهـران           ٥٨شهرستانها شروع شد و باالخره در مرداد      
پـاي هـم      فه شـد و همـه پابـه       زودي به اين مجموعـه اضـا        سركوب سياسي در ساير ابعاد نيز به      . اوج گرفت 

داد كـه او بـراي    ايـن امـر نشـان مـي    . تصادفي نبود كه خميني از سركوب زنان شـروع كـرد    . پيش رفت   به
چرا كه وضعيت زنان در هر جامعه، مهمترين شاخص سـنجش  . سركوب مطلق آزاديها خيز برداشته است    

 چماقـداري و  ةوسـيل  آن را بـه از آن پس سركوب عام سياسي كه رژيـم خمينـي           . آزاديهاي عمومي است  
ناپذيري با سركوب زنان همراه بـوده و هسـت    دهد، به شكل جدايي داده و مي قتل و غارت و تجاوز انجام   

تري زنـان را آمـاج حمـالت خـود            صورت افسارگسيخته   و هرچه جلوتر رفتيم گرگهاي وحشي خميني به       
، تعـداد زنـان مجاهـد خلقـي كـه توسـط             )٦٠خـرداد ٣٠قبـل از    (در ماههاي آخر فـاز سياسـي        . قرار دادند 

 .چنان روبه افزايش بود رسيدند هم شهادت مي چماقداران ارتجاع به
توزي دژخيمان خميني، نسبت به زنان مجاهـد خلـق، تمـامي مرزهـاي قسـاوت و          خرداد كينه ٣٠از فرداي   

 .درندگي را درنورديد
د كـه حتـي نـام خـود را بـه            د خلق بودنـ   شدگان، دختران جوان مجاه     خرداد، اولين گروه تيرباران   ٣١روز  

زجركش كردن زنان مجاهد با شـليك گلولـه بـه رحـم     . دژخيم نگفتند و بدون احراز هويت اعدام شدند 
آنها، تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام، شكنجه و حتي قتل كـودك در برابـر چشـمان مـادرش، قطـع                       



اعدام دختران نوباوه، زنان بـاردار و  مدت در سلولهايي به نام قفس و     اعضاي بدن، محبوس كردن طوالني    
 .آميز آخوندهاست ستيزي جنون هايي از زن مادران سالخورده، اينها تنها گوشه
 زندانيان مجاهد در زنـدانها زد،       ةعام باقيماند    كه خميني دست به قتل     ٦٧به گزارش شاهدان عيني، در سال     

 .دآويز كر گروه حلق در پيشاپيش آنها زنان مجاهد خلق را گروه
روزانه بـيش   . دهد  چنان زنان را هدف قرار داده و مي          تيز سركوب عمومي او هم     ة اجتماعي نيز لب   ةدر زمين 

روشـن  . عهـده دارنـد     ارگان سركوبگر رژيم، صرفنظر از سركوب سياسي، سركوب زنـان را نيـز بـه              ٢٠از  
 ةبـور، فلسـف   است كه اگر روزي دخالت در ايـن مسـأله از كـارت كـار آنهـا حـذف شـود، ارگانهـاي مز                       

 .ريزند وجودي خود را از دست داده و فرومي
كنـد، بزرگتـرين و       دليل نيست كه در دل آلترناتيوي كـه بـراي سـرنگوني ايـن رژيـم مبـارزه مـي                     پس بي 

كـردن اذهـان     ارتجاع خمينـي و روشـن     ةگيرد و به افشاي گسترد      فعالترين جنبش اجتماعي زنان شكل مي     
ــ را نيـز كـه    ارتش آزاديبخش  في نيست كه ارگان نظامي اين مقاومت ــپردازد و تصاد  هاي مردم مي    توده

چنـين بـيش از نيمـي از          آنـان هـم   . كننـد   هدفش سرنگوني قهرآميز رژيم است، همين زنان فرماندهي مـي         
جانشين دموكراتيـك رژيـم خمينـي، در رأس خـودش           . دهند  اعضاي شوراي ملي مقاومت را تشكيل مي      

در ابعاد اجتماعي، . عنوان نماد هويت ملي و دموكراتيك خود برگزيده است        هيك زن، مريم رجوي، را ب     
جمهور و گرماي اين مقاومت، به زنان ايراني براي ايستادن در مقابل آخونـدها نيـرو                  اما حضور اين رئيس   

 .خواند دهد و آنان را به مبارزه با اين رژيم فرامي مي
، ٥٧در سـال  . تر شده است    روز گسترده   به  موش نشده بلكه روز   تنها خا   مقاومت زن ايراني در اين دو دهه نه       

 اعتراض زنان ايراني عليه حجـاب اجبـاري و          ة، به صحن  )اسفند١٧مارس برابر   ٨(تظاهرات روز جهاني زن     
مـارس  ٣١تظاهرات بسيار گسترده بود و در عمـل تـا           . ديگر ستمهاي حكومت نوپاي آخوندي تبديل شد      

دولـت بازرگـان بـا يـك        . ري و مقابل ساختمان تلويزيون ادامه پيدا كـرد        وزيري، دادگست   در برابر نخست  
، ٥٩تيـر ١٢در  .  مـذاكره بـا امـام، مسـأله را بـه سـال آينـده موكـول كـرد                   ةزيگزاگ جاخالي داد و با وعد     

 حجـاب اجبـاري تمـامي ادارات، دانشـگاهها، مؤسسـات آموزشـي و سـازمانهاي دولتـي را زيـر                      ةبخشنام
 ةاز آن زمان تاكنون تنها براي مقابلـه بـا پديـد           . هاي اجرايي آن تدوين شد      نامه سپس آيين . پوشش گرفت 

از طـرح   : اجـرا درآمـده اسـت       ، قريـب ده طـرح و مصـوبه توسـط آخونـدها بـه              »بدحجابي «ةساخت  خميني
ضـربه شـالق و انـواع       ٧٤ اعالم كرد تا وضع مجـازات        ٦٥اردوگاههاي كار اجباري كه رفسنجاني در بهار      

 امـاكن عمـومي و       طرح وسيع نظارت بر   «،  »مبارزه با منكرات و بدحجابي    «،  »زه با بدحجابي  مبار«طرحهاي  



ستاد احياي امـر بـه معـروف و         «،  …»طرح لزوم رعايت حجاب و عفت عمومي      «،  …»مبارزه با بدحجابي  
 اجتماعي زنـان در برابـر   ة ناكامي رژيم و وجود مقاومت گستردةهمه خود نشان كه اين… و» نهي از منكر 

تـا پايـان    . ، تظـاهرات اعتراضـي زنـان سـركوب شـد          ٥٩تيـر ١٤در  . تحميلهاي حكومـت آخونـدي اسـت      
 عمـومي، امـاكن تفريحـي، كنـار دريـا و در ديگـر       ة انواع جداسازي زن و مرد در وسـايل نقليـ       ١٣٥٩سال
سـال  ٩ه تنهـا سـن ازدواج را بـراي دختـران بـ            آخوندها نه  ة قانون ظالمان  ٦١در سال . ها ادامه پيدا كرد     زمينه

در .  ولي آنها شـوهر داد     ةتوان با اجاز    سالگي نيز مي  ٩كاهش داد، بلكه تصريح كرد كه دختران را قبل از           
، با افزوده شدن يـك بنـد ديگـر بـر     ٦٢و در سال. تصويب رسيد  همين سال قانون ضدانساني قصاص نيز به      

هاي ديگـر      هم بندها و ماده    در سالهاي بعد، باز   . ضربه شالق براي بدحجابي وضع گرديد     ٧٤آن، مجازات   
 ة قضـايي  ة يزدي رئـيس قـو     ٦٥و سرانجام در سال   .  سركوبي باال گرفت   ةافزوده شد و هر روز شدت و دامن       

 (*)   …» شماستةباشد درواقع برد زن شما كه در مالكيت شما مي«: رژيم گفت

 
 
 
 
 
 
 
١١ 

 
 !جباِرز مرگ بر

 
ق كـه خـودش       .امـا دوسـتم دكتـر م      . ًال سر درنيـاوردم   هم وقتي بار اول اين شعار را شنيدم اص          راستش من 

 :طوري تعريف كرد كه شاهد صحنه بود اين
رفـتم، نزديكيهـاي تخـت        مي) مجاهدين(طرف ستاد      وقتي پياده از دانشگاه به     ٥٨در يكي از روزهاي پاييز    

نهـا  باعجلـه خـودم را بـه آ       . جمشـيد شـدند     سرعت وارد تخـت     كننده به   جمشيد ديدم يك گروه تظاهرات    
: خـوردم كـه ناگهـان يـك صـداي نتراشـيده نخراشـيده بـيخ گوشـم                   گيجي مي   هنوز داشتم گيج  . رساندم

 …»دياهللا ديگه بلند دادبزنِ ا! مگه نون نخوردي. داداش صداي بدمصبتو درآر ديگه«

دبـش، دسـت هـر كدامشـان هـم آلـت        دبش» اللهي حزب«يك گله   . ام  فهميدم بدجوري توي هچل افتاده    
هرچـه پـيش خـودم فكـر كـردم          . شـد   ديده مـي  … بوكس و   ثل چاقو، زنجير، قمه، درفش، پنجه     يي م   قتاله



آيا اسـم كشوراسـت؟ اسـم يـك آدم اسـت؟ اينهـا راسـتي          . جايي قد نداد    ديگر كيست؟ عقلم به   » جباِرز«
كه شعارشان يك كمـي فـرق    وسطهاي صف مثل اين   . خوب گوشهايم را تيز كردم    . گويند  راستي چه مي  

توانـد شـعار      كـه نمـي     امـا راسـتي ايـن     . خوب اين شد يـك چيـزي      ! »خوارج  مرگ بر «،چي؟  آهان! داشت
تصميم گرفتم فعًال همراه با آنها به راهـم  . چون كه خوارج در حقيقت خودشان هستند   . اللهيها باشد   حزب

طـرف سـتاد    كمـي هـم نگـران بـودم مبـادا بخواهنـد بـه       . دانستم مقصدشان كجاست    چون نمي . ادامه دهم 
قدمهايم را به سـمت     . گفتم بگذار سروته جمعيتشان را برآورد بكنم و بعد تصميم بگيرم          . دين بروند مجاه

در حـال برانـدازكردن جمعيـت بـودم و          ! البته صف كه چه عـرض كـنم       . صفهاي جلويي كمي تند كردم    
گفـتم نكنـد   ! دهنـد  هنوز چندمتري بيشتر نرفته بودم كه احساس كـردم صـفهاي جلـو شـعار ديگـري مـي             

چپ و    مرگ بر «آهان  : كرد  نه راستي راستي اين جلويها شعارشان فرق مي       . شنود  وشهاي من عوضي مي   گ
 .شد رسيد چند دست عوض مي شعار اصلي همين بود اما تا به ته صف مي. سرتان را درد نياورم! »راست

ي محـالت  مخلـوطي از الت و لومپنهـا   ! اللهي چماقـدار     حزب ةاين بود تعريف مختصر و مفيد از يك گل        
 .چي با لباس شخصي  پاسدار و بسيجي و كميتهةاضاف تهران به

. راه انـداخت    بهمـن بـه   ٢٢ خميني براي كشتار آزاديها بود كه از همان فـرداي            ةچماقداري بزرگترين حرب  
آنها كارشان حمله به دفاتر و مراكز گروههـا و گردهماييهـاي سياسـي، تظـاهرات، اعتصـابها، مطبوعـات                    

زننـد   خواست وانمود كند كه اين خود مردمند كه دست به اعتراض مي            با دجالگري مي   خميني. بود… و
چماقداري اگر هم گاه حرف اول خميني نبود، ولي در رژيم او،   . كارها نداريم   و ما خودمان كاري به اين     

ان تصـور  آنها هر جنايتي را كه بتو. زنند  زدند و هنوز هم مي      ترديد حرف آخر را هميشه چماقدارها مي        بي
خودشـان وسـط خيابـان، مـردم را محاكمـه           . خمينـي بودنـد   ! ةآنهـا مجـري عدليـ     . انـد   كرد مرتكب شـده   

سـوزاندند، غـارت      آوردند، مي   زدند، چشم درمي    چاقو مي . آوردند  كردند و حكم را هم به اجرا درمي         مي
شـد فضـاي    گفته ميدر همان دو سالي كه    . كردند  كردند و در قلب هر مجاهد و مبارزي دشنه فرو مي            مي

، تنها  ٦٠خرداد٣٠قبل از   . باز سياسي است، اين چماقداران دهها نفر از نيروهاي مترقي و انقالبي را كشتند             
طـور رسـمي وارد صـحنه     در پايـان هـر درگيـري پاسـداران بـه     . از مجاهدين پنجاه و چنـد نفـر را كشـتند    

داد چندهزار تن بـه همـين شـكل دسـتگير شـده             خر٣٠تا قبل از    .  قربانيان را دستگير كنند    ةشدند تا بقي    مي
آخوندها سنت ضدبشري چماقداري را كه خميني از شاه بـه ارث بـرد ارتقـا دادنـد و آن را بـراي                       . بودند

اكنـون نيـز در جنـگ و دعواهـاي بـين خودشـان هـم از آن اسـتفاده                      آنها حتـي هـم    . هميشه حفظ كردند  
يهـاي جامعـه در فعاليـت آزاد گروههـاي سياسـي بـارز              هرحال در آن روزها، ثقل اصلي آزاد        به. كنند  مي



، رالـف شـانمن     ٥٧اسـفند ٣روز پنجشـنبه    . شد كه به اين ترتيب خميني شروع بـه قلـع و قمـع آن كـرد                  مي
بشري، فاش كرد كه برخي از مقامهاي دولت بازرگان، از طرحهـاي               حقوق ةعضو يك كميت  ) آمريكايي(

يـي بـا    او طـي مصـاحبه   . كننـد   مـاه آينـده صـحبت مـي       ٦رف  سّري براي نابود كردن گروههاي انقالبي ظـ       
 بازرگـان سـر   ةهاي خبري، نوار مكالماتش با سرهنگ توكلي عنصر مشكوكي كه ناگهـان از كابينـ         رسانه

شانمن قرار بود در يك كنفـرانس مطبوعـاتي جزئيـات بيشـتري در اختيـار                . درآورده بود را نيز افشا نمود     
قبل از تاريخ كنفرانس، او را از ايران اخراج كرد تا بيش از ايـن گنـد قضـايا              اما رژيم،   . ها قرار دهد    رسانه

 ةداد كه طرح نابود كردن گروههاي انقالبي احتماًال يك توافق از پيش تعيـين شـد                 اينها نشان مي  . درنيايد
بـودن    ديموقع هرچه بيشتر به جـ       من آن . ترتيب افشا و فعًال خنثي شد        استعماري بوده كه بدين      ــ  ارتجاعي

مـاه  ٦آميـز سياسـي را چيـزي حـدود       كـه عمـر دوران فعاليـت مسـالمت          بينيهاي قبلي مجاهدين و اين      پيش
 .ارزيابي كرده بودند، پي بردم

شـريفي، بـا     مجاهد خلق محمدرضـا طلـوع     ة، مسعود رجوي، در مراسم تشييع جناز      ٥٧اسفند٥روز يكشنبه   
ياري موارد ديگر، اولين هشدار جدي را به حكومـت           ضدانقالبي افشاشده و بس    ة توطئ  انگشت گذاشتن بر  

خصوص آزادي فعاليت گروههاي سياسي و اجتماعـات تأكيـد نمـود و     آزاديها و به  رجوي بر . خميني داد 
وي در عـين حـال      . گفت مبادا بخواهيد براي نيروهاي انقالبي و گروههاي سياسي تضييقات فراهم كنيـد            

گونـه     گروههـاي پيشـتازي كـه در سـالهاي ديكتـاتوري شـاه آن              يادآوري كرد كه اين را هم بدانيـد كـه         
مسـعود در آن    . بركف مبـارزه كردنـد، در هـيچ شـرايطي دسـت از آرمانهايشـان برنخواهنـد داشـت                    جان

جـاي    سخنراني بر ضرورت تغيير ساختار ارتش شاهنشاهي، بر ضـرورت تشـكيل دادگاههـاي مردمـي بـه                 
ايـن سـخنراني در محافـل       . ر مشـاركت همگـاني تأكيـد نمـود        اصطالح اسالمي ارتجاع و بـ       دادگاههاي به 

 .عنوان يك مرزبندي جدي با حكومت خميني تلقي گرديد سياسي به
، چماقـداران در يـك روز بـه مركـز           ٥٧اسـفند ١٢جا كه از تاريخ مكتـوب وقـايع اطـالع دارم، روز               تا آن 

جـا را تعطيـل       ردن افـراد، آن   حيدريه حمله كردند و پس از مضروب كـ          مجاهدين در يزد، كاشان و تربت     
يي و حـداقل خـود را از          يي، انتظارات مرحله    ماده١٥ ةاسفند، مجاهدين با صدور يك بياني     ٢٧روز  . نمودند

 اصلي مردم ايران در انقـالب       ةعنوان خواست    محور آزاديها به    اين بيانيه، بر  . جمهوري اسالمي اعالم كردند   
رفـع سـتم    «اد مختلف اجتماعي مثل برابري حقـوق زن و مـرد،            بهمن تنظيم شده بود و آزادي را در ابع        ٢٢

ها و تنوعات قومي و ملي و تـأمين جميـع حقـوق و آزاديهـاي فرهنگـي و سياسـي                        شاخه ةمضاعف از هم  
تشـريح  … ، آزادي احزاب و اجتماعات، آزادي مطبوعات، اسـتقالل دسـتگاه قضـايي و             …»براي آنها و  



اسـالمي نيـز موضـعگيري شـده بـود       گيري رفراندم جمهـوري   رأيةودر اين بيانيه، در مورد نح. كرده بود 
طـوري  … چرا بايد تحـت نـام اسـالم       «: داد  طور مستقيم خميني را مورد هدف قرار مي         موضعگيري كه به  

اسـالمي بـوي اكـراه و اجبـار           برخورد شود كه در همين قدم اول و حتي قبل از اسـتقرار خـود جمهـوري                
 »مشام برسد؟ به

اميد داشت كه شايد مجاهدين هم مثل بسياري ديگر، با او بيعت كنند و بـه واليـت فقيـه تـن       خميني ابتدا   
 و شايعاتي كه حـول ايـدئولوژي مجاهـدين          ٥٤او شيادانه و با آتو گرفتن خيانت اپورتونيستي سال        . بدهند

 تأييـد  پراكنده شده بود، از طريق پسرش احمد، پيام داد كه خوب است مجاهدين ايدئولوژي خـود را بـه         
وي دندان تيز كرده بـود تـا از         . دادن به شايعات، عليه ماركسيستها موضع بگيرند        امام برسانند و براي پايان    

 مجاهدين بـراي    ٥٨در ارديبهشت . محبوبيت و مشروعيت انقالبي مجاهدين عليه ديگر گروهها بهره گيرد         
 آزاديهـا سـخن گفـت و بـا اسـتناد بـه             در اين ديدار باز هم مسعود رجـوي از        . ديدار با خميني به قم رفتند     

. گيري كرد   آيات قرآن و مباني اسالم، ضرورت آزادي عقايد و آزادي تمامي گروههاي سياسي را نتيجه              
.  آزاديهـا موضـع بگيـرد      ةتنها دست آقا را نبوسيدند، بلكه مسعود او را ناگزير كرد كه دربـار               مجاهدين نه 

 .دهد ي خيلي اهميت مي آزاد و اسالم به. خميني گفت حق با شماست
جـاي مجلـس مؤسسـان و تـدوين قـانون             خميني به .  نوبت به آزمايش ديگري رسيد     ١٣٥٨سپس در مرداد  

راه انداخت و مرتجعترين آخونـدهاي نظـامش    نام مجلس خبرگان به پخت ارتجاعي به اساسي، يك دست 
نون اساسـي ارتجـاع تـدوين       جاي قانون اساسي فراخور آن انقالب، قـا         در اين مجلس به   . را عضو آن كرد   

مرداد، مسعود رجـوي، در يـك كنفـرانس مطبوعـاتي، موضـع مجاهـدين در قبـال                  ٩شنبه    روز سه . گرديد
 :نويس آن تهيه شده بود، اعالم كرد قانون اساسي ارتجاع را كه آن زمان پيش

گـوييم    ي مـي  مگر اين قانون اساسي، مركبش خون شهيدان نيست؟ و مگر اين پيام شهيدان ما نبود؟ وقتـ                «
آزادي خلق از ستم ديكتاتوري، آزادي مليتهايمان از ستم مضـاعف،           . آزاديبخش مضمونش روشن است   

آزادي زن، آزادي فعاليتهاي سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و مرام، يعني تأمين آن فضايي كـه                 
را   مـا ايـن     . معنـا نـدارد   آن فضـايي كـه منهـاي آن انسـانيت واقعـًا             . فرزند انسـان بايـد در آن تـنفس كنـد          

مگر نيست كـه ايـن آزادي و رهـايي          . آزادي از شر محاكم نظامي    . خواهيم  جد مي    را به   خواهيم و اين    مي
كنـيم    نويس را نقد مي     از همين ديدگاههاست كه ما اين پيش      … جوهر تاريخ و جوهر تكامل انسان است      

 …»گيريم و در مقابلش موضع مي

 روشـها  ةكردن كليـ  كن ما خواستار ريشه«: و مضامين آن پرداخت و گفت  تك مواد     وي سپس به نقد تك    



يعنــي خواســتار تــأمين كامــل آزادي احــزاب،  . و متــدها و اصــول آريــامهري خفقــان و اختنــاق هســتيم 
ايـن سـنت چماقـداري از آن موقـع     . اجتماعات، مطبوعات و محافظت آنها در مقابـل بقايـاي چماقـداران    

 …»آريامهري مانده است

روز . هـاي چماقدارانـه افـزود    ، او بـر شـدت حملـه       ٥٨بـا آغـاز سـال     . ني اما پاسخش چيز ديگري بود     خمي
اهللا طالقاني پس از ربوده شدن فرزندانش توسط باندهاي مسلح رژيـم، دفـاتر خـود را بـه                     فروردين آيت ٢

ماهه   ترقي، همه  چماقدارها به نيروهاي م    ةتعرضهاي روزمر   از اين پس عالوه بر      .  اعتراض تعطيل كرد   ةنشان
چند درگيري بزرگ، محصول محاصره و حمله به مراكز و ستادهاي مجاهدين و ساير نيروهـاي مخـالف        

چماقداران در اين ايام به كتابفروشـيها و مراكـز تجمـع نيروهـاي مترقـي                . در شهرهاي مختلف كشور بود    
، شيراز و مشهد، كتابفروشـيهاي      در تهران، اصفهان  . كردند  سوزاندند و منهدم مي     زدند، مي   حمله برده، مي  

آزادي    مشتركي بـر   ةارديبهشت، مجاهدين و مؤتلفين سياسي آنها طي بياني       ٢٨روز  . متعددي را آتش زدند   
مـرداد  ١٥روز  . قلم تأكيد كردند و حمايت خود را از مطبوعات آزاد و آزادي مطبوعـات اعـالم نمودنـد                 

 قرار گرفت و تعـدادي از نويسـندگان و كاركنـان             رسمي پاسداران  ة آيندگان مورد حمل   ة روزنام ةچاپخان
منظـور    دموكراتيـك ملـي و بـه      ة، راهپيمايي تهران كه به دعوت جبه      ٥٨مرداد٢٢روز  . آن بازداشت شدند  

نفـر  ٦٠٠در جريان اين درگيريها حـداقل       . خون كشيده شد    راه افتاده بود، به     اعتراض به تعطيل آيندگان به    
ارتجاع كه در بسيج حداكثر بودنـد، بـا اسـتفاده از تشـنج تهـران،                سپس گرازهاي وحشي    . مجروح شدند 

 ستادها  ةآنها ابتدا اقدام به تيراندازي و محاصر      . سوي ستادهاي مركزي مجاهدين و فداييها يورش بردند         به
 .نمودند

هـزار   پنج.  ارتجاع، خود را به محل ستاد رساندند       ةمحض اطالع از توطئ      اما مردم و پشتيبانان مجاهدين، به     
حلقـه زدنـد و از آن حفاظـت         ) بنيـاد علـوي   (روز گرداگـرد سـاختمان سـتاد          مدت چند شبانه    زن و مرد به   

ستاد مركزي فدائيها اما همان روز، پس از ساعتها درگيري به تصرف نيروهاي ارتجـاع درآمـد و                  . كردند
 .تخليه شد

و بنابراين ناگزير شد . ز پيش ببرد هواداران مجاهدين نتوانست كاري ا     ةعلت مقاومت فشرد    ولي ارتجاع به  
نشيني تاكتيكي، فعًال از حمله و هجوم دست بردارد و تا صدور حكم تخليه توسط دادستاني،  با يك عقب
 . ستاد مجاهدين منصرف شودةاز محاصر

 
 
 



 
 
 
 
١٢ 

 
 هاي دار را در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم اگر چوبه

 .آمد  اين زحمت پيش نمي
 )خميني(
 
مرداد كه يادآور كودتاي ننگين شاه عليه حكومت مّلي و قانوني دكتر مصدق است، همواره براي ٢٨وز ر

اين روز براي زندانيان سياسي زمـان شـاه رنجـي           . انگيز بود   پرستان و مبارزان ايراني روزي تلخ و غم         ميهن
گرفتنـد،    جشـن مـي    زندانيان سياسي    ةچرا كه ساواك و شهرباني براي خرد كردن روحي        . مضاعف داشت 

امـااز  . گذاشـتند  كردند و زنداني دربند را براي شركت در ايـن جشـن تحـت فشـار مـي       شيريني پخش مي  
دادند، اغلب در ايـن روز در معـرض تهديـد بودنـد؛               جا كه زندانيان در هر حال به آنها پاسخ منفي مي            آن

 .ه گاه كميتهتهديد شالق، شكنجه انتقال به سلول انفرادي يا حتي انتقال به شكنج
مرداد پس از شاه بوديم، خيلي مشـتاق بـوديم كـه در بهـار آزادي نفـس             ٢٨، اما ما شاهد اولين      ٥٨در سال 

چـون خمينـي كـه      . ولي براي مبارزان قديمي، اين روز بسا تلختر از گذشته از آب درآمد            . راحتي بكشيم 
 بـه   ٥٨مـرداد ٢٨بـود، روز      ردهبهمن پنهان كـ   ٢٢ خود را پشت چماقداري و سركوبهاي بعد از          ةمدتي چهر 

طور رسمي از تهاجمات چماقداران، سركوب گروهها، حمله به ستادها و شكسـتن قلمهـا                 صحنه آمد و به   
 آزاد  ةاندكي پيشتر، دهها روزنامه و مجلـ      . حمايت كرد و چنگ و دندان بيشتري هم براي آينده نشان داد           

بسياري از كتابفروشيهاي اطـراف     . گر توقيف شد   دي ةروزنامه و مجل  ٢٢مرداد هم   ٢٨روز  . ممنوع شده بود  
روز بعد هم ستاد مركزي مجاهدين در       .  سنگين چماقداران قرار گرفت و تصرف شد       ةدانشگاه مورد حمل  

دو . و در نهايـت تخليـه شـد       . جمله دادستاني محاصره گرديد     تهران، توسط ارگانهاي مسلح سركوب و از      
اگـر منـافقين دسـت از شـيطنت         «: مـرداد خـود افـزود     ٢٨اي  سه روز بعد خميني يك تبصره نيز بـه حرفهـ          

خميني براي سـركوب مخالفـانش تصـميم قطعـي          . »چه انجام شد، خواهيم كرد      برندارند، بسيجي فوق آن   
گرفته بود و اپوزيسيون دموكراتيك او هم كه در محورش مجاهدين خلق قـرار داشـتند، بـراي مقاومـت                    

 (*).   بود » انقالبةآزادي فلسف«راي اينان چرا كه ب. عيار تصميمش قطعي بود تمام



آنهـا را شـايد بشـود بـه         . يي اين جريان نيز كامًال روشن بود        ترين تاكتيكهاي مرحله    مشي سياسي و اساسي   
 :ترتيب زير خالصه كرد

 .ـ شركت فعال در اعمال سياسي روز با تمام قوا و در تمامي ابعاد و به هر قيمت
 آن بـراي ايجـاد ارتبـاط        ةفعاليت سياسي و دموكراتيك حتي تا آخـرين قطـر         ـ حداكثر استفاده از فضاي      

 .هاي مردم هرچه بيشتر با توده
 .عدم درگيري قهرآميز با رژيم و اتخاذ تاكتيك بردباري مطلق انقالبي در برابر فشارها و تهاجمات رژيمـ 

 .ي، اجتماعي و ايدئولوژيكيـ افشاي مداوم ماهيت ارتجاع در تمام رويكردهايش اعم از سياسي، اقتصاد
 .شد، در خدمت اين هدف بود هزار تيراژ در سراسر كشور منتشر مي٥٠٠ مجاهد كه با ةنشري

اصل طاليـي ديگـر تـالش بـراي ايجـاد همـاهنگي و وحـدت عمـل ميـان نيروهـاي ضـدديكتاتوري يـا                               ـ   
 .ضدارتجاعي بود

الب چگونـه حفاظـت خواهـد شـد؟ و تضـمين            هـاي انقـ     از نيروها و سرمايه   : ماند  فقط يك سؤال باقي مي    
  انقالب در برابر تهاجمات روزافزون ارتجاع چيست؟ةآيند

خاطر سـركوب آزاديهـا، هـر روز          خميني كه به  : زودي توسط مجاهدين روشن شد      پاسخ اين سؤال هم به    
گانگيري  گروة دجالگرانة به حرب  ٥٨آبان١٣داد، روز     بيشتر و بيشتر مشروعيت سياسي خود را از دست مي         

وسـيله هـم ليبرالهـاي درون حـاكميتش را حـذف كنـد و هـم نيروهـاي                     خواست بـدين    او مي . متوسل شد 
اصـطالح   ميليـوني را بـه  ٢٠چنين شـعار تشـكيل ارتـش          خميني هم   . در نمايد   انقالبي و مترقي را از ميدان به      

 . طاليي را شكار كردةو مسعود هم اين لحظ. براي مقابله با خطر خارجي سر داد
اصطالح ضدامپرياليستي خميني، مسعود تشـكيل سـازماندهي           گرد و خاكهاي به    ة در بحبوح  ٥٨آذر٢روز  

ــه  . ميليشــيا را اعــالم كــرد  ــزرگ، رودرروي گل ــدار  از ايــن پــس در تهــران و در شــهرهاي ب هــاي چماق
يـن قاصـدان    ا. نـام ميليشـيا قـد برافراشـت         يافته، آگاه، شجاع و فداكار به       يك نيروي سازمان  » اللهي  حزب«

عهـده گرفتنـد و     يي آشيان داشتند، حفاظت ميتينگها، ستادها و تظـاهرات را نيـز بـه               آزادي كه در هر خانه    
 . انقالب نيز بودندةها پاسخ مقدر و تضمين آيند همين

كـدام از جريانهـا و شخصـيتهاي دمـوكرات ايـن              هيچ. گيري براي قانون اساسي رسيد      سپس نوبت به رأي   
 مفصـل ضـمن تشـريح       ةآبان طـي يـك بيانيـ      ٢٣خواه به آن رأي ندادند و مجاهدين روز         اپوزيسيون آزادي 

تـك مضـامين ارتجـاعي و ضـددموكراتيك قـانون اساسـي خمينـي، اعـالم كردنـد كـه بـه آن رأي                           تك
بايـد امتـداد يابـد و         عليـه دولـت قـانوني مـي       » آزادي تا مرز قيام مسلحانه    «آنها اعالم كردند كه   . دهند  نمي



به قانون اساسي، نه به مجلـس،         گاه نه     اما خميني هيچ  . ود كردن آن، توطئه عليه آزادي است      هرگونه محد 
براي او تدوين قانون و نمايشهاي پارلمـاني فقـط يـك            . به انتخابات و نه به آراي مردم اعتقادي نداشت          نه  

گشـت    ينـي برمـي   جا كه بـه خـود خم        واال تا آن  . منظور نهادي كردن و قانوني كردن سركوب بود         بازي به 
تمـام قانونهـاي    «داند و تصريح كرده بـود كـه            رأي مردم مقدم مي     بارها گفته بود كه حرف خودش را بر       

 …»بشر حيله است

ولي فقيه، ولـي    «: را هم خودش مشخص كرده بود     ) يعني جايگاه خودش  (فقيه    چنين نقش ولي    خميني هم 
 .»مردم است مثل قيم براي صغار

بنـابراين خمينـي هرجـا الزم       . قرار دارد » مافوق قانون «نون اساسي ارتجاع، ولي فقيه      عالوه بر اين مطابق قا    
شد و حتي تصريحات قانون اساسي خودش را هم كامًال نقض  بود بدون هيچ تعارفي خود وارد صحنه مي

ر  با زير پاگذاشتن مواد قانون اساسي و حتي تصريحات وزير كشو           ٥٨كه در اواخر ديماه     چنان  هم. كرد  مي
رفت تا در انتخابـات       جمهوري اپوزيسيون ترقيخواه، مسعود رجوي، را كه مي         خودش، كانديداي رياست  

طـور رسـمي و       سود آلترنـاتيو دموكراتيـك بچرخانـد، بـه          جمهوري با ميليونها رأي تعادل قوا را به         رياست
راي كـافي   رغـم محبوبيـت و آ       در انتخابـات مجلـس هـم بـه        . علني از شركت در انتخابـات محـروم كـرد         

او حتـي در سـاختار      . مجاهدين و متحدان آنها اجازه نداد كه حتي يك نفر از آنان پايش به مجلس برسد               
شـوراي  «يـا   » شـوراي نگهبـان   «مثـل   (*)  اصطالح فرمي و قانوني نظامش نيز بـا كاشـتن شقاقولوسـهايي             به

 پارلمـاني را هـم بـه        در باالي سر مجلس يا دستگاه اجرايي كشور، سـرنخ بـازي           » تشخيص مصلحت نظام  
 اجرايـي   ةدست ولي فقيه سپرد تا در هر لحظه كه بخواهد بتواند تصميمات مجلس، دستگاه قضايي و قـو                 

 .يكن اعالم نمايد لم را كان
 گوناگون و صدور احكام جزايي ضدانسـاني و         ة ديگر نقض آزاديها، تأسيس دادگاههاي خودكام      ةعرص

 .راه انداخت بهمن به٢٢ از سركوبگرانه بود كه خميني بالفاصله بعد
احمـد و  ( برادران عسـكري  ةتوزانه و ناجوانمردان     با اعدام كينه   ٥٨اولين كشتار رسمي مجاهدين، در ديماه     

، چماقداران خميني، عبـاس     ٥٨در همان ديماه  . كه هوادار مجاهدين بودند، در قم صورت گرفت       ) حسين
 ٥٨اسـفند ٧در  . شهادت رسـاندند    به نفع مجاهدين به   عماني كارگر مجاهد خلق را هنگام فعاليت انتخاباتي         

شـدت    را بـه    رهبر ستاد خلق تركمن مـوجي از خشـم را برانگيخـت و مجاهـدين آن               ٤ ةكشتار ناجوانمردان 
روز . وقفـه ادامـه پيـدا كـرد         حمالت چماقدارانـه و كشـتار در نقـاط مختلـف كشـور بـي              . محكوم كردند 

هزار نفر زير بـاران     ٢٠٠. مجاهد خلق برگزار شد   ٨شهادت  مناسبت     ميتينگ بزرگ امجديه به    ٥٩خرداد٢٢



مگر مطابق همـين  : رجوي گفت. آور به سخنان مسعود رجوي گوش فرا دادند گلوله، سنگ و گاز اشك 
آور براي  قانون اساسي خودتان آزادي بيان و اجتماعات و گروهها تضمين نشده؟ پس گلوله و گاز اشك

 چيست؟

. دهنده بود و يك موج عظيم اجتماعي عليه چماقداري برانگيخت           ي تكان ميتينگ امجديه و سخنان رجو    
خرداد مجاهدين نوارهاي اول و دوم حسن آيت، تئوريسين حزب چماقـدار جمهـوري اسـالمي را                 ٣١در  

.  كودتا و آشوب توسط حـزب جمهـوري اسـالمي را بـرمال كـرد               ةوضوح توطئ   اين نوارها به  . افشا كردند 
يـا تـا   . داد نشيني كرده و به آزاديها تن مي      بايستي عقب   يا مي : هي قرار گرفته بود   اكنون خميني بر سر دورا    

 .رفت آخر خط تهاجم و سركوبي مجاهدين پيش مي
دشمن ما نه در آمريكـا، نـه        «:  پس از يك غيبت چندروزه، او سرانجام به صحنه آمد و گفت            ٥٩تير٤روز  

او در  . » در مقابل چشمان ما در همين تهران اسـت         جا و   در شوروي و نه در كردستان است، بلكه در همين         
از ايـن پـس شـعار    . همين سخنراني، مجاهدين را كه دشمن اصلي معرفي كرده بود بـدتر از كـافر خوانـد              

در . شـد   شعار اصلي رژيم شد كـه در هـر منبـر و مجلسـي بارهـا تكـرار مـي                   ) مجاهدين(منافقين    مرگ بر   
 سـنگين قـرار     ةراكز پزشكي و كلينيكهاي مجاهدين زيـر حملـ        سراسر كشور ستادها، اجتماعات و حتي م      

زنـدان بايـد    ٦جـاي     زاده، رئيس زنـدانهاي خمينـي، گفـت بـه           سرحدي. گرفت و كشتار افزايش پيدا كرد     
كرد تا  آخوند خزعلي به شهرهاي مختلف سفر مي. گورستان براي مجاهدين بسازيم و آنها را دفن كنيم  ٦

او در شاهرود گفت بايد آنها را به درياي خزر بريزيد           . دين را دامن بزند    ضديت عليه مجاه   ةجّو بيمارگون 
 .» خون آنها هستيم و بايد شاهرگ آنها را قطع كنيمةما تشن«و در جاي ديگر گفت 

كه شهيد محمدرضا سعادتي مظلومانه در گروگان آخوندها بود، دادستان كل رژيـم               ، درحالي ٥٩در آبان 
طـور مخفـي      چنان با تيراژ گسترده و به        مجاهد كه هم   ةنشري. ا صادر كرد  حكم توقيف رهبري مجاهدين ر    

 .ناميد» كوشش براي جبران بزرگترين خطاي شاه«شد اين حكم دادستان رژيم را  منتشر مي
، راهپيمـايي   ٦٠ارديبهشـت ٧روز  . صورت تصـاعدي افـزايش يافـت         كشتار مجاهدين به   ٦٠ سال ةدر آستان 
 ديگـر   ةان كه در اعتراض به كشتار مجاهدين انجام گرفت، به يك امجدي            مادران مجاهد در تهر    ةشجاعان

هزار نفره كه مـورد حمايـت وسـيع مـردم قـرار گرفـت، اركـان                 ١٥٠اين تظاهرات   . براي رژيم تبديل شد   
 خمينـي   ٦٠خـرداد ١٨در  . نفـر شـهيد شـدند     ٢نفر زخمي و    ٧٠در اين تظاهرات    . لرزه درآورد   ارتجاع را به  

هاي كشور را هم توقيف كـرد و فقـط يكـي دو روزنامـه صددرصـد حكـومتي را بـاقي                        روزنامه ةباقيماند
اكنون ما بـه اوج اختنـاق و بـه          . هم از سوي مجاهدين و اپوزيسيون آزاديخواه تحريم شد          گذاشت كه آن  



جـا از جمعبنـدي       امـا حيـف اسـت در همـين        . يي است   ايم كه خود بحث جداگانه      خرداد رسيده ٣٠ ةآستان
 :گونه خالصه كرد او نظرش را اين.  خميني در مورد حوادث اين روزها مطلع نشويمخود! انتقادي

اگر قلـم تمـام مطبوعـات مـزدور و تمـام      … طور انقالبي عمل نكرديم اشتباهي كه كرديم اين بود كه به      «
دار را    هاي  رؤساي آنان را به جزاي خودشان رسانده بوديم و چوبه         … بوديم  مجالت فاسد را تعطيل كرده    

تمام احـزاب   … اگر ما انقالبي بوديم   … آمد  در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم، اين زحمت پيش نمي         
 (*).    »داديم تشكيل مي… كرديم و يك حزب ها را ممنوع اعالم مي كرديم، تمام جبهه را ممنوع اعالم مي

 
 
 
 
 
 
 
١٣ 

 
 سناريويي كه

 توانست سرنوشت ايران را عوض كند مي

 
از پشـت تلفـن بـا هميشـه فـرق      ) ياد شكراهللا پـاكنژاد  زنده(، صداي گرم شكري ٥٨ ديماه يكي از روزهاي  

خواسـت تلفنـي      كـه نمـي     بـا آن  . بار پـر از شـور و شـعف           هميشگي اما اين   ةهمان جمل ! آقا، سالم . كرد  مي
. توانسـت خـودش را كنتـرل كنـد          رسيد كه چنـدان نمـي       نظر مي   قدر خوشحال به    چيز را بگويد اما آن      همه
 دموكراتيـك ملـي     ةخاطر دارم وي از جانب جبه       جا كه به    تاآن. كري تازه از سفر كردستان برگشته بود      ش

يي مذاكرات با احزاب و سازمانهاي سياسي كردستان رفته بود و حاال قصد داشت مسعود                 براي انجام پاره  
چيز را در يك جمله  همهچند ساعت بعد وقتي او را در ستاد ديدم . را در جريان نتايج سفر خود قرار دهد

جمهـوري    در صـورت كانديـداتوري مسـعود، كردسـتان يكپارچـه در انتخابـات رياسـت               «: خالصه كـرد  
مطمئنم مردم تركمن، بلوچ، عرب، جوامـع       «شكري اضافه كرد كه     . »دهد  كند و به او رأي مي       شركت مي 

اي سياسي و مترقي كشور نيز      ، يهودي، زرتشتي، اهل تسنن و بسياري از احزاب و جريانه          )ارامنه(مسيحي  
 …» آقا محشره ديگر. نويسي خواهند كرد در اين جبهه نام

اما اجازه بدهيد قبل از هر توضـيحي در         . بيني شكري از هر نظر درست از آب درآمد          چند هفته بعد، پيش   



 خمينـي البتـه سـركوب را نخسـت در ابعـاد سراسـري آغـاز كـرد؛                 .باره، ابتدا كمي به عقب برگـرديم        اين
ــي، ســركوب مطبوعــات و نهادهــاي     ــي و مترق ــا و ســازمانهاي انقالب ــان، ســركوب گروهه ســركوب زن

توانسـت سـركوب    جـا كـه نمـي    اما از آن . دموكراتيك، شوراهاي كارگران، كارمندان، معلمان و اصناف      
قـوا بـه قلـع و قمـع مليتهـاي تحـت سـتم و             مدت به سـرانجامي برسـاند، لـذا بـا تمـام             سراسري را در كوتاه   

پيـروان  . صـحرا روي آورد     مان در كردسـتان و تـركمن        خصوص هموطنان ستمديده    يي به   جنبشهاي منطقه 
اديان و مذاهب مختلف، ديگر قرباني رژيم بودند كه از همان آغاز مـورد انـواع تبعـيض، سـتم و تجـاوز                       

كـنم آخـرين     عوامل خميني قرار گرفتند و اما دانشگاه كه سنگر ديرپاي آزادي و آگاهي بود، گمان مـي                
جـا    چرا كه خميني هيچ پايگاه و دستاويزي براي دخالت در آن          . هدف تهاجمات رژيم در اين روند باشد      

عام عظيم    در اختيار نداشت و ديديم كه سرانجام هم براي خاموش كردن مهد آگاهي، دست به يك قتل                
ا تصرف كامل دانشـگاه      آغاز شد، ب   ٥٩فروردين٢٩لشكركشي خميني به دانشگاه كه از روز        . فرهنگي زد 

 . يك نسل از دانشجويان و استادان خاتمه پيدا كردةو تصفي
 كردستان، مجاهدين از همان آغاز انقالب ديدگاه خـود مبنـي بـر ضـرورت رفـع سـتم                ة مسأل ةو اما دربار  

مضاعف و شناسايي حقوق خودمختاري مردم كردستان در چـارچوب تماميـت ارضـي كشـور را اعـالم                   
 و ٥٧اسـفند ٢٨ ةاگـر اطالعيـ  . ور شـد  صـحرا شـعله    كنم آتش فتنه ابتدا در گنبد و تـركمن          فكر مي . كردند

 مجاهدين به محكوم كردن سـركوب و خـونريزي رژيـم در كردسـتان و گنبـد اختصـاص                    ٥٨فروردين٨
 كساني را كـه در      ةنمايان  ، مجاهدين ناگزير، مواضع غيراصولي و چپ      ٥٨فروردين١٩ ةيافت اما در اطالعي   

ايـن مواضـع   . ق به جنـگ مسـلحانه دسـت زده بودنـد محكـوم كردنـد و بـه آنهـا هشـدار دادنـد                      اين مناط 
 .داد دست ارتجاع غدار مي غيراصولي در عين حال بهترين بهانه را جهت سركوب مردم ستمديده، به

يـي خـود را از جمهـوري اسـالمي             حداقل، انتظارات مرحله   ة، مجاهدين طي يك برنام    ٥٧در اواخر اسفند  
 رژيـم، گـامي ديگـر بـه عمـق بحثهـاي        ةدر اين برنامه با توجه به عملكردهاي انحصـارطلبان        .  كردند اعالم

بحث اول اين بود كه مردم ايران بايستي        . مربوط به آزادي بيان و عقيده و دين و مذهب برداشته شده بود            
هـاي    ديشـه يعنـي گروههـا و ان     . پس از سرنگوني رژيم سلطنتي، فرصـت و قـدرت انتخـاب داشـته باشـند               

كه نوع خاصي   نوع حكومت دلخواه خود نظر بدهند و نه اينةمختلف جامعه بتوانند با آزادي كامل دربار
 حداقل مجاهدين، با استناد به سنت دموكراتيك حضرت علـي           ةدر برنام . از حكومت به آنها تحميل شود     

هاي مختلف گفتـه شـده        ان انديشه و امام صادق در رابطه با مسائل ملي و قومي، و نيز در برخورد با صاحب               
 ةدربـار . محتواي قانون اساسي در حكومتي كه مدعي اسـالم اسـت، بايسـتي دموكراتيـك باشـد                : بود كه 



ها و تنوعات قومي و ملي وطنمان در چارچوب           ضرورت رفع ستم مضاعف از تمامي شاخه      «حقوق مليتها   
 ة برخورد بـا مسـأل     ةبه اعتقاد ما نحو   «: هگيري شده بود ك     تأكيد شده و نتيجه   » وحدت و يكپارچگي كشور   

ترين معيارهاي سـنجش اصـالت و مشـروعيت انقالبـي و مردمـي و توحيـدي يـك                     يكي از اصلي  " مليتها"
 .»گراي اسالمي است حكومت وحدت

 و سركوب و خونريزي از گنبد تا كردستان و از بلوچستان تا خوزستان به               ةهمه، بوي گسترش توطئ     با اين 
الحال شاهنشـاهي، كـه حـاال در كسـوت            كه در يكسو ردپاي تيمسارهاي معلوم       جالب اين . رسيد  مشام مي 

شـد و در سـوي ديگـر           مـي   استاندار خوزستان يا فرماندهان قوا و لشكرهاي ارتش ظاهر شده بودند، ديده           
 .ترين جناحهاي ارتجاع و سپاه پاسداران دستهاي خونين شقي

اهللا طالقـاني      اقوام و مليتهاي ايراني توسـط آيـت        ةو فصل مسأل  ، مجاهدين خواستار حل     ٥٨فروردين٢١در  
 .شدند

اما چند روز بعد    . هاي در شرف انجام در كردستان داده شد          توطئه ةمرداد، يك هشدار فوري دربار    ١٧در  
بـار ديگـر مـردم        . راه انـداخت    هيستري سركوب، در پاوه و سنندج و ديگر نقاط كردستان حمام خون بـه             

 شاه را به انتهـاي      ةنشد  خميني كارهاي ناتمام يا انجام    . عام شدند   سامان غارت، بمباران و قتل     اين   ةستمديد
 .آميزش رساند فاجعه

ــه  ٥٨مهــر٢٣در  ــراي ب رســميت شــناختن حقــوق    مجاهــدين در چــارچوب راه حــل شــورايي، طرحــي ب
 را بـراي  خودمختاري مردم كردستان، در چارچوب تماميت ارضي كشـور ارائـه دادنـد و آمـادگي خـود      

 كه بـه  ٥٨آبان١٤آبان و ٧» مجاهد«ها و مقاالت اساسي      سرمقاله. ايفاي هرگونه نقش مقتضي اعالم كردند     
خواست كه خونريزي را محكوم كند و بداند كـه كردسـتان تنهـا                كردستان اختصاص داشت از رژيم مي     

 . مردم آن سامان داردةهم براساس تأمين حقوق عادالن آن) سياسي(حل  يك راه
بس و مصـالحه در كردسـتان داد امـا دولـت وي               گرانه يك فراخوان آتش     ، خميني حيله  ٥٨در اواخر آبان  

 .پذيرش نمايندگان مردم كردستان براي مذاكره نشد حاضر به
را مطـرح كردنـد و سـرانجام در         » شـوراي ملـي صـلح كردسـتان       «، مجاهدين پيشـنهاد تشـكيل       ٥٨در آذر 

 ةجمهوري معرفي شد، حل و فصل اصولي مسـأل          ان كانديدي رياست  عنو   كه مسعود رجوي به    ٥٨ديماه١٥
يـي هيـأت      ماده٢٦آقاي رجوي در اين برنامه به طرح        . يي او قرار گرفت     ماده١٢ ة برنام ٥ةكردستان در ماد  

 ٨ةمـاد .  كردسـتان اسـتناد كـرد     ةعنوان مبناي قابل بررسي براي حل و فصـل مسـأل            نمايندگي خلق كرد، به   
 .تأكيد گذاشته بود» اوات اسالمي تشيع و تسننمس«برنامه نيز بر 



جمهوري نخواهد    گونه دخالتي در انتخابات رياست      طور رسمي اعالم كرد كه هيچ       ديماه، خميني به  ١٥در  
ترتيب يـك فرصـت       بدين. گذارد   خود مردم مي   ةعهد  كرد و حتي تشخيص صالحيت كانديداها را هم به        

 انتخابات، امكـان وحـدت تمـامي نيروهـاي انقالبـي و مترقـي        تاريخي فرارسيد كه منهاي برد و باخت در       
شـركت در   : ديمـاه خـود نوشـت     ١٨ ة مجاهـد در سـرمقال     ةنشـري . كشور حول يك برنامه واحد فراهم شد      

كانديداي اپوزيسيون مترقي، نه حمايت از يك فرد يا گروه بلكه حمايت از يـك                 دادن به   انتخابات و رأي  
ازمان بلكه حمايت از يك جبهه است و نه حمايت از يـك جبهـه بلكـه                 برنامه است، نه حمايت از يك س      

 .اساسًا حمايت از يك انقالب است
شدن اميدها، ناگهان اميدي شورانگيز براي دستيابي         ترتيب در ميان موج سركوب و خونريزي و پرپر          بدين

ت تحقــق اميــدي كــه در صــور. بــه دموكراســي، صــلح و پيشــرفت اجتمــاعي در افــق ايــران نمايــان شــد
 ايـران را تغييـر   ة را جبران كند، بلكه اساسًا صورت مسأل       ٥٧تنها كمبودها و خألهاي انقالب        توانست نه   مي
 سراسري كه تقريبًا تمامي احـزاب جـدي و مترقـي كشـور و نيـز احـزاب،                   ةخصوص كه اين جبه     به. دهد

ودي و زرتشـتي و گروههـاي        ارامنه، يهـ   ةسازمانها و نمايندگان مردم كرد، بلوچ، تركمن و عرب و جامع          
. شـد از آب درآمـد   بيني مي چه پيش تر از آن    گرفت بسا گسترده     ايران را دربرمي   ةصنفي و اجتماعي جامع   

 انتخابات، تمامي قول و قرارهاي قبلي خود را زير       ةسر دوراهي قرار گرفت و سرانجام در آستان         خميني بر   
 رأي ندادن به قانون اساسي، از شركت        ة را به بهان   پا گذاشت و طي يك اظهارنظر مستقيم، مسعود رجوي        

كشتار و سركوب در كردستان و در ديگر نقاط كشور دوباره از سر گرفته شـد           . در انتخابات محروم كرد   
چنـين    استبداد مذهبي هم  . نام خميني ثبت گرديد     به» قارنا«و  » قالتان«عام روستاهاي     و جنايتهايي چون قتل   

آميزتـرين مناسـباتش از       تجاعيش، اديـان و مـذاهب اقليـت را حتـي در مسـالمت             طلبي ار   براساس هژموني 
 .حقوق دموكراتيك و حتي حقوق انسانيشان محروم كرد

مهـر و كشـيش     اسـقف هوسـپيان  ةتـرور ناجوانمردانـ  . جـا منتهـي نشـد     سركوب اقليتها، البته به همين     ةدامن
دفهاي سياسي به آن دسـت زد، از قضـا نشـان داد     خاطر ه   ميكائيليان و ديباج در سالهاي اخير، كه رژيم به        

گونـه    گذشته از بهاييان كه در اين رژيـم از هـيچ          . اند  كه آخوندها در اين زمينه تا چه حد دست باز داشته          
اند، پيروان مرامها و مذاهب ديگر نيز همواره تحت سـركوب و در               مصونيت جاني و مالي برخوردار نبوده     

يـاد دارم كـه در همـان فـاز سياسـي، گروههـاي مترقـي ارامنـه از قتلهـا و            بـه .اند  معرض تهديد قرار داشته   
گرفـت صـحبت      ترورهايي كه توسط عوامل رژيم يا گروههاي ظاهرًا ارمني وابسـته بـه رژيـم انجـام مـي                  

ــي ــد م ــاب . كردن ــق «كت ــكل عش ــخ » مش ــه نس ــوان     ةك ــليش تحــت عن  The Hard" اص



Awakening    ي را كه تنها عليه يـك گـروه كوچـك مسـيحي در              سبه انگليسي منتشر شده، جنايتهاي
» كليسـاي اسـقفي   «ــ ب دهقـاني تفتـي، رئـيس            كتاب، اسقف ح   ةنويسند. كند  ايران اعمال شده برمال مي    

فقـره جنايـت را     ١٦ براي خميني نوشته، تنهـا       ٥٩شهريور٢٨عنوان تظلم در      يي كه به     جمله در نامه    ايران، از 
ايـن مـوارد    .  عليه افراد و اموال آنها انجام گرفته ليست كرده است          ٥٩دمردا٢٩ تا   ٥٧بهمن٣٠ ةكه در فاصل  

 ةشامل قتل كشيش كليساهاي فارس، حمالت متعدد به منازل اعضا و غـارت و سـوزاندن امـوال، مصـادر                   
كليسا و ديگر اموال غيرمنقـول، بازداشـتهاي متعـدد كشيشـان و وابسـتگان كليسـا،                   بيمارستانهاي وابسته به  

ها و شليك به افراد، ترور نافرجام خود اسقف و باالخره قتل تنها فرزند او بهـرام دهقـاني                انهشبيخون به خ  
 .باشد  در تهران مي٥٩در ارديبهشت) ساله٢٤(تفتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٤ 

 
 !جنگ جنگ كو پيروزي؟

 
گونه حساسيتي نسبت به واقعيـات وراي مرزهـاي خـود نداشـته               خواست هيچ   اگر انقالب اسالمي مي   «…
خواست ملتهاي ديگر را با حقيقـت اسـالم آشـنا كنـد، اساسـًا جنـگ عـراق بـا ايـران شـروع                           د و نمي  باش
 .…»شد نمي

 ) جمهوري اسالميةاز تحليل سّري حزب منحل(
 
 

صفهاي طوالني بنزين كوپني و رانندگي شبانه با چراغ خاموش يا نور كوچك، از اولين خاطرات جنگ                 
سوز، آوارگيهـاي جانكـاه و رنجهـاي     نهاي زخمها، دردها، داغهاي جگرالبته م.  ايران و عراق است   ةسال  ٨



چيهـايش، مقـرارت هـم         پاسـدارها و كميتـه     ة شهر، بسـته بـه سـليق       ةگاه در يك محله يا منطق     . پايان آن   بي
كردند كـه شـبها بـا نـور كوچـك             دليل، مردم را ملزم مي      دليل و چه بي     بعضي وقتها چه با   . كرد  تفاوت مي 

 .شود براي خود من خاطرات جنگ، از يك تور بازرسي در تهران شروع مي. رانندگي كنند
بـا نـور   . ، ميدان تجـريش را بـه قصـد خيابـان زعفرانيـه دور زدم     ١٣٦٠در يكي از همين شبها در پاييز سال      

كمي جلوتر شبحي در تاريكي     . جا در تاريكي مطلق فرو رفت       اما ناگهان همه  . كردم  كوچك حركت مي  
به داخل ماشـين سـرك كشـيد و پرسـيد؛           . آقا چراغت را خاموش كن    . ترمز كردم . ك شد به ماشين نزدي  

و . آن روزهـا در تهـران زنـدگي مخفـي داشـتم           . هيچي بفرماييـد  ! مال همين محلي؟ بله آقا، چطور مگر؟      
گونـه   بعضي روزها هم دوسه بار گرفتار ايـن    .  برخورد با هر حركت غيرعادي بودم      ةناگزير هر لحظه آماد   

آن روز هم يكي از همان دفعات بـود كـه درسـت از وسـط تـور سـر درآورده                    . شدم  اي بازرسي مي  توره
جـا   بابا هنوز معلوم نيسـت چـون كـه ماشـينها را در همـه        نه! خير گذشت   كه به   ولي اين يكي مثل اين    . بودم

 نگرانـي   ةضـاف ا  ولي تاريكي هـوا بـه     . با اين وجود كورمال كورمال به حركتم ادامه دادم        . اند  متوقف كرده 
جـاي    چـون بـه   ! براي خارج شدن سريعتر از آن تور بازرسي باعث يك اشتباه شد؛ و چه اشـتباه نـاجوري                 

چـون خيابـان در     . سر افتـاده بـودم      حاال ديگر درست و حسابي به درد      . مصدق، به خيابان سعدآباد پيچيدم    
اين خيابان در انتها    . مستقر بودند متري يك يا دو پاسدار      ٧ ـ  ٨ ةبندي شده بود و در هر فاصل        دوطرف سنگر 

امـا هـيچ راه   . اصًال دوست نداشتم مفت و مجاني از كميته سـر دربيـاورم   . شد   سعدآباد منتهي مي   ةبه كميت 
چـپ   چون حتي براي پيچيـدن بـه سـمت      . گريزي نبود و من ناچار بودم ابتدا اين خيابان را تا به آخر بروم             

رفـتم و سـپس دوبـاره بـه           بايستي ابتدا تا آخر خيابان مـي        ت، مي خيابان هم كه راههاي گريز احتمالي داش      
هر از چندي نور يك چراغ قوه، يك راسـت چشـمم            . چون وسط خيابان را بسته بودند     . گشتم  پايين برمي 
سرم را از پنجـره بيـرون آوردم     .  سعدآباد ترمز زدم   ةسه دقيقه بعد درست جلو كميت       دو. گرفت  را نشانه مي  
 : دم در بود گفتمتشني كه و به غول
 !؟…جاست ديگه نه ع اين .حاج آقا ح! ـ برادر
خيلي كـارش درسـته هـه هـه         … اين تن بميره حاج آقا    . اند  را راه انداخته  … ةحاج آقا االن كميت   . ـ نه آقا  

 …هه
همـين كـه    . طور طبيعي دور زدم و با خونسردي مسير بازگشت را پـيش گـرفتم               چون جوابش منفي بود به    

داري؟   چرا حـاجي رو نيگـه مـي       : لين سنگر خواستند جلو ماشين را بگيرند يكيشان بلندبلند        پاسدارهاي او 
 !آقااالن از اون تو اومد بيرون؟ مگه نديدي حاج



 .با لبخندي مليح برايشان سر تكان دادم
 قوه مـرا بـه      متر فاصله داشت، با احترامات راه را باز كرد و با يك فالش چراغ             ١٠اما سنگر بعدي كه فقط      

. شـد  چنان همراه بـا احترامـات فائقـه، بـاز مـي      پست بعدي تحويل داد و از آن به بعد تا آخر، راه عبور هم           
درشـت كـه معمـوًال در همـان حـوالي روز تـردد دارد، اشـتباه                   معلوم بود كه مرا با يكي از آن اراذل دانـه          

 !حاج آقا. سرش را آورد تو. در انتهاي خيابان ولي سراكيپ پاسدارها جلو ماشين را گرفت. گرفته بودند
 .پاييد جا را مي چشمهايش موذيانه همه

 !ـ بله برادر فرمايش
 .كرد كه سوار بشود در همين حال داشت در را باز مي! ـ حاج آقا طرف نياورون ميرين ديگه نه؟

واال ! شيدهاببخ. گردم  راستش دنبال دوا و درمان مي     . ها مريضند   چون كه بچه  . همين االن نميرم  . ـ نه برادر  
 .با كمال ميل

مـا خودمـان    ! آقـا   ايـد؟ گفـت، نـه حـاج         اند كه خاموشي داده     از او پرسيدم مگر وضعيت قرمز اعالم كرده       
 .قرمزش كرديم

 !ـ خودتان قرمز كردين؟
 !جا در همين منطقه همين. آخه برادارا در حال اقدامند. شما كه بايد خودتان توجيه باشيد. ـ بله قربان

اصطالح در تاريكي غافلگير       منطقه را بسته بودند و آدمها را به        ةچون هم . ن تور بازرسي بود   منظورش هما 
 .كرده بودند

 سركوب، دسـتگيريها و  ةها، باال كشيدن فتيل تورهاي خياباني، بازرسي و تمركز در گلوگاه شهرها و جاده 
اينهـا  . ش آثـار مقاومـت  اعدامهاي گسترده، خفه كردن هرگونه اعتـراض و بـاالخره جلـوگيري از گسـتر        

تعريـف شـده   » سـرپوش اختنـاق   «ةساله براي خميني بود كه در كلمـ ٨ترين فوايد جنگ  عامترين و قطعي  
هـاي    اينها، جنگ، يك سرپوش سياسي بود براي سركوب و توجيه جوخهةولي باز هم فراتر از هم   . است

 . هرگونه صداي آزاديخواهيةاعدام و كشتار گسترده و بالوقف
حسـابهاي     گروگانهاي آمريكايي را علم كرد تا تحت پوش آن به بسياري تسويه            ة خميني مسأل  ٥٨لدر سا 

ـ عراق را به همين منظور و براي طوالني كردن            ، جنگ ايران  )٥٩شهريور٢٩ (٥٩ و در سال  . داخلي بپردازد 
قول   ت شده ولو به   آن بود كه به هر قيم       او بر . خواند» موهبت الهي «عمر رژيمش به مدد گرفت ولذا آن را         

 ةطلبانـ   جنگ را ادامه دهد تا بـه هـدفهاي توسـعه          »  سالم در تهران باقي مانده باشد      ةيك خان «خودش فقط   
 جنگ يا در مخالفت با صلح همگـي مفهـوم           ةصحبتهاي سران رژيم دربار   . خود در درازمدت دست يابد    



 :روشني داشت
 )٦٢يني ــ مردادخم(»  ساز ماست جنگي كه االن در كار است جنگ سرنوشت«
 )٦٣اي ــ ديماه خامنه(»   جنگ موجوديت اسالم است«
 )٦٣رفسنجاني ــ ديماه(»   جنگ هستي ماست«
در اين صورت بايد جـاي خـود        …اگر بخواهيم سازشكاري كنيم   .  جنگ نداريم  ةما هيچ راهي جز ادام    «

 )٦٤رفسنجاني ــ تيرماه(»   ديگران بدهيم را به
 )٦٦مشكيني ــ مهر(»   بينيم  اين جنگ ميشكست اسالم را در شكست«

عنوان فرمانده كل قوا، در يـك جملـه مقصـود همگـي را ترجمـه                  و باالخره رفسنجاني پس از انتصاب به      
زيرا اگر چنين شود آن     .  جنگ غفلت كنيم   ةنبايد يك لحظه در داخل كشورمان از جديت در ادام         «: كرد

 )٦٧خرداد١٣(…» اهرمهايي كه در دستمان است گرفته خواهد شد
را نيز  » فتح عراق و خيز برداشتن براي تسخير جهان اسالم        «جا هدف رژيم يعني       رفسنجاني سپس در همان   

 :تشريح كرد
تمركـز نيـرو كـافي نشـد امكانـات غيرنظـامي نيـز مـورد اسـتفاده قـرار                    … طبق فرمان اخير امام اگـر     «…
و در درون مـا     … كه الزم باشد پيش برويم    ما مصمم هستيم به هر قيمتي كه شده و تا هر جايي             … گيرد

 )١ (   »ناپذير است اين تصميم جدي و برگشت
منظـورش تأكيـد بـر همـان تحليـل و      » در درون ما ايـن تصـميم جـدي اسـت         «گويد    كه رفسنجاني مي    اين

است كه در ابتداي اين يادداشت به نقل از حزب حـاكم جمهـوري اسـالمي آن                 » صدور انقالب «ديدگاه  
 عـراق بـه خـاك       ةدهد كه تجاوز گسترد     وضوح نشان مي    گرفته از خميني به     اين تحليل الهام  . دمزمان آور 

آسـاني قابـل پيشـگيري        اين جنگ به  . سازيها و تحريكات خميني صورت گرفت       دنبال زمينه   كشورمان، به 
مـاه قبـل   ٥ .داد اما خميني هرگز به آن تن نمي. پذير بود بود و پس از شروع جنگ نيز صلح عادالنه امكان         

. زدنـد   هاي حكومتي از رهبري انقالب عراق توسـط خمينـي دم مـي              از شروع جنگ، سران رژيم و رسانه      
محـور اول، اعـزام     «…: جمله گفـت     رژيم در اولويتهاي سياست خارجي از      ةچنين يزدي، وزير خارج     هم

ي مســلمان يــك ســفير وارد بــه اوضــاع عــراق و قــادر بــه ارتباطــات الزم و منطقــي و ســري بــا گروههــا 
شناسد و هدف از جنگ بـا         اسالم هيچ مرزي نمي   : جمهور خميني گفت     نيز رئيس  ٦١در سال …» مخالف

 .عراق استقرار يك دولت اسالمي تحت رهبري خميني است
 . گشادي بود كه خميني براي خود دوخته بودةآري اين كيس



چنـين خانمانسـوز در ايـن منطقـه         درگير جنگـي    ) ٢(سال،  ١٥٠ترتيب مردم ايران را پس از قريب          او بدين 
 .كرد
شـده، يكهـزار ميليـارد     هزار روستاي ويـران ٣شهر و ٥٠ميليون كشته و معلول، ميليونها آواره و جنگزده،       ٢

بايد گفت اينها تنها بخش قابل ارزيـابي از خسـارتهاي    . عقب بردن كشور    سال به ٥٠دالر خسارت مادي و     
 ةپرستي در برابر اين فاجع آميز انواع مدعيان ميهن تهاي تشويقزدنها يا سكو اما راستي كف. اين جنگ بود

ده ارتجـاع را جنـگ ملـي و سـپاه سـركوبگر او را                   بربـاد   همانها كه جنگ مـيهن    ! ملي را چه بايد نام نهاد؟     
ولي خوب است جهت مزيد اطالع و رفع هرگونه تـوهم آنـان توجهشـان را بـه ايـن                    . ناميدند  ارتش ايران   

لـوح خـود را       آيا كسي حاضر است جـز افـراد سـاده         «: گفت  خميني جلب كنم كه مي    ! انهپرست  كالم ميهن 
 »!فداي وطن كند

شـكني    اگر طلسم .  اين جنگ ضدميهني تا پاسخ نهايي به ملت ايران مفتوح خواهد ماند            ةدر هرحال پروند  
 ةيم و مردم ستمديد   مقاومت سرفراز ايران و رهبر پاكبازش نبود، معلوم نبود كه امروز من و شما كجا بود               

 !ديدند؟ ميهن و خلقهاي محروم اين منطقه از جهان كجا آرامشي به خود مي
 
 
 
 
 
 
١٥ 

 
 !باز هم اندر فوايد جنگ

 
حـزب جمهـوري اسـالمي بـا تمـام قـوا چماقـداري را گسـترش                 .  جّو جامعه پرالتهاب بود    ٥٩تابستان سال 

تهاجمهـاي  . دركردن اپوزيسيون ترقيخواه بـود      بهجانبه براي از ميدان        همه ةداد و در تدارك يك توطئ       مي
يـي    سنگين عليه مراكز مجاهدين و حتي كلينيكهـا و بيمارسـتانها و قتـل و غـارت، هـر روز قربانيـان تـازه                       

دنبـال آن افشـاي نوارهـاي دكتـر آيـت توسـط                و بـه   ٥٩ميتينگ افشاگر امجديـه در خردادمـاه      . گرفت  مي
 جامعـه و    ةچون نـبض تپنـد       مجاهد هم  ةنشري. كرد   بر آب مي   هاي حزب خميني را نقش      مجاهدين، توطئه 

 :ايستاد هاي آنها باز نمي يي از افشاي ماهيت مرتجعان و توطئه فروغي روشنگر، لحظه



 تعطيـل مـدارس و ديگـر مؤسسـات آموزشـي، اداري و              ة آشوب و تعطيل دانشگاهها، توطئ     ةافشاي توطئ    ـ   
 عمومي،

  معرفي عامالن و آمران آن، شكنجه وةافشاي جريان فزايند ـ  

افشاي تشكيالت و سازماندهي چماقـداران، چـادر وحـدت و بـاالترين مسـئوالن و گرداننـدگان آن در                       ـ   
 .حزب حاكم ارتجاع

شد و مشـروعيت سياسـي        امان مجاهدين ذوب مي      برفي در برابر افشاگريهاي بي     ةرژيم خميني مانند گلول   
طي اگرچـه خمينـي حـرف آخـرش را زد و مجاهـدين را دشـمن       در چنين شـراي . داد خود را از دست مي   

اصلي و بدتر از كافر معرفي كرد و اگرچه حمله و تهاجم و قتل و غـارت گسـترش يافـت امـا مجاهـدين                         
زد   وسطايي در مشكالت مختلفي دسـت و پـا مـي            عالوه رژيم قرون    به. بيدي نبودند كه با اين بادها بلرزند      

هايش   بود كه خميني استفاده   ) سفارت آمريكا ( گروگانگيري   ةي از آنها حرب   يك. كه قادر به حل آنها نبود     
كـه آن     كسـاني . زده روي دستش مانده و وبال گردنش شده بود          را از آن كرده بود و حاال اين ابزار زنگ         

الوقـوع    كردند، به ياد دارند كه تحريكهاي مكرر رژيم خميني، قريـب            روزها حوادث سياسي را دنبال مي     
 جو خصمانه بـين     ٥٩در ارديبهشت . نمود  ناپذير مي   ك درگيري سخت بين ايران و عراق را اجتناب        بودن ي 

در تابستان . كرد زدن به آن استفاده مي يي براي دامن رژيم و دولت عراق باال گرفت و خميني از هر وسيله         
ــد راه      ــالش كردن ــات ت ــر عرف ــر آن ياس ــطين و رهب ــبخش فلس ــازمان آزادي ــق س ــدين از طري حــل  مجاه

 ةاما سناريو جنگ به آخرين مرحلـ      . يي براي پيشگيري از جنگ بين دو كشور جستجو كنند           گرانه  ميانجي
يك هفته قبل از آغاز جنگ، مجاهدين آمادگي خـود را بـراي دفـاع از تماميـت                  . خود نزديك شده بود   

 وقتـي عـراق     ،٥٩در پايـان شـهريور    . ارضي ميهن و مقابله با هرگونه خطر و تعرض خارجي اعالم كردنـد            
او بـه ايـن     . بخشهايي از خاك ميهنمان را اشغال كرد، خميني جنگ را يك موهبت بزرگ الهـي خوانـد                

مجاهدين امـا بـا اعـالم رسـمي شـركت در جنـگ، در               . زبان آورد   ترتيب، تمامي احساس شيطانيش را به     
هه حضور يافتنـد    صفوف مستقل خود و بدون استفاده از عناوين ارتجاعي خميني، در سنگرهاي مقدم جب             

 آنها از مجاهـد شـهيد       ةجمل  از. و در همان نخستين نبردها، شهيداني از مردان و زنان مجاهد تقديم نمودند            
دكتر احمد طباطبائي عضو قديمي سازمان، استاندار سـابق مازنـدران و سرپرسـت درمانگاههـاي سـازمان                  

 .مجاهدين بايد ياد كنم كه يادش گرامي باد
كمك جنگ، گـره بحرانهـايش        وقت آن رسيده بود كه به     . ايد جنگ نقد و فوري بود     براي خميني اما فو   

براي روشن شدن مسأله، كافي است كرونولوژي كوتـاه زيـر را مـروري              . را يكي پس از ديگري بگشايد     



 :بكنيم
  عراقـ  آغاز جنگ ايران : ٥٩شهريور ٢٩

نشين و بازوي انقالب طرفـدار مجاهـدين را         هاي فرياد گود    دادستان انقالب خميني انتشار روزنامه    : آبان٧
 :كرد گونه استدالل مي  دادستاني اينةاطالعي. ممنوعه اعالم كرد

تنها اين جنگ تحميلـي را محكـوم نكردنـد، بلكـه بـه                ها و نشريات خود نه      اين گروهكها در روزنامه   «…
 .…»اند  سپاهيان و رزمندگان دلير اسالم پرداختهةتضعيف روحي

 مجاهد و ساير انتشارات مجاهدين را نيـز ممنوعـه اعـالم             ة قبلي، نشري  ةتاني عطف به اطالعي   دادس: آبان١١
 .كرد
روز ٢مجلس رژيم در اجالسهاي سري و با قيد چندفوريت، طرح آزادي گروگانها را تـدوين و                 : آبان١١

 .قبل از انتخابات آمريكا تصويب كرد
 دادستاني رژيم اعالم كرد كه دادگاه مجاهـد اسـير           بالفاصله پس از ممنوع كردن انتشار مجاهد،      : آبان١٢

بـار    ترتيب دادگاهي را كه يـك       شود و بدين    صورت غيرعلني تشكيل مي     محمدرضا سعادتي همين فردا به    
بـار ديگـر بـا اسـتفاده از همـين موقعيـت جنگـي و در غيـاب                    تعويق انداخته بـود،      شرايط جنگي به   ةبه بهان 

 .المللي او برگزار كرد وكالي بين
. دادستاني چند گام جلوتر گذاشت و حكم احضار و تعقيـب رهبـري مجاهـدين را صـادر كـرد                 :  آبان٢٥

 .ناميد» بزرگترين خطاي شاه«آبان صادر كرد اين حكم را جبران ٢٦يي كه در  سازمان مجاهدين در بيانيه
 سـنگرهاي   سـاعت ٢٤دادستاني آبادان با صدور حكمي اعالم كرد كه مجاهدين بايسـتي ظـرف              : آبان٢٥

اما قبل از خشك شدن مركب ايـن حكـم، تعقيـب، دسـتگيري و               . جبهه و شهرهاي جنوبي را تخليه كنند      
سال زندان بـراي    ٢٨٦چندماه بعد احكام    . هاي جنگ آغاز شد     بركف در جبهه     صدها مجاهد جان   ةشكنج

 . مجاهدان دستگير شده صادر گرديد
  

 
 

 آوارگان و جنگزدگان
ميليـون و سـپس     ٢زودي بـه      اين رقـم بـه    . ميليون تن آواره شدند   ١عراق، بيش از    در همان نخستين تهاجم     

ترين حـوادث جنـگ ضـدميهني         زندگي و مصائب اين آوارگان يكي از تلخ       . بيشتر و بيشتر افزايش يافت    



خبر گذاشتن مردم نسبت به حوادث و خطرات جنگ، نسبت به حمالت        سياست رژيم ضدبشري، بي   . بود
وجـود    كرد، نه سيستم دفاع شهري بـه        نه مردم را تسليح مي    . ن و انواع ديگر تهديدها بود     بارا  هوايي و توپ  

آخوندهاي حاكم در مقابل . گرفت كار مي آورد و نه نيروي بسيج مردمي را براي حفاظت از شهرها به            مي
آنهـا بـا    . دچنان در شهرهاي زير بمبـاران بماننـد و شـهر را تـرك نكننـ                 دفاع هم   انتظار داشتند كه مردم بي    

 ةزده را مجبـور بـه مانـدن و تـرك نكـردن منطقـ                ناجوانمردي تمام و با زور و فحش و ناسزا مردم جنـگ           
هاي خميني در سراسـر شـهرهايي كـه           جمعه  اي و رفسنجاني تا امام      سران رژيم از خامنه   . كردند  جنگي مي 

از سـويي، داغ    . ناميدنـد   يفروش و بـزدل مـ       گزيدند، آنان را ضدانقالب، فراري، وطن       آوارگان سكني مي  
آوارگي، از دست دادن زنـدگي و هسـت و نيسـت، فقـر و بـدبختي و نگاههـاي غريبـه آنهـا را در خـود                            

دسـتغيب  . كـرد   و از سوي ديگر تحقير و توهين و فشـار آخونـدها، اسـتخوان آنهـا را خـرد مـي                    . فشرد  مي
غيرتند و مـردم   آبادانيها بي:  اصفهان گفتجمعه امام. روي آبادانيها تف بيندازيد به:  شيراز گفت  ةجمع  امام

زدگـان سـكني      در اردوگاههـاي مختلـف يـا در مـدارس و محلهـايي كـه ايـن جنـگ                  . بايد آنها را برانند   
نمودند و سـرانجام   فساد اخالق مي زنان را متهم به  . كردند  گزيدند آنها را تهديد به قطع آب و برق مي           مي

پناه را مـورد   انداختند و آوارگان بي راه مي افتادند، درگيري  راه مي هم با تحريك آخوندها، چماقداران به 
ارگانهاي رژيم، در بسياري از مناطق اعالم كرده بودند كـه فقـط افـراد زيـر                 . دادند  ضرب و شتم قرار مي    

 .پذيرند عنوان جنگزده مي سال را به١٥
 

 كودكان
آموزان براي گشـودن       گسترده از دانش   ةادشده است استف    سفاكي ديگر آخوندها كه براي همگان شناخته      

روز ١روز آمـوزش بگيـرد و       ٦٠خـواهيم كـه       روزه مي ٦١گفت ما سرباز      رفسنجاني مي . ميدانهاي مين بود  
ــه ــرود ب ــ   . جبهــه ب ــا روزنام ــم در گفتگــويي ب ــرورش وقــت رژي ــاون وزارت آمــوزش و پ  اطالعــات ةمع
هاي جنـگ،     آموزان به جبهه    زام اجباري دانش  يي در مورد اع     دهنده   آمار تكان  ة، ضمن ارائ  ٦٦فروردين٢٤

 اصلي كشـور، يعنـي جبهـه و جنـگ           ةآموزش و پرورش از آغاز جنگ، برخوردي جدي با مسأل         «: گفت
در سالهاي  . هاست  داشته است كه مهمترين اقدام آن تاكنون سازماندهي و اعزام نيروهاي مردمي به جبهه             

عنـوان مثـال      بـه . انـد   ها اعـزام شـده      آموزان به جبهه     و دانش  هزار نيرو از فرهنگيان   ١٢٠اخير، ساالنه حدود    
آموزان   درصد از سپاه حضرت محمد را نيروهاي اعزامي دانش        ٥٧درصد از سپاهيان حضرت مهدي و       ٦٥

. شـدند  آموز روي ميدانهاي مين پرپر مـي  دانش٤٥ يا ٤٠، ٣٥گاه تنها از يك مدرسه (*)  »دادند  تشكيل مي 



 پـدر و   ةداد كـه كودكـان را بـدون اجـاز           امالن جنـگ و سـركوب اجـازه مـي         فتواي معروف خميني به ع    
هـاي   شـدند در مصـاحبه   كودكاني كه در جريان جنگ اسير مـي  . هاي جنگ اعزام كنند     مادرشان به جبهه  

جمله يـك كـودك       از. كردند  يي از شقاوت رژيم و پاسداران خميني را برمال مي           دهنده  خود حقايق تكان  
 خود نام برد كه چـون قصـد بازگشـت بـه عقـب و                ةسال١٣و  ١٢يزيوني از دو دوست      تلو ةاسير در مصاحب  

آمـوزش و پـرورش رژيـم بـا تأسـيس دبيرسـتان و              . رگبـار بسـته شـدند       فرار را داشتند توسط پاسداران به     
كـرد كـه ديگـر كسـي          ها و با برگزاري امتحانات در همين منـاطق، اعـالم مـي              مدارس راهنمايي در جبهه   

آمـوزان را بـراي مصـرفهاي         وسـيله دانـش     هدف كارگزاران رژيم اين بـود كـه بـدين         .  شد مردود نخواهد 
 . خود دم دست داشته باشندةجنايتكاران
 .انگيز جنگ ضدميهني، تمامي مرزهاي قساوت را درنورديده است ابعاد فاجعه

 
 
 
 
 
 
 
١٦ 

 
 ساله٨رقص اشباح بر خاكستر جنگ 

 
l    شـود       متوسـطه اعطـا مـي      ة افتخـاري دور   ةانـد گواهينامـ     هآمـوزاني كـه در جنـگ كشـته شـد              به دانـش
 ).٧٥خرداد١٧شورايعالي آموزش و پرورش، جمهوري اسالمي، (
l              ستاد ايثـارگران   (شود          به جانبازاني كه داراي بيماريهاي اعصاب و روان هستند، ديپلم افتخار داده مي

 ).٧٤آبان٢٤ كل آموزش و پرورش اصفهان، اطالعات، ةادار
 
هــم بــه  چنــان دجــالگري اســت؛ آن چــه باقيمانــده، هــم ل پــس از توقــف جنــگ ايــران و عــراق، آنســا٨

كـردن داغ دل سـوگواراني         صدهاهزار معلول و قرباني مفلوك و تـازه        ةترين شكل ممكن و سخر      سخيف
نـد  ما پس سؤالي كه بـاقي مـي  . اند شده در ميدانهاي مين گريسته آموز پرپر كه بر فقدان هزاران هزار دانش    

ديده از كابوس درد و رنج  آيا مردم مصيبت ! پايان رسيده؟   راستي اين جنگ ويرانگر به      اين است كه آيا به    



 !اند؟ آن خالصي يافته
سـال اول،  ٨چـرا كـه اگـر در    . ساله گره خورده اسـت ٨ همان جنگ ةسختي با فلسف سؤالي كه متأسفانه به  

سـال دوم هـم آثـار    ٨در . ت ضدبشري رژيم خميني جنگ، چيزي نبود جز فوران ماهي  ةسازي و ادام    زمينه
 شوم و نفير بدشگون همين رژيم و نبايد انتظـار داشـت تـا زمـاني كـه رژيـم                ةجنگ چيزي نيست جز ساي    

 . روزگار محو نشده، آثار اين جنگ هم محو شودةآخوندي از صفح
صـميميت و   توانسـت     موقع هم كه جنگ جريان داشت، تنهـا يـك معيـار جـدي بـود كـه مـي                     حتي همان 

صـلح  "خواهنـدگان   «كـه     ايـن . صداقت مخالفان واقعي جنگ و خواسـتاران صـديق صـلح را ثابـت كنـد               
توانند باشند كه عميقًا و بالدرنگ خواستار سقوط قطعي رژيم خميني در تماميت        ، فقط آنهايي مي   "فوري

 (*).   »آن باشند

ح، سـالح اسـتراتژيك مقاومـت    چـرا كـه اگـر صـل    . سال پس از جنگ، هرگز صلحي تحقق نيافته است     ٨
 .آيد حساب مي بوده، الجرم طناب دار رژيم خميني به
تالشهاي دو كشور براي حل عوارض ناشـي از        :  رژيم گفت  ةخارج  چندي پيش علي خرم، معاون وزارت     

 (*).  » جدي نداشته استةهيچ نتيج«جنگ تاكنون 

 
 نـمايش تنفرانگيز استخوانها

شدگان، انبوه عزاداران در گورستانها و شيون         همواره با انبوه اجساد كشته     ايران،   ةدر سالهاي جنگ، چهر   
ها را دوباره شروع      از دوسال پيش، آخوندها، بازسازي همان صحنه      . شد   قربانيان جنگ تصوير مي    ةخانواد
 .اند كرده
 

 .جسد كشف شده شركت كنند١٠٠٠سپاه پاسداران از مردم خواست كه در تشييع : ٧٣مهر
 
، ٧٤هـزار جسـد، آبـان     ٢٠،  ٧٤مهـر . قربـاني در اسـتانهاي مختلـف تشـييع شـد          ٣٠٠٠قاياي اجسـاد    ب: ٧٤تير

 تلويزيونها ظاهر شد، گورستان بود با هزار        ةچه بر صفح    ديماه آن ٢٨روز  . جسد١٠٠٠،  ٧٤تابوت، دي ٦٠٠
 .زدند  باالي گورها ضجه مي قبر آماده و صدها گوركن و مردمي كه بر

 
 درصدي٢٥جانباز 

روز ٦٠كـرد كـه       روزه صـحبت مـي    ٦١ ةي جنگ، رفسنجاني از سرباز يكبار مصرف يـا رزمنـد          در روزها 



ازاي آن،    امـروزه مابـه   . رسـد   رود و زندگيش بـه اتمـام مـي          گيرد و فقط يك روز به جبهه مي         آموزش مي 
تالش كارگزاران رژيم اين    . دارد  چرا كه هيچ خرجي براي رژيم برنمي      . درصدي به پايين است   ٢٥جانباز  

درصـديها زيـر پوشـش خـاص        ٢٥چـرا كـه فقـط بـاالي         .  جانبازي را مرتب كاهش دهند     ةت كه درج  اس
رغـم تأكيـد      بـه «: گويـد   مقام رفيقدوست در بنيـاد مستضـعفان و جانبـازان مـي             قائم. گيرند  درماني قرار مي  

 .»اند ، جانبازان تاكنون تحت پوشش درماني قرار نگرفته٧٤ةمسئوالن و تصريح در قانون بودج
هـزار  ٣در سـال گذشـته      : گويـد   اند، خاتمي معـاون بنيـاد جانبـازان مـي           ا در مورد آنها كه تحت پوشش      ام
شـد،      ش عـوض مـي    »ويلچر«سال  ٢جانبازي كه بايد ظرف     . خريداري كرديم ) صندلي چرخدار (» ويلچر«
حـاال  .  )١(تهيه شده » ويلچر«درصد برآوردمان ٣١تاكنون حدود . ايم عوض كنيم  سال گذشته و نتوانسته   ٤
درصـد صـندليهاي چرخـدار را       ٤٠: گويد  مقام رفيقدوست كه مي      داستان را از گمرك بشنويم و قائم       ةبقي

مـاه اسـت كـه در گمـرك         ٤مـدت   » ويلچر«١٢٠٠در حال حاضر    . دارد  گمرك بابت مطالبات خود برمي    
زرگـاني و عـوارض     ميليارد و حـدود يـازده ميليـون ريـال سـود با            ١گمرك تقاضاي   .  ) ٢  ( بالاستفاده مانده 

 .گمركي كرده و رفيقدوست هم حاضر به پرداخت آن نيست
 

 جنگزدگان
در مـورد بازسـازي     » نمايشگاه دستاوردهاي بزرگ انقـالب اسـالمي      «، رفسنجاني در    ٧٤روز سوم شهريور  

بايستي اينها را به دنيا و كشورهاي درحـال توسـعه معرفـي             . است» افتخارآميز«،  »واقعًا معجزه شده  «: گفت
 .ناميد» اساس عدالت اجتماعي«وي تالشهاي انجام شده را . كنيم

حتـي  . كننـده اسـت     درصد بازسازي انجـام گرفتـه خبرهـا نگـران         ٨٠گويند    در شرايطي كه مي   «: خرمشهر
روبـي نشـده و    روستا مين٣٠. معلم زن و مرد خوابگاه ندارند١٥٠آموزش و پرورش شهر بازسازي نشده و   

دانـم شـبها بـه        نمـي . اي كاش نيامـده بـوديم       :گويد  يك مادر خرمشهري مي   . تروستا فاقد آب لوله اس    ٥٠
در اين شهر امكاناتي نيست، كار نيسـت، بـراي خريـد            . حاضرم در تهران گدايي كنم    . هايم چه بدهم    بچه

 ). ٣ ( كند گندابها در شهر بيداد مي. دارو بايد به آبادان يا اهواز برويم
چـرا كـه خودمـان اخبـار تكميـل          . اور كنيم كـه كـاري صـورت نگرفتـه         توانستيم ب   نمي«: گزارشگر سالم 

درصد شهر بازسازي شده كـه بـيش        ٤٠اما كمتر از    . »پيشرفت بازسازي را با آب و تاب درج كرده بوديم         
 . ) ٤ (   كاره است هم نيمه از نيمي از آن

 نـه از زمـين رايگـان        :مستقر در گچساران فرياد استمدادشـان برخاسـته       ) جنگزدگان(مهاجرين  : گچساران



مـا را بيـرون     .  اسـت  ٧٤ منـازل تـا آخـر خـرداد        ةمهلت ما بـراي تخليـ     «. دهند  خبري هست، نه خدماتي مي    
 . )١ (  …»ريزند مي

 . ) ٢ (   شود ارائه نمي گچساران هيچ مكاني براي نگهداري معلولين شهر ندارد و به آنها خدماتي
 محـل سكونتشـان     ةزمان تخليـ  . در برابر مجلس جمع شدند    خانوار جنگزدهٌ  ساكن قائمشهر      ١٥٠: قائمشهر

 . ) ٣( فرا رسيده اما هيچ جايي براي سكونت ندارند
 غـذاهاي همسـايگان     ةماند  سال است گوشت نخورده، او با استفاده از پس        ٢ساله،  ١٠ـ١٢فرشته  :  كرمانشاه

ز دسترسي به يك وعـده      ها ا   در برخي نقاط شهر خانواده    . كند  براي سيركردن شكم خواهرانش تالش مي     
در يكي از مدارس، كودكان اغلـب از شـدت گرسـنگي ضـعف كـرده بيهـوش                  . غذاي روزانه محرومند  

 .شوند مي
هزار روستاي كشور بدون    ٤٠با تمام كوششهاي انجام شده هنوز       «: معاون صنايع روستايي جهاد سازندگي    

 . )٤ ( »هزار روستا محروم از آب آشاميدني است٣٥برق بوده و 
 

 شده  يك جنگ تمامةتلفات روزان
بخش قابـل توجـه آن را جوانـان و نوجوانـان تشـكيل              . جنگ ايران و عراق هنوز هم تلفات روزمره دارد        

اثر اصابت با مينهـاي باقيمانـده از جنـگ يـا مهمـات رهاشـده و                   قطع شدن دست و پا و مرگ بر       . دهند  مي
. آوردم  حسـاب نمـي     عنوان تلفات جدي بـه      را به وقت اين رقم      من هيچ . نكرده در مناطق سابق جنگي      عمل

كـردم، ديـدم ابعـاد فاجعـه بسـيار          هاي رژيم منعكس شده نگاه        هايي را كه فقط در روزنامه       اما وقتي نمونه  
 :بزرگتر از اين حرفهاست

 
 .ـ توابع سنندج)كشته(نفر تلفات ١: ٧٥ارديبهشت

 .گذشته استگويند اين ششمين قرباني ما ضمن يكسال  مردم محل مي   *
  نوسودةـ منطق)قطع شدن دست و پاي يك زن دامدار(نفر تلفات ١: ٧٥فروردين

 .ـ مرز خسروي)كشته(نفر تلفات ٢: ٧٤بهمن
 .ـ مناطق مرزي)كشته(نفر تلفات ٤: ٧٤دي 

 .ـ مناطق مرزي) زخمي٣كشته و ٥(نفر تلفات ٨: ٧٤آذر
 . كرمانشاهةـ صحن)كشته(نفر تلفات ٤: ٧٤خرداد



 .ـ دهلران)كشته(نفر تلفات ٣: ٧٤خرداد
 .ـ مهران)كشته(نفر تلفات ١: ٧٤خرداد

 ).العضو نفر كشته و يك ناقص١(نفر تلفات ٢: ٧٤فروردين
 

 كشد سال طول مي١٠٠خنثي كردن مينها 

ميليون مين خنثـي نشـده بـاقي        ١١هنوز در مرز ايران و عراق       : سفير رژيم در مقر اروپايي ملل متحد گفت       
 جديدي پيش نيايـد     ةوي اظهارنظر كرد كه اگر هيچ حادث      . ميليون است ٥/٥شده فقط    مينهاي خنثي . است

 . ) ١( سال وقت نياز دارد١٠٠ و روند اوضاع به همين منوال پيش رود، خنثي كردن مينهاي باقيمانده به
 .چنان در كمين قربانيان معصوم اين جنگ ضدميهني است  اين حرف اين است كه مرگ همةمعناي ساد

 
 ليون معلولمي٦

. ميليون معلول جسمي و روانـي وجـود دارد        ٦در ايران   :  علوم بهزيستي و توانبخشي گفت     ةرئيس دانشكد 
 . ) ٢ ( درصد مردم ايران معلولند١٠يعني 

 : سرانگشتيةخصوص پس از يك محاسب به. اين عدد رسيدم ديگر سرم سوت كشيد وقتي به
 ميليون كشته و مجروح٢

 روانيميليون معلول جسمي و ٦

ميليـون  …ميليـون معتـاد،   …ميليـون بيكـار،   …سرپرسـت،   ميليـون بـي  …خانمـان،    ميليون آواره و بـي    ٣
 …ميليون زير خط فقر…مسكن،  بي

 . ) * (» مردم ما چه گذشت راستي كه دنيا نفهميد بر «
 
 
 
 
 
 
 
١٧ 

 
 بهمن٢٢هفدهمين سالگـرد 



 
ايـن  . ام ساعت است كه از گرد راه رسيده٣ فقط ماه طول كشيد و االن      مسافرتم به چند كشور اروپايي دو       

جـاي  . بشري  حقوقةبردن يك پروژ خاطر پيش تا به و هر دو. قول معروف، هم فال بود و هم تماشا سفر، به 
شما خالي، كارم در مجموع ديدار و گفتگو با شهروندان ايـن كشـورها از گروههـاي مختلـف اجتمـاعي       

 ايـران در كـانون حساسـيتها و    ةتوان سراغ كرد كه به انداز    نيا مي كنم كمتري كشوري در د      گمان مي . بود
. جنوبي، استراليا، شمال و جنوب آفريقا قرار داشته باشـد           اطالعات عمومي مردم اروپا، آمريكا، آمريكاي     

از . كه براي بسياري از اين مردم، اين مهم بود كه باالخره سرنوشـت ايـران چـه خواهـد شـد                      و جالبتر اين  
ماعت روزنامه نگار و صاحبنظران اقتصادي و سياسي خاورميانه، اما، ناپايداري وضـعيت ايـران               ديدگاه ج 

بسـياري نيـز معتقدنـد كـه        . كننـد   اينها اغلب در تحليلهاي خودشان از اين نكته ياد مي         . امري روشن است  
 سبب   ليتيك منطقه المللي يا شايد ژئوپ     چيز در ايران به مويي بند است و تنها يك نوع حفظ تعادل بين               همه

وقتي در يك مملكـت تمـامي شاخصـهاي اقتصـادي و            . تأخير بيفتد    انفجار به  ةطور موقت لحظ    شده كه به  
ثباتي و وضعيت موقت بـه هـيچ دليـل            اجتماعي از خط سرخ عبور كرده يا در حال عبور باشند، وجود بي            

 به كمتـر از     ٥٧دالر در سالهاي قبل از      ٢٥٠٠ ملي از  ةبينيد كه درآمد سران     وقتي شما مي  .  ديگري نياز ندارد  
وقتـي  . فرسـاي ملـي را بـا تمـام وجـود حـس خواهيـد كـرد                تنزل يافته اين فقر طاقت     ٧٤دالر در سال  ٥٠٠
كننـد، ديگـر      درصد اين مردم با قدرت خريد زير يك دالر در زير خط فقر زندگي مـي               ٨٠شنويد كه     مي

شـهر  ٥٠هـزار روسـتا و   ٣ كه عالوه بـر      خوانيد  تي مي وق.  تك شاخصها نداريد      چندان نيازي به بررسي تك    
طور كامل از سكنه خالي شده و مهـاجران   شده در جنگ ايران ـ عراق، دههاهزار روستاي كشور به  ويران

خود تصويري از وضع انفجاري در ذهن شـما           اند، خودبه   خصوص تهران روي آورده      شهرها و به   ةبه حاشي 
درصـد  ٤١(روسـتاي كشـور     ٤٠٠هزار و   ٤٢ از حاكميت آخوندها،     تنها ده سال پس   . شكل خواهد گرفت  

 ٧١قابل توجه است كه جهاد سازندگي رژيم در گزارش سال         ). ١( از سكنه خالي شده است    ) كل روستاها 
اين گزارش تعداد روستاهاي خـالي      …»  اند  كن شده    اخير بنه  ةده«كند كه اين روستاها در        خود تأكيد مي  

 كشور اضـافه    ةجا با اشاره به ساير روستاهاي پراكند        كند، اما در همين     ي ذكر مي   هزار آباد  ٣٨از سكنه را    
با مهاجرت تدريجي و گاه جمعي روستاييان، اين روستاها نيز به مـرور تخليـه شـده و هـر       «…كند كه     مي

نـرخ  همين امروز در آمارها دنبال آخرين       ). ٢(  …»شود  تعداد روستاهاي خالي از سكنه افزوده مي        ساله بر   
امـا  .  ذكـر شـده اسـت      ٧٤ماه اول سال  ٩درصد براي   ٦٤نقل از خود رژيم، رقم        ها به   در روزنامه . تورم بودم 

در جريان اين جستجو به يك شاخص بهتري        . كنند  را بسيار فراتر از صددرصد ارزيابي مي        كارشناسان آن 



ز شاخصـهاي سـالمت     دانيد كه تناسب حجم نقدينگي نسـبت بـه توليـد ملـي، يكـي ا                 مي. هم دست يافتم  
 را مبنـاي محاسـبه در       ٥٦اگر سـال  .  ملي است  ةعبارت ديگر معرف تعادل بين تقاضا و عرض         اقتصادي و به  

برابـر  ١٠، عدم تعادل بين حجم نقـدينگي بـا توليـد ملـي تـا                )سال بعد ١٧(نظر بگيريم، در موقعيت كنوني      
رسـيده  ) ٧٣سـال (ميليارد تومان   ٦٦٠٠ ميليارد تومان به  ٢٠٠در ضمن حجم نقدينگي از      . افزايش يافته است  

تواند تصوير ملموسـتري از رونـد افسارگسـيخته            خود مي  ةنوب  اين رقم به  . برابر افزايش يافته است   ٣٣يعني  
يـا اجتمـاعي هـم سـري بزنيـد، ابعـاد فاجعـه را         اگر شما به ديگر بخشهاي اقتصـادي  . دست دهد   تورم را به  
 اسـت كـه     ٦٧سـال   مسكن، آماري كه دم دستم بود مربوط به       در مورد مشكل    . انگيز خواهيد يافت    شگفت

نياز به تحقيق نـدارد كـه در   . اند برده ميليون ايراني از نداشتن مسكن رنج مي٢١دهد در آن زمان،      نشان مي 
خصوص با روند تصاعدي فقر و نيز مهاجرت روستائيان به شهرها، كمبود مسكن تا            به) سال بعد ٨ (٧٤سال

هاي اشتغال، تغذيه، بهداشت، آموزش و پرورش و خالصه هر كجا  در زمينه .  است  هآفرين شد   كجا فاجعه 
گرچه نبايـد از حـق گذشـت كـه در ازاي ايـن كمبودهـاي            . بار است   كه انگشت بگذاريد وضعيت فاجعه    

يكـي از   . المللـي قـرار گرفتـه اسـت         فاحش در مواردي نيز انصافًا كشور مـا در بـاالي اسـتانداردهاي بـين              
»  اخطار ةمرحل«است كه امسال از تمامي خطوط قرمز عبوركرده،         »  آلودگي هواي تهران   ةدرج«ركوردها  

 شـما هـم تصـويري از تظـاهرات           شـايد . نزديـك شـده اسـت     »  مرگبار ةفاجع« سر گذاشته و به     را هم پشت  
د دور از چشـم پاسـداران فريـاد برآوردنـ           آميز تعدادي از كودكان تهراني را ديـده باشـيد كـه بـه               مسالمت

 !…» ما هم نياز به هواي تنفسي داريم«، »ايهاالناس ما هم بعد از شما حق زندگي داريم«
 اعـدام، شـالق،   ةها سالهاي سال است كه در توزيـع سـران     آلودگي هواي تهران نيست، آخوند     ةفقط درج 

ارد دالر  تـازه هـزار ميليـ     . انـد   تاز سراسر جهان بـوده      يكه… بريدن، اعتياد و    سنگسار، چپاول، فحشا، دست   
تـرين    ميليون كشته و مجروح و معلول جنگي، بيش از صدهزار شهيد از رشـيد             ٢خسارت، ميليونها آواره،    

خصــوص در ميــان زنــان، ميليونهــا بيمــاري و  زمــين، هــزاران خودكشــي و خودســوزي بــه فرزنــدان ايــران
 آخونـدها   ةسال١٧اي   دستاورده ةديدگي رواني، دهها فقره قتل، تجاوز و جنايت روزانه كه در زمر             آسيب
 !هاي اول و دوم سازندگي رفسنجاني است كه اصًال قابلي ندارد جمله نتايج برنامه و از

سال به عقب رانده شده است، ٣٠ ةانداز اند كه كشور ما به كارگزاران رژيم در سالهاي اخير اعتراف كرده  
اين در حالي است كه نيروي عظيم      . است) قرن  نيم(سال  ٥٠ كارشناسان، رقم واقعي آن      ةعقيد   كه به   چيزي

 چنددهه ةانداز گيري از ثروتهاي سرشار طبيعي، ايران را به    بهمن قادر بود با بهره    ٢٢انساني رهاشده پس از     
از نگاه  . اند  چه مردم ايران در اين دوران از دست داده          هايي است از آن     اينها تنها گوشه  . جلو پرتاب كند    به



 تـاريخي   ةتوان اين دور    يعني مي . ع روش بررسي و جمعبندي گذشته است      شناسي، اين البته يك نو      روش
 .گيري نمود  نتيجه ايم، مطالعه كرده از آن چه از دست داده ها، خسارتها و براساس آن را براساس ضربه

منظور ارزيابي دستاوردها،  است، رويدادها را به  القاعده مكمل روش اولي     اما يك روش ديگر هم كه علي      
خـودي بـا ايـن حـرف      طـور خودبـه    مـا بـه  ةشايد در قدم اول همـ . كند  گذاريها دنبال مي    ها و سرمايه  دارايي

! انـد؟   دسـت آورده    بار چيزي هم به     سال مصيبت ١٦ ـ  ١٧مخالف باشيم و بپرسيم كه مگر مردم ايران در اين           
پيگيـري رويـدادهاي    كنم اگر     فكر مي . ام  هرحال در اين يادداشتها، روش دوم را انتخاب كرده          ولي من به  

تاريخي نتواند از وراي روزمرگي تلخ اين دوران، محصوالت و دستاوردهاي باشكوهترين مقاومت مردم              
. بـرد    بزرگي رنـج مـي     ةترين روزهاي تاريخ اين ميهن نشان دهد، قطعًا از كمبود و حفر             ايران را در سخت   

سـتي در قبـال ايـن دوران اتخـاذ كـرد،      توان موضـع در      بدون اشراف به اين دستاوردها هرگز نمي        چرا كه 
از قضـا در ايـن روش،       . بينـي كـرد     رو را مشـاهده نمـود و سـمت و سـوي حـوادث را پـيش                  افقهاي پـيش  

رغم  سؤالهايي از اين قبيل كه چرا رژيم آخوندي به. ترين آنهاست   بسا همان بديهي    ترين سؤالها چه    اساسي
! رفتـي هـم نـدارد؟       گونـه راه بـرون      گرفتار شده و هيچ   بست مرگباري     در چنين بن  ! تمامي امدادهاي غيبي  

اهللا قدرقدرتي كه همزمان مشروعيت انقالب ضدسـلطنتي و مرجعيـت مـذهبي را               راستي سقوط آزاد آيت   
ساله بـراي مـردم ايـران دورانـي بسـيار      ١٧قطعًا دوران ! در جيب خود ريخته بود، چگونه صورت گرفت؟       

امـا بايـد تصـديق كـرد كـه بـراي يـك              . و خـون و محروميـت بـود       بار و ماالمال از رنـج         طوالني، مرارت 
وجـه زمـان    سال به هـيچ ١٧، اين  ديد هم حكومتي كه زماني خواب امپراتوري اسالمي را مي       حكومت، آن 

بينيم كه همان رژيم قدرقـدرت ديـروز كـه            امروزه وقتي مي  . بلندي نيست و از قضا بسيار هم كوتاه است        
ست، براي بيرون كشيدن حتـي يـك نفـر از اردوي مقاومـت، دسـت بـه چـه                 البته هنوز هم در حاكميت ا     

وقت است كه معناي دقيـق     كند، آن   زند و چگونه تمامي ارگانهاي خود را براي آن بسيج مي            كارهايي مي 
 .روشن خواهد شد» فقط به مويي بند است«
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 آلترناتيو، سخن آخر

 
مـادرم هميشـه    . شه پنهان بود، اما شگون خانه شده بود       يك قطعه عكس مرحوم دكتر مصدق، اگرچه همي       

هرازگـاهي  . كرد  آن را داخل مجري يا الي يك قواره چادري سوغات مكه، در صندوق لباسها پنهان مي               
توانسـتيم نگـاه      نشستيم و آن عكس را كه نگهداريش جرم بـود، تـا مـي               هم كه خانه خلوت بود با هم مي       

ايـن كـارت پسـتال البتـه        . داد  ي احساس سياسي شدن بـه مـن دسـت مـي           جور وقتها، پندار    اين. كرديم  مي
اما دكتر مصدق با خط خودش جمالتي روي آن نوشته و           . گذرم  سرگذشت مفصلي داشت كه از آن مي      

و آن را از تبعيـدگاهش در احمـدآباد بـراي گروهـي از هواخواهـان مبـارزش كـه از او                      . امضا كرده بـود   
هرحال، راز پنهان ما، نوعي احساس افتخار مرموز را كه بـا              به. ده بود درخواست عكس كرده بودند فرستا    

روزي هم كه راستي راستي سياسي شـده و       . انگيخت  خورد، در من برمي     عواطف مادر و فرزندي گره مي     
اگرچه كمي متفاوت با گذشته،     . به سازمان مجاهدين پيوسته بودم، باز هم اين رمز و راز بين ما برقرار بود              

 .چنان، اين من بودم و آن مادر و تصوير مردي كه در اعماق قلب و ضمير ما آشيان كرده بود اما هم
 جمعي يا گردهمايي نيروهاي مترقي كه بدون حضور ارتجاع برگـزار            ةكنم اولين برنام    ، گمان مي  ٥٧سال

ر سـوداي   پس از سالها كه ياد مصدق را در لوح ضـمير سـفته و د              . اسفند در احمدآباد بود   ١٤شد، مراسم   
هاي  يي كه واپسين لحظه ديدار از خانه و كاشانه. دل نهفته بوديم، حاال نوبت به زيارت مزارش رسيده بود       

هم، ميعـاد دههـا و صـدها گـروه،        تر از آن    ولي انگيزاننده . كرد، بسا انگيزاننده بود     زندگي او را تداعي مي    
فراز تربت پيشواي بزرگ ملت ايران گرد          بر   سازمان و شخصيت انقالبي، مبارز و مترقي اين ميهن بود كه          

 .آمده بودند
فصل امور آمده     و   برگزاركننده، براي دعوت و حل     ةياد پاكنژاد، از سوي كميت      دقت لحظاتي را كه زنده      به

اهللا طالقـاني و ديگـر نيروهـاي          ديد مجاهد خلق و فدايي خلق و آيت         كه مي   شكري از اين  . ياد دارم   بود، به 
در همين گردهمايي، فراخوان بـراي تشـكيل   . گنجيد اند، در پوست خود نمي     جا جمع شده   مترقي در يك  

كنم اولين پيـام   دفتري به آگاهي عموم رسيد و از قضا گمان مي  دموكراتيك نيز توسط هدايت متين  ةجبه
طـور رسـمي    اسـفند بـه  ٢٩ دموكراتيـك در   ةتبريك سازمان ما هم، پس از احمدآباد، وقتي بود كـه جبهـ            

 .جوديت خود را اعالم كردمو
الشـعاع قـرار دهـد،        توانسـت شـكوه و جـالل احمـدآباد را تحـت             هرحال در آن روزها هـيچ چيـز نمـي           به



اسـتبدادي و      ضداسـتعماري، ضـد    ةسـه پايـ     خصـوص كـه پـدر طالقـاني از ضـرورت اتحـاد نيروهـا بـر                    به
اسـالم آري، امـا     :  كـرد كـه    استثماري سخن گفت، و مسعود رجوي با تأكيد بر اتحـاد نيروهـا اضـافه                ضد

او از حقوق تمامي مردم از هر قشر و طبقه و در هر كجاي كشور ياد كرد و بـر آزاديهـاي                      ! ارتجاع هرگز 
 .سياسي و اجتماعي پاي فشرد

 اتحاد عمـل نيروهـاي مترقـي و         ةاجتماع احمدآباد، اولين كوشش سياسي و عيني، براي تشكيل يك جبه          
 مردم ايران بود كه هميشـه در دلهـا مـوج            ةت و آرزوي تاريخي و ديرين     اين يك خواس  . ارتجاعي بود   ضد
كسـاني كـه بهـار      . كه كي و چگونه تحقق خواهـد يافـت؟ هنـوز بـراي كسـي معلـوم نبـود                    اما اين . زد  مي

توانست آن اتحـاد و      كس جز خميني نمي     دانند كه هيچ    خوبي مي   خاطر دارند، به     را، به  ٥٧زودگذر انقالب 
يادم هست كه يك مضـمون مشـترك غالـب    . گونه پرپر و لگدمال كند لي و مردمي را آننظير م   اتفاق بي 

 شبهاي انقـالب    ة، تا مصاحب  )٥٧بهمن٥(هاي مسعود از اولين سخنراني او در دانشگاه           سخنرانيها و مصاحبه  
ميـان  افكنـي در   اش هشدار در مورد خطرات تفرقه و تا سخنراني احمدآباد، همه) بهمن٢١ تا  ١٨(با كيهان   

 ارتجاع بود و راستي كه ياران مقاومت كه امروز در شوراي ملـي              ةصفوف خلق و انحصارطلبي بيمارگون    
گـويي در   . تپيد  اند، آن روزها هم در هر كجا كه بودند، دلشان براي چنين اتحادي مي               مقاومت گرد آمده  

صـويري از يـك ائـتالف،       ضمير ناپيداي هر كدام، شبحي در ميان بيم و اميد در حال جان گـرفتن بـود؛ ت                 
ولي خوشبختانه وجدان بيدار اين نسل و       . يك جبهه يا يك اتحاد عمل مقدر كه اما هنوز تحقق نيافته بود            

 .گرفت اين دودمان تاريخي، از هر فرصتي براي جان بخشيدن به آن تصوير بهره مي
هدين يك هدف ثابت را     رغم دشواري شرايط، مجا     در تمامي حركتهاي سياسي، مثل انتخابات و غيره، به        

معرفـي  . كردند كه همانا نزديكي و اتحـاد عمـل نيروهـاي ضـدارتجاعي و مترقـي بـود                   چنان دنبال مي    هم
زودي خبرگان ناميده شد، اولين حركت از         ليست نامزدهاي نمايندگي مجلس بررسي قانون اساسي كه به        

رغـم    جملـه نيروهـاي مـذهبي كـه بـه           زسـازمان ديگـر و ا     ٤در اين مرحله، غير از مجاهـدين،        . اين نوع بود  
 ٥٨تيـر ٣٠در  . فشارهاي ارتجاع، آن زمان جرأت نزديكي با مجاهدين را پيدا كرده بودند، شركت داشتند             

سـپس در   .  واحـد منتشـر نمودنـد      ةسازمان سياسي، موضع مشتركي اتخاذ كردنـد و يـك بيانيـ           ٥نيز همين   
فرصـت زمـاني كوتـاه، تقريبـًا تمـامي          .  گرفـت  يي شكل   جمهوري ائتالف بسيار گسترده     انتخابات رياست 

گرچه با لغو كانديـداتوري او توسـط      . آمدند   پيشنهادي مسعود رجوي گرد    ةاپوزيسيون مترقي، حول برنام   
با گذشـت   . جاي ماند   خميني، اين حركت متوقف شد، اما آثار گسترده و عميق سياسي و اجتماعي آن بر              

 اتحاد عمل نيروهاي مردمي و مترقي ةشد و تشكيل يك جبه ميخوتر  زمان، ارتجاع حاكم هارتر و درنده     



انـداز ضـعيف بـراي ايجـاد تحـولي در ايـن               تنها يك چشم  . گشت  تر و در عين حال دشوارتر مي        ضروري
بـه همـين جهـت مجاهـدين از تمـامي      . هـم شـركت در انتخابـات مجلـس بـود      راستا وجود داشت كه آن    

 ميدان را در برابر تاخـت و تـاز ارتجـاع خـالي نگذارنـد و بـا                   نيروهاي مترقي و ضدارتجاعي خواستند كه     
خـواهيم اولـين     مـا نمـي   «: بـاره ايـن بـود كـه         پيام مسعود در اين   . قوا در انتخابات مجلس شركت كنند       تمام
انداز اميدبخش را كه با احتمال ضعيف ممكن          ما آخرين چشم  .  پايان بازي دموكراتيك باشيم    ةكنند  اعالم

باشد، از طريق تأسيس مجلس، از طريق حضور انقالبي در مجلـس بـراي روشـنگري،                است وجود داشته    
 .»دانيم مي… براي انجام هر كاري كه در جهت وحدت صفوف خلق الزم باشد

جمهـوري رجـوي شـكل گرفتـه          يي رياسـت    ماده١٢ ةچنان حول برنام    ترتيب ائتالف جديدي كه هم      بدين
را » شـوراي انتخـاب كانديـداهاي انقالبـي و ترقيخـواه          «لـس،   منظور شركت فعال در انتخابات مج       بود، به 

 مجاهدين خبر تشكيل اين شورا را به آگـاهي همگـان رسـاند و در                ة، اطالعي ٥٨بهمن١٣در  . تأسيس كرد 
 .پي آن، شورا كانديداهاي مشترك خود را در سراسر كشور معرفي نمود

يكـي از آنهـا كـه       . گفتنـد    متحد سخن مي   ةهدر اين دوران البته مدعيان ديگري هم از اتحاد و تشكيل جب           
نـام كـرده و    يي كـه حـزب تـوده در آن ثبـت      اما جبهه . كرد، حزب توده بود     شعارهايش گوشها را كر مي    

سازي بـراي    ارتجاع بود؛ ابتذال خزيدن به زير قباي مال و زمينهةكرد، جبه ديگران را هم به آن دعوت مي 
 نبـرد،   ةسخن از ايـن بـود كـه مقـدمترين جبهـ           . خن از آزادي بود    متقابل اما س   ةدر جبه . سركوب آزاديها 

ــارز    ــد زدن اصــليترين مب ــا ارتجــاع انحصــارطلب و پيون ــارزه ب ــك و   ةمب ــا خصــايص دموكراتي ــردم ب  م
 مجاهد يك سلسله مصـاحبه پيرامـون سياسـتها و نيروهـاي             ة، نشري ٥٩از اواسط بهمن  . استبدادي است   ضد

ترين  بارترين و آموزنده ها كه پر  اين مصاحبه .  آورده و منتشر كرد    عمل  مختلف سياسي با مسعود رجوي به     
كـرد و توهمـات را     تحليل سياسي و تئوريك از شرايط روز بود، جايگاه نيروهاي مختلف را مشخص مي             

ترتيـب قلـب جنـبش بـه      بـه ايـن  : باره گفته بـود  طور كه به يادم مانده، شهيد پاكنژاد در همين آن. زدود  مي
 …عنوان قلب جنبش عمل خواهند نمود قل شد و از اين پس مجاهدين بهمجاهدين منت
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 چرا  شورا؟

 
 مجاهـد منتشـر   ةقلم انقالبي بزرگ، شكراهللا پاكنژاد در نشـري        بار به   يي است كه براي اولين      اين عنوان مقاله  

امـا  .  فراگرفتـه بـود    جا را مـوج اختنـاق و سـركوب          همه.  بوديم ٦٠خرداد٣٠ ةموقع ما در آستان     در آن . شد
هزار، به بهاي گوشت و پوسـت ميليشـيا، سراسـر كشـور را              ٦٠٠با تيراژ حدود    » مجاهد «ةخوشبختانه نشري 

 .داد زير پوشش قرار مي
منظـور اعتـراض بـه كشـتار          ، كـه بـه    )٦٠ارديبهشـت ٧(سه روز پس از راهپيمايي عظيم مـادران در تهـران            

، يك پيام تازه و يك ابتكار نو       ١١٨ة شمار ةفت، نشري مجاهدين و موج سركوب و چماقداري صورت گر       
، از »شـورا «سـرمقاله، تحـت عنـوان    . خود جلـب كـرد   همراه آورد كه توجه عموم نيروهاي سياسي را به   به

بـه انعكـاس نظـرات و رسـاندن پيـام شخصـيتها يـا               «داد كـه      خبر مي » شورا«نام    انتشار صفحات جديدي به   
 .نداشتند» ود كه تريبون ديگري براي ارتباط با صفوف مردم ايراننيروهاي مبارزي اختصاص يافته ب

سوي آن اتحاد عمل مقدري كه البته هنوز هويت و نام و نشان               بنابراين بايد گفت كه ما يك گام ديگر به        
 ةانقـالب ايـران در آسـتان      «: نوشـته بـود   » چـرا شـورا؟   «پـاكنژاد در    . مشخصي نداشت نزديكتر شده بـوديم     

ك زحمتكشان ميهن ما، دو سال پس از قيامي درخشان و يكپارچـه، دسـت خـود را                  اين… شكست است 
از قبل حاكميت انحصارطلبان، نه نان در سفره دارند و نه اميد در دل و به زباني ديگر نه … يابند خالي مي

" نظـام "صـورت يـك       را بـه  " آزادي"انقالب  … اما انقالب هم بيكار ننشسته است     … استقالل و نه آزادي   
ظهـور    بـه " نظـام ضـد آزادي    "چنان كه در جريـان سـرنگوني          از زبان انقالب آن   " نظام آزادي . "خواهد  مي

چـون    ويـژه در روزهـاي پرشـكوه قيـام بهمـن، هـم              شوراها در انقالب ايران بـه     . ست"شوراها"رسيد، نظام   
 .حلي ضروري و تحت شرايط سخت پيكار با ديكتاتور و اربابانش پديد آمدند راه

" نظـام شـورايي  "بـار مصـمم     صـعود مجـدد و ايـن      ةاز نظـر نويسـندگان و هـوادارانش، طليعـ         " وراش"انتشار
بعد محوري براي تجمع نيروهـاي انقـالب و         . خواهد زبان انقالب باشد     در اين مرحله مي   " شورا"… است
 مـردم  ةيشـ نظامي حاكم، برخاسته از عمق دل و اند  در تناسب با ماهيت خويش  تواند ـ  گاه است كه مي آن

 …»و انقالب آنان باشد

انتشار صفحات شورا، آخرين گام در مسير اتحاد عمل نيروهـاي مترقـي و دموكراتيـك، قبـل از تشـكيل                     



 .شوراي ملي مقاومت بود
آميـز     در شرايطي كه ارتجاع حاكم، اختناق را به منتهاي درجه رسانده و هرگونه اميد به زندگي مسالمت                

مجاهدين براي شكل دادن ائتالفي كه بتواند تمامي نيروهاي مترقي و آزاديخواه            كرد،    سياسي را نابود مي   
لحـاظ    ، تحوالت عظيمي رخ داد كه هر كدام به        ٦٠در تابستان سال  . كردند  ايراني را دربربگيرد، تالش مي    

 كـه   روزي. خرداد بود ٣٠ آغاز تمامي تحوالت، البته      ةنقط. كرد  اهميت، با سالها جنبش انقالبي برابري مي      
امـا پاسـخ او همـان پاسـخ شـاه در            . عمـل آمـد     آميز بـا خمينـي بـه        حجت تاريخي و مسالمت     آخرين اتمام 

ترتيـب همگـان       مـردم تهـران بـود و بـدين         ةهزار نفـر  ٥٠٠روي تظاهرات     گشودن به    و آتش  ٥٧شهريور١٧
حانه بـراي   مسل  ةچشم ديدند كه چگونه خميني و رژيمش، نامشروع، نجس و ملعون ابدي شدند و مبارز                به

، در ميان آتش و دود و خـون، مسـعود   ٦٠تير٣٠روز . ناپذير، قطعي و واجب گرديد     سرنگوني آن اجتناب  
بايستي فراخوان مسعود مبنـي بـر دعـوت از            ما در تهران مي   . رجوي، شوراي ملي مقاومت را تأسيس كرد      

رســانديم و از طريــق  نيروهــا، بــراي پيوســتن بــه شــورا را بــه اطــالع ســازمانها و شخصــيتهاي سياســي مــي
 آن كارزار عظيم نظامي، ايـن خبـر       ةكه در ميان    اين. كرديم  را در سراسر جهان منعكس مي       خبرگزاريها،آن

 خود مسعود شـناخته شـده       ةكس به انداز    توانست تغيير دهد، براي هيچ      و اين پيام سياسي چه چيزي را مي       
 .نبود

آينـده كـردن      سـوي بـي     و  يات بزرگ و محدود با سمت     عمل. خرداد به بعد نبرد نظامي آغاز شده بود       ٣٠از  
چه كمتر به خـدمت معرفـي و تثبيـت آلترنـاتيو دموكراتيـك                رژيم، در اساس برآن بود تا با خونريزي هر        

 .نفع ملت ايران تغيير دهد درآيد و صورت مسأله را از اساس به
ي خمينـي تـا برگـزاري        ضدبشـر  ة درخشـان سياسـي، از افشـاي چهـر         ةمجاهدين طي دو سال و نيم مبارز      

هاي وسيع خلق، تا بسـيج و   بزرگترين حركتهاي سياسي و اجتماعي در سراسر كشور، از آگاه كردن توده   
 مردمي، از هدايت سياسي يك اپوزيسيون قدرتمنـد تـا فرمانـدهي عمليـات نيرومنـد                 ةسازماندهي گسترد 

قهرمانانه و مقاومتهاي حماسـي پـاي        اين راه را پيمودند و در جريان نبردهاي          ةشهري، آري مجاهدين هم   
طلبي برافراشته بود تـا       ريا پرچم حق    ريب و     اما براي كسي كه بي    . تمامي حرفهاي خود را هم امضا كردند      

بايـد دسـتاوردها، در جـايي گـره         . وجـود آورد، اينهـا هنـوز كـافي نبـود            نفع مـردم بـه      يك تغيير واقعي به   
دار بـراي خلـق و مـيهن      تضـمين شـده و آينـده   ةيافت و به سرماي شد، استمرار مي    خورد، ارتقا داده مي     مي

اين همان چيزي بود كه در سيماي شوراي ملي مقاومت تبلور يافت و بـه كـانون اصـلي                  . گشت  تبديل مي 
وقتي اين پتانسيل انقالبي و اجتماعي، در كالبد آلترناتيو مشـروع           . تالش سياسي مسعود رجوي تبديل شد     



شـكني كنـد، دنيـا را بـه گـواهي بگيـرد و خمينـي را از عـرش                      د، توانست طلسم  گردش درآم   و مردمي به  
طـور مسـتقيم از زبـان         دجالگري به خاك رسوايي بكشاند و حاال اجازه بدهيد روايت تأسيس شورا را بـه              

 :خود مسعود بخوانيم
 مجلـس   روي مجلس ارتجاع اسـت كـه خمينـي آن را            در  نامگذاري شوراي ملي مقاومت ايران، دقيقًا رو      «

 …كرد ـ خطاب و تلقي مي البته اسالم نوع خودش شوراي اسالمي ـ
حملـه بـه دفـاتر و سـتادها و     . قـدرت رسـيدن بـا مـا چـه كـرد            ياد داريـد كـه خمينـي از فـرداي بـه             قطعًا به 

بعد وقتي خمينـي    … گردهماييهاي گروههاي سياسي و چماقداري و گرفتن و بستن و شكنجه و اعدام و             
لس مؤسسان زير قولش زد و ترفند مجلس خبرگان آخونـدي را علـم كـرد و قـانون                   در مورد تشكيل مج   

حكـم آزادگـي و انسـانيت،     حكـم شـرف و مسـئوليت و بـه     اساسي واليت فقيه را عرضه كرد، ناگزير، بـه   
جمهوري، بـا صـدور       سپس در انتخابات رياست   . خورديم  كرديم و چوب آن را هم مي        بايد تحريم مي    مي

 ما شد و بعد از آن نيز در انتخابات پرتقلب مجلس، حتـي نگذاشـت                ةمانع شركت هم  يك فتواي رسمي،    
هـاي خـود      بر گواهي تمام مـردم و انعكاسـات روزنامـه           كه بنا   كه پاي يكي از ما به مجلس برسد، درحالي        

خـوردار    موقع از محبوبيت و آراي كافي براي شركت در زندگي دموكراتيك پارلماني، بـر               رژيم، در آن  
رغم قانون اساسي خودش، كـه        بعد وقتي خميني مجلسش را تشكيل داد، در كمال وقاحت و به           … مبودي

البتـه از   . كـار بـرد     را بـه  " مجلس شـوراي اسـالمي    "تصريح شده بود، عنوان     " مجلس شوراي ملي ايران   "بر  
كـه  باشد، اين عبارت درست بـود چـرا           جا كه اسالم در فرهنگ لغت خميني، اسم مستعار خودش مي            آن

خـاطر عـدم      از همان موقع بود كـه مـا بـه         . اين، مجلس خميني و مجلس ارتجاع بود و نه يك مجلس ملي           
خاطر دفاع از حق و حقوق مردم ايران و باالترين حق كه همانا حـق حاكميـت                   مشروعيت آن مجلس و به    

اتيـك   نـام ملـي و دموكر  ةبايـد بـراي مجلـس ارتجـاع يـك جـايگزين كـه حقيقتـاً شايسـت          ملي است، مي  
 (*). »كرديم باشد،جستجو مي

 
 پرواز بزرگ

 تهـران، سـرپل مخفـي مـا بـا تشـكيالت             ةيي كوچك در نزديكي مجيدي      يك خط تلفن معمولي، در خانه     
چيـزي در حـدود     .  توجهات بـه ايـن خانـه معطـوف شـده بـود             ة، هم ٦٠مرداد٧اما روز   . خارج كشور بود  

تـأخير نسـبت بـه زمـان     . فرسـا گذشـت   ظـاري طاقـت  ساعت پر از اضطراب، پر از نگراني و در حالت انت     ٨
جا كـه    تا آن . زد  كس هيچ حرفي نمي     در آخرين ساعت، هيچ   . شد  بيني شده، مرتب زياد و زيادتر مي        پيش



زيـر آن سـكوت سـنگين،       . من اطالع داشتم، در چند پايگاه ديگر هم، مردان و زناني منتظـر خبـر بودنـد                
 ٨/٣٠ تـا    ٧/٣٠درست يادم نيست، بين ساعت      . كردند  بدل مي   و   رد چيز را   ها فقط با نگاههاي خود همه       بچه

خواست كه گوشي را با آرامـش و تسـلط بـر خـود                وقت تهران، وقتي تلفن زنگ زد، دل شير مي          صبح به 
 به زحمت مه غليط آسمان      ٧٠٧بوئينگ  دقايقي قبل از تلفن، يك هواپيماي       . بردارد و پيام را دريافت كند     

گونـه   از ايـن پـس ديگـر نيـاز بـه هـيچ      . به زمين نشسته بـود » اورو«در فرودگاه نظامي پاريس را شكافته و     
كه پس از چند دقيقه، خبر پرواز بزرگ همراه با تصوير مسعود رجوي، روي واير                 كاري نبود، چرا      مخفي

در تهـران بعضـي از خبرنگـاران        .  تلويزيونها ظـاهر شـد و دههـا بـار تكـرار گرديـد              ةخبرگزاريها و صفح  
 .»سار از قفس پريد«: كردند كه  معروف تاريخي، در دل خود تكرار ميةديمي، به سياق يك حادثق

چون با عزيمت مسعود، همه خاطرشان جمع شـد         . اما مجاهدين، از اين لحظه به بعد نفس راحتي كشيدند         
 مبـارزاتيش   تـاريخي و  ةكه اگر هر اتفاقي هم براي مجاهدين بيفتد، اما سازمان مجاهدين و تمامي سـرماي              

اما مسعود، خود   . داد  اين خاطرجمعي البته تحرك بسياري به رزمندگان مقاومت مي        . محفوظ خواهد ماند  
سـاالر    انديشيد؛ به آلترناتيو، به آلترناتيو دموكراتيك، به تنهـا جانشـين مسـتقل و مـردم                 به چيز ديگري مي   

بايد گفت كه سـازمان     . شد  پرداخته مي براي رژيم ضدبشري خميني كه اكنون بايستي از هر نظر ساخته و             
 اعتبار اجتمـاعي و تمـامي توانمنـدي چشـمگير نظـامي      ة سياسي و تشكيالتي، همةمجاهدين تمامي سرماي  

 .خود را وقف آلترناتيو كرده بود
 

  ملت ايران ةبزرگترين سرماي
بـديل    بـي ةرماياثبات رسـانده، كـه سـ    سال زندگي سياسيش، به١٥به يقين شوراي ملي مقاومت، در خالل     

 ةروي صفحات تـاريخ معاصـر، ادامـ       . ترين نام براي عناوين ملي و دموكراتيك است         ملت ايران و شايسته   
از قضـا   . بـرد   ناخواه به شوراي ملي مقاومـت راه مـي           مبارزات مشروطيت و مصدق كبير، خواه      ةيافت  تكامل

اش،    شوراسـت كـه وجـه مميـزه         پيشواي نهضت ملي را هم مالك بگيريم، باز هـم ايـن            ةاگر سنت و سير   
 .بشري است  سرنگوني رژيم ضدةپايداري بر اصول بنيادين خود و در رأس همه اراد

يي را عرضـه   سابقه راهگشايي بي» يك رأي براي هر عضو«نظير يعني      يك ابتكار بي   ة شورا بر پاي   ةاساسنام
 عدد و رقـم نيـرو يـا هرگونـه تنگنـاي      كشي يا كرده تا ايرانيان بتوانند فارغ از هرگونه محاسبه رأي و رأي   

 .ديگر، در پايدارترين ائتالف سياسي ميهن خود شركت كنند
شـرط ذهنـي يـا اعتقـادي نسـبت بـه              گونه شرط يا پيش     شوراي ملي مقاومت، اعضاي خود را مقيد به هيچ        



راي درخواست  كند، بلكه تنها التزام داشتن نسبت به برنامه و مصوبات شورا، ب             برنامه و مصوبات خود نمي    
شورا حتي اعضاي خود را ناگزير از پـذيرش يـك ائـتالف نامحـدود و درازمـدت                  . عضويت كافي است  

اينهـا همـه   . ماه پس از سرنگوني نسبت بـه ايـن ائـتالف متعهـد اسـت     ٦كند، بلكه هر عضو، تنها براي    نمي
 ةمثابـه تنهـا پاسـخ مسـأل     دست هم داده تا اين شورا را به معناي سخن آخر و به    چيزهايي است كه دست به    

 .ايران ماندگار نمايد
كس   نظير را، به خلق قهرمان ايران تبريك بگوييم و به آن             بي ةجاست كه وجود اين نعمت و سرماي        پس به 

 .بديل گفته است كه اين آخرين سخن را چنين نغز و بي
 


