
 به نام خدای يکتا
 

١٣٥٤‐١٣٥٧ ،  جلد◄ ٩  

 

(جلد نهم اسناد، دفتر يكم)  ١٣٥٧ـ  ١٣٥٤ادامه مقاومت و مبارزه،   
  

    

 
 

 
 بخش اول

►نشريات تحليلی با امضاهای مستعار ◄   

  

 

 مقدمه جلد ٩ اسناد، از سال ١٣٥٤ ـ ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 بيانيه مسلمانان آگاه
 پاييز ١٣٥٩

 

  

 
◄   

 

 بيانيه دانشجويان دانشگاه
 ٤اذر ١٣٥

 

 

 
◄   

 

 بيانيه دانشجويان مسلمان مبارز ـ شانزدهم آذر و توطيه های رژيم
 بر ضد جنبش دانشجويی 

 

 

 
◄   
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  آذر ١٣٥٥

 

 بيانيه دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران
 با توطيه های رژيم و مارآسيست ها چگونه مقابله آنيم؟

 زمستان ١٣٥٤

 

 

 

 
◄   

 

 بيانيه دانشجويان مسلمان ايران ـ به يادبود جالل آل احمد
  شهريور ١٣٥٥

 
◄   

  

 
 بخش دوم

» ►جنبش مسلمانان ايران«نشريات تحليلی ◄   

  

 نشريه شماره ١ شهريور ١٣٥٦

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٢ آبان ١٣٥٦

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٣ آذر ١٣٥٦

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٤ دی ١٣٥٦

 
 

 
◄   
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 نشريه شماره ٥ ارديبهشت ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٦ خرداد ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٧ تير ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٨ تير ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ٩ شهريور ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ١٠ مهر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ١١ آبان ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 نشريه شماره ١٢ آبان ١٣٥٧

 
 

 
◄   
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 بخش سوم

►نشريه اخبار جنبش اسالمی ◄   

  

 شماره ١، ٢٩ آبان ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٢، ١ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٣، ٦ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٤، ١١ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٥، ١٥ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٦، ١٨ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٧، ٢٥ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   
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 شماره ٨، ٣٠ آذر ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ٩، ٧ دی ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ١٠، ١٢ دی ١٣٥٧

 
 

 
◄   

 

 شماره ١١، ١٨ دی ١٣٥٧

 
 

 
◄   

  

 
 بخش چهارم

►های امضادار اشخاص  اعالميه◄   

  

 اعالميه دآتر سحابی ـ دعوت برای آمك به شيعيان لبنان
 ٢٢ مرداد ١٣٥٥

 

 

 
◄   

 

 اطالعيه های شخصيت های اسالمی و ملی
 به مناسبت بزرگداشت مراسم ترحيم محمد همايون

 

 

 
◄   

 

 نامه مهندس بازرگان به استاد محمد تقی شريعتی
 به مناسبت شهادت دآتر علی شريعتی

 ٥ تير ١٣٥٥

 

 

 

 
◄   

005



 

 اعتراض مهندس بازرگان
 در مورد محكوميت مجدد آيت اهللا طالقانی به علمای اعالم و مراجع عظام

 ٢٩ تير ١٣٥٥

 

 

 

 
◄   

 

اعتراض دآتر سحابی به دادرسی ارتش در مورد محكوميت مجدد آيت اهللا طالقانی
 ٣٠ تير ١٣٥٥

 

 

 

 
◄   

 

 اعتراض وآالی انتخابی آيت اهللا طالقانی به رای دادگاه نظامی
 ١ شهريور ١٣٥٥

 

 

 
◄   

 

 اعتراض دآتر سحابی به افترايات آيهان
 ٢٠ مهر ١٣٥٥

 

 

 
◄   

 

 اعالميه گروهی از شخصيت های اسالمی و ملی
 به مناسبت مجلس ختم حاج مصطفی خميني

 

 

 
◄   

 

 تحليل ريشه های انحراف رژيم شاه و زمينه های انقالب
 بيانيه درخواست های همگانی

 ١١ آبان ١٣٥٥

 

 

 

 
◄   

 

 اطالعيه گروهی از شخصيت های اسالمی و ملی
 به منظور تحريم نوروز  ١٣٥٧

 ٢٥ اسفند ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   
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 دعوت مهندس بازرگان جهت بزرگداشت شهدای قم و تبريز

 
 

 
◄   

 

 اعالم جرم آقای مهندس بازرگان به دادستان تهران
 در مورد بمب گذاری منزل ايشان

٢٣ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

 نامه جمعی از شخصيت های اسالمی و سياسی به نخست وزير
 در مورد انفجار و دستگيری و آدم ربايی

٢٨ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

 مصاحبه مهندس بازرگان با مخبر تلويزيون بلژيك:
 تا هنگامی آه شاه در اين مملكت است ايران روی آزادی را نخواهد ديد

 ١ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 دعوت عام برای بزرگداشت شهدای يزد، جهرم و اهواز
 ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 نامه مهندس بازرگان به رياست شهربانی آل آشور
 در مورد بمب گذاری منزل ايشان

 ٥ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 اعالميه گروهی از شخصيت های اسالمی و سياسی
 به منظور مجلس ترحيم علی اآبر الجوردي

 

 

 
◄   
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 اعتراض جمعی از اعضاء نهضت آزادی ايران و عالقه مندان آن
 به محكوميت آقايان طالقانی و منتظری

 ٢٠ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 دعوت مهندس بازرگان از شاه به مباهله
 ٣٠ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 اعالميه گروهی از شخصيت های اسالمی و ملی
 به مناسبت بزرگداشت سالروز شهادت دآتر علی شريعتي

 

 

 
◄   

 

 اعالميه گروهی از شخصيت های سياسی و ملی
 به مناسبت مراسم جشن نيمه شعبان

 

 

 
◄   

 

 نامه دعوت آنندگان مراسم نيمه شعبان به شهربانی آل آشور
 ٥ مرداد ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

اعالميه جمعی از رجال روحانی و سياسی و منفرد و سازمان های اسالمی و ملی
 به رژيم شاه
 ٢٥ آذر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   
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  اسناد نهضت آزادي ايران، جلد نهم، دفتر اولمقدمه
، بعد از زندانی شدن سران و فعالين نهضت عده ای ازافرادفعال نهضت آزادی ايران كه هنـوز آزاد بودنـد،                     ١٣٤٤در سال   

وبخصوص قيام خونبار پانزدهم خرداد، ادامـه       ٤٠وبا توجه به شرايط رژيم حاكم و جمع بندی مبارزات سياسی سالهای             

مبارزات سياسی را غير عملی می ديدند، به پايه گزاری استراتژی جديدی دست زدندوكار مطالعه و خودسـازی را آغـاز                     

 ١٣٥٠ايـن سـازمان در سـال       .  موفق به تدوين استراتژی جهـاد مـسلحانه و مبـارزه مخفـی شـدند               ١٣٤٧كردندو از سال    

ی اقشار مذهبی مبارز تمام امكانات خـود را در اختيـار   ساير افراد نهضت همچون تمام  . سازمان مجاهدين خلق نام گرفت    

.  انحرافات و تحوالتی در درون سازمان مجاهدين خلق رخ داد          ١٣٥٤در سال   . گزارده و در حد مقدور همكاری می كردند       

  تغييرات وسيع و سريع و عميق در كشور بوجود آمد و ملـت             ١٣٥٧ بهمن   ٢٢ تا پيروزی مرحله ای انقالب در        ٥٤از سال   

نهضت آزادی ايران در طی اين سه سال، در هر مورد، و در هر شرايطی متناسب با         . ما هر روز شاهد حادثه تازه ای بود       

ضرورتها و امكانات، نقش و وظيفه و رسالت ملی و اسالمی خود را انجام داده است و هرگز بيرون از صحنه و خاموش                       

 از اين فعاليت ها را در بخش هـای جداگانـه مختـصراً گـزارش و                 در قسمت های زير هر يك     . و آرام و ساكت نبوده است     

 . اسناد مربوط به هر بخش جداگانه منتشر می گردد

 پس از انتشار بيانيه تغيير مواضع ايديولوژيك سـازمان  ١٣٥٤در سال : بخش اول ـ نشريات تحليلی با امضاهای مستعار 

رد ساخته بود و موجی از نگرانی توام با تعجـب و اسـتفهام              مجاهدين خلق كه ضربه سختی به نهضت اسالمی امت ما وا          

در محافل مذهبی بخصوص جوانان مسلمان پر شور چه در داخل و چه در خارج از كشور بوجود آمـده بـود، بـا توجـه                          

يـران  باينكه از كادرهای اوليه سازمان مجاهدين عمالً كسی در خارج از زندان باقی نمانده بودافراد قديمی نهضت آزادی ا          

كه با سازمان مجاهدين همكاری ميكردند مسووليت سنگينی بر دوش احـساس كردنـد و بـرای خنثـی كـردن اثـرات ايـن         

آقايـان  (توطيه منافقانه كه از ناحيه دشمنان نهضت اسالمی ايران شكل گرفته بود با ايجاد هسته سه نفری كـامال مخفـی                      

تحليلهـايی  )  از همفكران نهضت آقای مهندس ميرحسين موسویمهندس عبدالعلی بازرگان ـ مهندس محمد توسلی و يكی 

تهيه و منتشر ساخته كه در داخل كشور بخصوص در بين دانشجويان و در خارج از كشور تكثير و بطور وسيع توزيـع                       

دانـشجويان  «،  » مـسلمانان آگـاه   « جمعاً چند تحليل با نامهـای مـستعار مختلـف از قبيـل               ١٣٥٦و١٣٥٤بين سالهای   . ميشد

در اين  . تهيه و با رعايت كامل مسايل امنيتی توزيع شد        ……… و  » مسلمانان متعهد «،  » دانشجويان مسلمان «،  » دانشگاه

بيانيه ها، نظرات اين اعضای نهضت آزادی ايران در قبال كودتای منافقان در درون سازمان مجاهدين و توطيه رژيـم در                     

ضمناً اين نظرات كه مـورد تاييـد روشـنفكران مـذهبی            . نعكس است ضربه زدن به نهضت اسالمی ايران و ساير مسايل م         

 . قرار داشت نمودار جوفكری سالهای مذكور نيز ميباشد

 : » جنبش مسلمانان ايران«بخش دوم ـ نشريات تحليلی 

رای بدنبال بن بستهای سياسی و اقتصادی در اداره مملكت و اوج گيری فشار و خفقان و بوجود آمدن زمينه های عميق ب

قيام توده های محروم و تحت ستم جامعه، رژيم پيشاپيش، برای حل مسايل خود دست به تغييراتـی زدو هويـدا نخـست                       

با وجود جو خفقان و سـلطه       . وزير سيزده ساله خود را بركنار و آموزگار مهره شناخته شده آمريكا را جايگزين ساخت              

نفكر و متعهد فراهم ساخت تا در شرايط جديد به افشای ماهيـت             ساواك و پليس اين تغييرات زمينه هايی برای قشر روش         

 . رژيم و روشنگری و بسيج مردم بپردازد

آقايان مهندس عبدالعلی بازرگان ـ مهندس محمد توسلی ـ سـيد مهـدی جعفـری ـ        (جمعی از اعضای نهضت آزادی ايران 

ان همفكر كه در بسياری از فعاليتهای اجتمـاعی  همراه با چند تن از برادر) مهندس هاشم صباغيان–دكتر فريدون سحابی  

مهنـدس يـزدان حـاج حمـزه ـ      –آقايان دكتر حبيب اهللا پيمان ـ مهنـدس حـسين حريـری     (ـ فرهنگی سالها همكاری داشتند 
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 با ايجاد هسته مخفی دست به اقداماتی در جهت روشـنگری مـردم              ١٣٥٦از اوايل تابستان سال     ) مهندس حسين موسوی  

جنبش «جوان و روشنفكر وبسيج و تشكل آنان زدند يكی از اقدامات انتشار نشريات تحليلی با عنوان     بخصوص قشرهای   

 . بود» مسلمان ايران

 بر اساس ضرورتها و حوادثی كه بوجود ميآمـد منتـشر شـد كـه دوازده                 ١٣٥٧ تا آبان    ١٣٥٦اين تحليلها از شهريور ماه      

شرايط خاص اين دوره كه جو سانسور و خفقان حاكم است اين            در  . شماره آن در مجموعه حاضر گردآوری شده است       

هسته موفق شد با رعايت مسايل امنيتی در حاليكه نشريه نسبتاً بطور وسيع در داخـل و خـارج توزيـع ميـشدكوچكترين                  

 اين نـشريه    .برگه و اثری از خود باقی نگذاردو نه تنها ساواك بلكه دوستان نزديك نيز از افراد اين هسته بی اطالع باشند                    

شايد تنها نشريه تحليلی منظم و مؤثر بود كه مورد استقبال مردم مبارز و مجاهد چـه در داخـل و چـه در خـارج كـشور           

 تحليل ١٣٥٧در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه در تير ماه      . قرار ميگرفت و به مبارزات مردم محتوی و شكل می بخشيد          

منتشر ميـشد و در آنهـا زيـر پوشـش           » جنبش مسلمانان مبارز  «و  »  مبارز ايران  جنبش مسلمانان «های مشابهی با عنوان     

طرفداری از آيت اهللا العظمی امام خمينی و مجاهد شهيد دكتر شريعتی ناجوانمردانه دروغها، تحريفها و اتهامـاتی متوجـه                    

ازرگـان ميكردنـد كـه طـی        يكی از مخلصترين و پايدارترين چهره های مبارز مسلمان ضد استبداد جناب آقای مهنـدس ب               

بعد ها معلوم شد اين اقدام توسط آقای دكتر پيمان بدون           .  عمل منافقانه نويسندگان آنها افشاء شد      ١٣٥٧بيانيه ای تير ماه   

» جنبش مسلمانان مبـارز «ايشان با ادامه همين نشريه بعد از پيروزی انقالب . اطالع ساير افراد اين هسته انجام شده است  

 . دكه عملكرد خاص ايشان در اين دوره و بعد از پيروزی انقالب نياز به بحث جداگانه داردرا تشكيل دادن

 : بخش سوم ـ انتشار اخبار جنبش اسالمی

 پس از اوج گيری نهضت اسالمی رژيم جنايتكار شاه مجبور شد با توسل به سياست سانـسور مطلـق و                     ١٣٥٧درآبانماه  

تلويزيون را اشغال و تمام كانون های تجمـع مـردم از قبيـل مـساجد، مـدارس و      اختناق كامل، مطبوعات راتعطيل و راديو 

دانشگاهها را تعطيل نمايدو با قطع روابط مردم و بی خبر نگهداشتن آنان با خيال راحت كشتار مردم را گسترش دهدو از 

له با اين توطيه رژيـم دسـت        نهضت آزادی ايران بحكم وظيفه برای مقاب      . اين طريق شور انقالبی خلق ما را خاموش سازد        

زد و از اين طريق تـا آنجـا كـه ممكـن بـود اخبـار جنايـات رژيـم و         » اخبار جنبش اسالمی«به انتشار نشريه ای با عنوان   

اقدامات مردم را در شهرهای مختلف جمع آوری و از طريق تشكيالتی و افراد مطمين نشريه مزبور را در سطح وسـيعی                      

 تـا   ٢٦/٨/٥٧ روز يعنـی از تـاريخ      ٥٢طـی   . نسبت به تكثير و توزيع مجـدد آن اقـدام ميكردنـد           توزيع مينمودكه خود مردم     

صفحات اين نشريه حداقل سه صـفحه و        .  جمعاً يازده شماره از نشريه اخبار جنبش اسالمی چاپ گرديد          ١٨/١٠/٥٧تاريخ

ريه سند معتبر و با ارزشی برای       صفحه بوده است با توجه به فقدان نشريات آزاد در اين مدت مجموعه اين نش              ١٢حداكثر

 . نشان دادن جزييات حوادث انقالب در چند ماهه مربوط می باشد

 بخش چهارم ـ اعالميه های امضا دار اشخاص

 منتشر گرديده اند شامل اعتراضات و نامه هـای مختلـف   ١٣٥٦ ـ  ٥٧اين اعالميه ها كه قبل از پيروزی انقالب در سالهای 

چه همه مفاد اين قبيل نامه ها مبين جهت گيری نهضت آزادی و يا اعـضا آن نمـی باشـداما از                     به حكومت وقت ميباشد گر    

آنجا كه وحدت همه نيروها و افراد جهت سرنگونی رژيم نقش بسزايی داشت بعضی از اعضا نهضت آزادی اين بيانيه ها                     

ل مجموعه اسناد و فعاليت های نهـضت  ما برای تكمي. را كه عموماً جهت ضد رژيمی آن مشهود می باشد امضاء كرده اند        

 . آزادی اين اسناد را نيز جمع آوری و در اين مجموعه می آوريم

  ١بخش پنجم ـ جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  ١بخش ششم ـ هيات اعزامی امام خمينی به تاسيسات نفت جنوب جهت تامين مصرف داخلي

  ١بخش هفتم ـ كميته اعتصابات امام خميني
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 ١بخش هشتم ـ كميته امام خمينی سرپرست سفارت و كنسولگريهای ايران در آمريكا

 ٢بخش نهم ـ شورای انقالب

 ٣بخش دهم ـ دولت موقت

   ٤بخش يازدهم ـ ستاد برگزاری نمازهای عيد فطر و راهپيماييهای ميليونی انقالب و استقبال از امام

 .  ـ در دفتر دوم جلد نهم اسناد چاپ ميشود١

 . آمده است» شورای انقالب و دولت موقت از زبان مهندس بازرگان«ـ در نشريه  ٢

 . آمده است» مشكالت و مسايل اولين سال انقالب از زبان مهندس بازرگان« ـ در كتاب ٣

 نقش مؤثری در برنامه ريـزی و تـداركات نمازهـای    ٥٧و ٥٦ ـ اعضاء نهضت در ميان مسلمانان مبارز و فعال سالهای  ٤

و همچنين ستاد برگزاری راهپيماييهای ميليونی تاسوعا و عاشورا و اربعين و بهمـن              ٥٧و  ٥٦فطر قيطريه در سالهای     عيد  

برای حفظ تاريخ و اصالتهای انقالب و جلوگيری از تحريفها، ايـن            .  و باالخره ستاد استقبال از امام داشته اند        ٥٧ماه سال   

 . می باشدجمع آوری و منتشر خواهد شداسناد نيز كه مربوط به انقالب اسالمی ايران 
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  بيانيه مسلمانان آگاه

 بسمه تعالی

ای از طرف سازمان مجاهدين مبنی بر تغيير بنيانهای اعتقـادی سـازمان منتـشر شـده اسـت كـه در محافـل                         اخيراً بيانيه 

بـه بررسـی تاريخچـه      ايـن بيانيـه     . مختلف مردمی موجی از اضطراب و نگرانی توام با تعجب و استفهام برانگيخته اسـت              

ومسايلی از جنبش مبارزاتی خلق ما پرداخته كه اهم آن بزعم نويسنده ضرورت تغيير مواضع استراتژيك ـ ايـديولوژيك   

بيانيه چنين ادعا ميكند كه سازمان پس از گذراندن ده سال كار تشكيالتی كه چهار سال آن در مبارزه روياروی با                     . است

تجزيه تحليل تجربيات گذشته باين نتيجه رسيده است كه ايديولوژی اسالم جواب گوی دشمن سپری شده و جمع بندی و 

مشكالت و مسايل جنبش انقالبی در حال رشدو تحول ايران نبوده وبايد مكتب ماركسيسم را تنها ايديولوژی طبقه كارگر                   

ميافكند و به بنيان گذاران سـازمان كـه         بعنوان راهنما انتخاب كردو بر اين اساس اسالم بعنوان ايده آليسم و اوهام بدور               

 درجـه بـرای خلـق مـا كـه بـا       ١٨٠ايـن تغييـر ناگهـانی و       . چنين اشتباه و انحرافی را مرتكب شده اند بشدت انتقاد ميكنـد           

شخصيت مذهبی و افكار انقالب اسالمی بنيان گذاران و فعالين اوليه سـازمان آشـنا بودنـد بـاوركردنی نبـود كـه چنـين                         

طبيعی و عادی اتفاق افتاده باشد و اكثراً بعلت آشنا نبودن به مسايل درونی مجاهدين و تصوری كه نسبت                   تغييری بطور   

به حماسه های شهدای مؤمن و صديق آن داشتند اين قضيه را برژيم دشمن نسبت ميدادند، برای آنها بسيار غيرمنتظـره                    

 نضج گرفته با چنان پشتوانه عظيم تاريخی ناگهـان     و شگفت آور بود كه چگونه ممكن است سازمانی كه بر اساس مكتبی            

دسته جمعی تغيير عقيده دهد و نه تنها مبانی اعتقادی خود و نسلهای مبارز گذشته بلكه برای توجيـه انحـراف و فرصـت     

 . طلبی خود به بنيانگذاران اصيل سازمان و شهدای راستين خلق تهمت ايدآليسم و اوهام پرستی بزند

القمندان به سرنوشت خلق كه از نزديك با مسايل درونی مجاهدين آشنايی بيشتری داشتند از مدتها قبل  برخی ديگر از ع

آثار چنين گرايش و انحرافی را در برخی از نوشتجات و انتشارات سازمان كم و بيش احساس ميكردند و بخـصوص از                       

حـذف تـاريخ تاسـيس سـازمان و آيـه فـضل اهللا              سال گذشته با حذف جمله بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران و بتدريج               

المجاهدين علی القاعدين اجراً عظيما از ابتدای اعالميه ها و آرم سازمان مسايل و مشكالت ناگواری را پيش بينی ميكردند   

شـی  تا اينكه باالخره با انتشار بيانيه شايعات چهره حقيقی بخود گرفت و نشان داد انحرافات و كجرويهای اخيراز كجـا نا              

 . ميشده است

 اكنون آشكار شده است كه عده ای از ماركسيستهای فرصت طلب كه در غياب فعالين شـهيد و اسـير در سـازمان نفـوذ                

كرده بودند بتدريج پست های رهبری را اشغال كرده و با كودتای خـونين مخـالفين خـود را بـه شـدت سـركوب نمـوده                           

 درصـد اعـضا كـه بـا         ٥٠در اين جريان به ادعای خودشـان حـداقل          . اندحاكميت خود را ظاهراً بر سازمان تحميل نموده         

برنامه های حساب شده دراز مدت آموزشی آنها تغيير عقيده نداده اند مشمول تسويه های سبك و سـنگينی شـده انـد و                        

ری قـرار   اين افراد به علت شكل خاص سازمانی و عدم آشنايی و ارتباط با يكديگر در وضع غير قابل تشكل و جبهـه گيـ                       

 . دارند

. برای روشن شدن قضيه الزم است كمی به عقب برگشته تاريخچه سازمان و بيوگرافی فعالين سابق آنرا بررسی نماييم                   

سازمانيكه بـا رسـالت اسـالمی تاسـيس         (مؤسسين سازمان مجاهدين كه اكثراً از اعضا سابق نهضت آزادی ايران بودند             

می دانشجويی و كانونهای مذهبی ايران بوده و دوران تربيت اسالمی و آموزش همگی از فعالين انجمنهای اسال) شده بود 

تيوريك خود را در بطن فعاليت ها و مبارزات مذهبی گذرانده بودند و با اينحال قبل از كـار عملـی حـدود هفـت سـال بـا                             

ن ترتيـب فرصـت پيـدا    پشتكار و مداومت و صرف حداكثر وقت به كار تيوريك و شناخت اصول اعتقادی پرداختـه و بـاي      

 بـا يـورش     ٥٠كرده بودند كاربرد تيوريهای انقالبی اسالمی را در رابطه با مسايل زمان خـويش كـشف نماينـد در سـال                      
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كه شامل تمام كادر رهبری     ( درصد افراد    ٩٠ساواك و سركوب و دستگيری و اعدام فرزندان حماسه آفرين خلق بيش از              

 معدود افراد باقيمانده كه عموماً از كادرهای پايين تر بودند بـا ايمـان و عمـل و                    درصد امكانات از دست رفت،     ٩٥و  ) بود

صبر انقالبی با ياری حق كه هميشه همراه حق طلبان اندك است بصورت معجزه آسايی از كوره سخت سركوب خـونين                     

بودند به تجديـد قـوا و        آبديده بسالمت خارج شدند و با شتابی كه شهدای نخست به نهضت داده               ٥١و  ٥٠پليسی سالهای   

عضو گيری و توسعه سازمان بصورت وسيع و تصاعدی پرداختند از آن به بعد نيز بكرات سازمان ضربه خورده و هر                     

بار اصلی ترين كادرهای خود را از دست داده است و با اينحال مجاهدين ديگری پـرچم افتـاده را برافراشـته و جهـاد را                          

ط سهمگينی در مبارزه با رژيمی كه از تجربيات ضـد انقالبـی امپرياليـسم در سـركوب                  در چنين شراي  . تداوم بخشيده اند  

نهضت های چريكی آمريكای التين و ديگـر نقـاط عـالم سـود ميبـرد سـازمان مجاهـدين بتـدريج و بناچـار بـرای حفـظ                             

كـافی و كـار   موجوديت بيشترين و اصلی ترين انرژی خود را بكارهـای عملـی و تـاكتيكی معطـوف نمـود و از آمـوزش                 

زندگی تنها و منزوی افراد جوان و تازه كار در خانه های امن و عـدم آشـنايی و ارتبـاط بـا مـردم و                          . تيوريك غافل ماند  

نداشتن امكانات و وقت كافی برای كار تيوريك و عرضه مسايل و مشكالت با اسالم انقالبـی بجـای آنكـه سـازمان را از                         

كامل بخشد بتدريج خالء و تضادی بين عمل و تيوری بوجود آورد و برنامه فقـط              ت ٥٠نظر ايديولوژيك نسبت به سالهای      

در چنين خالء و ناتوانی از استخراج مبانی انقالب اسالمی بخصوص تخفيف ضوابط ايمانی بـرای داوطلبـين                  . مبارزه شد 

وش التقـاطی بخـود     عضويت در سازمان هرآينه امكان رشد ماركسيسم و باال آمـدن منـافقين پيـدا ميـشودو سـازمان ر                   

واضح است كه چنين تركيـب نامـانوس و نـا متجـانس     ) . ماركسيسم بعنوان علم مبارزه در دل ايديولوژی اسالم  (ميگيرد  

و دراين آب گل آلود ماركسيست هـا بـا همـان حيلـه هـای هميـشگی خـود                    . امكان رشد ندارد و باالخره گسيخته ميشود      

باين ترتيب برای سـازمانی كـه شـهادت انقالبـی را            . لف شهدای مسلمان ميشوند   حداكثر استفاده را مينمايند و وارث نا خ       

تر مبارزه ميكنند نميتوانـد رهبـری ايـديولوژيك را در             پذيرفته است و بر خالف سازمانهای سياسی كه در رده های عقب           

ذی منحـرف ميـشود و      وجود رهبران حفظ نمايد، در اين نقل و انتقال امانت بطور اجبـاری و موقـت از خـط اصـلی اتخـا                      

نويسنده بيانيه كادر غاصب رهبری در توضيح خط        . تجربه بسيار ارزنده و مفيدی برای ادامه و بقيه مسير كسب مينمايد           

ايديولوژيك جديد كه چيزی جز اباطيل كهنه و قالبی توده ای های قديم نيست، بـا انتقـاد و لگـد مـال كـردن حـزب تـوده                             

وم و خاينانه آن حزب وابسته نجات دهد در ثانی برای جوانـان تـازه كـار و بـی اطـالع از      ميكوشد اوالً خود را از آثار ش  

اما ملت ما در تاريخ معاصرش كراراً ايـن نحـوه           . سوابق اينگونه انديشه در ايران حرفهای تازه و فريبنده ای رديف نمايد           

اری از حزب اتحاد اسالم گرفته تا تاييد رضـا       گرايش را آزموده است، از مخالفت با قيام ميرزا كوچك خان به بهانه طرفد             

 … خان بعنوان سردار ملی و قهرمان ملت و كار شكنی و مخالفت با مصدق بعنوان مبارزه با بورژوازی ملی و

نويسنده حتی نهضتهای ماركسيستی ساير كشورها را بباد انتقاد ميگيرد وبرای آنكـه نمونـه قابـل مقايـسه نـشان ندهـد                       

چـرا كـه در غيـر       . م را مطرح كرده و تمـام تغييـرات را بگـردن سـران رهبـران ماركسيـست ميانـدازد                   مسيله رويزيونيس 

اينصورت در توجيه خيانت های ماركسيست های معروف و سابقه داری مانند نيكخواه هـا، الشـايی هـا، پارسـانژادها و                      

يت و دستگاههای علمی و فرهنگی رژيم       صدها ماركسيست قديم و جديد كه فعالً تيوريسين و گرداننده اصلی سازمان امن            

اما برعكس در قضاوتهايش راجع به اسالم پـای افـراد را پـيش ميكـشد و بـا انتقادهـايی از                      . هستند دچار تناقض ميشود   

در حاليكه نقش مثبت و سازنده شخـصيت        . دريچه تنگ كينه توزانه دگماتيسم خويش ميكوشد آنرا بحساب اسالم بگذارد          

تب آنها مطلقاً قابل مقايسه با نقش مخربی كه اينگونه افكار و رهبران در منحرف كردن مـردم داشـته          های مذهبی و نه مك    

چراكه برای ما كليه كشورهای استعمار زده نو يا كهنه آنچه در اين مرحلـه تـاريخی مطـرح اسـت اتحـاد و                        . اند، نميباشد 

گر است و تا وصول پيروزی نهايی پرداختن بـه هـر            بسيج كليه طبقات و نيروهای ملی در برابر استعمار غاصب و چپاول           

در اينجا مسيله ای مطرح ميشود كه در چنـين      . اختالف داخلی و تفرقه و شكاف نهايتاً بسود نيروهای دشمن تمام ميشود           
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شرايط سهمگين كه دشمن در اوج همـاهنگی نيروهـای خـويش اسـت مطـرح كـردن اخـتالف ايـديولوژيك در سـنگرهای            

نجاه درصد آن چه چيز را حل ميكند و بسود كه تمام ميشود؟ جواب روشن است، ماركسيسم در برابر مقاومت و حذف پ

مسايل قرن گذشته اروپا ومشكالت سرمايه داری صنعتی عرضه شد، برای آنها مسيله ای بعنوان اسـتعمار وجـود نمـی                     

ست اما ماركسيـستهای متعـصب مـا كـه        و چنين تحليلی در ماركسيسم وارد نشده ا       ) چرا كه خود عامل آن بودند     (داشت  

نتوانسته اند از قالب های صادراتی فكری خود خارج شوند و مستقالً بينديشند در تحليل قضايا و كوشـش بـرای انطبـاق        

آن با ماركسيسم دچار سر گردانی و اشتباه ميشوند و اين مسيله نه تنها برای ايران بلكه برای اغلب كشورهای آسـيايی                      

رار شده است و كمونيستها در برابر نهضتهای ضد استعماری كه عمدتاً جنبه ملی و ناسيوناليستی داشـته                  و آفريقايی تك  

 … مصر، الجزاير، ايران و : مثال. پوزيسيون منفی و غير منطقی گرفته اند

 خـود  در ايران حزب توده اتحاد طبقات را تحت رهبری حكومت ملی دكتر مصدق نميتوانست با تحليل های سـاخته شـده                  

توجيه كنند بنابراين عليرغم اينكه استعمار آمريكا با آن مخالفت ميكرد و در مقابل قانون ملی شـدن نفـت خواسـتار آزاد                        

 . بودن نفت شمال برای روسها بود

ما هر گاه توانستيم استعمار را از مقابل خود برانيم آنگاه به مسايل داخلی و استعمار طبقاتی ميپـردازيم آنهـم نـه بطـور                   

چراكه مـسايل كـارگری     . تقليدی و با فرمولهای ديگران كه خاص شرايط خودشان است بلكه با ابتكار و خالقيت خودمان               

ايران با مسايل طبقات كارگر زمان ماركس در شرايط زمانی آلمان قرن نوزده هرگز يكی نيست و نه طبقات سـرمايه دار                  

آيـا هرگـز مـاركس پـيش بينـی و در       . همان قالب ها اسـتفاده نمـاييم      به همان شكل بوجود آمده اند كه بتوانيم براحتی از           

محاسبات خود وارد كرده بود كه روزی كشورهای فقير سابق صادركننده سرمايه به كشورهای بـزرگ صـنعتی تبـديل                    

رد و آيـا هرگـز تـصور ميكـ        . شوند و با خريد سهام كمپانيهای ورشكسته آن اينچنين سرمايه ها را در هم ادغـام نماينـد                 

آيا كارگر ايرانی . امضای يك سرمايه دار كويتی زير چكی، ممكن است بزرگترين بانكهای اروپا را به ورشكستگی بكشاند

بـا اتكـاء بـه تجربيـات ضـد      … كه با سهيم شدن در سود كارخانجات و بيمه و بهداشت و پيكان و راديوو تلويزيـون وو               

 با پرولتر زمان مـاركس كـه پـشتوانه فرهنگـی سـاليان دراز تـشكل                 خلقی امپرياليسم اينچنين بزمين چسبانده شده است      

طبقاتی داشت از نظر خصوصيات پرولتاری يكی است؟ تازه همان كارگر آلمـانی امـروز كـه قريـب يكقـرن از پـرودن و                         

چـرا كـه رابطـه آنهـا هـم ديگـر            . ماركس گذشته ربع قرن است اعتصاب نكرده و از بورژواها هم بيشتر فاسد شده است              

 . دزدانيكه همه بغارت كشورهای فقير مشغولند. رابطه سرمايه دار و كارگر نيست بلكه رابطه دزد و شريك دزد است

آيا در ايران واقعاً طبقه ای كه از رشد بورژوازی بوجود آمده باشد بعنوان سرمايه دار بزرگ سراغ داريـم بهمـان سـير                        

ديگری با وابستگی به دربار و مركز قدرت مطرح است مثال خيـامی             در اينجا مسيله بصورت     . طبيعی كه در غرب ميبينيم    

 . ها، رضايی ها، ثابت پاسال ها و غيره

از طبقه بقول بورژوا تغذيه ميـشود،       . آيا در شرايطی كه جنبش مسلحانه ايران عمدتاً هم از نظر نيروی انسانی و هم مالی               

اركسيستی بنام بـورژوازی سـنتی آنهـا را از حمايـت مبـارزه              اين ناسپاسی و كند ذهنی نيست كه با تمسك به قالبهای م           

و آيا اين كار بيشتر به ايده آليسم . حذف كنيم وبدفاع از طبقه فرضی و خيالی كارگر كه هنوز بوجود نيامده دلخوش كنيم

 بـازاری و  و اوهام پرستی شباهت ندارد؟ در شرايط فعلی ايران، دهقان و كارگر بيشتر به جنبش پيوسـته يـا دانـشجو و                    

مـا بايـد   . كاسب؟ چه كسی پناه داده و بودجه از كجا تامين شده است؟ و باالخره عضوگيری از چه طبقه ای بـوده اسـت                      

متفقاً در برابر استعمار و غارت نفت مبارزه كنيم نه اينكه به مبـارزه درون تـشكيالتی پرداختـه و دسـت خـود را بجـای                           

 فرض كنيم همه حرفهای دهن پركن ايديولوژيك تو درست و همـه حرفهـای   دشمن بخون برادر همسنگرمان آغشته كنيم،   

ديگران خرافی و اوهام دست آخر مگر نه اينكه در شرايط فعلی مذهبی و غير مـذهبی، دانـشجو و آخونـد بـا هـم شـالق                            

پيـروزی  اينست معنی صداقت ودرك زمان، فيدل كاسترو تـازه بعـد از يكـسال پـس از     . ميخورندو با هم شكنجه ميشوند  
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انقالب ماركسيست بودنش را خبر داد و تا آنموقع ملتش نمـی دانـست و در كـادر رهبـری سوسياليـست هـای الفـتح در                 

آيا اينكار خيانـت بـه      . باالترين رده ها يك سرمايه دار مقاطعه كار كويتی وجود دارد كه به نيروی او چرخ انقالب ميگردد                 

 كردن نيست؟ آيا اينكار آب بآسياب دشمن ريختن محسوب نميشود؟ جنبش و اشتباه در محاسبه نيروها و خالصه 

مثل الذين اتخذوا من دون اهللا اولياء كمثـل         . چنين تصميم عجوالنه ای را خلق ما جز به خواب نما شدن نميتواند توجيه كند              

 )١(العنكبوت اتخذت بيتاً و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 

  مسلمانان آگاه

  ١٣٥٤پاييز 

ای بـساخت و كـاش        مثل عنكبوت است كه خانـه     . گيرند  مثل آنان كه سوای خدا را دوستان می       :  سوره عنكبوت  ٤١آيه  ) ١(

 .ها خانه عنكبوت است ترين خانه دانستند، هرآينه سست می
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 بيانيه دانشجويان دانشگاه
 بسمه تعالی

 )١(واماماينفع الناس فيمكث فی االرض

يران را مستضعفين ايرانی چونان گلی ميدانندكه بر نهاد آرزوهـای بهـروزی آنـان روييـده اسـت، همـان                     مجاهدين خلق ا  

آرزوهاييكه با فريادهای خشمگينانه و بيداركننده سيدجمال ها و نايينی ها بيدار گـشت و در طـول يـك قـرن زنـدگی پـر                          

ز گذرانيدن فرازونشيب هـای بـسيار بخـاطر         تالطم ملت ما مطابق خواسته خدايی و ضروريات تاريخی رشد كرد و پس ا             

 بگـل  ٥٠حقانيت خود زنده ماند و هر دم بر سر سبزی آن افـزوده گـشت و بـاالخره در بهـاران سـالهای خـونين بعـداز                        

 . نشست

اين درخت رسـتنش از ظلمـات ظلمهـا و     . چرا ننشينند كه خونهای پاكی از دير باز اين نهال را سيراب كرده اندو چرا نبالد               

ه چالها و گرسنگی ها و شكنجه های مداوم بسمت نور حيات بخش خدايی است و خلق مسلمان ايـران از همـان اوان                        سيا

نشان داده است كه نشانه های اين درخت ريشه در زمين را خوب ميشناسد و علت پشتيبانی بيدريغ  و صادقانه اش نيـز          

 .  دليل بوده استدر ساليان اخير از سازمان مجاهدين خلق مسلمان ايران بدين

 از مدتها پيش كه شايعات تمايالت ماركسيستی يك عده از رهبران سازمان مجاهدين در افواه عمومی می پيچيـدمردم را                 

چرا كه قبال نيز همين مردم از ايـن قبيـل دسيـسه هـا               . عقيده بر آن بود اين بار دست خيانتكار رژيم مزدور در كار است            

ولی شگفت آنكـه شـواهد و شـايعات موجـود بـا پخـش بيانيـه ای                  . چه انتظار ميتوان داشت   بسيار ديده بودند و از جالد       

منتسب بسازمان مجاهدين تاييد شد و اين بار ضربه از درون و جاييكه انتظار نميرفت فرود آمده بود و در سازمان اميد                     

يـدی كـه آرم سـازمان مجاهـدين         سـازمان جد  . برانگيز مردم، كودتايی رخ داده و سازمان ديگری بجای آن نشسته بـود            

همان ها كه بيانيه، مذبوحانه تالش كرده اسـت بـا           (مسلمان را قلب كرده وبا افكارشناخته شده كهنه توده ايهای خيانتكار            

ايـن كودتـا همـانطور كـه شـايعات قبلـی            . موجوديت خود را اعالم ميكـرد     ) تخطيه ايشان خود را از گناهان آنان مبرا كند        

ا آتش گلوله و خون و با استفاده از غيبت رهبران متفكر و مجاهدو مسلمان سازمان انجام گرفته اسـت                    حكايت ميكردند ب  

 درجه را نتيجه رشد طبيعی و تكاملی خط سير مبارزان ١٨٠و در بيانيه كذايی چه عبث تالشی كرده است كه اين چرخش 

 مبارز و صادق بود ولی ميدانيم كه اين ضـربه بـا             و بحق اين ضربه هولناكی بر تمام گروه های        . مجاهد مسلمان جا بزند   

تمام شدتش ويران كننده نيست و نميتواند باشد و نيروهای انقالب اسالمی از اين ماجرا پندها خواهند آموخت كه آنها را                     

همانسان كه از دوران مشروطيت ببعـد در مقابـل نيروهـای سازشـكار و اپورتونيـسم كمونيـستهای         . در معركه بكار آيد   

 . وطنی پندهای زيادی آموخته اند

 بايد معتقد بود كه نيروهای پيش تاز انقالب اسالمی خواه منافقين تمام جبهه را غصب كرده باشند و يا نتوانـسته باشـند                       

از داخـل سـازمان مؤيـد وجـود         ! كه نتوانسته اند و اشاره نويسنده بيانيه بتصفيه پنجاه درصد ايده آليسم اوهام پرست             (

اين نهال ريشه در قلوب خلق زحمتكش مسلمان ايران بـاالخره ببـار             ) وی و فزون از پنجاه درصد ادعايی است       جبهه ای ق  

 ). ٢(كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها فی السماءتوتی اكلها كل حين باذن ربها. خواهد نشست

بان نهضت های پيشتاز انقالبی مينمايـد     ضربه فوق مسووليتهای جدی و حساسی را متوجه تمام مسلمانان متعهد و پشتي            

و قطع سريع و قاطع هر گونه كمك و پشتيبانی از سازمان مجاهدين ماركسيـست استالينيـست و بـر مـال كـردن ماهيـت                          

روش خيانت كارانه سازمان جديد از آن زمره اند و نيز اگر رژيم بآزاد گذاشتن چاپ و نشر كتابهای ماركسيستی در دو                      

يسابقه ای بگسترش اين نوع افكار وارداتی و دگماتيسم و بـی ريـشه پرداختـه اسـت انتقـاد و بحـث در           سال اخير بطرز ب   
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مورد فحوای بيانيه فوق و هر انديشه وارداتی مشكوك بشكلی كه تعصب در آن حكمفرما نباشد ميتواند كمك بسزايی در                    

 . روشن كردن اذهان مردم و زدودن آثار شوم چنين ضربه ای بنمايد

 در مورد تمامی محتوی بيانيه حجيم سازمان مجاهدين استالينيست در حوصله اين چند ورق نيست و آنچه مقدور                    بحث

اميد آنكه بتدريج و در سطوح مختلف بررسيهای وسـيع تـری در اختيـار مـردم                 . است با شماره و مختصر در ذيل ميآيد       

 . قرار داده شود

 درجه ای ايـديولوژيك سـازمان و   ١٨٠ است برای طبيعی نماياندن تغيير  ـ سراسر بيانيه كذايی حاكی از تالش شديدی ١

در صورتيكه هم بررسی ابتدايی بيانيه و هم بررسی دقيق تاريخ و چگونگی مبارزات مجاهدين خلق مسلمان و . توجيه آن

ين تغيير زاده يك    نيز زندگی رهبران اصلی سازمان مجاهدين در سالهای قبل از گرفتاری و شهيد شدن نشان ميدهد كه ا                 

توجه شود به توضيحات مفصل بيانيه در مورد مبارزه سخت درون تشكيالتی و توطيه های قتل و                 (حركت طبيعی نيست    

همان ماركسيستهايی كه نويسنده بعنوان جوانان تيز هوش اشـارت بـه عقايـد       (بلكه عده ای ماركسيست     ) كشتار مخالفين 

ز خالء موجود در كادر رهبری استفاده كرده و با روش های كودتايی  ايده های   ا)  ميكند ٤٧ماركسيستی آنان از سالهای     

بر تمام سازمان گسترش داده انـدو همـان طـور كـه نويـسنده               ) بقول استالينيستها تاكتيك  (خود را با خشونت و دسيسه       

 اتفـاقی نميافتـاد و وقتـی        بيانيه اذعان دارد اگر رهبران و موسسين اوليه و پيشگام در معركه ايـن مبـارزه بودنـد چنـين                   

به دم رگبارهای تيرهای سحری سپرده شـده انـد و يـا پـشت               ) بزعم نويسنده بيانيه  (رهبران اوهام پرست و ايده آليست       

 . ميله های زندان دستمان از عمل كوتاه شد انجام اين كودتا امكان پذير ميبوده است

 زير بنای عقيدتی كامالً متفاوت كه نقـشی سـازنده و مـوثر را     ـ اصوالً دليل چسباندن مارك ماركسيسم به سازمانی با ٢

مگر نه آنكه در ايران گام بگام دو سازمان انقالبـی يكـی ماركسيـستی و ديگـری                  . در روبرويی با دشمن داراست چيست     

رش ايـده  آيا بهتر نبـود جنايـاتی كـه خـا    . اسالمی با هم بدشمن خونخوار تاخته اند و ضربات كاری بر آن وارد كرده اند            

های ماركسيستی آنرا راحت نميگذاشته اگر واقعا صداقت انقالبی داشتند و بفداييان خلق كه قهرمانانه و صادقانه در يكی                   

از دو جبهه مقدم ميجنگند ملحق ميشدند و از سوی ديگر بنا بعقيده نويسنده بيانيه اگر تنها و تنها ماركسيـست لنينيـست                       

بارزه خلق با دشمن پيروز ميگرديـد چـه احتيـاجی بـود در ايـن مرحلـه از مبـارزه كـه                       بنا به ضرورت تاريخی بايد در م      

مجاهدين مسلمان با پشتوانه ای قوی توده ای ميتوانستند نقش موثری را در طول مبارزه بازی كنند و بعد از بين برونـد                       

د از انجـام دادن نقـش تـاريخی خـود           ميرفتيد جبهه ماركسيستها را تقويت ميكرديد ميگذاشتيد بعـ        . شما آنرا متالشی كنيد   

 . مجاهدين بنا بر همان ضرورت تاريخی از بين بروند

 است كه از همـان اوان تخـم نفـاق در    ٤٧كه گويا از همان جوانان ماركسيست تيز هوش سالهای ( ـ نويسنده تيز هوش  ٣

 رهبـری جديـد بـدان دسـت يازيـده      برای حق جلوه دادن روش ناجوانمردانه ای كـه ) درونش پراكنده بوده تا كی بار دهد 

بمخدوش كردن نقش گروهها و افراد آن در تاريخ معاصر پرداخته است و جالب اينكه فعاليت های آن گروه هـا را نـه در       

از آنجمله اسـت ارزيـابی نقـش نهـضت          .  ببعد ميسنجد  ٥٠تاثير متقابل با وقايع زمان خودشان كه با فعاليت های سالهای            

گويا در مغز كوچك نويسنده نميگنجد كه نهـضت آزادی تنهـا و تنهـا در يـك برهـه زمـانی كوتـاه         . ٤٠آزادی در سالهای    

وظيفه ای را بعهده گرفت و آنرا بپايان بردو يورش وحشيانه دسـتگاه پليـسی را بـه نهـضت در آن سـالها كـه بيـشترين                  

. انست كه نهـضت در پـيش گرفتـه بـود          فشارها نسبت بگروه ها بر نهضت آزادی وارد آورد ميتوان مبين حقانيت راهی د             

چرا كه رژيم در غالب نهضت تبلور تدريجی توده های انقالب اسالمی را ميديد كه در آينـده ميتوانـست بـصورت اصـيل                        

آيا ميتوان بـا انتخـاب دو جملـه از ايـن مقدمـه و از آن كتـاب واقعيـت هـای                       . ترين خطر برای خود او و حاميانش در آيد        

 .  مگر نه آنكه مجاهدين مسلمان از درون نهضت سر بر زدند.تاريخی را قلب كرد
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 ـ بيانيه بشكلی مداوم و يكنواخت با عنوان كردن شعارهای خـارجی ماركسيـستی بـه قـشری از تـوده زحمـت كـش و         ٤

نويـسنده تيـز هـوش بـا ديـد          . ضعيف شده ای حمله ميكند كه خصيصه و اخالق پرولتاريای ايده آل نويـسنده را ندارنـد                

رونيستی خود و با عدم تسلط كافی بر تاريخ انقالبات كشورهای آزاد شده در جهـان امـروز و نهـضت هـای آزادی                         آناك

بخش موجود متوجه نيست كه با طرد اين اقشار ضعيف شده و اسـتثمار گرديـده كـه بـالقوه در ايـن مرحلـه از مبـارزه                            

 دسته مبدل ميسازند كه برد تهاجمی خود را از دست حاميان اصلی نيروهای پيشتازند گروههای پيشتاز را به زوبينی بی

نويسنده تمام اميد خود را به پديد آمدن اكثريتی از پرولتاريايی می بنـدد كـه در                 . داده و تبديل بآهن پاره بيمصرف گردد      

 بـا   بيست و سی سال آينده درست مطابق الگوهای تعريفی ماركسيستی بوجود خواهد آمد تا انقالبيـون استالينيـست مـا                   

ميتوان از هم اكنون آثـار مخـرب   (پيوند يافتن بدان آنها را بر اريكه قدرت برساند و ديكتاتوری پرولتاريا را بوجود آورد             

 ) . اين طرز فكر اپورتونيستی سازمان نوبنياد مجاهدين ماركسيست را حدس زد

انقالبی در يك برهـه زمـانی و دريـك     ـ توجه به ميكرومكانيسمهای موجود در هر جامعه سنتی و مذهبی به يك حركت  ٥

منطقه ويژگی يك انقالب بومی را ميبخشد كـه آنـرا در مقابـل ايـده هـای صـادر شـده قـالبی انقـالب انترناسيوناليـستی                            

هـا در تـاثير متقابـل         گرچه در مجموع به صورت زنجيری در سراسر جهـان ايـن ويژهگـی             (كمونيسم قالبی قرار می دهد      

و با اين ميكرومكانيسمها نميتوان رسـيد و از آن اسـتفاده كـرد             ) نترناسيوناليستی را تبيين ميكند   هدفهای اصلی انقالبات ا   

وگرنه رشته پيوند نيروهای انقالبی پيشتاز با نيروهای عامه مستضعف كه ضامن . مگر با شكلی صادقانه و غير دگماتيك

زی مسايل بومی در فرمولهای پيش سـاخته ای كـه           كلی بافی وقالب ري   . پيروزی هر انقالب موفقی است بريده خواهد بود       

ظرفيت برای جای دادن اين مسايل ندارند و برگشت مرتجعانه بقالبهای كهنه شده ماركسيستی قرن نوزدهی جز بـويران                   

كردن پلهای ارتباطی گروههای پيشگام با مردم نخواهد انجاميد خصيصه های پرولتاريايی ساخته و پرداخته شـده ذهـن           

فاصـله دارد كـه     ) بالنتيجـه انقالبـی ايـران     (بيانيه همان قدر با خصيـصه هـای عامـه زحمـتكش مـسلمان ايـران                 نويسنده  

 .  چين١٩٤٠خصوصيات كارگر معادن ذغال سنگ انگلستان قرن نوزده با دهاقين سالهای 

ا پـشتيبان آنـرا    ـ عدم صداقت و دورويی نويسنده تيزهوش آن قدر مخفی نگرديده است كه اشـميزاز هـر انقالبـی و يـ     ٦

مثال او گاه به ضرورت ايده هايی كه بايد حتما و بهر شكلی كه شده ثابت شود با اسالم بعنـوان مكتبـی ايـده                         . برنيانگيزد

كه تـرس از    (آليستی و حاوی افسانه های جن وپری و مسلمانان به عنوان اوهام پرست و ترسو و مردم گريز و صوفی                     

ميتازد و در جـای ديگـر دسـت اتحـاد           )  او را خشكانده و او را زبون و بيچاره ساخته          نيروهای متافيزيكی تمام نيروهای   

اگر مينوشتند تا گلوی آنرا بفـشارد صـادقانه تـر           (بسمت نيروهای اسالمی دراز ميكند كه با صداقت انقالبی آنرا بفشارد            

ی جانبـاز ولـی سـاده مـسلمان را در           تـا كادرهـا   (و در جايی هندوانه زير بغل طلبه های جوان ورزمندگان ميگذارد            ) بود

و در جايی ديگر بيشرمانه بشرح و تفصيل تسويه خونين و كودتايی ببهانـه مبـارزه درون                 ) درون صفوف خود نگه دارد    

تشكيالتی ميپردازد كه در آن پنجاه درصد از همين كادر مسلمان مبارز اوهام پرست و خود خواه در برهـوت تهـران در                    

و اين هشداری است برای نيروهای انقالب اسـالمی كـه ديگـر بـار در دهـان گـشاده ايـن                      .  گشتند مخفيگاه های خود رها   

 . سوسمار كهنه كار كه دسيسه را خوب از اربابانش استالين و استالينيستها ياد گرفته است نيفتد

بی اسالمی نيـست كـه    ـ ضربه ای كه كودتا به نهضتهای اسالمی وارد ساخته است ضررش تنها دامنگير نيروهای انقال ٧

دامنه اش تا تاثيرگذاری بر فداييان خلق نيز گسترش خواهد يافت چرا كه زحمتكشان مسلمان ايران با تجربه هـای تلخـی                      

كه از گذشته دارنديكبار ديگر بشكل حادی نسبت بتمام نهضت های انقالبی ماركسيستی اگر چه صادقانه بعمل دست زند              

 تمايالت عامه مستضعف همان آب مورد لزوم برای شنای يك انقالبی كه چـون مـاهی                 بدبين خواهد ساخت واگر همگامی    

 . بر خشكی جان نسپارد روش اين تيز هوشان برای خشكاندن اين آب كمتر از تبليغات و عمليات رژيم كاری نيست
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وهـام پرسـتی و ايـده     ـ چه لزومی داشت كه در بيانيه چهره پاك شهيدان گذشته مجاهدين مسلمان را بـا نـسبت دادن ا   ٨

مگر نه آنكه ده سال فعاليت پيشگامانه و صـادقانه آنهـا بـود كـه شـور انقـالب را در ايـران                    . آليست بودن چركين سازند   

گرچه ميدانيم شما نميتوانيد و نخواهيد توانست بدانان كه چهـره خـونين ببـستر خـاك كـشانده انـد                     . بوجود آورده است  

 كه كوبيدن آنها و ايده های اصيل آن شهيدان توجيه كننده موقعيت شما و عقايـد شـما در      نتازيد و نكته پراكنی نكنيد چرا     

 مقابل سازمان محصول كودتايی است و البته از كسانی كه از استالين آيه نازل ميكنند چنين روشی دور از ذهن نيست

 كـرده اسـت و بـا بحـث مبـسوطی       ـ نويسنده گويا اصل مشعشعانه ای در مورد اسالم و فرق آن بـا ماركسيـسم پيـدا    ٩

گويا مسلمان مورد نظر ايشان شبيه رفيق كارمند . ميگويد اسالم چرايی مبارزه و ماركسيسم چگونگی آنرا مطرح ميسازد

های جماهير شوروی در ذوب آهن ايران باشد كه اگر بآنان بگوييم بايد مبارزه كنيد جواب خواهند داد چرا، بعد يادشـان          

 سيست هستند و حتما جوابشان اين خواهد بود اينرا كه ميدانستيم مبارزه چرا؟ می آوريم كه مارك

ولی همانطور كه تاريخ نهـضت      . سفسطه بازی جناب در ساير موارد نيز كمتر از مثالهاييستكه ميتواند الی االبد ادامه يابد              

 جز آبديده كـردن و پرورانـدن جانهـای          فكری اسالم انقالبی در پنجاه سال گذشته نشان ميدهدنكته گيريهايی از اين قبيل            

در پايـان اعتقـاد خـود را در بـاره تالشـهای پيـشتازانه       . مسلمان نقشی ديگر نداشته است و هميشه نيز چنين خواهد بود   

تنها گروه هايی بسمت هدف خويش بـه پـيش خواهنـد رفـت و پيـروز خواهنـد شـدكه پيونـد             . انقالبی چنين ابراز ميداريم   

نيروهای اليزال عامه مستضعف برقرار سازند همانهايی كه علی عليه السالم آنها را العامه من االمـه در                  استواری با تمام    

 : مقابل خاصه استثمارگر ميداند و آنانرا

ستون نگهدارنده چادر در بر گيرنده ايديولوژی توده ای منبعث از قوانين حركت تكاملی و هدفدار دستگاه ( ـ عمودالدين  ١

 ) خلقت

 ) . نيروهای تسليم شده بسنتهای ضرور خدايی حاكم بر خلقت و تاريخ(ماع المسلمين  ـ ج٢

 ميشمرد) يورش برندگان و مهاجمين بسمت نيروهای ضد خلقی و ارتجاعی( ـ والعده لالعداء ٣

 ). ٣(فاما الزّبدفيذهب جفا، و اما ما ينفع الناس فيمكث فی االرض

 والسالم علی من اتبع الهدي

 ان مسلماندانشجوي

 ١٣٥٤آذر 

  سوره رعد١٩آيه ) ١(

هـايش در آسـمان    اش در زمـين اسـتوار و شـاخه    سخن پاك چون درختی پاك است كه ريـشه :  سروه ابراهيم ٢٤آيه  ) ٢(

 .دهد است، به فرمان خدا هر زمان ميوه خود را می

 .دمند است در زمين پايدار بمانداما كف به كناری افتد و نابود شود و آنچه برای مردم سو:  سوره رعد١٧آيه ) ٣(
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 بيانيه دانشجويان مسلمان مبارز
 بنام خدا

 شانزدهم آذر و توطيه های رژيم بر ضد جنبش دانشجويي

امسال رژيم با مطالعات و بررسيهای فراوانی كه با استفاده از مغزهای فروخته شده عوامل خودو تجربيـات ضـد خلقـی                      

 تصميم گرفته است با متد تازه ای با جنبش دانشجويی مقابلـه كـرده و آنـرا                  در سركوب جنبش های مردمی كسب كرده،      

شناخت و تحليل اين حيله ها و كيد های ساواك برای تداوم مبارزه و خنثی كردن ضربات دشـمن                   . بزعم خودنابود سازد  

 : بسيار فوری و ضروری است و ما ذياالً برخی از موارد آنرا ذكر ميكنيم

 . ای دانشكده ها و مسوولين امور دانشگاه و انتصاب افراد صد درصد مطيع و احياناً وابسته ساواكی ـ تغيير اغلب رؤس١

 ـ برچيدن كليه كانونها و انجمن های مستقل دانشجويی از قبيـل كتابخانـه هـای اسـالمی، اطـاق كوهنـوردی، نـشريه و         ٢

 . انات كار گروهیبمنظور سلب امك… سازمان انتشارات، گروه سخنرانی، فيلم، مسافرت و 

 .  ـ توطيه تفرقه افكنی بين گروههای مبارزو ضد رژيم برای منحرف كردن جهت مبارزه و فراموش كردن دشمن واقعی٣

 ـ ممانعت از اسم نويسی و ورود دختران با حجاب بدانشگاه برای ضربه زدن به جناح اسـالمی و در عـوض پـذيرفتن     ٤

رژيم در  (بط كنكور و برای ايجاد زمينه های انحراف فكری و فساد اخالق             درصد مشخصی از دختران بدون رعايت ضوا      

 ) . اينمورد بر اثر مقاومت دانشجويان و فشار افكار عمومی مجبور به عقب نشينی گرديد

 ـ مجاور ساختن خوابگاه پسران و دختران و مشترك كردن سلف سرويس، تشكيل اردوهای مختلط تفريحی كنار دريا  ٥

 . الس رقص و موسيقی و دعوت از هنرمندنماهای مبتذل و فاسد برای سرگرم كردن دانشجويانو ايجاد مج

بـرای نـشان دادن خـدمات و اثـرات خـود و پـر كـردن وقـت پـر بهـای           » عمران ملی« ـ تشكيل اردوهای تابستانی بنام  ٦

 . تابستانی دانشجويان با الطايالت و برنامه های حساب شده

 آذر دانشگاه رسـماً و عمـالً تعطيـل    ١٦رسی و امتحانات برخی از دانشكده ها بطوريكه هفته حدود  ـ تغيير در برنامه د ٧

 . باشد

اينها قسمتی از برنامه هايی است كه در جهت اهداف شيطانی رژيم بمرحله اجرا در آمده اسـت و بمـوازات رشـد جنـبش                         

 . دانشجويی دايماً توسعه و تعميم می يابد

در رابطـه مـستقيم بـا شـرايط     ) نه تنها صنفی بادعـای رژيـم    (ان بعنوان جنبشی سياسی انقالبی      جنبش دانشجويی در اير   

خاص اجتماعی ايران و استبداد و اختناق حاكم كشور را تشكيل ميدهند ولی در شرايط پليـسی حـاكم بعنـوان مهمتـرين                       

 ای در جريان نهضت ملـی ايـران         سنگر آزادی، از حيات و استقالل معنوی خلق پاسداری كرده و نقش حساس و سازنده              

جنبش دانشجويی ايران نه بعنوان حركتی مستقل و جدای از حركتهای سياسی و سرنوشت ملت ايران بلكه در                 . داشته اند 

ارتباط و پيوند مستقيم با آن و با بهره مندی از رشد فكری و آگاهی سياسی اجتماعی بعنوان شـاخه ای از جنـبش ضـد                          

در دوران مبارزات نهضت ملی ايران برهبری دكتر مصدق وسعت گرفت و شكوفا شدو همواره استبدادی ضد استعماری 

، در مبـارزات  ١٣٣٢ آذر سـال ١٦ مـرداد، در واقعـه   ٢٨پيشاپيش ساير قشرها و طبقات در جريانات بعد از كودتای ننگين  

 و باالخره در جهت گيـری  ١٣٤٢  خرداد سال١٥ دوران نخست وزيری دكتر امينی، در قيام ملی ٣٩ ـ  ٤٠سياسی سالهای 

 . بسمت جنبش نوين انقالب مسلحانه حركت كرده است

 ١٣٣٢ آذر سـال  ١٦ مرداد در   ٢٨ اين جنبش بشكل تظاهرات گسترده در اولين عكس العمل دانشجويان نسبت به كودتای              

ستورالعمل به نوكران كودتاچی  مردادو د٢٨برای چيدن ميوه كودتای ) نماينده آيزنهاور(در آن روز نيكسون . نمايان شد

دانشجويان كه كـاخ آمـال وآرزوهـای خـود را بـا سـقوط حكومـت ملـی دكتـر مـصدق و اسـتقرار مجـدد                            . بايران ميآمد 
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ديكتاتوری شاه واژگون ميديدند بشدت بورود نيكسون اعتراض كردندو در مصاف با پليس مسلح رژيم با فدا كردن سه                   

از آن . خون و شهادت را در مقابله با شرايط يزيدی برگزيدند         ) ، قندچی، بزرگ نيا   شريعت رضوی (تن از جوانمردان خود     

تاريخ اين نهال برومند با خون شهدای ديگری دايماً آبياری شده، ريشه ها دوانده و شاخ وبرگها و ميوه هـا داده اسـت و      

يمان خود را با تازه واردين دانشگاه       دانشجويان اين روز را نقطه عطف بزرگی دانسته و بياد شهدای در خون خفته اش پ               

تجديد ميكنند و اين روز به بركت خون شهدای پيـشگامش نـه تنهـا در دانـشگاه ايـران بلكـه در سرتاسـر عـالم از سـال                              

روز جهانی دانشجو شناخته شد و همـه سـاله در تمـام كـشورها               » سازمانهای بين المللی دانشجويان   «بدرخواست  ١٩٦٥

 . گزار ميگرددمراسمی باين مناسبت بر

ابتدا كوشيد تا شـايد ايـن نطفـه را در    .  رژيم سفاك همه ساله برای سركوبی اين جنبش متوسل به حربه تازه ای ميگردد             

دانشگاه تهران خفه كند و با دستگيری رهبران دانشجويان و دخالت گارد نظامی و پراكنده كردن دانشكده ها و قسمتهای                    

از گسترش اين حركت بكاهد، وقتی از مهار كردن دانشگاه تهران نااميد شد كوشيد سعی كرد  ) بخصوص فنی (مختلف آن   

حداقل مانع سرايت جنبش بساير دانشگاهها شود و عالوه بر آن در تالش اين برآمد كه محيطهای تازه دانشگاهی بوجود                    

مـه حـساب شـده ای در گـزينش          آورد و يكی از دلخوشی هايش برای تاسيس اين دانشگاهها اين بود كه از ابتـدا بـا برنا                  

بر اساس اين برنامه دانشگاه پهلوی شيراز، دانشگاه ملی، و دانشگاه آريامهر            . استاد و دانشجو مانع بروز تظاهرات گردد      

را تاسيس كردو بشدت كوشيد آنها را از جريانات دانشجويی و جنبش بركنـار داردو بخـاطر رقابـت بـا دانـشگاه تهـران         

همين دانشگاه هـا  » ان كيد الشيطان كان ضعيفا   «ترين امكانات را برای آنها فراهم كرد اما بمصداق          بيشترين بودجه و كامل   

بزودی بزرگترين پايگاه عليه خودش شدند بطوريكه امروز باالترين رقم شهدای جنبش مسلحانه خلق متعلق به دانـشگاه                  

بوده است امـروز پـر تحـرك تـرين و           » علم«ه زاد   آريامهر است و دانشگاه پهلوی شيراز كه مدتها تحت رياست غالم خان           

 . مبارزترين دانشجويان را دارا است

 آذر اوج ميگيردو ساواك با تمام امكاناتش هرگز نتوانسته آتش اين عشق و اميد را             ١٦ مبارزات دانشجويی همه ساله در      

 …  ترم و خاموش كند، نه با حضور گارد مسلح نه تهديدو محروميت و نه اخراج و منحل كردن

 هر سال در دانشكده فنی بتنهايی برگزار ميشد اما از آن سال ببعد اين مراسم با شكوه بيشتری در                ١٣٣٩ آذر تا سال     ١٦

 آذر و بعداً هفته قبل و بعـد  ١٦رژيم برای جلوگيری از تظاهرات ابتدا روز . همه دانشكده های داخل و خارج برگزار ميشد  

.  ميانسال تعطيل كرد اما اكنون دانشجويان بجای يك روز ماه آذر را ماه اعتصاب ميخوانند               اين روز را به بهانه امتحانات     

پليس از تظـاهرات در داخـل دانـشگاه جلـوگيری كـرد، دانـشجويان دامنـه تظـاهرات را بـه خيابـان و چهـارراه و بـازار                              

 … … كشاندند

يان وابسته بـه سـاواك و خودفروختـه و پخـش            در آخرين و تازه ترين چاره جويی ضمن تشكيل اتحاديه ای از دانشجو            

مجله اتحاد و توضيحات و پيغامهای انحرافی به دانشجويان، مشاورين پست ساواك چنين توصيه كرده اند كه چـاره ای                    

 آذر و تظاهر به تجليل از آن نيست اما بايد آنرا تحريف كرده و از محتوی خالی ساخت بگونه ای كه اثـر                        ١٦جز پذيرفتن   

 خود را از دست بدهد و به اين طريق به آزادی ابراز عقيده او را فريب داده از حمايـت جنـبش مـسلحانه بـر كنـار         انقالبی

اين برنامه كه با مشورت و صالحديد خود فرعون تنظيم شده بود در شـروع   . داردو به كارهای حاشيه ای مشغول سازد      

 : سال تحصيلی جاری بشرح ذيل اجرا شد

 هنگام افتتاح دانشگاه در حضور شاه سه نفر از دانشجويان و فارغ التحصيالن به صورت باز و بـی      در روز اول مهر ماه    

پرده مقاله ای را كه ساواك ماهرانه تهيه كرده بود قرايـت كردنـد، مـامورين دانـشجونمای سـاواكی مـسيله تظـاهرات و                         

بگـردن سـربازان و سرپرسـتان دانـشكده      آذر را بـازگو و تحليـل كـرده تقـصير هـا را              ١٦اعتصابات و واقعـه تـاريخی       

 : ساواك از اين برنامه چند هدف را تعقيب مينمايد. مياندازندو شاه و دولت را از اين جنايت مبرا ميسازند
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 آذر را عمل تصادفی و اتفاقی جلوه ميدهد كه عده ای سرباز بدون برنامه و دستور قبلی بخاطر آنكه مـورد  ١٦ ـ واقعه  ١

نشجويان قرار گرفته اند عصبانی شده و تير اندازی كرده اند بنا بر اين نه انگيزه سياسی در كار بوده                    اهانت بعضی از دا   

 . و نه وابستگی به جنبش ضد استبدادی وجود داشته

 بهمـن در  ١٥ ـ با وجود اينكه ادعا ميكند اين واقعه تصادفی بوده ميكوشدتا با مطرح كردن اينكه چـرا شـاه مملكـت در     ٢

اشاره به (مورد سوءقصد قرار گرفت و چرا گروهی بنام دانشجو در دانشگاه با اصالحات ارضی مخالفت كردند               دانشگاه  

فرماندار نظامی بوده و بعد ها از مخالفين دولت )  آذر١٦(و چرا بختيار كه در آن موقع  ) نهضت امام خمينی و قيام خرداد     

 شاه همكاری كرده است، اصالت آنرا نفـی كـرده و موضـوع را،      شده و با كنفدراسيون دانشجويان و دولت عراق بر عليه         

 برنامه از قبل طراحی شده ای توسط بيگانگان معرفی نمايد كه می خواسته اند شاه را بدنام سازند؟ 

 ـ با مطرح كردن ابهام و پيچيدگی مسايل سياسی آن دوره و سرگردانی و عدم پختگـی سياسـی زعمـا، آنـروز اضـافه       ٣

 ساله سـال اول بـدون آمـوزش سياسـی ميتوانـسته اسـت مـسايل آنـروز را درك كنـد؟                       ٢٠ يك دانشجوی    ميكند چگونه 

 . بنابراين آلت دست قرار گرفته و از خارج رهبری شده است

 آذر را جداگانه منتشر ساخته در معرض قضاوت شما قرار ١٦ ما در اينجا فقط يك سوال مطرح ميكنيم و تاريخچه دقيق        

 ن را چه كسی بدانشگاه راه داده بودو چرا مسلسل داشتند؟ سربازا: ميدهيم

چرا افسر فرمانده و سربازان و درجه داران مـسوول ايـن جنايـت بجـای آنكـه تـسليم قـانون و اعـدام شـوند، از طـرف                              

 درجه و نشان و پاداش گرفتندو خود بختيار كه مسوول ) سرلشكر باتمانقليچ(فرمانداری تهران 

 ست سازمان امنيت ارتقاء پيدا كرد؟ اينكار بوده به ريا

 خواهران و برادران دانشجو

 در اين شرايط كه دشمن همه وسايل و امكانات پليسی، سياسی و تبليغاتی خـود را بـرای نـابود كـردن مبـارزه انقالبـی                    

ه رژيم را خنثی مردم ايران و سركوب جنبش های پيشتاز بكار انداخته است، ما بايد با هوشياری كامل توطيه های خاينان                

بـا بلنـد كـردن      . كرده و با فشردن صفوف خود در جنبش ضد استبدادی خلق، به مبارزه خويش با تمام قوا ادامـه دهـيم                    

فرياد اعتراض ملت ايران و پاره كردن نقاب های فريبنده، از تنگناهای فعلی كه رژيم بدان دچار شده است برای گـسترش    

در اين مبارزه دانشجويان مبارز و مسلمان كـه در دهـه اخيـر صـفوف                . سود جوييم ابعاد مبارزه و بسيج خلق ستمديده       

مقدم جبهه مبارزه ضد استعماری و ضد استبدادی ملـت ايـران را اشـغال كـرده سـهم بزرگـی در حمايـت از جنبـشهای                           

 . مسلحانه خلق بر عهده داشته اند وظيفه و مسووليتی مشترك بر دوش دارند

ا بخوبی احساس كرده ايد كه رژيم لبه تيز حمالت پليسی و تبليغات و جنگ روانی خود را عمدتاً،  خواهران و برادران شم

متوجه سازمانهای ما و آرمانها و اهداف مقدس ما كرده است اين امر به تنهايی ثابت ميكند كـه فـداكاريها و جانبازيهـای                        

 . داشته استشما تا چه حد در تضعيف دشمن و گسترش مبارزه مردم ايران تاثير 

 رژيم مكار ميخواهد با تشديد جنگهای تبليغاتی و نفاق افكنی و ايجاد اختالف و همراه با آن با وارد كردن ضربات پليسی 

اجازه ندهيد عناصر فاقد احساس مسووليت نسبت به جنبش و يا ناآگاه نسبت به              . و نظامی روحيه شما را متالشی سازد      

صت طلب با اشتباهكاری بـا اقـدامات دانـسته و مغرضـانه خـود بـه تفرقـه و نفـاق و                       توطيه های رژيم و يا مغرض و فر       

اختالف در ميان مبارزين كمك كنند ضمن تقويت مبانی فكری و ايديولوژيك و همراه با فشردن صفوف خود در جنبش و 

رده، هدفهای اصـيل    حفظ اصالت و استقالل كامل خويش پرچم هم آهنگی بين همه مبارزين ضد رژيم را بر دوش حمل ك                  

مبارزه مردم و مصالح جنبش های انقالبی خلق را هميشه پيش رو نگاه داريم زيـرا عوامـل دشـمن و يـا فرصـت طلبـان                           

سياسی سعی خواهند كرد با استفاده از موقعيت ها جنبش را از مسير اصلی منحرف سازندو مردم مبارز و در پيشاپيش 
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صيل ساخته مبارزه خلق را از حمايت قشرهای مبارز محروم سـازند و مبـارزه               آنها دانشجويان را متوجه هدفهای غير ا      

 . انقالبی و مسلحانه مجاهدان پيشتاز را به انزوا بكشانند

 ميكوشيم تا بار ديگر دشمن را در برنامه هايش دچار شكست سازيم و مبارزه ضد ديكتاتوری ملـت ايـران را يـك گـام                         

 . نيمديگر بسوی پيروزی نهايی به پيش را

 پيروز باد مبارزه ضد استبدادی ملت ايران درود بر مجاهدان قهرمان جنبش های پيشتاز موفـق بـاد جنـبش دانـشجويی      

 پيشتاز مبارزه ضد محمد رضا شاهی خلق ايران دانشجويان مسلمان مبارز

  ١٣٥٥ آذر 
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 بيانيه دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران
 بسمه تعالی

 سيست ها چگونه مقابله كنيم؟های رژيم و مارك هئباتوط
 در آن هنگاميكه مجاهدان كبير مـسلمان پنجـره هـای تـازه ای را بـا افقهـای بـازتر، بـروی خلـق                         ٥٠در سالهای خجسته    

مسلمان ايران ميگشودند، نوكران امپرياليسم بين المللی همگام با توسعه بخشيدن به ظرفيت پليسی خود و با اسـتفاده از                    

ك عده روشنفكر كژدم صفت اقدام به توسعه كمی وكيفی توطيه هـای ديگـر خـود بـر عليـه خلـق           مغزهای فروخته شده ي   

گسترش روز افزون اين توطيه ها كه توسط حيوانهای متفكری   . كشيده و مسلمان ما و نيروهای پيشتاز مسلح كردند          ستم

شـكل گرفتـه    ) ابق ديكتـاتوری پرولتاريـا    اين طرفداران دو آتشه س    (نظير جعفريان ها، نيكخواه ها، قاسمی ها، الشايی ها،          

دارای ابعاد گسترده ای است كه مرز های آن از برنامه های وسايل ارتباط جمعی گرفته تا توطيه های ساواك برای مغـز     

متاسـفانه گـروه هـای ماركسيـستی بـا      . شويی زندانيان و نيز تفرقه افكنی بين نيروهـای پيـشتاز و تـوده گـسترش دارد        

ضربه زدن و متالشی كردن سازمانهای اسالمی، افشاگری در برابر پليس، كشتن رفقـای همـرزم                (خود  خطاهای هولناك   

در چند سال اخير كمك بسزايی برای تحقق اين توطيـه      ) مسلمان و تبليغات زهر آگين و پر از دروغ در تمام سطوح ممكن            

 . ضد خلقی و ضد نيروهای اسالمی نموده اند

 خونخوار با ماركسيست ها برای سركوبی نيروهای اسـالمی بهـر شـكل ممكـن در سـالهای                    قرار داد نوشته نشده رژيم    

 ساله اخير نشان ميدهد كه اين موضوع از قيام ميرزا كوچك خان تـا كنـون             ٥٠اخير يك استثناءنيست بلكه رجعت بتاريخ       

حيح و قـاطع در مقابـل       موضـع گيـری صـ     . بصورت قانونی نامدون وجود داشته است و همواره نيز وجود خواهد داشت           

بـا توجـه    . توطيه های رژيم سفاك و ضربه های ماركسيست ها برای مسلمانان نه تنها ضروری بلكه مسيله زندگی است                 

مخـصوصاً در دو    (به نقشه های گسترده رژيم در روبرويی با نيروهای انقالبی اسالمی و روند اجرايی آن چه در زندان                   

 : ن هدفهای زير را تشخيص دادو چه در بيرون ميتوا) سال گذشته

 ـ رودر رو قرار دادن نيروهای مبارز و انقالبی مسلمان و ماركسيست ها و در نتيجه غفلت از دشمن و احياناً سازش با ١

 . در بازجوييهای اخير از مسلمانان، دژخيم های ساواك مسلمان تر از خود آنها شده اند(آن 

ی و بازوهای مسلح انقالب اسالمی از خلق مسلمان ايران با ايجاد تشكيك به مبانی  ـ جدا نمودن گروههای پيشتاز انقالب ٢

 اعتقادی اين پاكباختگان جان بر كف، در نتيجه خشكاندن ريشه های مردمی اين خيزش مانند حركت های ماركسيستي

  با مجاهدين  ـ ايجاد تفرقه بين گروههای مترقی اسالمی در سطوح مختلف بخصوص روحانيون با يكديگر و٣

مسلمان و روشنفكران و دانشجويان پيشرومسلمان، وشمردن خيانت های ماركسيست ها بر عليـه مـسلمانان و بـر مـال                     

 . كردن روش ضد اخالقی آنان برای تعميم بدبينی به مجاهدين اصيل

اس از نوآوری ونوزايی  ـ تزريق راست گرايی، محافظه كاری، ارتجاع، سطحی نگری در مسايل ايديولوژيك با ايجاد هر ٤

 . بخصوص توسط روحانيون مرتجع

اما سياست ماركسيست ها در مقابل گروههای مترقی اسالمی در تمامی كشورهای مسلمان جهان بيك اصـل برميگـردد،                   

ماركسيسم، اسالم را چون رقيبی پر توان می بيند كه در شكوفايی انقالبی خود بعلت ريشه های عميق خـويش در ميـان                       

مسلمان و جذب آنها بسمت خويش ماهی ماركسيسم را در خشكی بی آبی به الشه ای متعفن بـدل ميـسازدو بـرای            توده  

و (همين هم هست كه مثال گروه حبش در لبنـان گروههـای شـيعی حركـه المحـرومين و امـل را بـرای نهـضت فلـسطين                             

گروههای مذكور بزرگترين رقم شهيدان را هر چند . خطرناكتر از اسراييل بشمار می آورد) فلسطين يعنی گروه ژرژحبش
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سيوال را تكرار ميكنيم، با توطيه نوكران امپرياليسم چگونه مقابله كنـيم؟ بـا              . در جنگ بر عليه فاالنژيست ها داشته باشند       

 : توطيه ماركسيستها چگونه روبرو شويم؟ ما راههای زير را موثر می يابيم

ت عمل بين تمام نيروهای پيشرو مسلمان و احتراز جدی از تفرقه و اخـتالف   ـ تالش پيگير در راه وحدت عقيده و وحد ١

 ) در اين زمينه مخصوصا روحانيون مترقی مسووليت سنگين تری دارند(

 ـ طرد راست گرايی، ارتجاع، محافظه كاری، سطحی نگـری و هوشـياری در مقابـل عوامـل سـطحی نگـر كـه چـه بـسا           ٢

در قالب وااسالما گفتن ها و سـينه چـاك كـردن            (ان در دعوت به تحجرو در جا زدن         ناخودآگاهانه در برهه كنونی ندايش    

 . ندای ساواك باشد) ها

 ـ  اعتقاد باين مسيله كه در مقابله با رژيم يا بايد چكش بود يا سندان اگر ضروری است كه بازوی انقالب اسالمی چون ٣

 . سندانی در مقابل ضربه های ماركسيست ها گرددچكشی سهمگين بر عليه رژيم سفاك در آيدنبايد چون گذشته 

 ـ  پيشروی هر چه بيشتر و شجاعانه تر در راه روشن كردن و ارايه دادن ايديولوژی انقالبی اسالمی بر پايه تجربيـات   ٤

 . انقالبی سالهای اخير

ايد آخرين از نوع خود  ـ تحريم كامل ماركسيسم در هر سطح و هر موقعيت و هر مقطع زمانی، ضربات سالهای اخير ب ٥

 . باشد

 ـ برخوردی نقدآميز از تمامی تجربيات و تيوريهای علمی مكتب های مترقی اجتماعی جهـان بـا هـر مـسلك و هـر نـوع        ٦

 . جهان بينی بشرط اولويت دادن قرآن در هر تعليم و تعلم ايديولوژيك

 .  و زنده كردن تقيه در مفهوم انقالبی آن ـ در تاريكی نگهداشتن دشمن و نيز ماركسيست ها در هر سطح عملياتی٧

 ـ تالش در راه استحكام پيوند بين توده های مسلمان و نيروهای پيشتاز بدون ترس از مرتجع ها، گوشـه نـشين هـا و     ٨

 . ترسوها، از طريق ارايه محتوی عميق و مردمی ايديولوژی انقالبی اسالمی

در روبرويی با رژيم ) زيركی در مقابل شرايط(می انجامد به اخالق پويا  ـ عبور از مرحله اخالق ايستا كه بساده لوحی  ٩

 و ماركسيست ها

 .  ـ مشغول نگشتن با ماركسيست ها و درنتيجه غفلت از حيله های رژيم١٠

 ـ ياد و يادآوری مداوم و موكدنامهای پاك شهيدان راه خدا همچون حنيف نژادها، سعيد محسن ها، بديع زادگـان هـا،    ١١

ی ها و صادق ها بعنوان كسانيكه با نثار خونهای خود در روی آسفالت خيابانها و يا پايه هـای ميـدان تيـر خـونی                          رضاي

 . تازه در رگهای خلق مسلمان ايران بجريان انداختند

 .  ـ بردن پيام شهادت اين شهيدان عزيز به ميان توده با هر شكل ممكن١٢

 دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران

  ١٣٥٤ زمستان 
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 بيانيه دانشجويان مسلمان ايران
 بسمه تعالی

 به ياد بود

 جالل آل احمد

 مسلمانان متفكر و متعهد

در كارخانه عظيم خلقتش كه     . تقدير، گاه در شگفت آفرينی های معجزه آسای خويش، زيبايی و ذوق بسيار بخرج ميدهد              «

ا، حشرات، چهار پايان، ددهـا، دامهـا و آدمهـای بيـشماری     شبانه روز می چرخدو سنگها، گلها، درختها، ماهی ها، پرنده ه   

بـه اسـتثنا    . ميسازد همه تكراری، استاندارد شده، و مثل هم، گاهی از روال عادی كارش خارج ميشود و بديعه می آفريند                  

 ) حر ـ دكتر شريعتی(… » شعری می سرايد، اثری هنری خلق ميكند: سازی دست ميزند

 بود، در قلم و تفكر، انقالبی ای بود سرشار از صداقت كه گر چه در خانواده ای مذهبی رشد                    جالل از بديعه های آفرينش    

او با صداقت ذاتی، مدتها بجستجوی حقيقت، مكاتب مختلف را كندوكاو نمود و بـاالخره بـا                 . يافته بود ولی سنت گرا نبود     

شـرح  «جـالل خـود در      . ل خـويش بازگـشت    انتخاب مكتب فكری اسالم، ماهيت اصيل خود را باز آفرينی كـرد و بـه اصـ                

 : می نويسد» احواالت

البـاقی  . در خانواده ای روحانی بدنيا آمده ام پدر و برادر بزرگ و يكی از شوهر خـواهرانم در مـسند روحانيـت مردنـد                       «

. .  …»بـرو بـازار كـار كـن    «دبستان را كه تمام كردم ديگر پدرم نگذاشت درس بخـوانم كـه   . . …خانواده همه مذهبی اند  

به اين ترتيب است كه جوانكی با انگـشتر عقيـق           . يعنی كه زمان جنگ   ) ١٣٢٢در سال (توشيح ديپلمه آمد زير بركه وجودم       

 …… به دست و سر تراشيده از آن محيط مذهبی تحويل داده ميشود به بلبشوی زمان جنگ دوم بين الملل

وعـده ای از همفكـرانش نتوانـستند دنبالـه روی           جالل در اين بلبشو به قـول خـودش عـضو حـزب تـوده ميـشود امـا او                   

 بـاز همـان   ١٣٣٢در نيروی سوم فعاليت فراوانی داشت تا اينكه در ارديبهشت    . كوركورانه را تحمل كنند و انشعاب كردند      

در اين سالها كارهای قلميش شكوفا ميشود و در كتابهای خود           . بازيها را در نيروی سوم هم می بيند از آنان جدا ميشود           

 : باز خودش مينويسد. به عنوان داستان گوشه های مختلف اجتماع را نقاشی ميكند

همجنين جوريها بود كه جوانك از خانواده گريخته و از بلبشوی ناشی از جنگ و آن سياست بازيها سرسام بـدر بـرده،            «

واقـع بـه صـورت دنبالـه روی         متوجه تضاد اصلی بنيادهای سنتی اجتماع ايرانيها شد با آنچه باسم تحول و ترقـی و در                  

سياسی و اقتصادی از فرنگ و آمريكا دارد مملكت را به سمت مستعمره بودن ميبرد و بـدلش ميكنـد بـه مـصرف كننـده                          

انتـشار غـرب زدگـی كـه        . …١٣٤١سـال   » غـرب زدگـی   «تنهای كمپانيها، وجه بی اراده هم، وهم اينها بود كه شد محرك             

 » بود در كار صاحب اين قلممخفيانه انجام گرفت نوعی نقطه عطف 

 : بود در آنجا صادقانه شرح ميدهد» خسی در ميقات« به حج ميرود و حاصل آن سفرنامه اش ٤٣جالل در فروردين 

بزرگترين غبن اين سالهای بی نمازی از دسـت دادن صـبح هـا بـود، بـابويش، بالطافـت                    . بعد تطهيری و بعد مسجدالنبی    «

زی انگار پيش از خلقت برخاسـته ای و هـر روز شـاهد ايـن تحـول مجـدد روزانـه                      پيش آفتاب كه بر می خي     … سرمايش

و امروز چنان حالی داشتم كه به همه سالم ميكردم، و هيچ احساسی از ريا برای نماز، و يا ادا در وضو گـرفتن                       … بودن

عـين وردی   هـا     آن وقـت  … دعاهای همه بخاطرم هست، سوره های كوچك و بـزرگ كـه در كـودكی از بـر كـرده ام                    … 

 …»يك مرتبه تكان خوردم) السالم عليك ايها النبی(ميخواندمشان و خالص ولی امروز صبح وقتی ميگفتم 
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جالل در اين سفرنامه چه زيبا بر كارهای ضد اسالمی عمال آرامكو يعنی حكومت سعودی فرياد مـی آورد و بـا تامـل و                         

نوقت اگر غرب با اين استعمار نوع جديـدش ايـن چنـين بـر ارابـه      آ«: تفكر در ماهيت انقالبی اسالم به اين نتيجه ميرسدكه        

مسيحيت ميراند، چرا در اين حوالی كه ماييم، ارابه اسالم را چنين زنگ زده رها كرده ايم و از خود می پرسيدم كه بـرای                   

 از كتاب خسی در ميقات». ……موضع گرفتن در مقابل غرب، اين مراسم حج خود نوعی سكوی پرش نيست؟ 

ل، انقالبی صديق، كه در دوران حياتش چون خاری در چشم رژيم بود، سرانجام همانند ديگر انقالبيون مجاهد نظيـر                    جال

و تجربه ای با ارزش و پر بار برای جوانان سـرگردان كـه در               . دكتر شريعتی يعنی به دست رژيم سفاك ايران شهيد شد         

 راه و مقصدند بار ديگـر راه هـای نـاهموار را تجربـه نكننـد و                  ابتدای راهند باقی گذاشت تا آنكه با صداقت در جستجوی         

 . امانت او را به دست گرفته راهش را ادامه دهند

سالم بر او و بر صداقت او يادش گرامی باد و صداقت انقالبی و تعهدش سرمشقی برای دوستانش 

 ايراندانشجويان مسلمان 

  ١٣٥٦ شهريور 
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 »جنبش مسلمانان ايران « 
 لیبسمه تعا

مثل الذين كفروابربهم اعمالهم كرمادا شتدت به الريح فی يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا علی شـيء ذلـك هـو الـضالل                        

حاصل تالشها و اقدامات كسانيكه حق را پوشاندندبمنزله تل خاكستری است كه در يك روز طوفانی تند باد شديد                   . البعيد

ها و دستاوردهای خود طرفی برنبندنـدآری اينـست همـان گمراهـی دور از               از تالش ) دشمنان حق (همه را برباد فنا ميدهد      

 ) ١٨/ابراهيم.     (فالح

 مردم مسلمان ايران برادران و خواهران

نـه فقـط مـردم ايـران در شـهر و روسـتا، در كوچـه و               . رسوايی رژيم كفر پيشه و ستمگر ايران اينك عالمگير شده است          

همه مردم بيدار دل جهان به ماهيت پليد و ضد مردمی اين رژيم كه از ديـدگاه مـردم                   خيابان، در كارخانه و مدرسه، بلكه       

مسلمان ايران كافر حربی محسوب ميشود پی برده و پرده از چهره كريه و فريبكار و الف زن و جنايت پيشه و خونخوار 

 . آن برگرفته اند

سی گرديده است برای اينكه بار ديگر از آتـش خـشم             رژيم خاين ايران كه اينك درگير بحرانهای كشنده اقتصادی و سيا          

خلق ستمديده ما برهدو چند صباحی بيشتر به حيات سراسر خيانت پيشه خود ادامه دهـد دسـت بـه تـالش مذبوحانـه و               

اقدامات رسوا شده ای ميزند و با تغيير كابينه و تظاهر به افتتاح باب انتقاد و گفت و شنود ميكوشد تا خشم مردم را فرو                         

غافل از آنكه خلق مسلمان ايران راه قـاطع         . نشاندو سرگرمی تازه ای برای انحراف جنبش انقالبی توده ها دست و پا كند             

و انقالبی خود را كه به محو و نابودی اين رژيم منجر خواهد شد ديری است انتخاب كرده و فرزندان دليـر جـان بركـف                          

 .  پيروزی نهايی به جهاد مقدس خود همچنان ادامه می دهندخلق با ايمان كامل به حقانيت و درستی اينراه و

 ضعفهای درونی رژيم و تضادهای پديد آمده بين استبداد پهلوی و امپرياليسم آمريكا و بحران هـا و تنگنـا هـای سـخت                

ت تحـت  اقتصادی و باالتر از همه رشد همه جانبه مبارزه آشتی ناپذير خلق و قهرو تسليم ناپـذيری همـه قـشرها و طبقـا          

ستم و استثمار، موقعيتی پديد آورده كه در پرتو آن جمعی از عناصر آزاديخواه مهر سكوت را شكسته، طـی نامـه هـا و                         

بيانيه هايی پرده از روی حقايق تلخ و زشتيها و جنايتهای رژيم كنار زده و شمه ای از فساد و غارتگری و ظلم و شكنجه         

ايعات وحشت انگيزی كه در مملكت وارد ميشود بر مال سازند و عمدتا ريشه              و آزاری را كه بر مردم تحميل ميشود و ض         

اين جنايات و فقر و ظلم و بدبختی ها را در سلطه حكومت استبدادی و سلطنتی پهلوی و نقـض كامـل قـوانين اساسـی و                           

مـاعی كـشور و     اجت–پايمال شدن حقوق و آزاديهای مردم و عجز و درماندگی رژيم در حل مسايل و مشكالت اقتصادی                  

تشديد بحران در همه زمينه ها، باال گرفتن موج نارساييها و نارضـايتی هـا كـه همـه از ماهيـت فاسـد و ضـد مردمـی و                              

استعماری و وابستگی به استعمار و سرمايه داری جهانی ناشی ميشود، همراه بـا توسـعه اقـدامات افـشاگرانه مبـارزان                      

ر افكار عمـومی جهـان نـسبت بـه شـرايط اختنـاق و سراسـر شـكنجه و                    وطن در داخل و خارج از كشور وتوجه عميق ت         

وحشت، اقتصاد ورشكسته و فساد از حد گذشته موجود در ايران و در عين حال نگرانی محافل امپرياليـستی و در راس                      

ا و جهـان    آن جناح حاكم آمريكا از ادامه شرايط لرزان و شكننده كنونی كه بآسانی ميتواند منافع عظيم اقتـصادی آمريكـ                   

سرمايه داری را بخطر اندازد، استبداد سلطنتی را در موقعيت دشواری قرار داده است زيرا اربابان برای حفظ آنچه دارند 

 . تغييراتی را در جهت تحكيم اوضاع و غلبه بر بحران خواستارند

ابينه هويدا بجای وی به پست      تغيير مضحك و در عين حال مهوع دولت و جانشين شدن آموزگار وزير پر نفوذ و فعال ك                 

نخست وزيری و باقی ماندن هويدا بصورت مهره ای همچنان فعال در هيـات حاكمـه و انجـام جابجـايی هـايی در داخـل                        

دستگاه حكومتی و تثبيت همان عناصر اصلی كه تا كنون مجری سياست های ايران بر پايـه اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار                        
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آن بی اعتنايی و قيحانه و لجوجانه شاه نسبت بقوانين اساسی در نحو تغيير دولت و تـشكيل   خارجی بوده اند و باالتر از       

دولت جديد و حتی عدم رعايت ظواهر امر در جلب تمايل و رای اعتماد مجلسين اين اميد واهی را بار ديگر بر باد داد كـه                          

 . استبداد حاكم خود منشاء تغييراتی بنفع مردم و بر ضّدخويش گردد

انصاری دالّل نشان دار كمپانی های .  چيز از تصميم راسخ رژيم به ادامه سياست های ضد ملی گذشته حكايت ميكند         همه

خارجی همچنان در راس اقتصاد مملكت تثبيت ميشود تا اجرای برنامه هايی را ادامه دهد كه هدفش نابودی كامل توليدات 

 .  و ماشينهای ممالك غرب و سرمايه داری جهانی بوده استداخلی و تبديل كشور به بازار مصرف كاالها و صنايع

 كشاورزی ما قربانی همين سياست ضد ملی گرديد بطوريكه اگر يك روز قادر بخريد و وارد كردن گندم، برنج، گوشـت،             

عالم نمـود   آماريكه تسليمی وزير بازرگانی كابينه هويدا ا      . (پنير و ميوه نباشند قحطی كاملی سراسر كشور را فرا ميگيرد          

 ) . مؤيد اين مطلب است

 تحت سلطه اين رژيم صادرات غير نفتی ما طّی سالهای حكومت استبدادی و دست نشانده بنزديك صفر ميل كرده اسـت            

 ميليـاردی نفـت   ٢٠ درآمـد  ٤/٣و در مقابل حجم واردات با سرعت بی سابقه ای در حـال فزونـی اسـت بطوريكـه حـدود        

 . رددصرف خريد كاال از خارج ميگ

تحت حمايت نوكر صفتانه متصديان رژيم خاين ايران كه در سالهای اخيـر همـه اطاقهـا و راهروهـای هتلهـای تهـران را                         

الشخورهای شركت های خارجی در بست در اختيار گرفته انـد تـا سـهم خـود را از جـسد لگـدمال شـده و تـاراج رفتـه                              

فتی در راس دولت جای ميگيـرد تـا سـلطه غارتگرانـه اربابـان               آموزگار دالًل شركت های ن    . ثروتهای ملی ما بچنگ آورند    

خود را بر منابع نفتی و غير نفتی ما تحكيم بخشد و ابقای نصيری در راس سازمان شكنجه گرو ضد امنيـت كـشور جـز                         

ت كمتر كسی فريب تظاهرا   . نشانه عزم رژيم به ادامه همان روشهای سركوب و اختناق و شكنجه و اعدام گذشته نميباشد               

گربه وار اين دستگاهها را به پشيمانی از شكنجه كردن مردم ميخورد و اين حقايق معلوم ميكند كه رژيم رسوا و ديوانـه                       

و حتی اعترافات خود . استبدادی تا چه اندازه نسبت به فرياد و اعتراضات خلقهای جهان وآزاديخواهان ايران بی اعتناست

اينها همه نشانه آنست كه عليرغم ادعاهای بلنـدگوهای دولـت           . موشی ميسپارد را در زمينه قبول اعمال شكنجه بدست فرا       

هيچگونه تغييری جدی در جهت تامين حداقل آزادی برای مردم و احترام بحقوق و منـافع ملـت رخ نـداده اسـت ومحـور                         

 موجوديـت و منـافع      سياست ايران مانند گذشته بر پايه حكومت  مطلقه استبدادی خاندان پهلوی می چرخد، استبدادی كه               

خويش را در گرو خدمت به منافع سياست های استعماری و امپرياليستی و سـرمايه داری جهـانی و دالالن داخلـی آنهـا                        

قرار داده است و دولت ها جز آلت های بال اراده و چاكران درگاه و غالمان خانه زاد اين بزرگترين خاين و غارتگر تاريخ         

 . نبوده و نيستند

بينيم آنچه از آن بعنوان يك موقعيت و فرصت نام برده ميشود در واقع چگونه چيزی بوده است بايد ديد منافع                      اينك می   

 حكومت مطلقه استبداد ايران در كجاست؟ 

حكومت استبدادی چه در فرم و چه در محتوی هرگز نميتوانسته است پايگاهی در بين مردم ايران داشـته باشـدو بـرغم                       

.  رژيم نظام شاهنشاهی در چهارده قرن اخير حتی در يك لحظه مورد تاييد ملت ايـران نبـوده اسـت            تبليغات شبانه روزی  

ملت ايران در چهارده قرن قبل با قبول اسالم خط بطالن بر نظامات استبدادی شاهنشاهی كشيدند و آنـرا كـه سرچـشمه                       

ل و بـرادری اسـالمی و برابـری انـسانها و            رنجها و بدبختيها و ظلمها بود منهدم ساختند و بجای آن بحاكميت اصول عد             

 . حق مردم در تعيين سرنوشت تن دادند

 از آن ببعد اينگونه حكومتها و نظامها، حكومتهای غاصبی از سوی مردم تلقی شده است كه تنها بازور سرنيزه بر مـردم    

ضد آن خودداری نكرده و همچنان در تسلط پيدا كرده اند، لذا مردم هر وقت و هر جا فرصت و قدرت يافته اند از قيام بر 

نهضت مشروطيت يكی از جلوه هـای تـالش مـردم در            . راه برقراری حكومت مردم و حاكميت عدل و برابری كوشيده اند          
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ناكامی حكومتهای اسـتبدادی در جلـب حمايـت مـردم بارهـا و بارهـا                . جهت نفی حكومتهای غاصب استبدادی بوده است      

يه بر پايگاه طبيعی اجتمـاعی خـود يعنـی طبقـات و قـشرهای اسـتثمارگر و ثروتمنـد راه                     تكرار شده است و ناچار جز تك      

اگر روزی مالكين بزرگ، اشراف و خانها عناصر تشكيل دهنده و پايگاه اجتماعی حكومـت اسـتبدادی                 . ديگری نداشته اند  

ن گـروه بطـوری بـا منـافع سـرمايه      منافع ايـ . بودند، اينك سرمايه داران دالل صفت جای آنها را در هرم قدرت گرفته اند             

دولت های منبعـث از     . داری بزرگ غرب گره خورده است كه بدون حمايت آن بآسانی قادر به حفظ موقعيت خود نيستند                

اين طبقه بوده اند كه ايران را ظرف چند سال بصورت مستعمره اقتصادی سرمايه داری جهانی درآورده انـد و سياسـت          

 كشاورزی و صنعتی و تجارت اعمال كرده اند كـه نتيجـه آن جـز تـضعيف و انهـدام توليـدات                       هايی را در زمينه اقتصاد،    

داخلی و مساعد كردن زمينه برای سودجويی و غارت بی حد و مرز اموال و ثروتهای عمومی و دسـترنج مـردم توسـط                        

مـامور آلـت دسـت همـين        روحانی عنصر فاسـد و      . سرمايه داران خارجی و عناصر وابسته به آنها در داخل نبوده است           

سياست ها قبالّ در پست وزارت آب و برق باساختن سـدهای گرانقيمـت و غيـر مفيـد پـول سرشـاری بـه جيـب خـود و                      

در مملكتی كه تا چند سال ديگر قصد دارد به دروازه           (اربابانش سرازير كرد كه امروز دچار اين فاجعه بی برقی شده ايم             

پست وزارت كشاورزی زراعت و دامپروری ملی را كـه در حـد خـود كفـايی و حتـی                    و بعداً در    ) های تمدن بزرگ بر سد    

باالتر از آن قرار داشت ظرف چند سال چنان بخرابی و اهدام كشانيد كه هرگز باين آسانی دوباره جـان نخواهـد گرفـت،                   

هـت دسـت باقـداماتی    رژيـم از آن ج . (بطوريكه تالشهای رژيم هم برای جبران محدود اين ضايعات بجايی نرسيده اسـت        

ظاهری برای اصالح و ترميم ضايعات وارد بر كشاورزی ميزند كه عواقب آن مانند هر پديده ديگری اينك سـخت بزيـان                      

بحرانهای ناشی از تورم و نوسانهای درآمد نفت و قيمت كاالهای وارداتی و افزايش سريع و مستمر قيمتها . او عمل ميكند

عواملی هستند كه رژيم را وادار بانجام اقـدامات نارسـايی           . …ی روزانه مردم از خارج و     مشكل تامين نيازمنديهای اساس   

 ). در اين زمينه نموده است

و وابـسته كـردن     ) توليد يـك كـااليی    ( نتيجه اجرای اين سياست ها بازگرداندن اقتصاد كشور به عصر استعمار كالسيك             

ه سقوط آخرين ونابودی عمـده تـرين و قـديمی تـرين توليـد كـاالی                 از جمل (بدرآمد نفت و از بين بردن همه توليدات ملی          

در مقابل اين ضربات مهلك كه بر سـر قـدرت توليـدی جامعـه وارد آمـده                  ) صادراتی ايران يعنی صنعت فرش بوده است      

ا است، رژيم در سايه خرابی و انهدام دهات و هجوم روستاييان بشهرها به ساختمان سازی رونـق داد و همـراه بـا آنهـ                        

را توسـعه و رواج دادتـا از   ) طريقه ديگری برای فروش محصوالت خارجی و داللی سرمايه داری جهـانی       (صنايع مونتاژ   

بحران كار بكاهد و بر بيكاری عظيم روستايی غلبه نمايد، لكن تجمع كارگران در شـهرها و افـزايش دسـتمزدها و تـورم                         

 توليدات اصيل ملّی افزود و موجب تمركز هر چه بيشتر سرمايه            شديد و متزايد بنوبه خود بر سرعت انهدام كشاورزی و         

دولت كه از همه درآمدهای خود جز نفت        . و ثروت در دستهای سرمايه داران وابسته داخلی و اربابان خارجی آنها گرديد            

 هزينـه  بخـصوص تـامين  . تقريباً محروم شده است در اجرای برنامه های توسعه طلبانه خويش احساس درماندگی ميكند       

های خريد اسلحه و لشكر كشی ها و توسعه قدرت نظامی و ايفای نقش ژاندارمی منطقه و احداث پايگاههای عظيم نظامی                     

در سراسر كشور كه عمدتاً در جهت ايفای سياست استراتژيك امپرياليسم آمريكا در منطقه ميباشد و همچنين توسعه بی  

ده داخلی كه بهيچوجه حاضر بكاهش آنها نيست، بار سنگينی برای اقتصاد     حد سازمانهای امنيتی و نيروهای سركوب كنن      

 . كشور بحساب ميآيد

.  رژيم استبدادی بجای چاره جويی اساسی كمبود درآمد خود را از راه تحميل مالياتهای سنگين بر مردم تحصيل ميكنـد                   

پـست، تلفـن، آب، و بـرق و         (خدمات دولتی   روزی نيست كه مردم خبر تصويب اجرای ماليات تازه و افزايش قيمت كاال و               

در همان حال اجرای برنامه ای تو خالی و نمايشی نظير تغذيه رايگان و دادن سـهمی                 . را نخوانند و نشنوند   . .) …بنزين و 

از سود كارخانه به كارگران كه صرفاً برای فريب افكار عمومی در داخل يا خارج و پوشاندن چهره ضـد مردمـی و ضـد                  
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ه حاكمه تنظيم شده بود، نه فقـط متوقـف مانـد بلكـه از يـك دوره تظـاهر بحمايـت از كـارگران و تـوده هـای                              ملی دستگا 

زحمتكش در شهر و روستا، رژيم ناچار شده است در مقابل تـشديد تـضادهای بـين دهقانـان و دولـت و سـرمايه دار و            

اعتـصابات گـسترده    .  را ظـاهر سـازد     كارگر و نارضايتی روزافزون توده های محروم، چهره خشن و ضد مردمی خـود             

كارگران در سالهای اخير و مقاومتها و اعتراضاتی را كه بصورت كم كاری، خرابكاری و نظاير آن در برابـر اسـتثمار و                       

استبداد حاكم نشان ميدهد، همه سبب شده است كه رژيم به حمايت از سرمايه داران و برای حفـظ خـود از زحمتكـشان                        

بقه ای را بر ضد كارگران تصويب كند، بطوريكه برای هر گونه پرخاش و اعتراض ساده و حتـی                   مقررات سخت و بی سا    

بـی شـك در آينـده ای نـه چنـدان دور بـا افـزايش                 . صرف تهديد باعتصاب هم مجازات سنگينی در نظر گرفته شده است          

وستا ها، دامنه اعتراضات گسترش بحران كار و افزايش بيكاری و فقر متزايد كارگران و توده های محروم در شهرها و ر

عالوه بر آثار شومی كه بـر سياسـت هـای ضـد ملـی               . مييابد و در مقابل اقدامات سركوب كننده رژيم تشديد خواهد شد          

رژيم مترتب است، فساد و فرسودگی دستگاههای اجرايی حكومت استبدادی خود عامل ديگـری در بهـدر دادن ثروتهـای                    

دعاهای دروغ و برنامه هـای انقالبـی شـاهانه بـر ضـد فـساد و دزدی و ريخـت و پـاش،                        عليرغم ا . ملّی محسوب ميشود  

ميلياردها از درآمد ملی و ثروت كشور بطور دايم توسط عناصر تشكيل دهنده حكومت و در راس آن خـانواده سـلطنتی                      

خارجی و سرمايه گذاری    ربوده و صرف تامين هزينه خوشگذرانيها و ساختن كاخهای افسانه ای يا انباشتن در بانكهای                

كيست كه ندانـد ريـيس همـه دزدهـا و غـارتگران مملكـت و بزرگتـرين                  . در خريد سهام شركتهای مختلف جهانی ميگردد      

سهامدار در همه شركتهای بزرگ توليدی و تجاری و بزرگترين زميندارو مقاطعـه كـار و صـاحب كارخانـه و تجـارت و                        

ر شركتها و مؤسسات و بانكهای خارجی شخص شاه و ديگر اعضای خانواده             بزرگترين سهامدار و سرمايه دار ايرانی د      

ننگين پهلوی است؟ عمق و وسعت اين ضايعات بقدری است كه هر چند يكبار رژيم بوجود آن اعتـراف ميكنـد و يكـی دو                        

م با سرو صدا آنها نفر از همپالگی های خود را كه بداليل ديگری مغضوب اند فقط برای چند صباحی تنبيه ميكند و بعداً ه           

تحت چنين شرايطی كه ميگوييم نگهدار و حامی طبيعی و . وظايف خود ادامه دهنده گمارد تا ب را در پست های تازه ای مي

صميمی دستگاه قدرت استبدادی در داخل طبقه سرمايه دار دالل صفت و غارتگری اسـت كـه مواضـع قـدرت اقتـصادی                       

كرده است و چند سالی است كه سعی كـرده اسـت سـران نظـامی را هـم در منـافع               سياسی را بيشتر اوقات تواماً اشغال       

اقتصادی و دزديهای خود سهيم كند و در خارج، حامی رژيم از يك سو قدرتهای اقتصادی جهان سرمايه داری است كـه                  

ی كمپانيهـا و منـافع      منافع حياتی در ايران دارند و از ديگر سو دولتهای سلطه جو و متجاوز جهانخوارند كه نه فقط حـام                   

اقتصادی وابسته به خود هستند بلكه در عين حال منافع عظيم استراتژيك در منطقه دارندايران سر پـل حـساس آنهـا در                       

اين منطقه از جهان بشمار ميرودو نقشی را بايد برای آنها ايفا كند كه آلمان در اروپا و برزيل و آمريكای جنوبی و ژاپـن                         

د همين منافع عظيم اقتصادی و استراتژيك در ايران است كه دولتهای بزرگ سلطه گر را نـسبت             در خاور دور دارد، وجو    

چه ضعف و ناتوانی رژيم از ايجاد يك وضع باثبات از لحاظ سياسی و اقتصادی               . باوضاع آسيب پذير ايران نگران ميكند     

شديد نارضايی عمومی و عميق تـر شـدن         در يك چنين زمينه ای رشد نهضت ها و حركتهای انقالبی در سالهای اخير و ت               

قدرتهای . شكاف بين مردم و هيات حاكمه، همه موجب تكامل مبارزه و رشد شرايط و مقدمات انقالب در ايران شده است               

سلطه جو و سرمايه داران جهانی كه خود را در مقابل خطر از دست دادن همه چيز می بيننـد و چنـين وضـعی را نتيجـه                         

ودگی راس هرم قدرت استبدادی و جدايی كامل آن از ملّت ميدانند اصالحاتی را خواستارند كه اين                 فساد و ضعف و فرس    

اين جناح از قدرتهای سـلطه جـوی امپرياليـستی كـه            . وضع بحرانی و شكننده را در جهت تثبيت وضع موجود تغيير دهد           

 اسـتعماری خـود را در مـدنظر دارنـد           دارای روشن بينی بيشتری نسبت به حوادث و اوضاع هستند و منـافع دراز مـدت               

مايلند كه قدرت مطلقه استبدادی تجديد شود و با دادن مقدار معينی آزادی به مردم از فشار نارضايتی و خفقان بكاهند و                      

بجای حكومت عناصر فاسد و سلطه يك خاندان ثروت اندوزقشری از تكنوكراتهای خدمتگزار و سرسپرده زمام امـور را                   
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 و چون استبداد محمدرضا شاهی در مقابل همين اندازه تغييرات كه متضمن محدود شدن نسبی قـدرت و                   در دست گيرند  

سلطه مطلقه اواست مقاومت و سرسختی نشان ميدهد آن محافل هم تا حدودی فعاليتهای افشاگرانه نيروهای آزاديخـواه                  

سته به خود اجازه دادند تا بطـور نـسبی پـرده از     ايرانی را در خارج آزاد گذارده به مطبوعات و ديگر وسايل ارتباطی واب            

روی چهره خشن و كثيف و فاسد و درهم شكسته رژيم بردارند و گوشـه ای از غارتگريهـا، شـكنجه هـا و اقـدامات بـی                            

شاه در راس هيات حاكمه در مقابل اين حوادث تسليم نشدزيرا چنانكه گفتيم             . رحمانه و ضد مردمی آنها را بر مال سازند        

ر اوالً او را از منافع عظيم مادی كه در سايه سياست های گذشته كسب كرده است محروم می سازد و سلطه مطلـق                        اينكا

او را بر اقتصاد و سياست كشور متزلزل ميسازد و از ديگر سو ميل بكسب و تمركز پول و قدرت وجود او را فرا گرفتـه                 

بی مردم و شكنجه و آزار مردم حق طلب پيشرفت كرده           است و برای حفظ موجوديت رژيم در وارد كردن فشار و سركو           

است و آنقدر در لجنزار فساد و تباهی و آدمكشی و خيانت و جنايت فرو رفته كه هيچ راه بازگشتی برای او باقی نمانـده                         

 رژيم برای مقابله با فشارهای خـارجی و سـركوبی و كنتـرل            . است و يكقدم عقب نشينی را مقدمه نابودی خود ميشمارد         

اعتراض ها و شورشهای داخلی ضمن تكيـه بيـشتر بـر پايگـاه اجتمـاعی خـود كـه سـرمايه داری وابـسته و مـديران و                              

كارشناسان وابسته و در خدمت ميباشند هم از تناقض و تضاد بين جناههای مختلـف و قـدرتهای اسـتعماری سـود مـی                        

در همـان حـال بـرای خنثـی         . بخدمت ميگيـرد  جويد و هم قدرت نظامی و نيروهای سركوب كننده و ضد خلقی خويش را               

كردن فعاليت های افشاگرانه در داخل و خارج بمانورهای گول زننده ای دسـت ميزنـد و چنـان وانمـود ميكنـد كـه گويـا                           

تصميم دارد آزادی محدودی در چارچوب نظام شاهنشاهی بمردم عطا كند، زنـدانيان سياسـی را آزاد كنـد و شـكنجه را                      

 مردم حق انتقاد قايل شود و سرانجام اقتصاد مملكت را سامان بخشد و ثبات مـورد نيـاز اربابـان                     موقوف سازد و برای   

 . خود را راساً تامين كند

 در مقابل چنين موضعگيری از جانب رژيم آن جناح از قدرتهای اقتـصادی كـه اينـك در آمريكـا در راس قـدرت اسـت و            

حات جدی ميداند و بر ظاهر سـازيهای دسـتگاه وقـوف دارنـد بـداليل                استبداد فاسد سلطنتی شاه را عاجز از انجام اصال        

چندی از اعمال قدرت و فشار نامحدود و جدی برای پيشبرد نظريات خود و وادار كردن شاه به اجرای تغييـرات مطلـوب           

ی در داخل   اين اعمال قدرت از جانب قدرتهای سلطه جوی خارجی هم ميتواند بصورت يك اقدام سريع نظام               . پرهيز دارند 

انجام گيرد نظير انجه در مورد رژيمهای دست نشانده ای چون نگودين ديم در ويتنـام انجـام شـد و     ) كودتا بر ضد شاه   (

هم ميتواند به صورت اعمال محدوديتهای شديدتر در كمك اقتصادی و سياسی ظاهر شود و تا تسليم شاه ادامه يابد، اما                     

در حـال حاضـر نـه اوضـاع جهـانی و نـه       . الت و موانـع جـدی روبـرو هـستند    در اجرای هر يك از اين دو روش با مشك        

تناقضات درونی امريكا و مخالفت جناحهای ديگر از قدرتهای اقتصادی و سياسی اجازه دست زدن بيك اقدام جدی عليـه                    

ده اسـت كـه ايـن       يكی از دست نشاندگان را نميدهد، بنا براين احتمال تقريباً منتفی است، بخصوص كه تجربه هم نشان دا                 

روش چندان دردی دوانميكند و شايد حركت حوادث را در جهـت سـقوط و متالشـی كـردن رژيـم سياسـی ـ اقتـصادی         

موجود كه هدف آنها حفظ آنست تسريع نمايد، زيرا فساد كنونی همه استخوان بندی و پيكره رژيم را فرا گرفتـه اسـت و                        

 و هيچ قدرتی و جناحی از درون هيات حاكمه قادر نيست بـه اوضـاع    هركز به شاه و خاندان سلطنتی محدود نمانده است        

آمريكا برای اعمال فشار سياسی و محدوديت اقتـصادی و نظـامی نيـز بـا                . نابسامان فعلی سامان جدی و اساسی بخشد      

فع آنها ميترسند كه شاه و رژيم او برای حفظ قدرت خويش بـه مانورهـايی دسـت بزننـد كـه منـا                      . مشكالتی روبرو است  

مثـاال  (اقتصادی و استراتژيك او را در منطقه بخطر انداخته و تعادل موجود قوا را بنفـع رقبـايش در همـان جبهـه غـرب                          

 . برهم زند) فرانسه

 اين وضعيت از لحاظ منافع و هدفهای سياسی آنها نقض غرض بشمار ميرود بهمين جهت مالحظه ميشود كـه در فـشار                      

تياط و ميانه روی را مرعی ميدارنـد و راه آشـتی و سـازش را بـا قـدرت اسـتبدادی                      برای اجرای خواستهايشان كمال اح    
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با اينهمه فشار سياسی آنقدر بوده است كه رژيم را در وضعيتی قرار داده است كه الاقـل        . محمدرضا شاهی باز ميگذارند   

 رهايی نيابد و اوضـاع را بـه ثبـات           تا وقتی بر بحران عظيم اقتصادی غلبه نكند و از تنگناهای كشنده موجود تا اندازه ای               

نسبی نرساند و تناقض بين نظريات خود و امپرياليستها را حل ننمايد، نميتواندهمانند گذشته آشكار و نامحدود هر فرياد                   

از همين نقطه ضعف است     . و نيروی مخالفی را سركوب سازد و ناچار است بعضی ظواهر و محدوديتها را مراعات نمايد               

آزاديخواهی ضد استبدادی ميتواند ضربات مؤثری بر پيكره رژيم وارد آورند و اينكار در وهله اول با توده                  كه حركتهای   

 . ای كردن اعتراضات و تشويق و تحريض حركت های خودبخودی مردم در سطوح مختلف امكان پذير است

نامحـدود و سـلطه مطلقـه او را بـر            آنچه مسلم است رژيم تا آخرين مرحله در مقابل فشار برای هر تغييـری كـه قـدرت                   

در نهايـت امـر و هنگاميكـه خطـر را نزديـك احـساس كنـد بـه                   . اقتصاد و سياست كشور بخطر اندازد مقاومت می ورزد        

تغييرات روبنايی دست خواهد زد چنانكه هم اكنون در اين زمينه دست باقداماتی گول زننده و سطحی زده است كـه آزاد                      

همچنانكه نبايد از قـدرتهای اسـتعماری و سـلطه جـوی غربـی انتظـار                .  سياسی از آنجمله است    كردن تعدادی از زندانيان   

سياست دولت با بلوك شرق برهبری شوروی هم در اين ميـان هماننـد گذشـته بـر                  . فشار زياده از حد بر رژيم را داشت       

 كـه كـالً متـاثر از سياسـت          اساس همزيستی با رژيمهای ضد مردمی و ديكتاتورها و اقليت هـای حـاكم رهبـری ميـشود                 

فرصت طلبی اين دولتهـای باصـطالح سوسياليـست، سـالها     . تاجرمآبانه آنها در تقسيم جهان به مناطق نفوذ خود ميباشد         

آنها هيچ فرصتی را برای جلب منـافع و امتيـازات بيـشتر از راه               . است ماهيت ملت گرايی افراطی خود را نشان داده است         

در كاربرد اين شيوه بين جناح های مختلف و         . ای دست نشانده و ضد خلقی از دست نداده اند         دوستی و حمايت از رژيمه    

سفر شاه و فرح در شرايطی كه وی از ترس جان قادر به مسافرت         . متضاد بلوك كمونيستی تضاد اساسی مشهود نيست      

تان و چكوسـلواكی دو كـشور       به ممالك اروپا و امريكا نيست و دولتها هم حاضر به تـضمين جـان وی نيـستند بـه لهـس                     

بنابراين تنها عامل تعيين كننـده در سرنوشـت رژيـم اسـتبدادی شـاه               . كمونيست اروپای شرقی سخت بامعنا جلوه ميكند      

قدرت كوبنده مبارزه جوی مردم است كه بايد ضمن تشكل خود در حركت های ضد استبدادی و انقالبی با استفاده از هر 

 . ر پيكر رژيم وارد سازندفرصت مناسب ضربات تازه ای ب

 بدون ترديد يك عامل اساسی برای به بن بست كشاندن رژيم و شكست برنامه های ضد خلقی آن، مبارزه انقالبی مردم                     

و در پيشاپيش آن مبارزه مسلحانه مجاهدان و فداييان خلق بوده است كه با خون شهيدان خود و تحمل شكنجه ها و پـر                        

 ملـت را برافراشـته نگـه داشـتند و فريـاد قهروخـشم و اعتـراض مـردم را بگـوش جهانيـان                         كردن زندانها پرچم مبـارزه    

رساندندو اميد بآينده و سروری جهانی را در دلهای مردم مستضعف زنده نگاهداشـتند و نگذاشـتند كـه رژيـم، ايـران را            

 گرفته اندو بطوريكه در هيچ جا       بگورستان محمدرضا شاهی تبديل كند، تا آنجا كه خواب راحت را از شاه و وابستگان او               

 . نه داخل و نه خارج از كشور از خشم ملت و مجاهدان از جان گذشته احساس امنيت نميكند

رژيم خاين استبدادی و دست نشانده شاه با موضعگيری سياسی ـ اقتصادی همه قشرها و طبقات اصلی جامعه را عليـه   

است ضربات مهلك تازيانه استبداد داخلی و قدرتهای سلطه جـوی  قشرهای روشنفكر كشور ساله. خود بسيج كرده است   

خارجی را بر گرده های خود احساس ميكند و در مقابل بيشترين سهم را هـم اكنـون در مبـارزه بـا آن و در برافراشـته                            

دگان داخلی خرده   نگاهداشتن پرچم پيكار خلق بر عهده گرفته اند و هم در اين راه قربانی ها داده اند و می دهند توليد كنن                     

پا و كسبه كه طبقه خرده سرمايه دار ملّی را تشكيل ميدهند در سالهای اخيـر ضـربات سـختی را از جانـب رژيـم تحمـل                   

سياست اقتصادی رژيم كه در جهت حمايت از انحصارات و تراست ها و كارتل هـای سـرمايه داری و وابـسته                      . كرده اند 

آگاهی رژيم از نقش پيشرو و مترقی .  را در فشار خردكننده ای قرار داده استداخلی و اربابان خارجی آنهاست اين طبقه

آزاديخواهی و ضد استعماری و ضـد اسـتبدادی سـبب شـده     ) نهضت های(اين طبقه در طول يك قرن اخير در حمايت از     

را در هـم كوبـد و       است كه كينه توزانه سرمايه داری خرده پای ملّی را مورد حمالت سخت و آزار قرار دهـدو قـدرت آنـ                     
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روحانيت مترقی و مبارز در صف روشنفكران كشور در طول يك قـرن مبـارزه ضـد اسـتعماری و ضـد                      . متالشی سازد 

بيداری وجدان و رشـد آگاهيهـای درسـت و اصـيل            . استبدادی  نقش برجسته و پيشرو در ميدان نبرد بر عهده گرفته اند            

اسالمی و فشرده شدن نيروهای مبارز در صفوف اين حركت رژيم را اسالمی و در نتيجه توسعه و افزايش قدرت جنبش 

تالش استبداد و استعمار از زمان سلطه      . بانتقام جويی و سفاكی بی نظيری از مسلمانان و روحانيون مبارز كشانده است            

اصـيل  رضا خان در ايران و آتاتورك در تركيه بمنظور محو هويت اسـالمی ايـن ممالـك و ريـشه كـن سـاختن فرهنـگ                           

اسالمی هدفی جز نابود كردن اين نيروهای محركه قوی و ريشه دار حركتهای مترقی و انقالبـی در ايـن ممالـك نداشـته                        

استبداد محمدرضا شاهی اين برنامه را با وسعت و عمق بيشتری ادامه ميدهد در همان حال كه ارتجـاع مـذهبی را                      . است

 سعی دارد بجای فرهنگ اسالمی، فرهنگ غير مـذهبی سـرمايه داری و             برای مقابله با جنبش مترقی اسالمی حمايت ميكند       

مصرفی اروپای غربی و آمريكا را حاكم كند كه هدفش تبديل مردم به گله حيوانهای سربزيری اسـت كـه انگيـزه ای جـز                         

ق ميل به   ترويج القيدی و المذهبی و بی بندوباری و فساد و طالق و تشوي            . خوردن و اطفای شهوت جنسی نداشته باشند      

مصرف و تكيه روی آزادی جنسی و روابط آزاد زن و مرد، بی اعتبار كردن همه ارزشهای اصـيل اخالقـی و مـذهبی در                         

ميان جوانان و شستشوی مغزی نسل جديد كه بكمك برنامه های استعماری آموزشی و تبليغـات تلويزيـون و نظـاير آن               

ربابان خـارجی آنهـا و حفـظ قـدرت اسـتبدادی و محـروم كـردن                 همه در جهت خدمت به منافع سرمايه داری وابسته و ا          

جامعه از نيروی محركه انقالب و قيام عليه وضع موجود صورت ميگيرد، خلـق مـسلمان ايـران هرگـز فريـب نمايـشها و                       

تظاهرات استعماری رژيم را در حمايت از فرهنگ اسالمی از طريق تاسيس دانشگاه اسالمی يـا چـاپ قـرآن و نظـاير آن                        

خورد و كمترين ترديدی در مورد ماهيت ضد اسـالمی و ضـد خلقـی آن بـدل راه نميدهنـد و خلقهـای آگـاه و مبـارز                             نمي

مسلمان ميدانند كه اگر عناصری چون سادات، شاه، ضياءالحق بود از آنكه ماهيت ضد اسالمی آنها برهمه آشـكار شـده                     

دفی جز مقابله ضروری با نهضت های انقالبی خلقهـای          است اينك مدعی حمايت از اسالم و اجرای مقررات اسالمی اند، ه           

مسلمان ندارند بهمين جهت عليرغم همه تظاهرات دروغين و اقدامات خاينانه شان همگـی بـا پديـده ترسـناك رشـد فـوق                        

العاده و تهديدآميز جنبش مترقی اسالمی روبرو هستند و مالحظه ميكنند كه همان جوانها كه هدف برنامه های پر هزينـه                     

ياست زدايی و اسالم زدايی و استعماری ميباشند بجای تن دادن به فساد و بی بندوباری و بجای فريفته شدن و گـول                       س

خوردن با پيوستن بصفوف مجاهدان مسلمان و مبارزان ضد استبدادو ضد استعمار نهـضت هـای آزاديـبخش را قـدرت                     

ل برنامه های فرهنگی رژيـم و تـشكل مـذهبی آنهـا در              مقاومت اين نسل خالق و مبارزه در مقاب       . روز افزونی می بخشند   

امروز مقاومـت فرهنگـی و حفـظ سـنگر          . صفوف نبرد مسوولين و مقامات مربوطه را دچار شگفتی و خشم ساخته است            

فرهنگ اصيل و انقالبی اسالمی در مقابل حمالت همه جانبه استبداد و استعمار وظيفه عمومی همه مبـارزان راه آزادی و                     

 بشمار ميرود زيرا استبداد و استعمار ميكوشند با فتح اين سنگر آخرين و مهمترين عامل مقاومت خلق مـا را در                      استقالل

زحمتكشان خلق ما سالها است طعم تلخ استعمار اقتصادی و اسـتبداد سياسـی رژيـم پهلـوی را مـی چـشند،                       . هم بشكند 

د محمدرضا شاهی بی هيچ مانع و محـدوديتی بـه غـارت             سرمايه داری وابسته چپاولگر ايران در زير چتر حمايت استبدا         

ثروتها و منابع ملی و استثمار زحمتكشان مشغول است و شاه مجبور شد موضع خود را بعنوان ابزاری سركوب كننـده                     

اينك طبقه كارگر با وضوح بيشتری دشـمن واقعـی خـود را كـه               . در دستهای سرمايه دار دالل صفت داخلی آشكار نمايد        

تبدادی محمد رضا شاه و هم پيمان او سرمايه داری وابسته است می شناسند و اراده خود را برای مبارزه با آن رژيم اس

همه اين قشرها و طبقات اينك ميتوانند در جبهه مشترك مبارزه بـا اسـتبداد          . و كسب حقوق حقه خويش راسخ تر مينمايد       

ن رژيم در حفظ سلطه اسـتعماری امپرياليـستهای سـرمايه           محمدرضا شاه شركت جويند و با توجه به نقش قاطعی كه اي           

داری جهانی و سلطه استعماری غارتگران داخلی دارد همه نيروهای خود را برای درهم شكستن محور تكيه گـاه آن كـه                      

 مردم ايران و در پيشاپيش آن نيروهای مبارز و جنبشهای پيشتاز از هـم             . استبداد سلطنتی پهلوی ميباشد متمركز سازند     
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اكنون هر جريان فرصت طلبانه ای را كه هدفش حفظ و تاييد استبداد محمدرضا شاه باشد محكـوم ميكنـد و كوشـش در                      

امروز شعار اصلی مبارزه سياسی همه قشرها و طبقات ضد رژيـم            . منحرف كردن مبارزه خلق مسلمان ايران تلقی ميكند       

عاده حاكميت بملت و قطع نفوذ اجانب و خلع يـد از غـارتگران              بايد مبارزه با سلطه استبدادی موجود تا محو كامل آن و ا           

همه نيروهای مبارز و مجاهد خلق مسلمان ايران وظيفه دارند تمام امكانات خـود را در جهـت تـشكل                    . داخلی كشور باشد  

ن قشرها و نيروهای مترقی و طبقات زحمتكش و تحت ستم در مبارزه عليـه اسـتبداد سـياه پهلـوی بكـار برنـد و همچـو                          

گذشته در پيشاپيش و در صف مقدم جبهه پيكار رهايی بخش خلق و تا كسب آزادی و استقرار عدالت و برابری و اخوت                       

 . اسالمی ادامه دهند

پيروز باد نبرد رهايی بخش مردم مسلمان ايران عليه استبداد و استثمار درود بر همه نيروهای مجاهد و از جان گذشـته                      

 باد بر رژيم استبدادی و ضد مردمی پهلوی خلق ننگ و نفرت و سرنگونی 

 جنبش مسلمانان ايران 

  ١٣٩٧رمضان 

  ١٣٥٦شهريور 
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 مردم محروم و زحمتكش ايران
رژيم خاين و استبدادی بار ديگر ماهيت ضد مردمی خود را آشكار ساخت و ضعف و زبـونی خـود را در برابـر نيـروی          

هاست كه رژيم بنا به ماهيت پليـد و سـودجويانه و ضـد مردمـی      سال. خشمگين مردم در پوششی از خيانت پنهان ساخت       

خود از حل مسيله مسكن و تامين نيازمنديهای سيل مهاجرين روستايی به تهران همانند هر مسيله اجتماعی ديگری اظهار 

ن كثـيفش،  عجز و ناتوانی ميكند، از آنجا كه محور سياست های اقتصادی ـ اجتماعی بر منافع بی حدو مرز شـاه و خانـدا   

سرمايه داران وابسته و استعمار خارجی استوار است، لذا فقرو بيكاری حاصله از اين سياست ها تـوده هـای محـروم و                      

 . زحمتكش روستاها و شهرهای كوچك را در جستجوی كارونان به پايتخت ميكشاند

يط بسيار دشواری در حاشيه های توده های زحمتكش مهاجر به تهران، ضمن تن دادن به استثمار سرمايه داران در شرا

شهر يا بيغوله ها ساكن ميشوند و در عين حال كه با نيروی كار خود پول و ثـروت بـرای اربابـان قـدرت و ثـروت مـی                              

ضـرورت ادامـه حيـات و تـامين پناهگـاه زحمتكـشان             . آفرينندخود از همه مزايای زندگی شهری همچنان محروم ميمانند        

ميكند عليرغم محدوديتهای قانونی و مزاحمت های پليسی و فشارها و تحمـيالت در اراضـی        حاشيه نشين تهران را وادار      

در . خارج از محدوده بارنج و بدبختی آجر روی آجر قرار دهندو كلبه هايی بسازند و زن و فرزنـد را در آن جـای دهنـد                         

داری و سازمان امنيت دست و پنجه تمامی اين سالها شب و روز اين طبقه محروم و تحت ستم باژاندارم و مامورين شهر

در عين حال كه همه درآمد ناچيز خود را بجيب سود جويان و مامورين دولتی فرو ميكنند مجبورند ضرب و                    . نرم ميكنند 

شتم و حمالت و يورش های وحشيانه شبانه روزانه آنها را هم تحمل كنند و بارها شاهد خراب شدن خانه ای باشند كـه                        

تحميالت ستمگرانه رژيم برزحمتكـشان آواره و حاشـيه نـشين تهـران موجـب بـروز           . نج بنا كرده اند   با خون و عرق و ر     

مقاومت هايی در ميان ساكنان محروم شميران نو، افسريه، سليمانيه، شهر ری، جواديه، تهران پارس، بـاغ فـيض، قاسـم                     

 بيرحمی و سودجويی پاسداران رژيم چاره       گشت و دريافتندكه در برابر سفاكی و      … آباد شاهی، نعمت آباد، دولت آبادو     

مقاومتهـای پراكنـده    . ای جز مقاومت ندارندو بايد از خانه و كاشانه خود با چنگ و دندان و بـا چـوب و آجـر دفـاع كننـد                         

زحمتكشان در مناطق مختلف گاه بيك شورش واقعی تبديل ميشد، اينها همه رژيم را بوحشت انداخت و از گسترش خشم         

رژيم در برابر خطر گسترش خشم وكينه خلق زحمتكش به نيرنگ دست مـی زنـد، چـون                  . ه به هراس افتاد   و مقاومت تود  

خود را از تهيه مسكن و ساير نيازمنديهای طبقات محروم و حاشـيه نـشين عـاجز مـی بينـدو در همـان حـال از تـشديد                             

مـردم در خـارج از محـدوده خانـه          برخوردها و اوج گرفتن شورشها می هراسد به خدعه بطور ضمنی اجازه ميدهـد تـا                 

بسازند و مقررات دولتی را ناديده بگيرندو در همان حال مامورين شهرداری را بجان مردم می انـدازد و مجموعـه ای از                       

رژيم جنايتكار و نيرنگ باز پهلوی ميكوشد از اين موقعيت باين شكل سود جويـد كـه                 . تخريب و كشمكش بوجود ميآورد    

فعاليت خانه سازی در اين مناطق بوسيله مردم خـود را از وظيفـه تهيـه مـسكن بـرای زحمتكـشان          با آزاد گذاردن نسبی     

بجای آن خلق محروم با فروش همه هستی خود و با قرض و گرو گذاشتن و نيروی كار و بازوی خويش با        . خالص كنند 

زد كمرشكن بنا و كـارگر و اسـتفاده   هر جان كندن است مصالح ساختمانی را با گرانترين قيمت فراهم كنندو با پرداخت م        

از كار شبانه روزی همه اعضای خانواده و دوستان چند آجر روی هم قـرار دهنـدو از ايـن راه هـم سـود كالنـی بجيـب                           

سودجويان وارد سازند و هم دولت خود را از انجام وظيفه اش معاف داردو بـرای شاهنـشاه ايـن بزرگتـرين غـارتگر و                         

اگوميتراشدكه اجازه فرموده اند مردم استثمار شده و غارت شده خلق بـا خـون و عـرق و رنـج                     جنايتكار تاريخ ايران دع   

مردم زحمتكش و بيدار ايران بعد از پنجاه سال تحمل استبداد سـتمگرانه پهلـوی          . خود در زمين خدادادی كلبه ای بسازند      

؟ ايـن آدمكـش     ! م دوسـتانه و عابدانـه     اينك بهمه نيرنگ ها و خدعه های آن آشنايی دارندو هرگـز فريـب تظـاهرات مـرد                 

سودجو و عياش و هرزه را نمی خورند، در همان حال كه عكس منحـوس و نفـرت انگيـزش را بعنـوان سـپری در برابـر                   
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حمالت مامورين او بر درو ديوار نصب كرده اند، زير لب سـرود خـشم و نفـرت و لعـن و نفـرين و شـورش و عـصيان                              

د كه هر چه زودتر اين سايه ظلمت و استثمار و فقر و شكنجه و عتاب خانه و كاشانه و                    زمزمه ميكند و در دل آرزو ميكنن      

آتش خشم توده های زحمتكش و از جان گذشته منجر بـه آتـش زدن جيـپ مـامورين در محـل و                       . وطن آنها را ترك كند    

قاومت به عقـب نـشينی    و آتش زدن چند اتومبيل در شهرداری گرديدو همين م٦و ٢شكستن درو پنجره شهرداری ناحيه      

و تسليم شاه و اعالم عجز مزورانه او بوسيله عامل پليد جديد او آموزگار گرديد و ثابت شد كه هيچ قدرتی نمی توانـددر                        

بحران سياسی و اقتصادی كه رژيم را در برگرفته است مـانع            . برابر همبستگی نيرومند خلق آزاده و استوار مقاومت كند        

شته از موضع قدرت و بی رحمی و قتل و كـشتار بـا مـردم روبـرو شـودو بجاسـت كـه مـردم                          از آن است كه همانند گذ     

ستمديده ما از اين موقعيت برای تشكل انقالبی خود در جهت كسب حقوق خويش و ضربه زدن بر پايه های متزلزل رژيم 

 .  آدمكش پهلوی را نخورنداستفاده كند و هرگز فريب تظاهرات رياكارانه و در ظاهر مردم دوستانه رژيم خونخوار و

 گسترده باد مقاومت مردم زحمتكش خلق

 ننگ و نفرت بر استبداد پهلوی

 پيروز باد مبارزه خلق مسلمان ايران

 »جنبش مسلمانان ايران«

 ١٣٥٦آبان 
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وكَذلك جعلنا فی كل قَريه اكابر مجرميها ليمكروفيها و ما يمكرون االّ بانفسهم و ما 

 يشعرون
ايـن كـوردالن    ( هر جامعه ای سران تبهكار و ستمگررا قـرار داديـم تـا بـه مـردم نيرنـگ و خدعـه زننـدلكن                          و اينگونه در  

 ) ١٢٢/انعام(نميدانند كه نيرنگ آنها جز بزيان خود آنها تمام نمی شود ) بيشعور

 : هموطنان عزيز

ای  يكا اينـك وارد مرحلـه تـازه   سياست رژيم پس از پايان سفر مفتضحانه و سراسر ننگ و خيانت و رسوايی شاه به آمر         

اقدامات مذبوحانه ساواك و . شاه در حقيقت شكست خورده و مفتضح و رسواتر از پيش از اين سفر بازگشت        . شده است 

سفارت برای بسيج مزدوران شعار بدست به عنوان دانشجويان طرفدار شاه نه فقط آبرويی برای رژيم تـامين نكـرد كـه                      

 . ی و آبروريزی سردمداران رژيم و شاه هم گشتبيشتر و وسيعتر باعث رسواي

 ماهيت دانشجو نمايان را مردم امريكا و مطبوعات جهان در همان لحظات اول فاش ساختند و نوشتند كه چگونه ساواك                    

و سفارت هفتصد افسری را كه در پايگاههای نظامی امريكا در تگزاس و نقاط ديگر آموزش می ديدند به اضـافه تعـدادی                 

راد اقليت های مذهبی آسوری و ارمنی و يهودی مقيم امريكا و مـزدوران ديگـری از ايـران و اروپـا و تعـداد زيـادی           از اف 

مامورين ساواك با دادن بليط مسافرت و يكصدتا سيصد دالر پول توجيبی را جمع آوری كرده و شعار بدستشان دادنـد              

رتيب دهندو بعد از تمرين زياد شعار مسخره ای را مسخره تا در مقابل هزاران دانشجوی مبارز ايرانی نمايش مضحكی ت      

جويد شاه، جويد شاه و بعد كه اين نقشه در انظار جهانيان به رسوايی كشيد رژيم با متوسـل شـدن                     : تر ادا كنندو بگويند   

تـا مبـارزه   به محافل مرتجع امريكايی و خريدن و رشوه دادن به مرتجع ظاهراً صهيونيستی چون مكدونالد به تالش افتاد                 

اصيل دانشجويان ايرانی را به عنوان تروريسم و كمونيسم خاص ضد غربی مسخ كند و وانمود سازدكه اينها وابسته به                    

 . دستجاتی هستند كه كارشان جز تروريسم و خرابكاری نيست

وكری و  شاه برای جلب لطف و حمايت ارباب به پست ترين نـوع وطـن فروشـی و خيانـت بـه ملـت و كـشور و ابـراز نـ                   

وفاداری تن داد، از پيش آرزو كرد كه ارباب از او بخواهد تا با باال بردن قيمت نفت كه مورد تقاضای همه اعضای اوپـك                         

را كه طرفدار افـزايش كمتـر   ) وزير نفت سعودی(است مخالفت كند و او كه تا چندی پيش در بلند گوهای خود زكی يمانی  

ه روزی قرار ميداد اينك با وقاحت تمام چنانكه گويی ارث پـدری را مـی بخـشد                  قيمت نفت بود آنچنان مورد حمالت شبان      

سرمايه و ثروت خلقی را بيشرمانه پيشكش ميكند تا چند روزی بيشتر بتواند خـون و مـال و فرهنـگ و همـه ارزشـها و                           

حـال بـا سـفارش    ميراثها و ثروتهای مادی و معنوی كشوری كهن را پايمـال هـدفهای كثيـف و پليـد خـود كنـدو در همان             

ميلياردها دالر اسلحه جديد و تاكيد به روی خيانت های قبلی خود داير به عقد قراردادهای تجاری چنـد ده ميليـارددالری                     

اشغال بازار ايران را با كاالهای امريكايی به قيمت نابودی كامل توليدات كشاورزی و صنعتی داخلی كاملتر كند و خيانت                    

هيچكس در آنجا از وی نپرسيد تو به چه حق و با      . وكری خود را نسبت به ارباب تكميل نمايد       خود را به ملت و كشور و ن       

چه اختيار قانونی و به نمايندگی از جانب كدام ملت اينگونه ثروت و استقالل و آزادی كشور و ملتی را در طبـق اخـالص                         

ع ايرانيان خارج از كـشور و دانـشجويان و          تظاهرات وسي . گذاشته و برای حفظ قدرت و سلطنت خود تقديم بيگانه ميكنی          

آزاديخواهان داخل در اينمدت بهمه دنيا نشان داد كه شاه نه فقط كمترين رابطه ای با ملت ندارد كـه مـورد نفـرت تمـامی                      

ی مردم ايران است و آنچه او انجام ميدهد از معامله و عقد پيمان و قرار داد از نظرملت ايران حايز كمتـرين اعتبـار قـانون                         

بـی شـك تظـاهر      . نيست و آنها كه بر اقدامات خاينانه او صحه ميگذارند علناً دشمنی خود را با ملت ايران ابراز كرده انـد                    

شاه به رعايت حقوق بشر و تامين آزاديهای فردی و اجتماعی در ايران هيچكس را فريب نداده است و دنيا همانند گذشته              

انه شاه عامل اصلی رشدو تكامل جوانه های يك انقالب اجتماعی در ايران است ميداند كه وجود رژيم استبدادی و غارتگر  
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و رژيم عليرغم ظاهر سازيها و تظاهرات رياكارانه، از روشهای پليسی و اعمال وحشت و زور و اختناق و آزار بر مـردم                      

ی جهان و مبارزه و خـشم و        شاه مستبد و خاين كه خود را در برابر فشار افكار عموم           . يده است شرنجيده ايران دست نك   

نفرت مردم ايران تنها و در تنگنا می بيند پس از بازگشت از سفر امريكا انباشـته از يـاس و خـشم و عـصبانيت و پـر از                              

جويی از مردم بپاخاسته ايـران و آزاديخواهـان           احساس شكست و خواری و بی آبرويی با روش تازه ای در صدد انتقام             

شكست خورده و مفتضح تظاهرات طرفدار رژيم در امريكـا را بـه گونـه ای ديگـر در ايـران                     نمايش  . از جان گذشته است   

كماندوهای پليس و رنجرهای ارتش و نيروی هوايی و مامورين گردن كلفت سـاواك را در لبـاس شخـصی                    . تكرار ميكند 

خواهـان بـسيج مـی كنـد و         مسلح به اسلحه های سرد و گرم تحت عنوان دانشجو و كارگر عليه دانشجويان و ديگر آزادي                

وحشيانه به جان مردم می اندازد همچون روز عيد قربان كه بيش از هشتصد كماندو و رنجر را با چوبهـای متحدالـشكل                 

به جان مردم بی پناهی انداخت كه در باغ گلزار در نزديك كاروانسرای سـنگی بـا آرامـش اجتمـاعی كـرده بودنـد تـا بـه          

وش كنندو پس از زدن و مجروح كردن صدها نفر به اتوبوس های خود سوار شـده در               مناسبت عيد قربان به سخنرانی گ     

رژيم از اين طريق هم از مردم معترض به جان آمده انتقام ميگيرد و فرياد آنـان را در                   . زير حمايت ژاندارمها فرار ميكنند    

 ميگيرند و دخالت مـامورين انتظـامی را   خودشان جلو مخالفين را! ) مردم(گلو خفه می سازد و هم بدنيا وانمود ميكند كه           

. كه برای تكميل برنامه سركوبی است در قالب وظيفه آرام كردن اغتشاش و جلوگيری از برخورد دو گروه توجيه ميكنـد                    

اگر در آغاز دانشجويان بعضی از بانكهای غارتگر وابسته به شاه را به عنوان سمبل سـرمايه داری و غـارتگری و ضـد                        

ات صهيونيستی را مورد حمله قرار ميدادند اينك مامورين مخفی شاه با حمله بـه مغـازه هـای مـردم و                      مردمی يا موسس  

موسسات تجاری خارجی و حتی كتك زدن مردم كوچه و خيابان و شكـستن شيـشه مغـازه هـا و غـارت امـوال آنـان و          

 حق طلبانه روشنفكران ايران بـدبين       تظاهر به دانشجو بودن سعی ميكنند مردم و افكار عمومی جهان را نسبت به مبارزه              

و مخدوش سازندو در همانحال با دامن زدن به اينگونه اغتشاشات زمينـه را جهـت سـركوبی علنـی و تـشديد اختنـاق و                          

 توطيه تازه ای بـرای كـشتار و   ٤٢ خرداد سال ١٥توسعه بازداشت ها و ساير روشهای سركوب مساعد سازندو همچون   

با اينكار ضمن منحرف ساختن مسير اعتراضات بر حـق مـردم و اخـالل در                .  فراهم می بينند   گرفتاری مردم بيدفاع ايران   

بدسـت بياورنـد و     ) فاشيـستی (مبارزه اصيل آزاديخواهان بهانه های تازه ای برای اعمال شـديد تـر روشـهای فرعـونی                  

دانشجويان و استادان در كالسهای چنانكه از هم اكنون حمالت وحشيانه گارد به    . قلمداد كنند » ضروری«اقدامات خود را    

 . درس و بازداشتهای دسته جمعی و ضرب و شتم آزاديخواهان به شدت تمام مجدداً آغاز شده است

 برادران و خواهران شاه بيش از هر موقع ديگر رژيم خود را در تزلزل و تنگنا می بيند، لذا كينه توز تـر از گذشـته عليـه                    

ادی و سقوط دايمی و سريع توليدات داخلـی و نارضـايتی روز افـزون همـه طبقـات                   ورشكستگی اقتص . مردم عمل ميكند  

تحت استثمار و فشار و رسوايی بيش از پيش رژيم نزد افكار عمومی جهان و رشد مقاومتهای داخلی و پايداری مبارزين      

اين وضعيت دشـوار، رژيـم   در مقابل . و مجاهدين خلق پايه های تخت او را روزبروز سست تر ميكند و بيشتر می لرزاند         

وحشی تر و محيل تر ميشود بنابراين مبارزين خلق ايران بايد با هوشياری و دقت بيشتری عمل كنندو تاكتيكهای مبارزه                    

خود را بر بينش صحيح و آگاهی از روشهای خدعه آميز دشمن اسـتوار سـازندو بـا مقاومـت و پايـداری و نـشان دادن          

 . نه رژيم را بی اثر سازندقدرت متحد ملی تالشهای مذبوحا

 برادران و خواهران مبارز ما در دانشگاه بخصوص بايد با آگاهی كامل و با احساس مسووليت و با توجه به نقش بسيار 

حساسی كه در مبارزه عمومی ضد استبدادی و رهايی بخش مردم ايران دارند، ضمن حفظ هم بـستگی و فـشرده كـردن      

يم را فاش و خنثی كنندو اجازه ندهند كه رژيم مبارزه اصيل آنها را نزد خلق مخدوش                 صفوف خود توطيه های پليسی رژ     

نبايـد اجـازه دهـيم      . سازد و پيوند بين آنها و توده را كه در حال نيرومندتر و وسيعتر شدن است سست و يا قطع نمايـد                     

ری برسد، با زمينـه سـازی و بكمـك    رژيم قبل از اينكه اعتراض و عصيان ملت و مبارزه عمومی مردم بمراحل پيشرفته ت    
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نيرنگ های خاينانه و با ايجاد اغتشاشهای مصنوعی، بيك سركوبی قبل از موقع دست يازد و بهانه يك يورش وسـيع بـه        

ضمن ادامه مبارزه و ابراز مقاومت و پايداری، تالش وسـيعی بـرای آگـاه سـاختن تـوده               . نيروهای مبارز را فراهم سازد    

در ايـن راه  . ژيم بعمل آورده و باهشياری خود رژيم را در برنامـه هـای تـازه اش نـاموفق سـازند           مردم از توطيه های ر    

تالشها هر اندازه متمركزتر و گسترده تر باشد تاثيربيشتری بر جای ميگذارد و دشمن را در برنامه تازه اش بـا شكـست      

ن و فريب مردم جهان و نه خدعه های او برای           ما مطمين هستيم كه نه تبليغات دروغين شاه برای ترساند         . مواجه ميسازد 

 . سركوبی مبارزين خلق و بدام انداختن هسته های مقاومت هيچيك نميتواند او را از سرنوشت شومش نجات دهد

جنـبش انقالبـی نيـروی      .  برادران و خواهران مسلمان مسووليت شما در قبال شرايط حساس كنونی بـس سـنگين اسـت                

ير در حقيقت ستون فقرات مبارزه رهايی بخش ملت ايـران بـوده و پيـشتازان مجاهـد مـسلمان                    مبارز مسلمان در دهه اخ    

بـدنبال  . همراه با ديگر عناصر مبارز و آگاه هرگز صحنه مبارزه با رژيـم خـاين و دسـت نـشانده را خـالی نگذاشـته انـد              

ضع مخالفـت بـا ديكتـاتوری و        تحوالت سياسی اخير توسعه مبارزه سياسی گروهها و دستجات و عناصر مختلفی از مو             

انگيزه های متفاوتی در پـشت سـر هـر يـك از ايـن حركتهـا و تالشـها نهفتـه اسـت كـه                          . كسب آزادی وارد عمل شده اند     

تشخيص اصيل از غير اصيل و اقدامات صادقانه از فرصت طلبانه و مغرضانه برای مردم عادی الاقل در مراحل نخستين                    

ه نيروهای مبارز اصيل و ضد استبدادی، ضرورت پيـروزی در ايـن مرحلـه از پيكـار                  اتحاد و همبستگی هم   . آسان نيست 

يـا  . است اما اين ضرورت نبايد موجب شود عناصر فرصـت طلـب و يـا مغـرض بـه صـفوف مبـارزين اصـيل راه يابنـد                           

 ايران سرنگونی   از ديدگاه مبارزين مسلمان و انقالبی     . بخصوص اصالت جنبش مسلمانان انقالبی ايران را خدشه دار كنند         

در عين حال بر . رژيم و تحقق خواستهای مردم جز از راه يك مبارزه انقالبی و سرانجام با استفاده از سالح ممكن نيست           

اين حقيقت وقوف داريم كه الزمه ايجاد جو مساعد برای رشد انقالب در وهله اول سياسـی كـردن تـوده زحمـت كـش و                          

ر ضربه ای بر قدرت سياسی رژيـم وارد شـود و هـر قـدمی كـه در راه كـسب                      ه. بسيج همه نيروهای مخالف رژيم است     

آزادی برداشته شود در صورتيكه بوسيله نيروهای اصيل رهبری شود ميتواند زمينه رشـد سـريعتر مبـارزه انقالبـی را              

اً جلـوگيری   به همين دليل بايد از افتادن رهبری مبارزه سياسی بدست عناصر سازشكار يا فرصت طلـب قويـ                 . فراهم كند 

كنيم و برای تضمين سالمت جنبش اصيل خود و هم آهنگی و همكـاری بـا ديگـر مبـارزين اصـيل از اصـالت و اسـتقالل           

حركت انقالبی مسلمانان در صحنه پيكار مراقبت كرده از پراكندگی نيروهای آن در مسير ها و جريانات جـانبی و احيانـاً                    

 ايران بايـد همچنـان پـرچم مبـارزه انقالبـی مـردم ايـران را برافراشـته                   نهضت مسلمانان . انحرافی سخت جلوگيری كنيم   

ما در اين مرحله بار ديگر بر . نگاهدارد و خلق را در جهت حركت بسوی يك انقالب رهايی بخش بيدار كند و آموزش دهد             

شـهايی كـه بـه    ضرورت همبستگی و اتحاد همه نيروهای اصيل و ضد ديكتانوری شاه و طالب آزادی تاكيـد كـرده از رو              

تجزيه و تفرقه نيروها منجر ميشوند بايد شديداً پرهيز شـود زيـرا تجزيـه و تفرقـه نيروهـای ضـد اسـتبدادی نتيجـه ای                           

جزتضعيف جبهه مردم در برابر استبداد نداشته و به رژيم كمك ميكند تا با استفاده از اين تفرقـه نيروهـای مبـارز را بـه      

ر اين شرايط جريانـات انحرافـی تقويـت ميـشوندو روح بـد بينـی و يـاس در ميـان                   د. انزوا كشاند و يك يك سركوب كند      

مبارزين شايع ميگرددو احياناً نهضت ضداستعماری و ضد استبدادی مردم ايران بمبارزات داخلی مشغول شده ضـعيف                 

ه بـا رژيـم بـوده       ما همچنين موضع بی تفاوتی و سكوت آندسته از محافل روحانی را كه مدعی مبارز              . و متالشی ميگردد  

در شرايط حاضر وظيفه همه نيروها وعناصر آزاديخواه و مسلمان اسـت كـه مـسووليت خـود را                   . اند شايسته نمی دانيم   

درك كنند و بخصوص بر رهبران مذهبی و روحانيون و مراجع است كـه مـسووليت حـساس خـود را در قبـال عقيـده و               

هه مبارزه حق طلبانه مردم ايران بر عهده گيرنـد و موضـع شايـسته               ايمان و ملت درك كنند و سهم خود را در تقويت جب           

خود را در اين حركت اشغال نمايند و همچنين از هموطنان و برادران خود در صفوف نيروهای انتظامی و پليس و ارتش                      

 بيگانه است بـه  می خواهيم كه اجازه ندهند رژيم آنها را از پست و وظيفه اصلی خود كه پاسداری از وطن در قبال تهاجم    
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در اين باره خوب بينديشند كه ضـرب و شـتم و شكـستن              . خيابان كشانده و در مقابل برادران و خواهرانشان قرار دهند         

دست و پا و سرو سينه خواهران و برادرانتان و احياناً كشتن آنها بسود چه كسی و در جهـت منـافع چـه محـافلی اسـت              

خواسته ای جز محو استبداد و جلوگيری از فروش مملكت به بيگانگان و غارت              خواهران و برادران مسلمان شما هدفی و        

ثروت های ملی به قيمت فقر و بدبختی و محروميت مردم و جلوگيری از اسارت ملت و ورشكـستگی اقتـصادی و تـامين                        

هـدف اعمـال   . دشمن ما دشمن شماست و ما همه تحت ظلم و ستم يك رژيـم قـرار داريـم      . استقالل و آزادی مردم ندارند    

قدرت و كينه خود را كه بدسـتور رژيـم متوجـه هموطنـان و بـرادران شماسـت بـسوی شـاه جنايتكـار و وطـن فـروش                              

 . برگردانيد تا در برابر خدا، وجدان و ملت خود شرمسار نباشيد

 موفق باد اتحاد همه نيروهای اصيل و ضد استبداد ايران

 پيروز باد جنيش انقالبی خلق مسلمان ايران

 رنگون باد رژيم خاين و ضد مردمی پهلویس

  جنبش مسلمانان ايران

  ١٣٥٦ آذر 
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اَلذين آمنوايقاتلون فی سبيلل ااهللا والذين كفروا يقاتلون فی سبيلِ الطاغوت فَقاتلوا 

 .اولياء الشّيطان، ان كَيد الشَّيطان كَان ضَعيفاً
بارزه و جنگشان در راه خدااسـت و كـسانيكه حـق را ناديـده گرفتنـد در راه           آنان كه به جنبش و مكتب ايمان آورده اند م         

شما كه بر طبق سنت الهی آفـرينش پيـروزی را خواهيـد             (محكوم به فنای طاغوت و ستمگران و اهل باطل می جنگند پس             

.  اسـت با طرفداران و ياران شيطان بجنگيـد كـه نقـشه هـا و توطيـه هـای شـيطان سـست و محكـوم بـه نـابودی              ) داشت

 ) ٧٦/نساء(

 : مردم مسلمان ايران

همانگونه كه در اولين بيانيه، ريشه ها و علل تحوالت سياسی و تناقضات بين رژيم و استعمار مسلط امريكا را تجزيـه و                       

تحليل كرديم و نتيجه گرفتيم كه امريكا برای نابود ساختن زمينه های فكری و اجتماعی انقالب مسلحانه و تضمين منـافع                     

م اقتصادی و استراتژيك خود در منطقه تغييراتی روبنايی در نحوة اداره مملكـت را خواهـان اسـت و اخـتالف او بـا                         عظي

اينك حوادث سريعتر از آنچه انتظـار       . رژيم هرگز به يك درگيری كه منافع و موقعيت او را متزلزل سازد منجر نمی گردد               

ی بعضی از عناصر و قشرهای غير انقالبی سطحی نگر را از هم پاره     ميرفت پرده های اوهام و خيالبافيها و اميد های واه         

كردو چهره بيرحم و متجاوز و خـون آشـام رژيـم يكبـار ديگـر عريـان و كريـه و نفـرت انگيـز در معـرض نگـاه مـردم                             

يـسم و   شاه خاين باتقديم همه ارزشها و منابع و ثروتهای ملی و قبـول واسـطه گـی امپريال                 . كشيده ايران قرار گرفت     ستم

صهيونيسم، سادات و ديگر شاهان دست نشانده و خاين عرب را در خيانت به انقالب فلسطين ياری می كنـد و بيـشتر از                     

گذشته در نقش ژاندارمی آمادگی خود را برای سركوبی نهضتهای ضد استعماری و انقالبی در منطقه اعالم می كندو بـا                     

ك بزرگترين هديه مالی را به امريكا تقديم می كنـد و چـون امريكـا                خيانت آشكار به ملت و كشور و كشورهای عضو اوپ         

پس از رسوايی عظيمی كه در ويتنام دچار شد ديگر نمی خواهد آشكارا درگيری تازه ای در نقطه ديگری از دنيـا داشـته                        

فكـار عمـومی    باشدو عالوه بر آن نمی تواند مخارج كمرشكن جنگ و تلفات انسانی آن و در نتيجـه بحـران اقتـصادی و ا                      

. امريكا را تحمل كند شاه فرمانبردار كه آزمايش مطلوبی در ظفار داده ماموريت می يابد كه در شـاخ افريقـا دخالـت كنـد                        

سياست تازه امريكا تعيين چند دالل عمده سياسی ـ نظامی در هر منطقه از جهان است و شاه سگ زنجير بسته ای اسـت   

در برابـر   . نيز دستور مـی گيـرد     …  مانند پاكستان و اردن و سومالی و عمان و           برای ديگر كشورهای وابسته به آمريكا     

همه اين سرسپردگيها و خيانت ها و رشوه دادن ها به صورت تثبيت معامله شصت ميليارد دالری آزادانـه بـه سـركوبی                       

ی مستقيم ملت كه تاكنون مردم رنجديده و نيروهای مترقی و مبارز ايرانی به شيوه جديدی ادامه ميدهد و به جای سركوب

انجام ميداد اكنون با مهارت افراد و نيروها و صاحبان افكار مختلف را به جان هم می اندازد و به بهانه ايجاد نظم به قلـع                          

جالد كه مدتی تشنه به خون ملت بيكار و مترصد نشسته بود، با ولع و حرص سبعانه خون می                 . و قمع طرفين می پردازد    

به دنبـال تـشديد انـواع فـشارها و اختنـاق و             . دفاع و معترض را صادر ميكند      جمعی مردم بي   تار دست طلبد و فرمان كش   

ضرب وشتم و تغيير تاكتيك و وارد آوردن انواع اتهامات ناروا به نيروهای مبارز اينك در آستانه ورود كورت والـدهايم                   

دن به مردم كه حـوادث اخيـر جهـانی تغييـری در       دبير كل سازمان ملل متحد و برای يادآوری قدرت هميشگی و نشان دا            

سياست ترور و وحشت شاه ايجاد نكرده در خيابان های قم و در صحن حضرت معصومه و در گذرهای اين شهر پيكار            

رژيم . جوی ضد استبداد و سنگر مقاومت و پاسداری، خون جاری می شود و اجساد صدها شهيد بر روی زمين می افتد                  

اه اعتراض مردم را نسبت بـه اسـتبداد و سـتمگری دسـتگاه حاكمـه و تـوهين يكـی از نـوكران بـی                          فريبكار و رسوای ش   

شخصيت و بيشعور سازمان امنيت به پيشوای آزاده و شجاع حضرت آيت اهللا خمينی را كـه در روزنامـه اطالعـات روز                       
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 مـی كنـد كـه اعتـراض عليـه            دی درج شده بود، باوقاحت تمام به صورت مسخ شده ای جلوه می دهدو وانمـود                ١٧شنبه  

اصالحات ارضی شاه و آزادی زنان بوده است، در حاليكه هيچگونه ارتباطی به اين دو موضوع نداشـته اسـت و اساسـاً                       

. اين اتهام سالح زنگ زده و رسوا شده ای است كه همه مردم از پيش آنرا خوانده اند و فريب چنين تبليغاتی را نميخورند                       

 دی ماه دانشجويان دانشگاه صنعتی آريا مهر تهران در محوطه دانشگاه جمع شـده بـه                 ٢١رشنبه  به دنبال كشتار قم چها    

كشتار بيرحمانه و ساير بيدادگريهای رژيم اعتراض می كنند كه همه نيرو های كماندو دانشگاه و نيروهای كمكی ديگر به          

ن اقدام می كنند وباالخره حـدود هـشتاد         دانشجويان حمله ميكنند و چندين ساعت به مضروب و مجروح كردن دانشجويا           

غيـر از دانـشگاه صـنعتی، شـهر اصـفهان و كاشـان و               . دانشجوی مجروح و مضروب را دستگير و روانه زندان مينمايند         

 ديماه هم تهران و چند شهر ديگر به عنوان اعتراض به اين اقدام وحـشيانه                ٢٢اهواز و خرمشهر و تبريز و روز پنجشنبه         

برادران و خواهران در شرايطی كه رژيم خون آشام به جای پر كـردن زنـدانها                .  و تظاهراتی دست ميزنند    به تعطيل بازار  

از زندانيان بيگناه و درنتيجه گرفتار شدن در مسايلی كه جوابی برای آنها نداشـت اينـك مـستقيماً در خيابـان بـه كـشتن                

 شرايطی كه رژيم خون آشام همه گونه امكانـات و           مخالفين و راحت كردن خود از مزاحمت معترضين دست ميزند، و در           

آزادی عمل و دفاع را از نيروهای مترقی سلب كرده است و هر صـدای اعتـراض و مخـالفتی را در پوشـشی از اتهامـات                           

مسخره سركوب و خاموش ميكند، و در شرايطی كه جريانات روشنفكری و رفرميستی عجز خود را از انجـام هـر اقـدام                       

ب امكانات و به اصطالح آزاديهای داده شده ثابت كرده اند و ضعف آنهـا در ايجـاد يـك تـشكل و اقـدام                         مؤثر در چارچو  

مؤثر سياسی و بسيج توده ای ثمر بخش عليه استبداد و برای كـسب آزاديهـای قـانونی آشـكار شـده اسـت، راهـی جـز                            

مپرياليست خود می كوشد با حفـظ ظـواهری از          پيگيری و ادامه نبرد انقالبی با رژيم باقی نمی ماند، شاه بدستور ارباب ا             

آزادی های سياسی و تبعيت از شيوه های تازه به راهنمايی سفير تازه آمريكا سوليوان كه تجربيات گرانبهايی در شـيوه          

های سياسی و روانی سركوبی جنبش های انقالبی دارد، شرايط ذهنی و روانی و پايگاههای ايديولوژيك انقالب مسلحانه                  

اما رژيم در وضعيتی نيست كه بتواند در اين طرح خود موفق شود، زيرا انـدك كاهـشی   .   بين ببرد و متالشی سازد  را از 

در فشار و اختناق، توده خشمگين و در پيـشاپيش آن نيروهـای مترقـی و آزاديخـواه را بـه ميـدان اعتـراض و عـصيان                            

تواند موفقيت رژيم را بـه خطـر بينـدازد و سـريعاً بـه يـك                 سياسی و اجتماعی وارد ميكند كه اگر ادامه يابدبه آسانی می            

در مقابل چنين وضعيتی، چنانكه عمالً هم اتفاق افتاد، رژيم ناچـار اسـت شـيوه هـای                  . شورش و قيام عمومی تبديل گردد     

بـار ديگـر    سركوبی و كشتار و قتل عام را دوباره زنده كند كه ديديم عمالً بدان دست زده و در نتيجه عليرغم ميل ارباب                       

برادران و خواهران مسلمان مسووليت . زمينه رشد روحية انقالبی و حمايت از انقالب مسلحانه در بين مردم فراهم گرديد

از يك سو بايد در خنثی كردن نقشه های         . شما كه ستون فقرات جنبش انقالبی مسلمانان ايران هستيد بسيار سنگين است           

زنده نگاهداشتن روحيه انقالبی در جامعه يك لحظه از پای ننشينيد و با روشنگری و          تازه رژيم و ارباب امپرياليست او و        

تبليغات آگاهی بخش خود مردم را از نقشه های خاينانه رژيم مطلع سازيد، از ديگر سـو اقـدامات نفـاق افكنانـه رژيـم را                          

رژيـم بـا همـه    . ش بـی اثـر سـازيد   برای از بين بردن وحدت فكری در بين نيروهای مسلمان مبارز و تجزيـه پايگـاه جنـب      

امكانات و وسايل مستقيم و غير مستقيم ميخواهد در بين نسل جوان و انقالبی مسلمان شك و ترديد را جانـشين يقـين و               

با هر كوشش نفاق افكنانه و هـر گـرايش انحرافـی كـه هـدفش                . ايمان و تفرقه و نفاق را جانشين همبستگی و اتحاد سازد          

 در ايمان راسخ شما به جهـان بينـی و ايـديولوژی انقالبـی اسـالم اسـت سرسـختانه مبـارزه كنيـد،                ايجاد تزلزل و ترديد   

صفوف خود را فشرده تر سازيد، فريب آزاديهای دروغين و ادعايی را نخوريد، نيروها و سازمانهای خود را از دسـتبرد                   

ورين دشـمن بـشكل نيروهـای پيـشرو         پليس سفاك در امان نگاهداريد و هسته های تـشكيالتی مجـزا دور از چـشم مـام                 

مسلمان را پيش برده در اشاعه آگاهی انقالبی و اعتالء روحيه انقالبی در بين توده هـای زحمـتكش و نيروهـای جـوان و        

وحدت عمل و پيوند های خود را از طريـق تاكيـد بـر خطـوط اصـلی ايـديولوژی                    . روشنفكر از هيچ كوششی باز نايستيد     
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از افتادن در دام مباحثات و منازعات كالمی كـه هـدفی جـز ايجـاد شـك و                   . رزه تعيين كنيد  مشترك و خط مشی واحد مبا     

ترديد و تفرقه و نفاق ندارند پرهيز كنيد و با مطالعه عميق سطح آگاهی و ايمان ايديولوژيك خود را افزايش داده و پـرچم                  

رژيم غدارو خـون آشـام بـيش از         . نگاه داريد پر افتخار انقالب توحيدی را عليرغم كينه توزيهای خاص دشمن برافراشته            

همه مسلمانان انقالبی رادشمن ميدارد و لبه تيز حمالت سركوب كننـده خـود را در وهلـه اول متوجـه مواضـع نيروهـای          

با پرهيز از خرده كاری و اقـدامات پراكنـده و ناشـی از عـدم احـساس مـسووليت، نيروهـا و                    .  پيشرو مسلمان می سازد   

همانند گذشته مبارزه با رژيم را بر هر گونه         . را از آسيب حمالت سريع و پی در پی پليس مصون داريد           سازمانهای خود   

درگيری در منازعات گروهی و ايديولوژيك مقدم شـمرده توطيـه رژيـم را بـرای سـرگرم سـاختن نيروهـای مبـارز بـه                          

ادن و تاكيـد بـر روی مواضـع فكـری و            با تبليغات مثبت و به كمك آگاهی د       . كشمكشهای جزء خنثی و نقش برآب سازيد      

 . ايديولوژيك خط مشی جنبش زمينه را برای موفقيت اقدامات انحرافی ناموفق سازيد

 پيروز باد وحدت و تشكل نيروهای انقالبی و اصيل مسلمان

 ن و ضد مردمی پهلویئسرنگون باد رژيم خا

  جنبش مسلمانان ايران

  ١٣٥٦ دی ماه 
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سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون فی سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون فی 

 .اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
كسانيكه به نظام الهی گرويده اند در راه اهللا پيكار می كنند و كسانيكه راه تكامل را ناديده گرفته اند در راه قدرتهای ضـد                         

. ن پيكار كنيد كه نقشه و توطيه شيطان بـسی بـی پايـه و سـست اسـت                  پس با پيروان و سپاهيان شيطا     . خدايی می جنگند  

 ) ٧٦/نساء(

های اخير، كه توسعه چشمگير اعتراضات و عصيان مردم ستمديده عليه رژيم اسـتبدادی بـا رشـد آگـاهی و                       تحوالت ماه 

يچيـده ای قـرار داده      بينش اجتماعی خلق مسلمان همراه بوده است، نظام جبار و متجاوز را در مقابل شرايط دشـوار و پ                  

پنجاه سال ظلم و استبداد، فقرو محروميت، زندان و شكنجه، قتل و تبعيد همراه با تحمل انواع حقارت هـا و تحميـل                       . است

های ضد انسانی و مشاهده هزاران جنايت و فساد كاری، خيانت و زشتكاری، پايمال كردن ارزشـهای اخالقـی و حقـوقی      

ماعی و اقدامات گستاخانه عليه اسالم راستين، قلب های خلق رنجديده را از كينه و نفـرت                 انسانی و آزاديهای فردی و اجت     

نسبت به عاملين جنايات مزبور آكنده ساخته است، بطوريكه وقتی رژيم بضرورت و ناچاری مجبور شـد از فـشار پنجـه        

ضای قبرسـتانی ايـران پيچيـدو     های خون آلودش بر گلوی مردم بكاهد، فرياد داد خواهی و انتقـام و عـصيان خلـق درفـ                   

 . رعدآسا تخت های قدرت طاغوت را بلرزه در آورد

 در شهر و روستا، مزرعه و كارخانه، مدرسه و دانشگاه، بازار و مسجد و هر محفل، اجتمـاعی برخاسـت زنـگ خطـر را                         

 حاكميت مردم و نظام مجدداً بصدا در آورد زيرا همه يكصدا نابودی رژيم سلطنتی ضد مردمی و ضد اسالمی و استقرار              

توحيدی و بازگشت حقوق و آزاديهای اساسی مردم و رهايی كشور از نفـوذ سـلطه اسـتعمار و سـرمايه داری غـارتگر                        

رژيم در كنترل اوضاع به سردرگمی دچار شد برای آنكه ثابت كند مـی توانـد بـدون بازگـشت                    . داخلی را خواستار بودند   

آنكه فضای باصطالح باز را مسدود نمايدبه ابتكارات تازه ای دست زد الزم بود هـر                بدوران قبل، امنيت را برقرار كند بی        

چه زودتر رشد اعتراضات مردم متوقف شود زيرا مردم به هدايت و روشنگری روحانيون مبارز و آگاه و در راس آنان                     

را هدف قرار دادندو يك زبان      امام خمينی و رهبری سازمانهای پيشتاز و عناصر مترقی و روشنفكر انهدام بنای طاغوتی               

ابتكـارات  . و يك صدا پايان دادن به حكومت استبدادی پنجاه ساله پهلوی و رژيم دست نشانده استعمار را تقاضا كردنـد                   

تازه رژيم برای مرعوب ساختن مردم خيلی زود برسوايی كشيد، تشكيل كميته های اقدام و سازمانهای زير زمينی انتقام                   

ب گذاری در خانه آزادمردانی چون مهندس بازرگان و ربودن و مضروب ساختن مبارزين راسـتينی  بوسيله ساواك و بم   

نظير دكتر پيمان قسمتی از برنامه جديد سركوبی و نشانه هايی از يك طرح جديد برای كنترل اوضاع بنفع خود و اربابان                      

ا بـصورت يـك بلـوای لجـام گـسيخته و            غارتگرش ميباشد بر طبق اين طرح موذيانـه ابتـدا اعتراضـات بـه حـق مـردم ر                  

آشوبگرانه معرفی كردندو آنگاه كوشيدند عمليات مامورين ساواك را مقابله مردم و اعضای حزب رسوای شـاه معرفـی                   

 . كنند

 ابتكارات تازه متوجه چند هدف عمده و اساسی است، اول در صورت امكان ايجاد صحنه های بظاهر طبيعی از برخـورد                     

ی سياسی رقيب بصورتی كه در بعضی كشورهای ديگر تجربه شده است و در ضمن اين برخوردهـا از            و مقابله گروهها  

يكطرف ساواك عناصر و نيروهای اصيل و مبارز را سركوب و شكار كند و از طرف ديگر با دامـن زدن بـه اغتـشاش و                          

ه شيوه گذشته و بدست همين رژيم هرج و مرج و حتی قتل و ترور و آشوب، زمينه را برای يك سركوبی و اختناق تازه ب                 

 . يا بدست عناصر يا عنصر تازه ای و با شيوه های كم و بيش متفاوت آماده سازند

در جهتـی رهبـری و هـدايت كننـد كـه سـرانجام در نقطـه        ) بيشتر بطور غير مستقيم( ـ مبارزه اصيل و برحق مردم را  ١

 امتيازات و انجام بعضی تغييرات روبنايی فـروكش نمايـدو           مطلوب رژيم و اربابان متوقف شودو در مقابل گرفتن بعضی         
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تحول مبارزه در چند ماه اخيركه نتيجه دخالت و روشنگريهای عناصر و نيروهای مترقی و انقالبـی مـسلمان بـود خيلـی                  

يل زود اثرات نيكوی خود را آشكار ساخت، اعتراضات عليه رژيم كه فردی بود دستجمعی شده، پراكندگی به اجتماع تبـد                    

گرديد و بسياری مردم از بيتفاوتی عملی به ميدان مبارزه كشانده شـدند، بعـضی رهبـران مـذهبی متوجـه مـسووليتهای               

مذهبی خود شدندو مبارزات اخير اگر چه با شهدا و قربانيان زياد توام بود ولی ايـن تجربـه هـم حفـظ و تـضمين منـافع                    

و در راس آن امريكا در ايران و منطقه خليج فـارس و اقيـانوس               عظيم و حياتی اقتصادی و سوق الجيشی كه امپرياليسم          

شيوه . هند دارد ايجاب ميكرد شرايطی كه موجب رشد زمينه های انقالب مسلحانه در ايران می شد تا حد ممكن تغيير كند       

صلحت مـ . حكومت استبدادی توام با غارتگری و فساد و خشونت و اختناق عامل تحريك انقالب و خشونت شـناخته شـد                   

ديدند با اعمال تغييراتی و ضمن دادن نوعی آزادی محدود و قابل كنترل، از فشار درونی و قابل انفجار جامعـه بكاهنـد و                     

با آوردن فرمانروايان تازه و قابل اعتمادی ورشكستگی اقتصادی را تـا حـدی تـرميم و زيـر سـرپوش نهادهـای ظـاهراً                         

نيت و ثبات برای ادامه سلطه سياسی ـ نظامی ـ اقتصادی امپرياليسم بر  دمكراتيك و به كمك بعضی اصالحات روبنايی ام

بعضی از اين محافل امپرياليستی كه از رشد مبارزه انقالبی مسلحانه در ايران بوحشت افتاده بودند و                 . منطقه تامين شود  

ی عقيدتی و نفاق افكنانه كـه در  اقدامات سركوب كننده را كافی نمی ديدند، عالوه بر دامن زدن به جنگهای روانی و نزاعها 

) ١(اثر بيداری و هوشياری انقالبيون راستين و مسلمانان حق طلب و پيشرو، زودتر از آنچه انتظار داشتند خنثـی گرديـد                    

 )٢(قصد دارند در پرتو شرايط، تازه سازمانها و تشكل های انقالبی را شناسايی و ريشه كن سازند

يدی كشاورزی دامپروری و صنعت ملی و متكی كـردن كـشور بـه درآمـد ناشـی از                   سياست آنها در فدا كردن قدرت تول      

و صرف قسمت عمده مييلياردها دالر درآمد نفت برای خريد سالحهايی كه فقط بدرد دفـاع از                 ) نفت(فروش يك ماده خام     

نطقـه و كـشتار     الجيشی و اقتصادی امپرياليسم در خليج و اقيانوس هنـد وسـركوبی جنبـشهای آزاديـبخش م                  منافع سوق 

مردم مملكت می خورد و تامين هزينـه هـای كمرشـكن نظـامی و پليـسی و امنيتـی و جـشنها و عياشـيهای در باريـان و                  

انباشتن ثروت و ساختن كاخها و باخت در قمارخانه ها و كازينوها، و وابسته كـردن كامـل اقتـصاد كـشور بـه غولهـای                          

ناك اقتصادی فرو رانده است كه هرگونـه نوسـان در قيمـت نفـت يـا                 سرمايه دار ی غرب، كشور را در ميان بحران خطر         

اكنون امپرياليستها قادرند هروقت اراده كردند مردم       . كاهش فروش آن عواقب شوم و خطرناكی برای ملت ببار می آورد           

 . ايران را به قحطی و گرسنگی مصيبت باری بكشانند

درآمد نفت متكی است مجبور می كند بيش از پيش بـرای هزينـه هـای                 بحرانهای پی در پی اقتصادی، رژيم را كه تنها به           

 . خود مالياتهای تازه ای به مردم رنجديده و محروم ايران تحميل كند

سالها فشار اقتصادی همراه با اختناق و سلب آزادی و انواع ديگر ستمها همه طبقات زحمتكش و روشنفكر جامعـه را در                      

فرهنگ انقالبی اسالم كـه سرچـشمه اعتقـادات ايـران اسـت بـا               . خشم ونفرت تبديل ساخت   بر گرفت و به انبار باروتی از        

ميراثی غنی از پيكار عليه ظلم و بيدادگری و سلطه طاغوتها و فراعنه و عصيان و جهاد برای آزادی و برادری و برابـری                        

ه هـای مـسلمان و بـه مجـرد پديـد      و حاكميت توحيد مانند گذشته كبريتی بود بر باروت نارضايتيها و خشم و كينـه تـود               

آوردن فرصتی هر چند گريز پا، چون اهرم نيرومندی خلق را بمقابله با رژيم كشانيده است تا خواسته های بحق آنـان را   

تجسم واقعی بخشد و آرزوها ی آنان را برای آزادی و عدل و نفی ظلم و اسارت منعكس نمايد ظرف چند ماه شعله های                        

 .  آتشفشانی از خشم و عصيان مردم در سراسر كشور مبدل شدكم سوی اعتراضات به

 عدم صداقت رژيم در دادن آزاديهای قانونی، سبب شد سريعتر از آنچه در ذهن و مغزهای گنديده تيوريسين های سابقاً              

دی را كه   روشنفكر و انقالبی رژيم و مشاورين امپرياليست و صهيونيست آنها می گنجيد، مردم اعتراضات خفيف و انفرا                

قابل تحمل رژيم بود به مقابله صريح و مستقيم با قدرت ديكتاتورو رژيم شاه كـشاندند و پـرده از جنايـات پنجـاه سـاله                          

رژيم حاكم بر ايران برداشتندو علت و عامل بدبختی و اسارت ملت را در حاكميت خاندان پهلوی و سرمايه داران وابسته                     
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اوج گيـری  . رهنگـی امپرياليـسم جهـانی و در راس آن آمريكـا معرفـی كردنـد      و سلطه اقتـصادی ـ نظـامی ـ سياسـی ـ ف      

اعتراضات مردم و ظهور آثار تحرك تازه در سازمانها و تشكل های انقالبی پيشگام رژيم و اربابان او را در برابر وضع                      

هـواز و شـركت اكثريـت       مقاومت های دليرانه مردم در شهرهايی چون قم، تبريز، جهرم، يزدو ا           . دشواری قرار داده است   

مردم شهرها و دهات در اعتصابات و فرياد خشم خلق كه از دهان گويندگان شجاع مذهبی بر منابر و مـتن نوشـته هـای                 

رحم  مبارزان در بيانيه ها و از حلقوم مليونها نفر از زحمتكشان و روشنفكران برای عموم حاصل شد كه دشمن مسلح بی

 . درا بدون سالح نمی توان شكست دا

بدنبال يك چنين ركود و تـوقفی در مبـارزه و حتـی از              .  ميدان مجدداً برای ادامه حاكميت قدرتهای ضد مردمی خالی شد         

. آغازاجرای طرح سركوبی نيروهای مبارز و سازمانهای پيشگام و مجاهدان مسلمان بشدت شروع شده و ادامه  می يابد                  

ا منحصراً عناصری فرصت طلـب و سازشـكار يـا اصـالح طلـب و                پيشبرد اين مقصود مستلزم آنست كه رهبری مردم ر        

محافظه كار بر عهده گيرند و نيروهای انقالبی و مبارزين آگاه نتوانند در روشنگری خلق و هدايت آنها تا مراحل نهايی تر 

نده و ضـد  توجه به حوادثی كه در پاكستان اتفاق افتاد و به سقوط بوتو عنصر كثيـف و دسـت نـشا                   . مبارزه موفق شوند  

بعد از آشوبی   . مردمی و ضد اسالمی و روی كار آمدن قلدر تازه ای باسم ضياءالحق منجر گرديد ميتواند آموزنده باشد                 

كه يك پايه آنرا جبهه اتحاد ملی پاكستان تشكيل ميداد و حكومت بوتو دانسته يا ندانسته و بـر طبـق طـرح اربابـان بـدان                 

دخالت ارتش مطـرح شـد و امتيـازات مـسخره ای تحـت عنـوان مراعـات اصـول                  دامن ميزد به اوج خود رسيد، ضرورت        

اتحاد ملی خواسته يا ناخواسته خـاموش شـد و يـك دوره ظـاهراً باثبـات بـرای اسـتعمار و                      . اسالمی بمردم اعالم گرديد   

ی دارد ايـن    بديهی است در ايران شاه در حفظ قدرت مطلقه خود اصرار وسع           . قدرتهای ضد مردم داخلی مجدداً آغاز شد      

طرحها را خود اجرا كند اما تضاد منافع و موقعيت او با خلق بقدری است كه هرگز موفق نمی شود با وجود خود و رژيم                         

كثيفش زمينه ها و عوامل انقالب مردم را تخفيف دهد و خيال ارباب ها را آسوده سازد، در اينصورت شايد مجبور شـود          

دی به عوامل متعددی بستگی دارد، كنار رفتن بنفع فرزندش، آمدن يك قلـدر نظـامی    شكل استحاله بع  . به تغييراتی تن دهد   

يا يك گروه سياسی قابل اطمينان در راس كارو تظاهر به مبارزه با مظاهر نظام گذشته همه جز وسيله ای برای فريـب و                        

ارزه كنـونی مـردم در اثـر    البته اين تغييرات در صـورتی اسـت كـه مبـ      . نيرنگ خلق و خاموش كردن مبارزه مردم نيست       

 . و با عوامل ديگری خود به خود به خاموشی نگرايد) كه احتمالش زياد است(ضعف رهبری 

 ـ هدف اساسی كه انهدام سازمانهای پيشتاز و سركوبی مبارزين اصيل و آشتی ناپذير اسـت، در درجـه اول اهميـت و     ٢

وی پايداری كه بر خالف قوانين موجود نقش ساواك و شـهربانی        رژيم از هم اكنون با جلو انداختن نير       . فوريت قرار دارد  

و ضابطين دادگستری و دادرسی ارتش را بر عهده گرفته و به بازداشت مردم و يورش به خانه های آنان پرداخته اسـت              

سخنرانی يا و در خيابانها و كوی و برزن به دستگيری و گرفتاری افراد به بهانه فحاشی به مامورين و ياداشتن يك نوار                   

 دانـشجو را دسـتگير مـی    ٦٥قصد تظاهرات سرگرمند و باالخره با هليكوپتر در كوه پايين آمده با زدن و زخمـی كـردن،         

كنند و به دادگستری تحويل ميدهند و سعی دارند نيروهای انقالبی و مبارزين مزاحم را از صحنه خارج سازند تا نتواننـد         

تهديد و ارعاب وسيله ديگری برای خاموش كردن صداهای مزاحم است اما . يجاد كنندمانعی در پيشبرد برنامه های آنها ا

مردم ايران به آن درجه از آگاهی و شناخت رسيده اند كه تحميق يـا تخـدير مجـدد آنهـا غيـر ممكـن اسـت، نقـشه هـای                               

مـردم بـه حقـوق      .  ميكننـد  شيطانی رژيم هيچكس را فريب نمی دهد و مردم دشمن را شناخته و راه مبارزه با آنرا تجربه                 

مسلم خود آشنا شده اند و فرهنگ انقالبی اسالم راستين برای آنها تكيه گاه اصيل حركت اجتماعی و ايفای مـسووليتهای      

تاريخی و مشعل فروزان راه آينده و تشخيص حق از باطل و محرك جهـاد و فـداكاری در راه خواسـتهای بـر حـق آنهـا         

 . است
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يادآوريهـای زيـر ضـروری بنظـر        . نونی، هشياری بيشتر مبـارزين مـسلمان را ايجـاب ميكنـد           شرايط دشوار و پيچيده ك    

 : ميرسد

 ـ سازمانها و عناصر پيشگام انقالبی مسلمان الزم است نقـش تـاريخی و رسـالت اسـالمی خـود را در هـدايت جنـبش         ١

 ساختن خلق مسلمان ايران بـه راه  بسوی يك جهاد مسلحانه با رعايت تام اصول مبارزه و شيوه های تجربه شده و آگاه       

درازی كه در پيش دارند و اين حقيقت كه پيروزی نهايی در دو قدمی و دردسترس نيست و بيك مبارزه طوالنی و علمـی                        

بعضی عناصـر  . در اين راه بايد از فرصت موجود در پراكندن آگاهی و فرهنگ انقالبی سود جويند . نيازمند است ايفا كنند   

نند كه چون شرايط تازه سياسی كالً بر ضد مردم طرح ريزی شده است، استفاده از فرصت های بدست       مبارز تصور ميك  

آمده كه مستلزم شركت در فعاليتها و مبارزات سياسی علنی است جز به زيان جنـبش تمـام نمـی شـود، زيـرا ايـن نـوع                            

ايـن عـده    . انه مـردم ايـران اسـت      مبارزات در شرايط حاضر به معنای تاكيد وضع موجود و نفـی جنـبش انقـالب مـسلح                 

 . فراموش ميكنند كه توده ای شدن مبارزه و شركت فعال مردم در انقالب موكول به سياسی شدن آنهاست

 ـ جنبشهای انقالبی بدون استفاده از مبارزات سياسی وسـيع نمـی تواننـد تـوده مـردم را آگـاهی انقالبـی و هـشياری          ٢

موكـول بـه عبـور آنهـا از يـك دوره مبـارزه سياسـی و شـركت در تظـاهرات و                       اجتماعی بدهندو انقالبی شدن مردم كه       

اعتصابات و درگيری مستقيم با رژيم است، نتيجه استفاده نكردن از فرصتهايی نظير آنچه اخيراً بدست آمـده اسـت جـز                      

از مردم به خفقان اين نيست كه جنبشهای انقالبی در چارچوبهای تنگ سازمانی خود محصور بمانند و در انزوا و جدايی              

پيچيدگی شرايط اجتماعی و سياسی و در . تزی فرا راه مجاهدان پيشتاز و رهبران متعهد و آگاه قرار ميدهند. دچار شوند

بـرای آنكـه هميـشه      . نتيجه پيچيدگی راه و رسم مبارزه از خصلت های برجسته شرايطی است كه ما در آن قـرار داريـم                   

و درست ترين جهت را انتخاب كنيم بايد هـشيارانه شـرايط حـاكم بـر مبـارزه را دايمـا                     بهترين راه و مناسبترين تاكتيك      

بـر اسـاس ضـرورت فـوق توجـه بـرادران و        . ارزيابی كرده همه عوامل موثر در پيروزی و شكـست را در نظـر بگيـريم               

 : خواهران مبارز و مسلمان خود را به نكات ذيل جلب ميكنيم

يكی در سطح . وی استر مسير تاريخی خود در اين مرحله در دو جناح در حال پيشر جنبش آزاديبخش مردم ايران د-١ 

ای و ديگری در مسير اصلی مبارزه انقالبی مسلحانه، جنبش انقالبی مسلمانان ايران بايد نقش خود را در  سياسی ـ توده 

  .رهبری مبارزه سياسی بر عهده گيرد و آنرا در جهت هدفهای انقالبی مردم هدايت كند

 ـ اسالم و در مفهوم دقيـق تـرش اسـالم شـيعی، در تمـامی تـاريخ مبـارزات خلقهـای مـسلمان محـور فكـری و اهـرم              ٢

ايديولوژيك جنبشهای مردمی بر ضد قـدرتهای طـاغوتی بـوده اسـت بهمـين جهـت نقـش مبلغـين مـذهبی و روحـانيون                          

 . روشنفكر در گسترش و پيشبرد مبارزه پر اهميت است

البی مسلمان با استفاده از فرصتی كه بيـداری و آمـادگی مـردم بوجـود آورده اسـت، نـسل جـوان و         ـ روشنفكران انق ٣

قشرهای پيشگام و زحمتكشان را در شهر و روستا بسوی تشكل های انقالبی و ايجاد هـسته هـای مقاومـت سـوق داده                        

 . ضرورت سازماندهی صحيح و آموزش اصول كار تشكيالتی را گوشزد كنند

ای انقالبی پيشگام و ديگر تشكل های مبارزه ای با توجه به توطيه ها و طرحهای ريشه برانـداز سـازمانهای    ـ سازمانه ٤

 . اطالعاتی و مشاورين امپرياليست و صهيونيست آنها بدقت تمام از سالمت و امنيت خود دفاع كنند

تماعی خلق مسلمان ايران همچنان اهميت  ـ آموزش ايديولوژی و جهان بينی اسالمی به عنوان زير بنای فكری انقالب اج٥

 . خود را حفظ می كند

مردم مبارز مسلمان ايران با ايمان به حتميت شكست و نابودی رژيم طاغوتی هرگز نبايد در مقابـل تالشـهای مذبوحانـه                

ت ورزندو سرسختانه و از راه درست برای رسيدن به پيروزی مبارزه كننداستقام. خصم تزلزل و ياس به خود راه بدهند

مطمين باشند كه باز هم دشمنان مردم و اربابان آنها در برنامه های خود شكست می خورند و مردم آگاه تـر و مـصمم                         
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رژيم حتی اگر از بن بست و تنگنای كنونی خارج شود، بحرانهای مصيبت بـارتری در                . تر از ميدان معركه بيرون می آيند      

تنگنا و بحران نجات نمی دهد بلكه بيشتر در مرداب نـابودی و هالكـت و عـذاب                  انتظار اوست و دست و پا زدنها او را از           

 . فرو می برد

 وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون پيروز باد مبارزه انقالبی خلق مسلمان ايران برقـرار بـاد اتحـاد نيروهـای اصـيل                       

 اسالمی

 نابود باد رژيم فاسد پهلوی دشمن اصلی مردم مسلمان ايران 

 ش مسلمانان ايران جنب

  ١٣٥٧ارديبهشت 

        
اهللا خمينـی تـاثيری سـريع در          توصيه های هوشمندانه و ناشی از دورانديـشی و وسـعت نظـر مجاهـد حـضرت آيـت                  ) ١(

 .فرونشاندن بعضی از اين جدالها داشته است

هـای ديگـر از جملـه فيليپـين بـه      با كوله باری از اين نوع تجربيات در سـرزمين          » سفير امريكا «گفته شد كه سوليوان     ) ٢(

برنامـه  ) رييس اسبق سازمان سيای امريكا، سفير سابق امريكا در ايـران          (ايران آمده است تا برای تكميل ماموريت هلمز         

 .سركوبی و ريشه كن كردن كامل سازمانهای انقالبی را رهبری كند

049



يزدادوا اثما و لهم واليحسبن الذين كفرو انما نملی لهم خير النفسهم انما نملی لهم ل

 . عذاب مهين
و هرگز كافران نبايد چنين بپندارند كه مهلت ما درباره ايشان حتما برايشان خيری در بر دارد، بلكه علتی جز اين نداردكه                    

بر گناهان و جنايات خود بيفزايـد و در ايـن حـال عـذاب خـوار               ) بر طبق سنت الهی آفرينش    (ما بديشان مهلت می دهيم تا       

 ) ١٧٨/آل عمران.  (دنبال دارندكننده ب

 : مردم مسلمان ايران

مبارزه و مقاومت دليرانه شما در برابر نظام جبار و ستمگر، شاه را در برابر وضع دشواری قـرار داد، از يـك طـرف در                   

 فـضای بـاز   «برابر ارباب امپرياليست و استعمارگر خود متعهد بود شيوه هـای سـركوب گذشـته را علنـاً تجديـد نكنـدو                       

را مسدود ننمايدو از طرف ديگر تخـت و تـاج خـود را در برابـر امـواج سـهمگين اعتراضـات خـشم آاود تـوده                      » سياسی

تحليل ريشه ای عوامل و شرايطی كه به اتخاذ سياست خـشن و در           . رنجديده و روشنفكران مبارز در خطر قطعی می ديد        

و اساسی نيروهای انقالبی مـسلمان و روشـن كـردن           عين حال دوپهلوی شاه منجر شده است برای تعيين وظايف اصلی            

چند عامل يا جريان عمده در حال حاضر در صحنه سياسـی ـ اجتمـاعی ايـران در     . راه دشوار آينده ضرورت كامل دارد

 . حال تعامل و تاثير متقابل روی يكديگرند

خود همچنان ) قتصادی و سوق الجيشیا( اول ـ قدرتهای استعماری كه برای تثبيت اوضاع ايران و تضمين منافع اساسی 

با سياست خود كامه شاه و سياست ورشكسته وی مخالفندو برای جلوگيری از رشدزمينه های انقالب روشهای ديگـری              

كمال مطلوب آنان يكنوع حكومت ليبرال و آزاديخواه به معنای غربی آن است كه در آن نظام سـرمايه                   . را پيشنهاد ميكنند  

خدمت آنها استوار بماند و بجای شاه گروهی از سياستمداران معتقد به دموكراسی غربی و طرفدار و     داری وابسته و در     

وابسته به قدرتهای استعماری با روشهای دموكراتيك كشور را اداره كنند، دور از دزدی و فساد بن بست های اقتصادی                 

 عـدم رضـايت تـوده بكاهنـدو بـا دادن آزاديهـای              و اجتماعی را گشوده با تغييرات رو بنايی و انجام بعضی اصالحات از            

نسبی و محدود، روشنفكران را جلب كنند و سرانجام كشور را از لحاظ سياسی اقتصادی و نظامی همچنـان وابـسته بـه                       

استعمار نگاهداشته، آنرا بصورت يك قدرت نيرومند و مهار كننده در منطقه خليج و اقيانوس هند در آورده برای پيشبرد                    

 استعماری حفظ منابع نفتی و راهها و خطـوط و مواضـع سـوق الجيـشی و سـركوبی جنبـشهای انقالبـی مـورد                          هدفهای

آنها با هيچيك از جنبه های رژيم خود كامه شاه مخالف نيستند، كـه همـه در جهـت تـامين وتـضمين                       . استفاده قرار دهند  

شاه و سلطه خانواده فاسد و غـارتگر او علـت           هدفهای اساسی آنها بوده است، جز آنكه تصور ميكنند سياست استبدادی            

نارضايی های مردم و عامل رشد شرايط انقالب در ايران است آنها با تضادهای اساسی بين مطامع خود و منـافع مـردم                   

ولی ورشكـستگی    فسادو دزدی و غارتگری شاه و خانواده و اطرافيان او را عامل خشم مردم می دانند               . ايران كار ندارند  

 ايران را كه نتيجه سلطه آنها بر اقتصاد كشور است و كشاورزی و صنعت ما را در پای آن قربانی كرده اسـت                        اقتصادی

غارت شبانه روزی منابع طبيعی اين سرزمين را حق طبيعی خودشان می دانندو ساليانه ميليـارد هـا                  . بحساب نمی آورند  

ب صاحبان صنايع اسـلحه سـازی ميريزنـد و بـا اينكـار هـم                دالر پولی را كه از خزانه اين ملت فقير بيرون ميكشندو بجي           

اقتصاد بحران زده خودرا رونق می بخشند و هم با اسلحه ای كه با پول ملـت بـه حكومـت ايـران فروختـه انـد فرزنـدان                             

 برومند خلق مسلمان را بقتل می رسانند و هر فرياد اعتراضی را با گلوله پاسخ مـی دهنـد ـ و از چاههـای نفـت كـه بايـد       

صنايع آنها را بچرخاندو خطوط ارتباطی آن و مواضع سـوق الجيـشی در خلـيج و اقيـانوس هنـد پاسـداری و حراسـت                           

آنها قبول ندارند كه همه اين بالها و آفات خانمان سوز و استقالل بر بادده ونابود كننده كه        . كندهمه عادی تلقی می نمايند    

سـتم اسـتعماروارد آمـده و مـی آيـد، و حتـی بقـاء و تكامـل حكومـت          قرنی است بر مردم ايران و همه ملل اسير و تحت     
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استبدادی ايران و توسعه فساد و انحطاط فرهنگی و اجتماعی و ورشكستگی كامل سازمانهای اداری و اجرايی و هزاران                   

ر و امـروز هـم اگـر د   . آفت شوم ديگر همه نتيجه مستقيم يـا غيـر مـستقيم تـسلط قـدرتهای اسـتعماری بـر ايـران اسـت                 

بلندگوهای خود از حقوق بشر و آزادی دم  می زنندهدفی جز تضمين حاكميت و سلطه اسـتعماری خـود و جلـوگيری از                        

مردم مسلمان ما همانند ديگر ملـل اسـير و تحـت سـلطه ديـر      . گسترش نارضايتی و رشد انقالبهای آزاديبخش نمی باشد    

استعمارگر پی بـرده و از آن آگاهنـد و ازهمـين آگـاهی              گاهی است به نيات شوم و فريب و خدعه های غوالن و شياطين              

است كه تضاد اساسی بين هدفهای بر حق ملت ايران و سياستهای استعماری خود را نشان ميدهد و قدرتهای سلطه جـو              

 مين جهت مردم رنجديده ايران ميدانند كه فقط با شاه و دارودسته او طرف نيستند كـه در مقابـل         ه به. را نگران می سازد   

اما آنها بی ميل نيستند كه مردم همه عوامل بـدبختی خـود را فقـط در                 . آنها قدرتهای بزرگ استعماری جهانی ايستاده اند      

ماهيت اشخاص جستجو كنند ـ درست است كه شخصيت محمدرضا شاه در جهت قلدری و استبداد، دزدی و فساد، قتـل   

ش و عشرت به گونه ای مسخ شده است و سـلطه اينگونـه              و آدمكشی، قساوت و بيرحمی، سود جويی و پول اندوزی، عي          

تمايالت افراطی او را از صورت و ماهيت انسانی خارج ساخته، ديوانه وار در جهت مقاصد خود عمل ميكند اما اين عامـل     

فقط بر شدت شرايط حاكم بر مردم می افزايد و خطوط رنج و ستمگری را عميق تر ميسازد و بهمـين جهـت هـر عنـصر                           

تا شخصيت عنـصر    «و بقول امام خمينی     ) ١(ی در حال حاضر بهتر از اين شخص است گرچه عبيداهللا ابن زياد باشد             ديگر

اما نيايد تـصور    » .جديد بمرحله فعلی محمدرضا شاه تنزل پيدا كند مردم فرصت پيدا ميكنند نفسی بكشند و حركتی بكنند                

الً آمدن وليعهد يـا يـك قلـدر نظـامی و حتـی يـك سياسـتمدار                  كرد بدون تغيير اساسی نظام حاكم فقط با رفتن شاه و مث           

خواستهای اساسی مردم ايران كه متضمن      . وابسته و دست نشانده تضادهای اساسی بين منافع مردم ورژيم حل ميشود           

ع استقرار حاكميت مردم و نفی استبداد و استثمار و سلطه و استعمار و نان و آزادی و برادری و برابری اسـت بـا مطـام    

استعماری قدرت های سلطه جو و وابستگان آنها در داخل مغايرت و تضاد تام دارد بهمين جهـت مبـارزه تـاريخی ملـت                        

دوم ـ  . مسلمان ايران تا وصول باين هدفها ادامه می يابد و هيچ تغييرروبنـايی آنهـا را در نيمـه راه متوقـف نمـی گردانـد      

است تازه استعمارگران را دشوار ساخته است و بهيچ قيمتی     همين عامل و خصوصيت شخصی شاه است كه پيشبرد سي         

حاضر نيست حتی يكقدم از راهی كه پيش آمده است عقب نشينی كند و از مطلق العنانی خود دست بردارد، ديوانه وار به                       

 در  خواست اربابان استعمارگر آنست كه شاه چنان فضای بـازی را اجـازه دهـد كـه                . قدرت بالمنازع خود دل بسته است     

پرتو آن و در طول مدت كافی يك نيروی سياسی مستقل از شاه كه تا اندازه ای از اعتماد عمومی برخوردار و سالمت و                        

صالحيت الزم برای اداره كشور و حل مشكالت را داشته باشد و در ضمن بـا منـافع حيـاتی آنهـا و يـا بنيادهـای نظـام                             

كند تا در اولين فرصت مناسب بطريق مسالمت آميزی همه يـا قـسمتی        موجود مخالف نباشد، تكوين يافته و تدريجاً رشد         

شايد تا آنموقع شاه حاضر شود داوطلبانه بنفع توله اش كنار رود و كار انتقال               . از اختيارات شاه به اين نيرو منتقل گردد       

ه اسـت كـه وی حاضـر        قدرت بطور عادی و بدون مشكلی انجام گيرد، ولی تضاد شاه با ارباب ها از همين جا پديـد آمـد                    

. خويش بپذيرد ! و مدبرانه ! نيست هيچ نيرويی را در قدرت مطلقه خود سهيم كندو هيچ انتقادی را بر سياست های داهيانه                

از همين شكاف و تضاد بين شاه و قدرتهای استعماری است كه جنبش رهايی بخش ملت ايران توانسته است ضربه های                     

شـاه در مـصاحبه   . رد و آنرا در تنگنا قرار دهد و مبارزه خود را توسعه و تكامل بخشد  تاكتيكی تازه ای به رژيم وارد آو      

مـصاحبه  . اخير خود نشان داد كه در برابر خواست اربابان، مقاومت ميكند و ديوانه وار از موضع خويش دفاع می نمايـد    

اب شده خـود سـعی كردنـد ايـن          كنندگان كه در وابستگی شان به سياستهای ضد مردمی ترديدی نيست با سيواالت حس             

شاه كوردل كه محو قـدرت مطلقـه خـويش اسـت ناشـيانه در دام افتـاد و علنـاً                     . موضع سرسختانه شاه را نمايان سازند     

مخالفت خود را با هر نوع سازش ونرمشی در برابر جريانات اصالح طلبانه و قانونی اعـالم كـرد و راه هـر گونـه امكـان       

شاه با اين مصاحبه و با سياستی خشن و سركوب كننده كه پـيش از آن اتخـاذ كـرده    . تمسالمت آميزی را مسدود ساخ   
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است به اربابان خود ثابت كرد كه سياست فضای باز آنها و تغييراتی كه در جستجوی آن هـستند، بـا وجـود او در راس     

ذشته دربست وبدون قيـد و شـرط        آنها يا بايد دست از اين برنامه تازه بردارند و او را مثل گ             . حكومت جمع شدنی نيست   

باز هم تاكيد ميكنيم كـه ايـن   . تاييد كنند و يا برای پيشبرد هدفهای خود به زور متوسل شده، با خشونت بركنارش سازند            

تضاد هرگز نشانه وجود خصلتهای مثبتی بنفع مردم در شخصيت شاه و يا ضـديت او بـا اسـتعمار نيـست، وی تـاكنون               

ر جهان به منافع استعمار و امريكا خدمت كرده است و آسانتر از هر خيانتكار ديگری در تـاريخ  بهتر از هر قلدر ديگری د    

منافع و مصالح ملت و سرزمين خويش را فدای مطامع بيگانه ساخته اسـت، تـضاد بـين او و اربابهـا از اينجاسـت كـه او            

. مدت خود و منافع اربابها را تشخيص دهد       آنقدر بيشعور و كوردل و احمق شده است كه نميتواند مثل آنها مصلحت دراز             

آنها انديشيده عمل ميكنند ولی شاه قدرت تفكر وتعقل را از دست داده است و ده اسبه در سراشيبی سقوط و نابودی می                      

. شاه به مرحله ای رسيده است كه قرآن از آن به عنوان مرحله نهايی عمـر جبـاران و طـاغوت هـا توصـيف ميكنـد                          . تازد

 شاه در كشاندن نيروهای مسلح ارتش و پليس به خيابانها و سركوبی و قتل بيرحمانه مردم در خيابانها و                    سياست جديد 

بازارها و در مساجد و دانشگاهها و خانه مراجع بزرگ مذهبی و اعالميه های شـديد اللحـن و ديكتـاتور مآبانـه او مبـين                          

 رهبری نيروهـای پيـشرو و انقالبـی مـسلمان و بـه هـدايت                اوالً خلق ستمديده و مبارز ايران به      : حقايق اساسی زير است   

مرجع عاليقدر و مبارز سرسخت امام خمينی به حق نظـام شاهنـشاهی و حكومـت مطلقـه محمـد رضـا شـاه را اولـين و                            

شعار مرگ بر حكومت يزيدی شاه، نفـی نظـام شاهنـشاهی            . مهمترين مانع در راه تحقق خواستهای خود معرفی كرده اند         

له از مبارزه درست انتخاب شده است و هيچكس نميتواند در اين حقيقت شك كند كه جز با نـابودی حكومـت                      در اين مرح  

ضرورتهای عينی طـرح ايـن      . شاه پيشروی در راه استقرار يك حكومت ملهم از تعاليم آزادی بخش توحيدی تحقق پذيرد              

كنده همه جا با اسـتقبال پـر شـور مـردم            شعار بقدری ملموس و محسوس اند كه بسرعت در تمام فضای كشور طنين اف             

بهمين دليل اين بار بر خالف پيش شاه توده مردم را مستقيماً در مقابل خود می يابـد                  . خشمگين و ستمديده مواجه گشت    

اين گام تكاملی در مبارزه ملت ايران كـه برهبـری جنـبش انقالبـی               . و خطر را بر گرد تاج و سر خويش در پرواز می بيند            

 . هدايت امام خمينی برداشته شد، پيروزی بزرگی محسوب ميشود كه بايد بخوبی از آن پاسداری گردداسالمی و 

ثانياً ـ شاه كه دفاع از موقعيت خود را با خواستهای مردم در تضاد قطعی می بيند چاره ای جز توسل به زور و استفاده  

روهای مخصوص و فرماندهان نظامی مورد اعتماد به قـم  اعزام ني. ندارد) ارتش و پليس (از تنها نيروی در اختيار خويش       

برای سركوبی قيام كنندگان و يورش ديوانه وار به مردم و خانه های مراجع مذهبی و اشغال نظامی شهرهای قم و تبريز 

ت و استقرار واحد های ارتشی و پليس و ژاندارمری در تمام نقاط حساس و در كوهها و معابر همه در عين حال از وحش   

 . شاه می بيند همه مردم ضد او هستند پس بايد فقط به نيروهای مسلح خود تكيه كند. و هراس شاه گواهی ميدهند

ثالثاً ـ در گسترش سياست جديد سركوب و قتل عام با مقاومت ارباب رو برو است، قدرتهای استعماری در عين حال كـه   

يكنند از توسعه آن بهمه گروههای مخالف حكومت بـه گونـه ای كـه         سركوبی شورشها و مبارزان انقالبی را كامالً تاييد م        

از هـم اكنـون از   . شاه در ايـن قـسمت ناچـار از رعايـت احتيـاط اسـت      . شرايط گذشته را از هر لحاظ تجديد كند ابا دارند   

ای سـنگين   يكطرف بازداشتهای وسيع و فقط بدليل داشتن اعالميه و نوار و اعزام به محاكم نظامی و دادن محكوميـت هـ                    

ضرب و شتم دانشجويان و مردمی كه حتی به آرامی اجتماع كرده خواستهای خود را اعالم می كننـد            ). ٢(آغاز شده است  

با خشونت و بيرحمی فوق العاده ای انجام ميگيرد، هدف از اين اقدامات سـركوبی نيروهـای انقالبـی ضـد شـاه و خـارج                          

 . كردن قيام كنندگان از صحنه مبارزه است

عاً ـ شاه در عين حال كه امكان هر گونه مصالحه را حتی با كسانی كه درچارچوب قانون اساسی فعاليت دارند رد می  راب

كند و آنها را خاين و نوكر بيگانه قلمداد می نمايد نمی تواند عليرغم سياست ارباب خود به سركوبی علنی و سـريع آنهـا                         

 تاييد و تحمل ميكند اما با تمام قوا می كوشد اين گروهها بـصورت يـك             بپردازد، ناچار عاجزانه حضور آنها را در صحنه       
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مانند گذشته از تكوين و ظهور و نيروی رقيب بسختی در هراس است لـذا بـا                 . نيروی سياسی پا نگيرندو تشكل پيدا نكنند      

ن را تجزيه كننـد بـه خيـال     اتهامات مسخره و تكراری كه اينها كمونيست هستند و با توده ايها موتلف اند و ميخواهند ايرا                

خود اربابش را ميترساند و به مردم ساده لوح و به افكار عمومی خارج از كشور و سياستمداران غربی تلقين ميكنـد كـه                        

جانشين بالفصل من كمونيستهای تجزيه طلب و دست نشانده روسها هستندپس بايد در انديـشه فرصـت دادن بـه رشـد                      

 . كه در اينصورت همه منافع شما بخطر می افتد)٣ (١شيد نيروهای سياسی مستقل از من نبا

خامساً ـ شاه در اين مصاحبه در عين حال كه از شدت عمل و سختگيری و به خيـال خـود از موضـع قـدرت سـخن مـی        

گفت، ضعف و شكست سياستهای خود را آشكار ساخت وی در برابر سوالهای خبرنگاران مجبور شد اعتـراف كنـد كـه                      

قتصادی او شكست خورده است و مردم هرگز از حكومت او راضی نيستند و حزب ساخته رسوای او هـيچ                    برنامه های ا  

و شاهانه ارايه داده مشكالت و تنگناها بـا شـدت و حـدت بيـشتری                ! !  اصل انقالبی  ١٩كاری صورت نداده و با وجوديكه       

ناها و سيلی از قيام و اعتـراض مـردم چنتـه    پابرجا و خشم توده ناراضی روز افزون است و اكنون در برابر كوهی از تم            

خالی است و چيزی برای گفتن ندارد لذا از اينكه بتواند مردم را بطرف خود جلب كند كامالً مايوس است و                     » اصل«اش از   

او حتی نتوانسته است همكاری صـميمانه روزنامـه نگـاران مـزدور و دادگـستری دسـت                  . اميدی جز به ارتش خود ندارد     

ايـن عجـز كامـل در    . شاه نتوانست هيچ برنامه ای يا راه حلـی ارايـه دهـد      . هم بطور رضايت بخشی جلب نمايد     نشانده را   

با توجه به عدم تعادل دماغی كه بدان        . برابر شرايطی كه مستقيماً عليه او رشد می كند نشانه خطرناكی برای رژيم اوست             

يزه تكيه خواهد كرد، و در اين راه تا آنجا ميرود كه همـه              مبتالست از روی بيشعوری، بطور قطع بيش از گذشته بر سر ن           

 . جباران تاريخ پيش رفتند

 روش شاه و اظهارات او در مصاحبه مطبوعاتی نبايد اربابها را چنـدان راضـی كـرده باشـد درسـت اسـت كـه                –سادساً  

 و وجودش را در حـال حاضـر         گسترش شورش در ايران و انقالب افغانستان قاعدتاً موجب ميشود اقدامات شاه را تاييد             

الزم بشمارند، اما بيش از گذشته آشكار شد كه شاه از حفظ ثبات كشور برای آينده دراز مدت عاجز است و كمتر از هـر       

كس ديگر ميتواند با مردم كنار بيآيد و چون علناً و لجوجانه نسبت به رشد هر نيروی بيگانه سخت ميكند و بـه آنهـا هـم                           

 . با او كنار آمدالحات و تغييرات مطلوبی بشود يا آنست كه برای انجام اص  تر و بيشعور تر ازثابت ميكند كه احمق

ترديد نيست كه توسعه جنبش آزاديبخش مردم و اوج گيری مبارزه عليه رژيم شـاه در يكـسال اخيـر بـه عوامـل چنـدی                          

مشكالت اقتصادی و ظلم و ستم بيحدبر       بستگی داشته است كه عمده آنها عبارتند از رشد ضرورتهای عينی يعنی تشديد              

مردم، استمرار مقاومت و مبارزه نيروهای پيشرو جامعه، رشد آگاهی مردم در پرتـو اعـتالی فرهنـگ انقالبـی اسـالمی،                      

رشد و توسعه كمی و كيفی نيروهای پيشگام و انقالبی مسلمان و باالخره بروز شـكاف و تـضاد در سياسـتهای شـاه و                         

 . اواربابهای استعمارگر 

 جنبش از عوامل اخير بخوبی سود جست و قشرهای بزرگی از مردم رنجديده را بـه ميـدان مبـارزه بـا رژيـم كـشاند و                           

شعارها را تكامل بخشيد و آگاهی مردم را بسرعت باال برد بطوريكه امـروز ميتـوان از يـك مقاومـت و مبـارزه عمـومی                          

 . سخن گفت

تهای مستمر و بموقع امام خمينی سبب شد هدفها و انگيـزه هـای مبـارزه                روشنگريهای گروههای پيشگام مسلمان و هداي     

اين اقدامات و روشنگريها كه درتكامل مبارزه بسيار موثر بوده، فرصت طلبها را خلع سالح كرد و جريانات                  . روشن شود 

كاربـه آنجـا    . تغير اصيل را بی اعتبار نموده وامكان منحرف كردن مبارزه و فريب مردم را بسيار ضـعيف سـاخته اسـ                    

رسيده است كه همه ميدانند حتی تحقق خواستهای مرحله ای مردم كه در چـارچوب قـوانين اساسـی اعـالم ميـشود، بـا                         

وجود شاه وسلطنت او ميسر نيست، بطوريكه طرح شعار سياسی نفی سلطنت  محمد رضا شاه بعنوان فوری ترين شعار 
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منطقی بوده مورد قبول همـه جناحهـا و جريانـات مبـارزه جـو قـرار                 حل مشكالت و تضادهای جامعه كنونی ايران كامال         

 . ميگيرد و حتی با شكاف و تضاد بين رژيم و اربابهای استعمارگرش هماهنگی دارد

اگر نتوان با اقدامات سياسی و فشار . اما خواستهای اساسی مردم مسلمان ايران با بنيادهای نظام موجود در تضاد است         

های مردمی شاه را بر كنار كرد و بعـضی خواسـتهای مـردم را جامـه عمـل پوشـاند تغييـر نظـام و                          افكار عمومی و قيام   

 . باشد استقرار يك نظام اسالمی جز با كمك اسلحه و طی يك جنگ دراز مدت مسلحانه عملی نمي

قـشرهای  ولی بايد توجه داشت كه در حال حاضر با وجود بيداری عمومی ووجود حالت اعتـراض در بـين همـه طبقـات                        

تحت ستم در شهرو روستا، عمال مقاومت و مبارزه محدود به دانشجويان و روشنفكران مذهبی و قشرهای آگاه بازار و                    

پيشه وران خرده پا است و طبقات كارگر و مزدوران دولتی در شهرها با وجود نارضـايتی در اعتـصابات شـركت نمـی                        

 در برابر بعضی خواستهای مردم مستلزم شـركت ايـن طبقـات در              بيشك وادار كردن رژيم به عقب نشينی و تسليم        . كنند

در تحليل علت عدم شركت دستجمعی كارمندان دولتـی و خـصوصی و كـارگران در اعتـصابات و                   . مبارزه مقاومت است  

تظاهرات سياسی بيش از آنچه عامل مصرف يا عامل ديگری اثر داشته باشد، ارعاب و ترس ناشی از اقـدامات پليـسی و                       

توده های كارگر و كارمند اولين قربانی بحران اقتصادی و اسـتثمار و سـتمگری رژيـم             . رين امنيتی موثر بوده است    مامو

آگاهی آنها نسبت به موقعيت حساس و تعيين كننده ای كه دارند و شركت آنها در مبارزه مردم عليه رژيم هيـات                      . هستند

 . ام عمومی را وارد مرحله ای تازه خواهد نمودحاكم را در وضعيت بسيار دشواری قرار خواهد داد و قي

 گسترش شعله های قيام در بين ساير طبقات محروم جامعه، رژيم را به بن بستهای خطرناكی مـی رانـد و شـاه مجبـور                        

نيروهای مسلح و در وهله اول افسران جـوان         . ميشود نيروهای مسلح را در يك جنگ و برخورد دايمی با مردم نگاهدارد            

داران و سپس سربازان در اين برخورد و تماس تدريجا به بسياری از حقايق آشنا ميشوند و دربـاره مفهـوم و                      و درجه   

معنای برادر كشی كه شاه برآنها تحميل می كند و می انديشند و بزودی متوجه می شوند كه نه برای ميهن و نه در دفـاع   

برای حفظ تاج و تخت شاه و ادامه ستمگری و خودكامگی او و مردم وتامين امنيت جامعه و نه عليه دشمن بيگانه كه فقط      

پاسداری منافع بيگانه و اربابهـای اسـتعمارگرش مجبورنـد مـردم محـروم و رنجديـده و فرزنـدان برومنـد و خـواهران                         

از وبرادران مسلمان خود را با اسلحه آمريكايی و اسراييلی قتل عام كنند بزودی آگاه ميشوند كه بجـای دفـاع وحراسـت        

منافع مردم و كشور خويش از منافع و مصالح استعمارگران و در راس آن ها آمريكا و ديكتاتور دست نشانده و بيمار و                

آنها بر محروميت های خود آگاه خواهند شد و شرايط زندگی خود را با فرمانـدهان عاليرتبـه و      . ديوانه، نگاهداری ميكنند  

واهند كرد آگاه كـردن بـرادران مـا در نيروهـای مـسلح ارتـش و پلـيس و                    فاسد و كثيف و خود فروخته ارتش مقايسه خ        

ژاندارمری، در شرايط حاكم در ايران و ماهيت پليد و بيمارگونه شاه ديوانه و خاين يك وظيفه عمده و اساسی نيرو های                      

د گفـت كـه تـضاد و    پيشرو جنبش است در بين تمناهای ياد شده بين خلق مسلمان ايران و شاه و قدرتهای استعماری باي   

مبارزه مردم با قدرتهای استعماری و سرمايه داری وابسته بآن در مرحله بعد از حل تـضاد خلـق بـا شـاه قـرار دارد و                           

جنبش آزاديبخش مردم ايران با اولويت دادن به شعار نفی سلطنت محمد رضا شاهی ميتوانداز شكاف تاكتيكی بين شـاه                    

در همانحال تالش مستمر در جهت رشـد        . مبارزه سياسی با رژيم را توسعه دهد      و اربابهای استعمارگرش سود جويد و       

مبارزه مسلحانه و تدارك جنگ دراز مدت انقالبی با كل رژيم و قدرتهای استعماری نگاهبان آن بايد بـا شـدت و سـرعت                        

ن نيروهـای مبـارز و      اول سـركوبی بيرحمانـه و خـش       : شاه در زمينه سياست داخلی دو هدف را دنبال ميكند         . دنبال گردد 

در اين زمينه برای جلب     . توده قيام كننده برای بيرون راندن آنها از صحنه پيكار و خاموش كردن آتش قيام خلق مسلمان                

حمايت ارباب خود قيام كنندگان را به ارتجاع موهوم سرخ و سياه منتسب ميكنداگرچه اين حنا كامالً رنگ باختـه اسـت و                      

نند كه قيـام عمـومی مـردم دارای خـصلتی تـوده ای و اسـالمی و هـدفهای صـريح و روشـن                         امروز كم و بيش همه ميدا     

مصاحبه امام خمينی با مخبر لوموند خطوط اصلی و هدفهای جنبش را روشـن سـاخته اسـت و                   . مترقيانه و انقالبی است   
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 استعماری با شناختی كه ميتوان گفت كه آمريكا و قدرتهای    . دشمنان رنگارنگ جنبش اسالمی ايران خلع سالح كرده است        

 . از خصلت های انقالبی جنبش دارندشاه را در سركوبی هايش تاييد می كنند

 دوم ـ شاه سعی ميكند نيروها و گروه های سياسی مترقی و روشنفكران ازاديخواه را بـا اتهامـات مـضحك بـی اعتبـار       

و غير مستقيم از تشكل و رشد آنها جلوگيری بـه           سازد و با ارعاب و تهديد و اعمال محدوديت ها و ممنوعيتهای مستقيم              

عمل آورد تا اين اسلحه قديمی او كه اگر من نباشم نيروی جانشينی جز كمونيستها يا هرج و مـرج طلبـان وجـود ندارنـد                          

همچنان برندگی خود را حفظ كند و اين درست همان چيزی است كه آمريكـا ظـاهراً بـا آن مخـالف اسـت و فـضای بـاز                             

 . رای رشد و تكامل نيروهای سياسی جانشين شاه الزم ميداندسياسی را ب

 هـيچ حـرف تـازه ای بـرای گفـتن نـداردو بـی اعتبـاری تمـام                  ١٣٤٢ خرداد سال    ١٥شاه در سركوبی تازه اش بر خالف        

ادعاهايش ثابت شده است اگر آنروز برنامه اصالحات ارضـی تحميـل شـده از طـرف اربـاب و اصـالحات اقتـصادی را                         

ركوبی خلق و وسيله جلب حمايت توده مردم و اربابها قرار داد و چندی بعد از آن هم درآمدبيـست ميليـارد                      مستمسك س 

دالری نفت به داد او رسيده انون با يك اقتصاد ورشكسته، كشاورزی نابود شده و صنعت پوشالی و درآمد ملی وابسته                     

پايگاههـای زمينـی و هـوايی و دريـايی و نگاهـداری             به نفت و در مقابل هزينه های سرسام آور خريد اسلحه و تاسـيس               

تورم ناشی از اقتصاد بيمـار و ضـد ملـی، تحميـل مالياتهـای كمـر       . چه خواهد كرد. …نيروهای مسلح و پليس و امنيت و  

شكن به مردم، هزينه های طاقت فرسای زندگی همراه با رشد آگاهی و بيداری خلق، جامعـه را بـه انبـار بـاروتی تبـديل                           

 . است كه هر دم اميد اشتعال آن ميرودساخته 

در زمينه سياست خارجی از يكسو قدرتهای استعماری غرب را از شبح كمونيست موهوم می ترساندو ماهيت انقالبـی و                    

ضد استعماری جنبش مسلمانان را برخ آنان ميكشد و با انعقاد قرار دادهای جديد تجاری و خريد ميلياردهـا دالر كـاال و                       

شاه با همين روش ديگر قدرتهای استعماری و سرمايه داری          ). ٣(اب ملت ايران حمايت آنها را جلب می كند        اسلحه از حس  

 . جهانی را راضی نگاهداشته است

شاه بخوبی از ماهيـت سـوداگرانه كمونيـستها         .  از سوی ديگر با ممالك كمونيست همچنان الس تجاری و سياسی ميزند           

 تر از سرمايه داران غربی می بيند، با تكه گوشتی زبان به تمجيداو می گـشايند اگـر شـاه                     مطلع است و اتفاقاً آنها را قانع      

سالها است در ممالك سرمايه داری غرب امنيت ندارد و چند سال است از ترس تظاهرات مـردم آن كـشورها و ايرانيـان                        

 گرم و پرشور و فرمايشی و دولتی مقيم از مسافرت به آن ممالك خود داری می كند، در كشورهای كمونيست با استقبال

رهبران كمونيست و نمايندگان مردم دستهای تامرفق در خون شاه را ميفـشارند و كودكـان تـاج گـل بـه                      . روبرو ميشود 

جالد تقديم ميكنند و به او بخاطر كشتن انسانها و پايمال كردن آزادی و حقوق بشر دكتری حقـوق عطـا مـی كننـد و بـه                            

احساس امنيتی كه شاه در اين . ق برای پيروزی او در جنگ با مردم هلهله ميكنند و هورا ميكشند     زنش دكتری فلسفه و خل    

شـاه چـرا نگـران ممالـك        . ممالك ميكند حتی در كاخ نياوران و در حصار تانكها و سـرنيزه هـا هـم از آن محـروم اسـت                      

 ميـان اسـت همـه آرمانهـا و شـعارها از      بيند وقتی پای منافع اقتصادی و نفوذ سياسی در       كمونيست باشد در حاليكه مي    

آنها نيز در جستجوی مناطق تحت نفوذاند، اگر نـه، جنايـت هـای ديكتـاتور نظـامی و كمونيـست                  . محتوی خالی می شوند   

حبشه عليه آزاديخواهان حبشه و لشكر كشی و قتل عام و اعمال سياست قوم كشی در باره خلق انقالبی و استقالل طلب                      

 . ستقيم و علنی و همه جانبه شوروی را چگونه ميتوان توضيح داداريتره با حمايت م

 خلق مسلمان ايران طی يك قرن تجربه و آزمايش در صحنه پيكار اجتماعی و در پرتو آموزشهای مكتب توحيدی به اين                     

هللا و نيـروی    حقيقت ايمان آورده است كه جز به قدرتهای اليزال و سنت های تغييرناپذيرو اراده و خواسـت تحقـق پـذير ا                     

كوبنده و زوال ناپذير ناس نبايد تكيه كند مردم تا وقتی ضـعيف انـد قـدرتهای سـودجو روی سرنوشـت آنهـا مـصالحه                          

 . ميكنند، تنها وقتی مستضعفان در سايه اتحاد و ايمان به حق نيرومند شوند نظرها بسويشان جلب ميشود
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 كه ميتوان از امكانات و از ياريهای ديگران بهره مند شـد بـی      تنها از موضع قدرت و در سايه اتكا به نيروی خودی است           

 . آنكه خطر فدا شدن مصالح امت يا پايمال شدن هدف در ميان باشد

 در برابر شرايط تازه ای كه از برخورد مردم مبارز ايران با شاه بوجود آمده است وظيفه پيشگامان جنـبش آزاديـبخش                      

، تشخيص درست موقع، تحليل درست مسايل روشنگری و هدايت خلق، انتخاب            مردم مسلمان ايران همچنان سنگين است     

خط مشی واحد و تاكتيك های مناسب، داشتن تحرك و ابتكار عمل، تشكل و سازماندهی فوری و سريع برای بسيج همـه                     

 . طبقات و قشرهای محروم برای ورود بمرحله جنگ مسلحانه دراز مدت با دشمن بايستی در مدنظر قرار گيرد

  پيروز باد جنبش انقالبی خلق مسلمان ايران

 نابود باد رژيم طاغوتی پهلوی

 مستحكم باد اتحاد نيروهای اصيل و مبارز اسالمی

 »جنبش مسلمانان ايران«

  ١٣٥٧خرداد 
 اشاره به آخرين خطابه مرجع عاليقدر امام خمينی بعد از قتل و كشتار اخير رژيم در قم و ساير شهرستانها) ١(

 ٧ سـال و     ١٥چهار دانشجو را فقط بجرم داشتن جزوه های حاوی نامه هايی با امضاء در دادگاههای نظامی اول بـه                    ) ٢(

 .سال زندان محكوم ساختند

ظهارات نخست وزير انگليس در پاسخ انتقاد بعضی نمايندگان كارگر نسبت به فروش اسلحه به شاه كـه      اتوجه كنيد با  ) ٣(

وی در پاسخ صريحا از منافع عظيم بازرگانی انگليس در ايـران سـخن گفتنـد و بطـور                   . دبرای سركوبی مردم بكار ميرو    

 .ضمنی فهماند كه منافع اقتصادی تنها علت طرفداری از شاه و سياستهای او ميباشد
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الحمدهللا قاصم الَجبارين ـ مبيرالظالمين ـ مدرك الهاربين ـ نَكال الظالمين ـ صَريخ 

 المستصرخين
 . نقطه عطفی در تاريخ مبارزات ملت ستمديده ايران است) ١٣٨٣محرم ١٢( ١٣٤٢ خرداد١٥

ها نفر از افراد ملت ايران كه به عنوان اعتراض به اقدامات ضد انسانی و ضد قـانونی حكومـت بخـصوص                        در اين روز ده   

دژخيمـان سـلطنت    دستگيری و زندان آيت اهللا خمينی در خيابانها به تظاهرات آرام مشغول بودند هـدف رگبـار مسلـسل                    

 . خودكامه پهلوی قرار گرفتند و چندين هزار نفر تنها در تهران به خاك و خون افتادند

 رژيم از همانروز اصرار داشت كه اين حركت مردمی و اصيل را لكه دار كند و اين خاطره را با تحريـف در اذهـان وارد                          

 . سازد

در پانزدهمين سالگرد آن گرامی دارند، رژيم با توطيـه ای وسـيع             امسال كه مردم ايران تصميم دارند خاطره اين روز را           

 . قصد دارد ضربه ای قطعی بر جنبش آزاديخواهانه و ضد استبدادی مردم حق طلب ايران وارد سازد

 و شهدای سالهای بعـد از آن و بـه پيـروی از نيـات مقـدس مرجـع                    ١٣٤٢ما ضمن تجليل از خاطره شهدای پانزده خرداد       

 اهللا العظمی خمينی، و برای نقش برآب كردن توطيه وسيع دشمن، به مردم شريف ايران توصيه می كنيم كـه                     عاليمقام آيه 

 بعداز ظهر از خانه های خود بيرون نيايندو باسكوت و مبارزه منفی شـكوهمند               ٥ تا ساعت    ١٣٥٧ خرداد   ١٥روز دوشنبه   

  .خويش مشت محكمی بر دهان ياوه سرای رژيم استبداد حاكم بكوبند

 »جنبش مسلمانان ايران«

  ١٣٥٧ خرداد 
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 . و اَن اهللا اليهدی كَيد الخاينين
) رو بـه رشـد  (انجام شـده باشـدبه نتيجـه ای        ) عدم صداقت و تقوی   (و بدون ترديد خداوند حيله ای را كه از روی خيانت            

 ) ٥٢/يوسف.  (هدايت نميكند

 : هموطنان مبارز

 مسووليت را احساس كرده و الزم ديده است در فرصتهای مناسب افـشاگری و             جنبش مسلمانان ايران از يكسال قبل اين      

تحليلهای روشنگرانه برای خلق اسير و مبارز ايران منتشر نمايـدو در جهـت تـشكل انقالبـی مـردم و اقـدام بموقـع عليـه                   

 . استبداد و استعمار و فرصت طلبی و چپ نمايی و نفاق سهمی داشته باشد

ل ها بعنوان اسناد قابل اعتماد و استناد مورد حسن ظـن و اسـتقبال بـسياری از مـردم حقـشناس و                        آز آنجا كه اين تحلي    

مجاهد ايران قرار گرفته است، اخيراً عده ای نا آشنا به مسووليت اجتماعی از اين اعتبار و نام سـوء اسـتفاده كـرده و بـا                   

ام دكتر شريعتی به مناسبت سالروز شـهادتش بنـام          حسن نيت در خرداد ماه شرح حالی از متفكر بزرگ و مجاهد عاليمق            

منتشر كرده اند و عده ای ديگر با زيـر پـا گذاشـتن اخـالق و تقـوی اسـالمی در تحليلـی                        » جنبش مسلمانان مبارز ايران   «

 ٥٢ و   ٥١و نقـل آيـات      » جنـبش مـسمانان مبـارز     «سياسی بتاريخ تيرماه حرفهای نفاق افكنانه خود را تحت نام و امضای             

توبه در ابتدای اعالميه بصورت بسيار حيله گرانه و متقلبانـه و دقيقـاً بـشكل و قالـب نوشـته هـای سـابق جنـبش                       سوره  

 . مسلمانان ايران منتشر كرده اند

 اين توطيه گران عمل منافقانه خود را در پشت نقاب طرفداری از مرجع آگاه و بـزرگ آيـه اهللا العظمـی خمينـی و مجاهـد                           

ان كرده و ناجوانمردانه دروغها، تحريفهـا، و اتهامـاتی متوجـه يكـی ازمخلـصترين و پايـدارترين         شهيد دكتر شريعتی پنه   

 . چهره های مبارز مسلمان ضد استبدادمی كنند

 ما باين وسيله به مردم مبارز و شريف ايران هشدار ميدهيم كه توطيه ای وسيع برای ايجاد تفرقه و دشمنی در صـفوف           

ت و صريحاً اعالم ميداريم اين سوء استفاده ها از ناحيه هر فرد يـا گروهـی باشـدعملی ضـد                     مسلمانان مبارز در كار اس    

اخالقی و محكوم است و از ملت مبارز ايران مصراً خواستاريم كه برای نقش برآب كردن اين توطئه هـای تفرقـه افكنانـه                        

وحيـه حـق طلبـی آنـان سـوء اسـتفاده            صفوف خود را فشرده تر سازندو به هيچ منافقی اجازه ندهند از احساسات يـا ر               

 )١(كنند

 برقرار باد اتحاد نيروهای اصيل و انقالبی مسلمان

 ننگ و نفرت بر رژيم ديكتاتوری و سرسپرده پهلوی

  جنبش مسلمانان ايران

  ١٣٥٧ تير 
ی در رابطـه    بعدها معلوم شد اين عمل منافقانه توسط آقای دكتر پيمان انجام شده است بعد از صـدور ايـن بيانيـه و                     ) ١(

 .به فعاليت پرداخت» جنبش مسلمانان مبارز«خود را با جنبش مسلمانان ايران قطع كرد و زير عنوان 
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 . يا اَيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتّقوا اهللا لَعلكم تفلحون
) در شيوه های ضـد خلقـی      (رار دشمن   و در برابر پايداری و استم     . ای كسانيكه ايمان آورده ايد، ثابت قدم و پايدار باشيد         

از خـدا پـروا داشـته    . با يكديگر در ارتباط باشيدو همبستگی كامل خود را حفظ نماييد. از خود مقاومت بيشتر نشان دهيد     

 ) ٢٠٠/آل عمران. (باشيد، باشد كه پيروز و رستگار شويد

 : خواهران و برادران

دت و خودسازی انقالبی، با تظاهرات شكوهمند خويش در عيد فطـر             درود بر شما دليران مسلمان كه پس از رمضان عبا         

اين خروش حق طلبانه گرچه در . و پنجشنبه شانزدهم و جمعه هفدهم شهريور پيكر رژيم منفورايران را بلرزه در آورديد           

 نهايی   شهريور بدستور شاه جالد به خاك و خون كشيده شد نشان دهنده رشد آگاهی خلق ما و ضامن پيروزی                   ١٧روز  

رژيم خون آشام و سفّاك شاه در جريان تظاهرات اخير سرنوشت قطعـی يعنـی زوال و نـابودی         . اين ملت ستمديده است   

خود را به وضوح لمس كرد و مأيوسانه باين واقعيت پی برد كه ديگر با برنامه های فريبكارانه اش مانند تغييـر دولـت و                         

لـذا آخـرين تيـر تـركش خـود را در روز      .  ملت را نسبت به خود فرو نشاندنغمه آشتی ملی نميتواند قهر و نفرت يكپارچه     

جمعه رها ساخت تا بخيال خود بـا حكومـت نظـامی و كـشتار جمعـی مـردم ملـت را وادار بـه عقـب نـشينی كنـد شـايد                                 

 بزودی اين چندصباحی بيشتر به چپاولگری و سلطه خود ادامه دهد ولی غافل از آنكه اراده ملت قهرمان ايران بياری خدا               

 اال ان نصراهللا قريب . نظام خود كامه و پوشالی را نابود خواهد كرد

 خواهران و برادران مسلمان

تهاجم انقالبی مردم مسلمان بـا پيـروی از رهنمودهـای امـام خمينـی و الهـام از راه پـر                      .  مبارزه ابعادی تازه يافته است    

امروز فرياد . كتر علی شريعتی به رشد خيره كننده ای رسيده است        افتخار پيشگامان مجاهدين خلق و نوشته های شهيد د        

امـروز خلـق دليرمـا بـا        . تمامی خانه هـای تنـگ مستـضعفين را در نورديـده اسـت             – آزادی، استقالل، حكومت اسالمی      –

سـت  طبيعـی ا . چشمانی باز و با خشمی دمادم افزون شونده، حمله خود را به پاسداران ظلم وپليدی شدت بخشيده اسـت          

در اين شرايط زيرو رو كننده دشمن مردم مسلمان با تمام نيرو به ميدان آيد و با تمام قدرت دژخيمی، برای جلوگيری از           

دست رفتن منافع عظيم خود كه از حلقوم ميليونها انسان گرسنه ومحروم دزديده ميشود، بكار گردانی افسران آمريكايی                  

ان نفر را زير رگبار مسلسلها و تانكهای انگليسی بـشهادت برسـانند، از يـك                و كمك سربازان اسراييلی، در يك روز هزار       

ولی خلق دلير ما با ايستادگی شگفت آفرين و با نثار سخاوتمندانه .  ساله رحم نكنند٩٠ ساله نگذرند و به پيرمرد ٣كودك 

قدرت عظيم زرادخانه جهـانخواران  ) باذن اهللا(خون خود در راه خدا نشان داده است كه شايستگی آنرا ميتواند پيدا كند تا            

خلـق  . را درهم كوبد و اتحاد شوم آنها و توطيه هايشان را نقـش بـرآب كـرده و نظـام توحيـدی را جانـشين آن گردانـد                           

مسلمان ما، از اعالم حكومت نظامی رژيم مرعوب نگشته و به مبـارزه و جهـاد طـوالنی و ابـدی خـود در راه حـق ادامـه                       

رزه درخشان و پيگير ملت ايران در دوران حكومت سياه دودمان پهلـوی جـز در شـرايط حكومـت                 سال مبا ٥ميدهد، مگر   

نظامی بوده است؟ خواهران و برادران برای در هم شكستن توطيه های رژيـم و بـرای شـكوفان كـردن هـر چـه بيـشتر                           

ان و استثمار گـران در ايـن        مبارزات بر ضد دشمنان امت مسلمان، و برای بريدن دستهای تامرفق بخون آغشته استبدادي             

 : مرحله حساس از مبارزه توجه شما را به رعايت نكات ذيل جلب مينماييم

 با توجه به طوالنی بودن مبارزه خلق در راه حاكميت نظام اسـالمی، براسـاس طرحـی مـنظم و انديـشيده بـا دشـمن                           -١

 . روبرو گرديده و دراين راه از دانش و تجارب مبارزات مشابه بهره گيريد

 ـ با دشمن مكار و جالد جز با تاكتيكهای پو يا و انعطاف پذير نميتوان مقابله كرد، از مقابله احساساتی با دشمن بپرهيز ٢

 . يد و در فعاليت های مبارزاتی از هوشياری انقالبی بهره جوييد ؤ آسيب پذيری خودرا به حداقل ممكن برسانيد
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 هسته های تشكيالتی ايجاد كرده و با خود سـازی و فعاليتهـای درونگروهـی     ـ با دوستان معتقد و مورد اطمينان خود ٣

 . تمام كارهای مبارزاتی خود را بشكل منضبط و بصورت تشكيالتی ادامه دهيد

 ـ هيچ نوع كمكی را به جنبش حتی در سـطح دادن ليـوانی آب بيـك مجاهـد كوچـك مـشماريد واز كليـه امكانـات خلـق           ٤

 . ای جنبش بهره گيريدمسلمان برای پيشبرد هدفه

 ـ در شرايط فعلی با اعتصابات عمومی، پخش اعالميه، پركردن ديوارها از شعارهای انقالبی و نيز گسترش انديشه های ٥

 . انقالبی به كارخانه ها و روستاها و ادارات و دانشگاهها و بازارها مبارزات سياسی خود را شدت بخشيد

كه هنوز هويت انسانی خود را در ارتش ضد خلقی شاه از دست نـداده انـد بـا اهـداف      ـ آن دسته از برادران ارتشی را  ٦

 . جنبش رهايی بخش اسالمی آشنا سازيد و آنان را به پيوستن به صفوف خود دعوت كنيد

 ـ همگام با عمل بينش ايديولوژيكی اسالمی خود را با مطالعه مستمر و منظم ارتقاء بخشيد و خلوص ايديولوژيك خـود   ٧

 . را عليرغم تبليغات و توطيه های فرصت طلب های چپ و راست حفظ نماييد

 پيروز باد مبارزه انقالبی خلق مسلمان ايران

 برقرار باد اتحاد نيروهای اصيل اسالمی

 نابود بادرژيم فاسد پهلوی، دشمن اصلی مردم ايران

 جنبش مسلمانان ايران

   ١٣٥٧ شهريور 
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 الجوع و نَقص من االَموالِ واالَنفس و الثَّمرات و ولَنبلونَّكم بشيء من الخوف و

 . بشّرالصابرين اَلذين اذا اَصابتهم مصيبه قالوا انَّا هللا و انّا اليه راجعون
ما حتماً شما را به چيزی از ترس و گرسنگی و از دست دادن اموال و جانها آزمـايش ميكنـيم و صـابرين را بـشارت ده،                  

 ) ١٥٦/بقره.  ( بديشان رسد گويند ما از خداييم و بسوی او باز می گرديمآنان كه هر گاه مصيبتی

 : خواهران و برادران مسلمان

در فاجعه زلزله طبس گروه كثيری از خلق ستمديده ما جان خود را از دست دادندو اخبار دلخراشی كه در ارتباط با ايـن                        

 بر خلق محروم و بی دفاع ما در گوشه و كنار اين مملكت        مصيبت ميرسد همه مبين ابعاد ديگری از ظلم و سنمی است كه           

بی شبهه اين مصيبت قابـل      . خلقی كه تحت ظلم و خودكامگی است و حيات او از هر نظر قرين محروميت ميباشد               . ميگذرد

ردم پيشگيری بوده است، چنانچه در ديگر مناطق زلزله خيز دنيا كه تعداد و شدت زلزله بمراتب بـيش از ايـران اسـت، مـ                        

بخاطر حمايت دولت از خطرات آن در امان می باشند ولی در مملكت ما كه كـوچكترين احـساس مـسووليت و تعهـدی از                        

جانب حكومت نسبت به مردم وجود ندارد، قهراً پيش بينی های ايمنی و اقدامات اوليه در برابر اين قبيل عـوارض طبيعـی                       

 . بسيار بعيد و دور از ذهن خواهد بود

خاصه آنكه در سالهای اخير شاهد تكرار زلزلـه هـای           . سان و فارس بدليل ويژگيهای طبيعی، زلزله خيز است         مناطق خرا 

متعددی در اين مناطق نظير الر، قيروكارزين، بندرعباس و كاخك بوده ايم كه هر كدام بسهم خود خرابی ها و كشتارهای 

 دستگاههای ثبت كننده بطـور متوسـط روزانـه          ٢٨/٦/٥٧بنا به اظهار روزنامه های عصر     . بيشماری به جای گذاشته است    

در چنين وضعی آيا وظيفه دولت نبوده كه پيـشگيريهای الزم را بـرای حفـظ جـان                  .  زلزله در اين مناطق ثبت كرده اند       ٢٢

خلق مستضعف ايران بخوبی ميداند كه چنين انتظاری از رژيم فاسد و حكومـت جبـار ايـران    … ساكنان اين منطقه بكند؟  

رژيم منفور ايران فقط حفظ جان مستشاران آمريكيـی و اسـراييلی را كـه بـرای كـشتن و نـابودی                    .  انتظار عبثی است   چه

خواهران و برادران ما به مزدوری گرفته شده اند وظيفه خود ميداند و در قبال امنيت و آسايش آنان احساس مـسووليت                      

 . ميكند

و رسواتر از روز قبل می شود، درست در جريان همين سـالها، بگفتـه               با مردم، هر روز مفتضح      » پيوندش« شاه كه الف    

 ميليارد دالر صرف خريد اسلحه كرده است و ميلياردها دالر به فرمان ارباب، به دولتهای ٢٠مفسر هرالدتريبيون بيش از  

ت المال مـردم تحـت      امپرياليستی انگليس، آفريقای جنوبی و اسراييل كمك نمود و همچنين مخارج سرسام آوری را از بي               

اين ثروت ملی بجای آنكه صرف تامين بهداشت .  ساله و غيره نمود٢٥٠٠ستم ايران صرف برگذاری جشنهای ضد خلقی 

و فرهنگ و مسكن برای مردم شود و چرخ اقتصاد مملكت را بگرداند به تاراج رفته و ماحصل آنكه ايـران تبـديل بـه يـك                           

می و تمرين آدم كشی سـربازان و افـسران اسـراييلی گرديـده اسـت كـه سـلطه                 پايگاه ارتش آمريكا و مركز آموزش نظا      

هنوز خاطره كشتار و قتل و عام مسلمانان تهران در          . استعمار و استيالی خارجی در اين سرزمين هرچه بيشترقوام يابد         

راه حـق كـه     هفدهم شهريور، مردم اين شهر را از عزای عزيزان خـود خـارج نكـرده اسـت و هنـوز خـون ايـن شـهيدان                           

هنـوز صـدای ضـجه و فريـاد         . بفرماندهی شخص شاه به خاك و خون كشيده شدند سطح خيابانها را گلگون كرده است              

 ايرانی بيگناه كه در سينماركس آبادان پشت درهای بـسته در آتـش رژيـم سـفاك بانظـارت ريـيس شـهربانی شـاه                          ٧٠٠

در چنـين   .  و قلوب مـردم ماالمـال از خـشم انقالبـی اسـت             سوخته و خاكستر گرديدند، به گوش تمام مردم ايران ميرسد         

شرايطی رژيم برای سركوبی اين قيام و عصيان خلق متوسل به حكومت نظامی ميگردد تا در پناه تانـك و مسلـسل، هـم                        

مساجد را كه كانون قيام و حركت انقالبی در شهرو روستا بوده است تعطيل كند و هم گوينـد شـجاع و بيـدار مـذهبی را             

وبجای مساجد كانون مخالفت و اعتراض را به تلويزيـون و مجـالس قالبـی كـه تحـت كنتـرل خـود                       . ير و در بند نمايد    اس
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ميباشد بكشاند و بجای گويندگان مذهبی نمايندگان را ميدان دهد تا شايد بعد از كشتارها و جنايات بيشمار تحبيب قلوبی                    

ز، به افكار عمومی آزاديخواهان و مجامع بين المللـی نـشان دهـد              شده باشد و خشم و كينه ها فروكش كند و در خارج ني            

عليرغم حكومت نظامی، دموكراسی و آزادی بيان و استقالل نمايندگان، محترم و محفوظ مانـده اسـت و مهمتـر آنكـه بـا                        

وش متوجه كردن انتقادات به دولت و شخص نخست وزير يا امثال نصيری ها و بازداشت مسخره نـوكران وفـادار و خـ                      

خدمتی همچون روحانی، مهدوی و شيخ االسالم زاده ها شاه را كه مقصر و مؤثر و فرمانده اصـلی ايـن جريانـات بـوده                        

و اكنـون كـه آفتـاب عمـر     . ……است مبری نمايد و چنين جلوه دهد كه اطالعات درست بـشرف عـرض نرسـيده اسـت؟      

امـا بـين خلـق مـسلمان مـا و شـاه            .  نگـه دارد   حكومتش به لب بام رسيده است شايد چند صباحی ديگر خـود را سـر پـا                

آنچه هست كشتار و جنايت و خيانت از طرف او و خشم و كينه و نفرت از طرف مردم بـه                . هيچگونه پيوندی وجود ندارد   

 . او ونظام شاهنشاهی اش ميباشد

اش »انقالب« سياهی    هنگاميكه دروازه های تمدن واهی ساختگی اش جز سقوط ارزشهای انسانی خلق ما ثمری نداشته و               

روی برنامه های فساد فرعونيان را سپيد كرده است و زمانيكه غارت و سرقتهای بيكران عوامل فساد داخلی هر كدام بـا                      

بهره گيری از نظام موجود، اقتصاد كشور را به ورشكستگی مطلق كشانده است، هرگز دور از ذهن نيست مـردم مظلـوم       

  ای از گل و خشت خام بنام خانه زندگی ميكنند و از ابتـدايی تـرين و سـاده تـرين                       و ستمكش ايران كه در چهار ديواری      

 درصـد  ٩٠وسايل زندگی محرومند، در اثر عوامل طبيعی از قبيل باران، سيل و زلزله بگونه ای قتل عام شوندكه بـيش از          

 . از سكنه شهری نابود گردند

خلق ستمديده و حق طلب ايران بيدارتر از آنـست          . ديگر رنگی ندارد  ها و خدعه و نيرنگها شاهانه         اكنون، حنای عوامفريبی  

مردم مسلمان و مبارز ايـران بـه       . كه اين برنامه ها برای او اشتغاالت ذهنی بوجود آورده و دشمن اصلی را فراموش كند               

يم فاسد و خود كامه     تبعيت از مرجع عاليقدر خود آيه اهللا خمينی لحظه ای از ستيز سرسختانه خود عليه ظلم و چپاول رژ                  

خلق ما به راهش كه راه مكتب توحيد است و تالشش كه پيـروزی حـق بـر باطـل اسـت سـخت                        . ايران درنگ نخواهد كرد   

مردم مبارز و با استقامت و نـستوه ايـران بنـا بـه              . مصمم است، چون ميداند كه تاييد و نصرت خدا را در پشت سر دارد             

جالهای تبليغاتی رژيم بياری مؤثر وبنيادی آسيب ديدگان زلزلـه طـبس خواهنـد              وظيفه انسانی بطور مستقل و دور از جن       

شتافت ولی اين مسيله باعث نمی شود كه از مبارزه بنيادی عليه خود كامگيهای استبداد و عوامفريبيها و جنايات و فجايع                     

حله حساس از مبارزه به خواهران و       شاه غافل بماند و به را ه های انحرافی و فرعی اغفال كننده كشيده شد ما در اين مر                  

 : برادران توصيه ميكنيم

 ـ در هر كجا و هر موقعيتی كه هستيد با دوستان همراه و معتقد خود ارتباط منظم و تشكيالتی بر قرار ساخته با بهـره   ١

 . گيری از تجارب گذشته جنبش در گروههای كوچك وپويا به مبارزه انقالبی خود ادامه دهيد

ليت سياسی و افشا گری حيله های رژيم، قهر و خشم خلق مسلمان را نسبت به رژيم و به طرف صفوف هسته  ـ با فعا ٢

 . های مبارزه انقالبی هدايت كنيد

و بازاری خود را حمايت كرده به جهت هـای  –كارمند – ـ اعتصابات صنفی و حالت اعتراض خواهران و برادران كارگر  ٣

 جهت توسعه و تشديد دامنه اين اعتصابات بمنظور تضعيف هـر چـه بيـشتر رژيـم                  صحيح مبارزه سياسی سوق داده در     

 . تالش نماييد

 پيروز باد مبارزه انقالبی خلق مسلمان

 بر قرار باد اتحاد نيروهای اصيل اسالمی

 نابود باد رژيم فاسد پهلوی دشمن مردم ايران 
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 »جنبش مسلمانان ايران  «

  ١٣٥٧/ مهر/ ١ 
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 ) . حتّی نَعلم اَلمجاهدين منكم و الصّابرين و نَبلو اَخباركمو لَنبلونَّكم  (
و مسلماً شما را در درگيری ها با همه سختی هايش آزمايش ميكنيم تا مجاهدين و پايـداران شـما را بـشناسيم و ميـزان                          

 ) ٣٢/محمد. (آگاهی و عكس العمل شما را امتحان كنيم

 ) بپاخيز و استقامت كن(قم فَاستَقم 

 : م مسلمان ايران، خواهران و برادرانمرد

جنبش حق طلبانه خلق ما شرايط حساسی را طی ميكند، نيروهای طاغوتی و مكّاررژيم و اربابان جنايتكارش از هـر سـو                      

دست اندركار پياده كردن نقشه های ضد اسالمی و مزورانه ای هستند، به اين خيال باطـل كـه فـشارهای انقالبـی و روز             

سلمان ايران را خنثی كنندو حركت اسالمی ما را كه ميرود بـا گـسترش و جهـت گيـری خـود كـاخ ظلـم و                           افزون مردم م  

 . استبداد طاغوتيان را ويران و بر فنا نمايد، از پيشروی باز دارد

 در ايامی كه رژيم با روی كار آوردن قلدرهای نظامی قصد سركوب نيروهای رزمنده خلق ما را دارد و در حاليكه شـاه                       

نايتكار با چهره سالوسانه و فريبكارانه جديدی بميدان مقابله بـا مـردم آمـده و ميكوشـد بـا ايجـاد فـشار و تـضييقات                           ج

مصنوعی مقاومت مردم را بفرسايد، و در شرايطی كه بلندگوهای تبليغاتی رژيم شيوه های مسالمت آميز و در عين حال                    

ن راه حق تشويق و تبليغ می نمايد، هـر مـسلمان معتقـد موظـف      سازشكارانه را به قصد تفرقه افكنی در صفوف رزمندگا        

است كه بحكم وظيفه شرعی خود با هوشياری و مقاومت سـختی هـای ايـن درگيـری حـق و باطـل را تحمـل كنـد تـا بـا                      

 . سربلندی از بوته آزمايش الهی پيروز بيرون آمده و بصوف مجاهدين راه حق بپيوندد

چيده و طوالنی را در پيش روداريم كه بايستی با بهـره گيـری از هوشـياری و برخـورد         خواهران و برادران ما مبارزه پي     

آگاهانه با مسايل آنرا ادامه دهيم، بطوريكه شاهد بوده ايم در ماههای اخير دشمن برای نجات خود از عواقـب اوجگيـری                      

ه ای از وقايع گاه خونين و گاه ظاهراً         مبارزات دليرانه مردم و خنثی كردن فشارهای انقالبی كه بر او وارد ميشود، سلسل             

 شـهريور و نـه حـوادث        ١٧دموكراتيك بوجود آورده است، ولی نه قدرت نمايی قلدران نظامی شـاه و نـه كـشتار جمعـه                    

كرمان و غرب كشور و نه تضمين رسمی نخست وزير شاه مبنی بر آزادی مطبوعات و بيان و قلـم و خيمـه شـب بـازی                           

هيچ يك از اين جريانات نمـی توانـد در اراده آهنـين مجاهـدين راه حـق بـرای                    … ساخته و نه  دمكرات نمايانه مجلس شه     

 . نابودی رژيم ضد مردمی ايران خللی وارد كند

 با اوجگيری مبارزه قهر آميز مردم كه در نتيجه رهنمودهای حضرت آيه اهللا خمينی و نقش آگاهی دهنـده آثـار شـريعتی          

 خلق گرايش يافته است، رژيم كه خطر جدی و نابود كننده خود را لمـس كـرده، در هفتـه                     براه پيشتازان انقالبی مجاهدين   

های اخير باز هم برای پياده كردن نقشه های شوم تر و جلو گيری از گسترش خطر نابودی خود، دست به حادثه سازی                       

 را به جان مردم مبـارز انـداخت،         زد و با برنامه تنظيم شده وارد معركه گرديد و چماق بدستان و اشرار جيره خوار خود                

 آبان ساحت مقدس دانشگاه را به خون كشيد و بار ديگر آتش مسلسل شاه بروی دانـشجويان پيكـارگر و                     ١٣روز شنبه   

رزمنده ما گشوده شد، با طرح نقشه قبلی فردای اين كشتار، مامورين ناپاك ساواك معركه گـردان يـك سـری تخريـب و                        

شت در تهران گرديدند، تخريب و آتش سوزی با اين وسعت در شرايطی انجام گرفت كه                اتش سوزی و ايجاد رعب و وح      

نيروهای باصطالح انتظامی حكومت نظامی و پليس صحنه را خـالی كـرده و در حاشـيه دور تماشـاچی بـی تفـاوت ايـن                          

 را بخون كشيدند، و اين      حوادث بودند حال آنكه روز قبل همين نيروها بدون علت و به بهانه پرتاب يكی دو سنگ دانشگاه                 

همه برای اين بود كه رژيم ارباب های امپرياليست خود را كه تا چند روز پيش ترمزی در مقابـل خواسـت مـستمر شـاه                          

برای روی كار آوردن يك دولت نظامی بودند و استفاده از آن را جز در شرايط بحرانـی تجـويز نمـی نمـود بـه بحرانـی                        

 يك طرح موافقت شده قلدرهای نظامی را بروی كار آورد و ديديم كـه چگونـه هـشدارو             بودن شرايط متقاعد كند و با طی      
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اگر دولت نظامی روی كار آيد مملكـت بـه آتـش            «اعالم خطر امينی بلندگوی سياست دموكرات ها در ايرات مبنی بر اينكه             

 يك دولت نظامی اجتناب پـذير       در بعضی شرايط استفاده از    «بفاصله يكی دو روز به بيان اين مطلب كه          » كشيده می شود  

اگر دولت نظـامی روی كـار آوری آمريكـا از آن حمايـت     «تغيير يافت و اخطارتلفنی چند روز قبل كارتر به شاه كه  » است

پس از تغيير دولت به تاييدو حمايت بالدرنگ وزارتخارجه آمريكا از تغييرات جديـد مبـدل گـشت، ماحـصل                    » نخواهد كرد 

و همچنين موسسات مهمی كـه در     ) ساختمان روزنامه ها و راديو تلويزيون     (ات ارتباط جمعی    طرح آنكه شهرها و موسس    

حال اعتصاب بودند اشغال نظامی شد و تضمين رسمی نخست وزير قبلی شاه مبنی بـر آزادی قلـم و بيـان نقـش بـرآب                          

 نـشانه گيـری شـد و    شدو بجای آن تانك ها و توپ ها و مسلسل ها در سطح وسيع بطرف مردم حـق طلـب و بـی دفـاع                   

كشتار با شدت بيشتری از گذشته ادامه يافت و در عين حال اين نمايش خشونت آميز شاه جنايتكار پس از مدتی اختفـاء                       

با چهره ای سالوسانه بر پرده تلويزيون ظاهر شد و صدای گريه او با جمالتی پر از تزويراز راه امواج راديو گوش مردم 

خواسـتهای  «و يـا    ! زهی بيشرمی، كه با رگبار مسلـسل جـواب دادی         . ….! »قالب شما را شنيدم   من پيام ان  «ما را آزرد كه     

را بـا نـابودی     » مرگ بر شاه  «، ننگ بر تو كه در صورت تاييد بايستی خواست فراگير مردمی             »شما را تاييد         می كنم            

 ارتجاع سياه ميناميـد و در مـصاحبه هـای           خود تحقق بخشی، با وقاحت تمام از روحانيت شيعه كه تا چندی پيش آنها را              

خود انواع اهانت های ناروا به آنان نسبت ميداد، تقاضای كمك ميكند گويااو چهره تابناك مظهر قهر آشتی ناپـذير مـردم                      

مسلمان ايران و مرجع آگاه شيعيان جهان حضرت آيه اهللا خمينی را كه بهمراهی روحانيت مترقی و مبارز و ملت مسلمان                   

اين گرگ خونخوار .  برای نابودی رژيم خودكامه او و بساط ننگين سلطنت پهلوی بپاخواسته اندفراموش كرده است             ايران

پس از سی و چند سال ديكتاتوری و انجام آنهمه جنايات و ريختن خون هزاران جـوان آزاده، قيافـه توبـه كارانـه بخـود                          

 خلق مسلمان ايران بخوبی آگاه است كه توبه گرگ مرگ است ولی. ميگيردو متعهد تامين آزادی برای ملت ايران می شود

آری ای خـواهر و بـرادر مـسلمان، مـا         . و با وجود ننگين شاه و خاندان كثيفش براريكه قدرت روی آزادی را نخواهد ديد              

تار و  مبارزه پيچيده و طوالنی در پيش داريم دشمن غدار با دو حربه متفاوت به ميدان آمده است، حربه خـشونت و كـش                      

سركوب برای مبارزين و مجاهدين راستين و حربه تزوير و فريب برای ساده انديشان، بخوبی ميداند كه باالخره طومـار                

هستيش بدست مجاهدين راه حق در هم پيچيده خواهد شد و بنابراين بهيچوجه نميتواند گرايش روز افزون مـردم را بـه                      

قالبی آنها را تحمل كند، لذا ضمن سركوب اين نيروهای انقالبی قيافـه             راه اين موحدين و رشد وشكل گيری حركت های ان         

ای دموكراتيك و آزاديخواهانه بخود ميگيرد و با تشويق شيوه های مسالمت آميز و دادن وعده های بی اسـاس و تفرقـه                

 را در انـزوا قـرار       افكنی سعی دارد حركتهای اصيل مردمی را از پيوستن به اين نيرو ها باز داشته و مجاهـدين راسـتين                   

 . دهد

 خواهران وبرادران 

ما كه با ايمان به مكتب اسالم و آگاهی به حقانيت مبارزه خود در جريان درگيری انقالبی با جبهه باطل يعنـی رژيـم كفـر                

 اهللا  پيشه و اربابان جهانخوارش هستيم، اكنون در آغاز اين راه افتخار آميز كه بنا باعالميه مرجـع و رهبـر آگاهمـان آيـه                       

خمينی راه مجاهدين صدر اسالم است، اين فرصت را يافته ايم كه بـا پـذيرا شـدن سـختی هـا و مـشكالت ناشـی از ايـن                   

درگيری و مقاومت و پايداری در قبال آنها سعادت پيوستن به صفوف مجاهدين راه حق را نصيب خود سـازيم و بحكـم                       

خورد آگاهانـه و دور از هيجـان بـا حـوادثی كـه در جريـان ايـن                   آيه شريفه ابتدای اعالميه بهره گيری از هوشياری و بر         

درگيری بوجود آمده و در آينده نيز بايد انتظار پيش آمدن آنها را داشته باشيم، از شرايط ضروری و توصيه ای قرآنـی                       

گ در موقعيت فعلی كه دشمن با روی كـار آوردن قلـدرهای نظـامی و سياسـت خدعـه و نيرنـ                     . برای طی اين طريق است    

بميدان آمده است، بر مااست كه با مقاومت همه جانبه و با حركاتی آگاهانه در صفوف متشكل با دشمن روبرو شـويم و                       

ما ضمن درود و تهنيت به بـرادران و خـواهران كـارگر و كاركنـان مـسلمان و          . نقشه های شومش را نقش بر آب سازيم       
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 آزاديخواهانه و حق طلبانه شان جنبش مـسلمانان ايـران را            معتقد و اعتصابی خود در مؤسسات مختلف كه با اعتصابات         

ياری داده و می دهند، در شرايط فعلی ضرورت ادامه اين اعتصابات را درابعادی وسيع تر متذكر شـده و مقاومـت همـه                        

جانبه مردم مسلمان ايران را برای خنثی كردن نقشه هـای ضـد اسـالمی و ضـد انقالبـی رژيـم توصـيه نمـوده و توجـه                           

 : اهران و برادران مسلمان خود را به نمونه هايی از اقدامات متناسب زمان حاضر جلب مينماييمخو

 ـ از رسانيدن هر نوع كمك تداركاتی وفنی به نيروهای ضد خلقی ارتش و پليس شاه خوددار ی كرده و بـه كـارگران و    ١

ايـن  . تصاب خود  همكاری با آنها را تحـريم نماينـد          كاركنان كه اجبارا با اين واحدها روابط كاری دارند توصيه كنيد با اع            

خواهران و برادران بايستی مطمين باشند كه خلق مسلمان ايران در تحمل دشواری های ايـن    در گيـری پـشتيبان آنهـا                        

 . خواهند بود و آنان را در اين راه ياری خواهند كرد

انی و اسالمی آنها مسخ و نابود نگشته الزم است هـر             برادران سرباز و درجه دار و افسرانی كه هنوز شخصيت انس           -٢ 

چه زودتر صف خود را از صفوف دشمن جدا كرده و بهرنحوی كه برايـشان مقـدور اسـت در تـضعيف نيروهـای ضـد                          

 . اسالمی دشمن بكوشند

 مـی شـود    ـ برادران كارگر كه نيروی كار آنها توسط سرمايه داران داخلی و مؤسسات وابسته بـه بيگانگـان اسـتثمار    ٣

بايستی برنامه اعتصابات و مبارزات خود را هم آهنگ با اوجگيری جنبش تنظيم و تشديد نمايند و برای ريشه كن كـردن                      

 . نظام استثماری حاكم و استقرار نظام توحيدی با ساير نيروهای رزمنده خلق مسلمان ما همراه گردند

 و پااليش و انتقال فرآورده های نفت و گاز با ادامه اعتصابات  ـ برادران كارگر و كاركنان شاغل در واحدهای استخراج ٤

آگاهانه خود سهم مهم و بزرگی در اثر بخشی مقاومت ملت مسلمان ايران دارندو با مقاومت دليرانه خود و جلـوگيری از                      

يم را كـه از آن      صدور نفت و گاز در غرب و شرق با نگاهداری باقيمانده ثروت های ملی مهمترين حربه و امكان مالی رژ                   

 . برای دوام خود و سركوبی جنبش خلق ما استفاده ميكند از دستش خارج سازند

 ـ با تمرين و ممارست و صرفه جويی خود و افراد خانواده خود برای زندگی ساده و غير مصرفی و زاهدانه كه الزمـه   ٥

 . مقابله با شرايط سخت و مقاومت در برابر مشكالت است آماده نماييم

ـ با توجه به اصل اخوت اسالمی، بكمك خواهران و برادران مبارز خود كه در اثر اعتـصابات در محـذورهايی هـستند                        ٦

 . بشتابيم و با آنها در تحمل سختی های مبارزه شريك گرديم

ر دو بعـد   ـ بخاطر داشته باشيم كه برای استقرار مبارزه انقالبی تا پيروزی نهايی بـه نيروهـايی رشـد يافتـه و آگـاه د      ٧

سياسی و نظامی نيازمنديم، از امكانات موجود برای آماده سازی اين نيروها استفاده كرده، برای ايجـاد امكانـات بيـشتر                     

 . تالش كنيم

 ـ با بهره گيری از منابع نيروبخش اسالمی دانش ايديولوژيك خود را رشد داده و ايمان قلبی خود را بـا اعمـال صـالح     ٨

 . پيوند زنيم

 اد مبارزه انقالبی خلق مسلمان ايرانپيروز ب

 برقرار باد اتحاد نيروهای اصيل اسالمی

 نابود باد رژيم فاسد پهلوی دشمن اصلی مردم جنبش مسلمانان ايران 

   ١٣٥٧آبان 
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 بِسم اهللا القاصمِ الَجبارين

 ن دانشجواخواهران و برادر

 خلـق مـا، دانـشگاه همـواره سـنگر رزمنـدگان انقالبـی        در طول مبارزات رهايی بخش مردم ايران و در جنبش حق طلبانه     

شما با فعاليت های انقالبی و ندای روشـنگرانه خـود پيـام انقـالب را در كوچـه و              . ودانشجو پيشگام و پيشتاز بوده است     

 . بازاز و مساجدو كارخانه ها، به خلق محروم ايران رسانيده ايد

چه شما دانشگاه هميشه سنگر اميد و تجلی گاه آرزوهای استقالل طلبانـه              در پرتو ايفای اين رسالت، و تجلی قدرت يكپار        

مردم بوده است، آنها در فريادها و مشتهای گره كرده شما، تصويرآينده ميليونها مشت گره خورده بر قنداقـه تفنگهـا را                      

 ببعـد   ٥٠نميبـرد كـه از سـالهای        خلق مسلمان ما هرگز از ياد       . می بينند، چرا كه شما فرزندان پيكارگر خلقيد و آينه آينده          

. شهدای دانشگاه در سنگر سازمان مجاهدين خلق پرچم سرخ شهادت را در اهتزاز نگهداشته و دشمن را بستوه آوردنـد                   

آری بذرهای انقالب به كمك بازوان توانای شما پاشيده شد و با ياری شما نهال اين انقالب مبارك بايد بارور گـرددو بـه    

 . لت شما خواهران و برادران استاين رسا. ثمر برسد

رژيم وابسته به امپرياليستهای جهانخوار برای چاره جويی در مقابل قهر انقالبی خلـق مـا و ادامـه چـاكری خـود دامنـه                         

سياست مذبوحانه و حيله گريهای خود را در ابعاد مختلـف گـسترش داده اسـت و روزی نيـست كـه بـزعم خـود بـرای                            

ری تازه نينديشد، ولی تاكنون به ياری اهللا و هوشياری مبارزين صديق اين مكرها عقـيم                سركوبی جنبش گسترده خلق مك    

 ) ٥٠/نمل(ومكروا مكراً و مكرنا مكراً  و هم الَ يشعرون . مانده بضرر رژيم پايان گرفته است

 بمنظور انحراف   تالش مذبوحانه رژيم شاه جنايتكاربرای دخالت در اعتصابات كارمندان و كاركنان مستضعف مؤسسات            

اذهان و شعارهای اين گروه از مردم از جهت گيری سياسی اصيل به خواستهای محدود صنفی با دادن وعده هـای پـوچ                       

ادامه دارد به اين اميد كه با اين دسايس شعارهای انقالبی قشر عظيمی از خلق ما منحرف و تالشهای حق طلبانه آنان بـه                        

 حال با اين حيلـه گـری رژيـم ميخواهـد در سـطح جهـانی چنـين وانمـود كنـد كـه                         در عين . كانال های فرعی هدايت شود    

اعتراضات مردم ايران برای رسيدن به بعضی خواسته های رفاهی است، نه تغييرات بنيانی سياسی، ولـی مـی بينـيم كـه                      

 حاليكه درصدد   كاركنان مستضعف اين مؤسسات حساب خود را با خواسته های بنيادی خلق ما پيوند زده اند و در عين                  

احقاق حقوق از دست رفته صنفی خود هستند اعتراضات خود را در جهت خواسـته هـای بنيـانی سياسـی سـوق داده و                         

از شروع سال تحصيلی امسال با توجه به اوجگيری جنبش حق طلب ـ انه مردم رژي ـ م با آگاهی به اين حقيقـت    . ميدهند

پارچگی دانش ـ جويـان جوالنگـاه مبـارزات انقالبـی و طاليـه دار ايـن        كه عرصه دانش ـ گاهها در صورت وح ـ دت و يك  

جنبش خواهد شد و با تكيه بر اين تجربه كه خشونت و دخالت مستقيم نيروهای پليس در دانشگاه در نهايت بـه زيـان او                         

ا دانشجويان  تمام خواهد شد به حيله جديدی متوسل شده است و دست به تحريكات و دامن زدن به اختالف در ميان شم                    

رزمنده زده است به اين خيال كه نيروهای عظيم دانشجويی را به درگيری هـای داخلـی مـشغول داشـته و از همراهـی و                 

همگامی با مبارزات گسترده خلق باز دارد، ما با نگرانی شاهد شكل گيری مسايلی در دانشگاه هستيم كه اگر مثل هميـشه        

خلق ما هر چند كه خـود     . نه با آن روبرو نشويد نتايج ناگواری ببار خواهد آورد         شما دانشجويان دلير آگاهانه و هوشيارا     

با تصميم قاطع به ميدان مبارزه وارد شده است و ليكن با نگرانی چشم به سنگر دانشگاه دوخته و به اين كانون پرورش                       

سها و بـاز نگاهداشـتن دانـشگاهها        پيكارگران پيشتاز نميتواند بی اعتنا باشد خواسته های منطقی شما برای برقراری كال            

برای هر رزمنده صديق قابل درك است ولی متانت انقالبی شما برای تحقق اين امر بايد بكار گرفته شود چرا كه در پشت    

صحنه مخالفت ها دست رژيم مكّاردر كار است و در پی بهانه هايی است كه دانشگاه اين سنگر مهم مبـارزات خلـق را از                       
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شيوه های جديد مقابله رژيم با مبارزات خلق ما . رج كرده نيروهای انقالبی و متشكل شما را پراكنده سازد اختيار شما خا  

 . بايد هشداری برای هر مبارز متعهد باشد. . …در كرمان و راور و همدان و 

 خواهران و برادران

چـه بيـشتر شـما در پيـشبرد جنـبش           با توجه به نمونه هايی از حيله های رژيم كه ذكر گرديـد هوشـياری و متانـت هـر                     

 : دانشجويی نقش تعيين كننده دارد، ما برای رويارويی با مشكالت و مسايل فوق پيشنهاد ميكنيم

 .  ـ با پرداختن به مسايل فرعی از دشمن اصلی و حيله گر غافل نشويد١

ريـد و منطـق خـود را بـرای بـاز       ـ مبارزه برای پيشبرد هدفهای منطقی خود را در درون محيط بسته دانشگاه نگـه ندا   ٢

نگهداشتن دانشگاه به ميان خلق انبوه مسلمان ببريدو به آنان بگوييداگر دانشگاه باز شد ايده هـای انقـالب اسـالمی همـه                       

 . محيط دانشگاهی را در خواهد نورديد

 . را هر چه بيشتر گسترش دهيد» بگذاريد دولت دانشگاهها را تعطيل كند نه دانشجو« ـ شعار ٣

 ـ با بهره گيری از تقوا و خودداری انقالبی از هر نوع درگيری درون دانشجويی بپرهيزيد و بجای كارهای عكس العملی ٤

 . فعاليتهای سازنده و مثبت خود را گسترش دهيد

  ـ مترصّد تاكتيكهايی نظير كرمان و آمل از طرف رژيم خونخوار باشيد و به عوامل تحريك اخطار كنيـد كـه اعمالـشان    ٥

 . بسود رژيم تمام خواهد شد

 .  ـ از تشريح عقايد خود برای دانشجويان بيطرف غافل نگرديد٦

 ـ روابط خود را با استادان و كارمندانی كه دارای انگيزه های مبارزاتی هستند گسترش دهيد و با تـشريح عقايـد خـود     ٧

 . برای آنها بخواهيد كه از هدفهای شما حمايت كنند

ا از ياد نبريد، دانشگاه تنها يك پايگاه و تنها يك وسيله است، اين خلق است كه انقـالب را بـه پيـروزی     ـ خلق مسلمان ر ٨

پيوندهای خود را با خلق محروم و انقالبی محكمترسازيد و از محيط دانشگاه دروازه هايی به مساجد، كوچه و                   . ميرساند

 . و خانه ها باز نماييد…… بازار، كارخانه و 

های فرهنگی خود را برای ايجاد ارتباط با دانشجويان سال اول و نيز با خلق غير دانـشگاهی هـر چـه بيـشتر      ـ فعاليت  ٩

را چون اسلحه ای بر ضـد حكومـت         . …گسترش دهيد و نمايشگاههای كتاب و عكس، جلسات سخنرانی نمايش و تياترو             

 . طاغوت بكار گيريد

ستانی تماس ايديولوژيك و تشكيالتی برقـرار كنيـد و آنـان را بـرای      ـ با دوستان و برادران خود در محيط های دبير ١٠

 . ايفای رسالت آينده شان بتدريج آماده سازيدو اعتصابات آنان را در جهت مطلوب هدايت كنيد

 جنبش مسلمانان ايران

 ١٣٥٧ آبان 
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 اخبار جنبش اصالحی

 ٢٩/٨/٥٧، ١شماره 
 برادر و خواهر مسلمان

بيش از ده روز است كه از سلطه جابرانه دولت نظامی شاه ميگذرد، در اين مدت مختصر آزاديهايی كـه بـه بهـای خـون                           

رژيم جنايتكار شاه با تكيه بـر اصـل سانـسور مطلـق و اختنـاق                . هزاران شهيد كسب شده بود مجدداً سلب گرديده است        

ويزيون را تعطيل و تصاحب كرده، و از طرف ديگر مساجد و دانشگاهها و مـدارس را       كامل از طرفی مطبوعات و راديو تل      

كه كانون تجمع و نقطه شروع تظاهرات بودند بسته است و باينوسيله با بی خبرنگهداشـتن مـردم و بـا خيـال راحـت بـه                           

 ت، شور كشتار فجيع و سبعانه خود در ابعادی گسترده تر ادامه ميدهدو ميكوشد باينوسيله با خشون

 . انقالبی خلق ما را خاموش كرده به سردی و يأس بكشاند

 رژيم پليسی شاه در سايه چنين تسلط شومی بخود اجازه ميدهد در روز روشن و بی پروا دادستان شهر آمـل را بقتـل                        

 . برساندو با كارت سبزی كه از كارتر گرفته است از عواقب خشم و عصيان مردم نهراسد

مربمعروف و نهی از منكر و سفارش به حق و صبر اخبار و اطالعاتی كه كـسب ميكنـيم در اختيارشـما                       ما بحكم وظيفه ا   

قرار ميدهيم و چون امكانات خبرگيری و تكثير و توزيع در شرايط فعلی محدود است از برادران و خواهران انتظار داريم            

 . كشور ارسال دارندبا ما همكاری كرده اين پيك را تكثير و توزيع نمايند و به سراسر 

 : تهران ـ بقرار اطالع از منابع موثق

 آبان ماه جلسه ای با شركت عده ای از سپردگان رژيم حاكم جهت تقسيم شهر تهران به بخش های مختلف ١٣روز شنبه 

، برای برنامه های خرابكاری و آتش سوزی در منزل دكتر فالح يكی از اعضا هيات مديره شركت نفت تشكيل شده اسـت                     

 . تعدادی از شركت كنندگان به قرار ذيل ميباشند

 محمد علـی مـسعودی ـ ميـر اشـرافی ـ      –دكتر فالح ـ شمس قنات آبادی ـ احمد نامدار ـ علی رضايی ـ پرويز خوانساری 

يكـی از  .  ميليـون تومـان تعهـد كـرده اسـت     ٢٠٠گفته ميشود علی رضايی بتنهـايی  … بيوك صابر ـ غالمعلی اويسی ـ و  

 جواز دفـن تيـر خـوردگی        ٨٠پزشكی قانونی   ) عيد قربان ( آبان   ٢٠پزشكی قانونی تهران گفته است كه روز شنبه         مقامات  

اين كشته شدگان كسانی هستند كه در تظـاهرات مـردم تهـران و درگيـری بـا حكومـت نظـامی مـورد         . صادر كرده است  

پهبد محمد خادمی خود كشی كرده است نـامبرده         بر خالف آنچه راديو اعالم كرده است كه س        . اصابت تير قرار گرفته اند    

دكتری كه در بيمارستان رضا پهلوی از جسد معاينه كرده گفته است كه تير از پشت گوش                 . بوسيله ساواك ترور ميشود   

 . راست خورده و از گلو خارج شده است و مسلم است خود كشی اينچنين نميشود

ی مطرح كرده و گفته است سه نفر بمنزل مراجعـه كـرده انـد و قـصد                  خانم ايشان هم شكايتی در دادستانی حكومت نظام       

دستگيری او را داشته اند كه بعد از مقاومت اورا ترور می كنند گفته ميشود سپهبد خـادمی در مقـام رياسـت هواپيمـايی                         

ه در ارتباط بـا  ملی در خريد و انتقال جزيره كيش به مقامات دربار سهم اساسی داشته است و بخاطر اطالعات فراوانی ك    

نامبرده قبال تهديد كرده بود كه اگر مـرا هـم          . دربار از مفاسد و دزديهای اين پرونده داشته است سر به نيست شده است             

مانند ديگران بخواهيد بازداشت كنيد اسرار را خواهم گفت در منطقه دروس شـميران خانـه يكـی از كارشناسـان نظـامی                       

از طرف كاركنان راديو تلويزيون اعالميه ای منتـشر شـده اسـت    . ادی وارد ميشود  آمريكايی منفجر ميشود و خسارت زي     

 . كه چنانچه موفق نشديم از پخش جلو گيری كنيم از توليد برنامه جلوگيری خواهيم كرد

كاركنان سازمان برنامه اعتصاب نموده اند و ضمن درخواست های سياسی طی قطعنامـه ای از آقـای مهنـدس صـالحی                      

 . خواسته اند كه استعفا بدهد» ور و رييس سازمان برنامهوزير مشا«
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 نفر از روزنامـه نگـاران منجملـه پهلـوان           ١٢ آبان معينيان رييس دفتر شاه و دكتر اردالن وزير دربار            ٢٣ روز سه شنبه    

 و زهتاب فرد را به جلسه ای فرا خوانـده انـد و بـرای حـل مـشكل شـاه و راضـی كـردن خمينـی بـه              ) سردبير فردوسی (

 ساله رژيم ميدانند و رفتن شاه را به       ٤٥راهگشايی پرداخته اند ظاهرا روزنامه نگاران نهضت مردم را ناشی از اشتباهات             

 . عنوان تنها راه حل تاكيد ميكنند

 . شايع است كه متن توبه نامه شاه و بيانيه ازهاری را علی دشتی با نظر امينی تهيه كرده است

 . و يكنفر ديگر استفاده ميكند»    شريف امامی–امينی ـ انتظام  ـ نهاوندی «يته مشورتی شاه در جريانات اخير از كم

ويكی از واال هـرزه هـا       ) شوهر شمس (پهلبد  . در بازداشتگاه، آزمون به نصيری حمله كرده و اورا مضروب ساخته است           

 . در پاريس كتك مفصلی خورده اند

 مشهد 

انند روزهای قبل در مشهد برگزار ميـشود در خيابـان نـادری نيروهـای ارتـشی                  آبان راهپيمايی عظيمی م    ٢٦روز جمعه   

مامورين اقـدام بـه پرتـاب    . در اينموقع مردم كف خيابان می نشينند و متفرق نميشوند      . حركت مردم را متوقف می سازند     

شـود و سـه  نفـر كـشته      ظهر تير اندازی شروع می ١٢گاز اشك آور می كنند ولی مردم مقاومت می كنند تا اينكه حدود              

بـرای آنكـه مـردم بطـرف منـزل رو حـانيون بـزرگ شـهر نرونـد، كليـه                     . و عده زيادی زخمی ميگردنـد     ) حداقل(ميشوند  

 .  شيرازی  منتهی ميشد مسدود ميكنند– مرعشی –خيابانهای اصلی را كه بخانه آقايان قمی 

 قم 

 : شعار بچه های شهر

 . نفت را كی برد؟ آمريكا

 . د؟ شورویگاز راكی بر

 . پس مرگ برپهلوی. پولشو كی خورد؟ پهلوی

 . مرگ بر شاه چند بخشه؟ سه بخشه، مرگ، بر، شاه

 تا شاه كفن نشود، اين وطن وطن نشود 

 خرمشهر 

روز عيد قربان هنگام برگزاری نماز تعدادی از نظاميان به امام مسجد اهانـت ميكننـد و سـعی ميكننـد از برگـزاری نمـاز                          

  مردم در اينموقع با تظاهرات آرام از مسجد خارج ميشوند كه مامورين ازترس گسترش تظاهرات جلوگيری كنند

.  نفر ديگر شهيد ميـشوند     ٨ نفر كشته ميشوند و در دنباله تظاهرات در روز بعد            ١٣شروع به تير اندازی ميكنند، در نتيجه        

 در بين كشته شدگان دو نفر نظامی ميباشند، كه خودكشی كرده اند 

 بادان آ

بعد از سخنرانی بخاطر بيانات تنـدی       . سخنرانی ميكند ) دعوت شده از قم   ( در مسجد صدر آقای موسوی       ٢٠/٨روز شنبه   

در تظاهرات مردم بخاطر اين جريان كودك خردسالی تير         . كه ايراد كرده بوددستگير ميشود و مورد شكنجه قرار ميگيرد         

 . ميخورد كه بستری ميشود

  اهواز

 علـی   – محـسن ابراهيمـی      – ناصر خـروش     –منصور نواصری   .  اسم شناسايی شده است    ١٤ تا كنون    ٢٣/٨در تظاهرات   

 حـسين لتيـا   – حـسين صـادقی   –)  سـال ٨(ــ فرشـته رياضـی    )  سال٨( محمد علی محمدی ـ ليال قشقايی  –صرعی زاده 

 –)  قاتلش را می نويسد    وی محصل بوده و توسط گروهبان صفری شهيد ميشودو هنگام مرگ با خون خود نام              (سوندی  

بخـانواده  .  صـادق چـشمر؟      – بهـراد براتـی      – پرويز اديبی    –) توسط گروهبان چهارالنگ از شهربانی    (حشمت اهللا آرامی    
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كسانی كه برای گرفتن اجساد مراجعه كرده اند گفته اند كه بچه های شما خرابكارنـدو شـما حـق پوشـيدن لبـاس سـياه                          

بفرمانـداری بـرده شـده    ) آقای خواجـه (رييس بانك اسالمی اهواز .  تومان پرداخت كنيد٢٧٠نداريد و بايدبازای هر گلوله     

است و شديداً تهديد شده اگر پولی به كارگران اعتصابی از هر ناحيه كمك كنـد   خانـه اش منفجـر شـده و بـه زنـدگيش                              

ت نفت در خوزستان اعالم داشته تا كنون مردم بهر ترتيب شده طرفداری خود را از اعتصابيون شرك         . خاتمه داده ميشود  

مشكالت موجـود يكـی وجـود       . اندروحانيون و بازاريان در اينكار پيشقدم بوده اندو دانشجويان نيز كمك فكری كرده اند             

عناصر كمونيست است كه طرفدار خرابكاری و آتش زدن منابع هستند و ديگر مشكل امنيتی كمك رسانی به افـراد تحـت                      

 . شرايط كامالً پليسی

 كرمانشاه

 دانشجويان كرمانشاه از خيابان فردوسی تظاهرات را شروع می نمايند و بعد از ظهر مورد هجـوم                  ٢١/٨/٥٧روز يكشنبه   

 ٦٠در بين دستگير شـدگان  .  نفر مجروح ميشوندو تعداد زيادی دستگير ميشوند٥٠ نفر كشته و ٥كماندوها قرار گرفته و   

تجاوز به سه دوشيزه در همدان، نگرانـی و وحـشت زيـادی بـين خـانواده هـا                   نفر دختر ميباشند كه با توجه به موضوع         

 . حكمفرما شده است

 كاشان

كـه از سـاواكيهای بـسيار قـديمی و          ) معـروف بـه حـسين زاده      (در هفته گذشته مردم كاشان جنازه پدر رضا عطار پور           

 . ارج كرده و آتش ميزنندمعروف و بقولی معاون كل ساواك و مسوول تمام گروههای مذهبی است، از قبر خ

 يزد

مـردم يـزد تحـت رهبـری جامعـه روحانيـت بـا              . كليه اصناف و طبقات مردم شهر يزد كماكان در اعتصاب بـسر ميبرنـد             

 . برقراری صندوقهای قرض الحسنه برای حمايت از كسبه و اعتصاب كنندگان بسيج شده اند

 قم

شـايع اسـت طلبـه ای هنگـام درگيـری           .  نفـر كـشته شـدند      ٦ شـد     آبان در تظاهراتی كه در شهر قم بر پا         ٢١روز يكشنبه   

 . مسلسلی از زير عبای خود بيرون آورده و چند مامور را به تير می بندد

 آمل

اعالميه ای با مضاء دانش آموزان آمل منتشر شده است كه در آن به مبارزه مسلحانه بعنوان تنهـا راه باقيمانـده اشـاره                        

 با تيرو كمان هـای آلـوده بـه مـواد سـمی      –ش آموزان در حال حاضر برای بدست آوردن ما دان : شده است و گفته شده    

 . افراد نظامی را هدف قرار ميدهيم و باين وسيله با از پا انداختن آنها اسلحه شان را مصادره ميكنيم

 دوگنبدان

نـد در اينموقـع يـك هليكـوپتر          عده ای از جوانان در يكی از مساجد شهر بعد از نماز عـصر اجتمـاع ميكن                 ٢٠/٨روز شنبه   

. ارتشی در خيابان مجاور به زمين نشسته و عده زيادی رنجر از آن پياده ميشوند و جمعيت را به رگبار مسلسل ميبندند                     

 نفر كشته و عده زيادی بشدت زخمـی ميـشوند اهـالی شـهر زخميهـا را بـه شـهرهای گچـساران،                        ١٠بقرار اطالع حداقل    

شيراز می رسانند ولی بيمارستان های اين شهرها طبق دستور فرمانداری از پذيرفتن زخميها              بهبهان، آغاجاری، اهواز و     

اين تصميم برای كنترل مجروحين و دستگيری بعدی آنها در سراسر كـشور گرفتـه شـده اسـت در                    . خود داری می كنند   

در .  نفـر دسـتگير مـی شـوند    ٥٠بـيش از  ) كه حداقل هزار نفر زن شركت داشـته انـد   (تظاهرات هفته گذشته صنايع فوالد      

. تظاهرات عده ای از روحانيون بهمراه آقای محمد علی موسوی، روحـانی مـسوول، در پيـشاپيش مـردم حركـت ميكننـد                      

بدنباله اخطارهايی كه اعتصابيون بخارجيها و كسانيكه سـعی در شكـستن اعتـصاب دارنـد ميكننـد، روز شـنبه اتومبيـل                       

ك رييس صنايع نفت ايران را كه بعد از انصاری شخص دوم شركت نفت است آتش                آخرين سيستم و مجهز به بيسيم لين      

071



ميزنند و منفجر ميكنند قبالً لينك به مامور ارتشی مراقب گفته بود اگر چندتا از اين شورشـی هـا را بكـشيد ديگـر جـرات                       

در ) . رييس كارگزينی (ميشود  متعاقب اين انفجار اتومبيل دكتر نقشينه و خانه اش بآتش كشيده            . اعتصاب نخواهند داشت  

 . صنايع فوالد اهواز مرتباً خارجيها استعفا ميدهند و بكشور خود برميگردند

 بهبهان

 خانه آمريكايی خـراب شـده       ٢٠در شوشتر نيز    . در دومين حمله مردم به اتوبوس امريكاييها عده زيادی مجروح ميشوند          

 . است

 شوشتر

 نفـر از    ٨كره با مردم آماده است و بهتر اسـت نماينـدگانی مراجعـه كننـد، مـردم                  در اين شهر پليس اعالم ميكند برای مذا       

در بين دستگير شدگان آقـای طـاهر        . اين عده يكسر به زندان اهواز فرستاده ميشوند       . معتمدين را برای مذاكره ميفرستند    

 . ماهيار آموزگار دبستان قبالً چندين بار دستگير شده است

ف دولت شده است، هيچيك از بيمارستانهای خصوصی حق پذيرفتن مجـروحين تظـاهرات را               طبق بخشنامه ای كه از طر     

 دو نفر كه در تظاهرات تير خورده بودند بـه بيمارسـتان             ٢٠/٨/٥٧روز شنبه   . ندارند و فقط بيمارستان پهلوی مجاز است      

 . شده و آنها را ميبرندآريا حمل ميشوند، مسوولين بيمارستان مشغول رسيدگی بودند كه از طرف پليس مراجعه 
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 اخبار جنبش اسالمی

 ٥٧ آذر ماه ١، ٢شماره 
 تهران

از صبح زود واحدهای پليس پيچ شـميران و خيابـان تنكـابن و كوچـه هـايی كـه بخانـه آيـت اهللا                   ) عيد غدير (روز يكشنبه   

 را كـه بديـدن ايـشان       طالقانی منتهی ميشد محاصره می نمايند و ضمن قطع عبور و مرور از خيابانهای مزبور اشخاصی               

 . می آمدند مورد بازرسی بدنی قرار ميدهند و باين وسيله دو نفر را دستگير ميكنند

بقرار اطالعات واصله تيمسار نصيری در قصر شخصی شـان واقـع در             » به روش پهلوی  «بازداشت شدگان دولت نظامی     

 حسنعلی مهران، وزير اقتصادی و دارايی رژيم كـه          ميباشند جالبتر آنكه آقای   ! بازداشت) غرب منظريه (ارتفاعات نياوران   

چيزی در بارة اقتصاد و امور بانكی و نفت نمی داند با اشـاره و خواسـت تلفنـی آقـای هويـدا بعنـوان نماينـده ايـران در                             

الزم بـه يـادآوری اسـت كـه         . كنفرانس اوپك، بدون اجازه از آقای انصاری كه اكنون متواری است شركت خواهنـد كـرد               

معلوم نيست چرخهای پوسيده رژيم متزلزل      ! ب آقای مهران به مقام وزارت بعد از بازداشت آقای هويدا بوده است            انتصا

 و پوشالی را كدام گروه ميگردانند؟ 

اعتصاب كاركنان پست و تلگراف بی سـيم سـيد خنـدان هنـوز ادامـه دارد و كاركنـان ايرانـی كارمنـد هـای آمريكـايی و                    

 . اختمان بيرون كرده اندكارشناسان آنها را از س

طبق اطالعات موثق مقامات امنيتی و پليس به كالنتريها دستور داده اند شبانه به مساجد حمله كرده جستجو و بازرسـی                     

دقيقی بكنند و باين وسيله ماشين های تكثير، كتابهای سياسی، اعالميـه پـول در صـندوق هـای قـرض الحـسنه و احيانـاً                     

 نمايند و در صورت لزوم بانفجار و تخريب مبادرت نمايند تا باين وسيله بهانه ای برای تعطيل               اسلحه ای اگر يافتند ضبط    

 . آنها در ايام محرم بتراشند

 مشهد

امروز پليس بـرای جلـوگيری از تظـاهرات مـردم كليـه خيابانهـای منتهـی بـه صـحن و نيـز                        ) عيد غدير ( آبان   ٢٨يكشنبه  

ربوط ميشد مسدود ميكند اما مردم تجمع و تظاهرات را در كوچه های فرعـی آغـاز                 خيابانهايی را كه بخانه آقايان علما م      

 هزار نفر اجنماع كرده بودنـد و مـامورين بـا            ٥٠كرده و از بيراهه ها خود را بميدان راه آهن ميرسانند در اينموقع حدود               

 گـاز اشـك آور از فاصـله نزديكـی           تانك و نفربردر فاصله معينی موضع گرفته بودند، ناگهان حمله هليكوپترها با شـليك             

 .  نفر زخمی ميشوند٨آغاز ميشودو متعاقب آن نيروهای ارتش حمله ميكنندو نتيجتاً 

 آبان صـبح مـردم بخـاطر مجـروحين مقابـل بيمارسـتان شاهرضـا اجتمـاع و تظـاهرات ميكننـدو كاركنـان                         ٢٩ دوشنبه  

 پروفـسور رضـوانی و سـه نفـر دانـشجو را دسـتگير       بيمارستان اعتصاب كرده و خارج نميشوند، پليس دكتر روحانی و 

ميكند و مردم شهر در معيت آقای مرعشی، وعـده ای از روحـانيون بـرای اعتـراض بـه دسـتگيری ايـن افـراد بـصورت                            

دنباله تظاهرات تا شب ادامه پيدا ميكندتا جاييكه مامورين برای نخستين بار با . راهپيمايی بطرف بيمارستان حركت ميكنند

 نفر مجـروح بجـای      ٨ تفنگ وارد صحن شده به پرتاب گاز و تير اندازی مبادرت ميكنندو در نتيجه يكنفر كشته و                   چكمه و 

ميگذارند، در خروجی صحن نيز تعداد زيادی چماق بدست كمين كرده بودنـد كـه بـا كمـك پلـيس فراريـان را بـه شـدت                            

 ) .  نفر دستگير شده اند٢٠جمعاً (مضروب و دستگير ميكردند 

 آبان امروز دكترها و كاركنان بيمارستان شهناز در كنار مردم در بيمارستان تحصن ميكنندو فرهنگيـان در          ٣٠شنبه  سه  

 دكتر روحانی و پروفسور رضوانی را آزاد كند اما مـردم            ١٢دادگستری بست می نشينند، پليس مجبور ميشود تا ساعت          

در اينموقع مردم حركـت كـرده       .  كه آنها نيز آزاد ميشوند     ٥/٢تحصن را برای آزادی دانشجويان ادامه می دهند تا ساعت           
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 ٢٦شـهيد روز  (به دبيرستان اقبال ميروند و تابلوی مدرسه را پايين آورده، عكسها را آتش زده و نام مدرسـه را رزاقـی      

 مـاه مرتبـاً     ٦  فرزند بوده، و در اين     ٨ ساله و دارای     ٤٠كارمند آموزش و پرورش     » رزاقی«ميگذارند شهيد راه حق     ) آبان

در تظاهرات شركت ميكرده است و برای شهادت آماده بوده، بطوريكه وصيت نامه اش را بعد از شهادت در جيبش يافته                     

 . اند

 :  اسامی دو نفر ديگر از شهدا

 .  ساله كارمند بهداری٢٧ غالمرضا قدسی 

 . تقی محمد نبی طلبه مبارز مدرسه قلی خان

 . اسمی بمناسبت هفته شهدا برگزار شود آذر قرار است مر٣روز جمعه 

 قم

 كـه ايجـاد     ٠گـاز سـمی و گلولـه پالسـتيكی          .  نفر در اثر گاز سمی مـسموم ميـشوند         ٥در تظاهرات روز شنبه عيد قربان       

، هديه های جديد اقايان كارتر و كاالهان برای رژيم ضد مردمی ايران است كـه                ) دردشديد و تورم در نقطه اصابت ميكند      

 . يتنام و دومی در جنگهای ايرلند بكار رفته استاولی در و

 اراك 

تظاهرات از  .  نفر كشته و تعداد زيادی مجروح شدند       ٨ انجام شد، جمعا     ٢٦ و جمعه    ٢٥در تظاهراتی كه روزهای پنجشنبه      

ه مسجد واقع در ميدان اراك انتهای بازار شروع ميشود و بـزودی وسـعت مـی يابـد، مـردم بـدنبال سـخنان بيـدار كننـد                       

روحانيون كه از قم دعوت شده بودند بطرفداری از نهضت انقالبی اسالمی شـعارهايی ميدهنـد، در اينموقـع كمانـدوهای                     

پليس بجمعيت حمله كرده و با با توم بشدت مردم را می زنند حتی روحانيونيكه پيشاپيش صف حركت ميكردند مضروب 

 روز ادامه پيـدا ميكنـد و بـا آتـش زدن بانكهـا و سـاختمانهای                  ميشوند، اين آغاز تظاهرات گسترده ای می شود كه تا دو          

دولتی می انجامد، اكنون بيمارستانهای شهر مملو از مصدومين تظاهرات است كارخانه های ماشـين سـازی، آلومينيـوم                   

 . هنوز در اعتصاب هستند… ساز ی و 

 بروجرد 

ژيمی بدسـت يـك ژانـدارم شـهيد ميگـردد، مـردم بـه        در قصبه ای نزديك بروجرد، بعد از انكه جوانی در تظاهرات ضد ر   

 . ژاندارم مزبور حمله كرده و خلع سالحش ميكنند سپس بعد از كتك مفصل سرش را با تيغه حلبی ميبرند

  آبان ٢٦ –كاشان 

 هزار نفر از مردم بعنوان اعتراض به حكومت نظامی و روز ارتش با لباس سياه با نظم كامل و سكوت دست به                       ٥٠حدود  

در اين شهر هفته گذشـته چنـد قـالی و قاليچـه از فروشـگاهی                . اين راهپيمايی بدون برخوردی انجام شد     . اهپيمايی زدند ر

سرقت ميشود، صاحب فرو شگاه به كالنتری مراجعه ميكند، رييس شهربانی می گويد برو از خمينـی بخـواه برايـت پيـدا                

 چه كسی ميباشد؟ » سارق واقعی« مردم مطرح شده كه با اين جواب رييس شهربانی، اكنون اين سوال برای. كند

 اصفهان 

اخبار رسيده حاكيست كـه كليـه دانـشجويان    . در تظاهرات پراكنده چند روز اخير اصفهان تعداد زيادی مجروح می شوند   

 كمـك   رشته پزشكی دانشگاه اصفهان را كه برای دوره های تخصصی در بيمارستان ثريا اين شهر كار ميكرده اند بدليل                  

 . و پانسمان زخميهای حوادث اخير اخراج نموده و تنها پزشكان بيمارستان تحت نظر مستقيم ارتشيان مشغول كار هستند

  ٢٨/٨ يكشنبه –شيراز 

امروز بمناسبت عيد غدير مردم در فلكه مصدق اجتماع كرده بودند و يكی از روحانيون بيدار و مبارز سـخنرانی ميكـرد،                      

خفـه  «ار نظامی با اعوان و انصارش سر رسيده و شروع به فحاشی به گوينده ميكند و فريـاد ميزنـد                     در اين موقع فرماند   
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در اينموقع مردم بشدت عصبانی شده شعار می دهند و متعاقب آن مامورين آماده،  تيراندازی را شروع ميكنند كه        . » شو

 .  نفر مجروح ميشوند٦٠ نفر كشته و بيش از ٨در نتيجه آن 

 اصفهان 

 با وجود حضور واحدهای ارتش مردم در خيابان ابن سينا دست به تظاهرات مـی زننـد و بـا وجـود                       ٢٥/٨روز پنجشنبه   

رفتـار سـربازان بـا مـردم     .  نفر كشته و عده زيادی مجروح ميـشوند        ٥پرتاب گاز و تير اندازی متفرق نميشوند در نتيجه          

ز كردن مغازه ها و برداشتن وسايل شخصی را هم نمی دهند فوق العاده خشن و بی رحمانه است بطوريكه حتی اجازه با

 . و بدون علت شيشه های مغازه ها و اتومبيلها را می شكنند

 : مختصری از جريان اعتصاب پااليشگاه تهران

بدنبل اعتصاب كارگران و كارمندان شـركت نفـت در خوزسـتان، دامنـه آن بـسرعت بـه پااليـشگاه هـای تهـران، تبريـز،                         

و شيراز ميكشد كاركنان پااليشگاه تهران بدنبال چند روز اعتصاب با رهبران سياسی و مذهبی مذاكره ميكننـد             كرمانشاه  

 ٤٨و پس از مشورت تصميم ميگيرند از آيه اهللا خمينی كسب تكليف نمايند وسپس تا دريافت نتيجه تـصميم مـی گيرندبـه            

ين سخنرانی توسط كارمندان و كارگران ايراد ميشود ساعت تحصن در داخل پااليشگاه دست بزنند، در مدت تحصن چند         

و گارد مسلح پااليشگاه به متحصنين می پيوندد، در اينموقع شروع بـه پـايين آوردن عكـسهای شـاه ميكننـدو بجـای آن                         

در مـدت كمـی بيـشتر ديـوار هـای           . عكسهای آقای خمينی را نصب ميكنند و عبارتی از دكترشـريعتی را بـديوار ميزننـد               

اه از شعارهای انقالبی پوشانده ميشودو متحصنين بانتخابـات ميپردازنـد در ايـن اثنـا تيمـساری كـه فرمانـدهی                      پااليشگ

سربازان را داشته نمايندگانی برای مذاكره ميطلبد، اما كارگران جواب ميدهند ما با شـما كـاری نـداريم اگـر شـما كـاری                         

 آن عكس را پايين ميكشم بعد مذاكره ميكنم، بالفاصله چند نفـر از         داريد خودتان بياييد، تيمسار ميگويد من اگر بياييم اول        

بـاالخره بناچـار    . كارگران به روی ميز ميروند و ميگويند اگر بيايد و بخواهد چنين كند بايد از روی جنازه ما عبور نمايد                   

نمی شود و ناچار سالن را تيمسار می آيد و با سخنانش سعی ميكند تفرقه بياندازد ولی در اثر هوشياری كارگران موفق            

در اين هنگام نماينـدگان دور از       ) ناگفته نماند بمحض ورود تيمسار عده زيادی شروع به نماز جماعت ميكنند           (ترك ميكند   

چشم مامورين ساواكی بطرز ماهرانه ای خلوت ميكنند و به تبادل نظر ميپردازند تا اينكه روز چهارشنبه جواب تاييد آيـه                     

اريس ميرسدو كاركنان با خواندن اعالميه برای جمع و نيز قرايت قطعنامه كاركنان، تحصن خويش را پايان اهللا خمينی از پ

در خانه های خود متحصن ميشوند و روز دوشـنبه بـا        )  آبان ٢٩تا دوشنبه   ( روز   ١١داده و پااليشگاه را ترك ميكنندو تا        

رند بخاطر ممانعت از توطيه رژيم برای اخـراج كـارگران و            چهره هايی مصمم يكديگر را مجدداً مالقات كرده تصميم ميگي         

بستن پااليشگاه همه روزه در محوطه و جلو درب پااليشگاه اجتماع كرده در سكوت مطلق تا پايان وقت حاضر باشـند و                      

 و سر نيزه برای اين منظور اعالميه ای منتشر مينمايندعالوه بر پااليشگاه تهران عليرغم تطميع و تهديد مديران سرسپرده

 . دژخيمان و عليرغم بلندگوهای تحت اشغال دولت نظامی، پااليشگاه جنوب نيز هنوز آغاز بكار نكرده است

 خرمشهر

 نفر كشته شـده انـد، در        ٤٣در تظاهرات عظيمی كه هفته گذشته در اين شهر برگزار شد و در اثر تيراندازی، گفته ميشود                  

ش مادرش بوده مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد و مغـزش متالشـی ميگـردد و                اثنای تير اندازی طفل كوچكی كه در آغو       

بدن نحيفش از بغل مادر پرتاب ميشود، سـربازی كـه شـاهد جريـان بـوده ناگهـان فريـادی كـشيده و بـسوی مـامورين               

از مـامورين   بعد از كشتار هفته قبل هيچكدام       . تيراندازی ميكندو پس از كشتن يك درجه دار و دو سرباز خودكشی ميكند            

 . ارتش و شهربانی جرات نميكننداز ترس انتقام مردم به تنهايی، در شهر ظاهر گردند

 كرمانشاه
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طبق اخبار رسيده، ايل سنجابی كه تعداد آنها به دويست هزار نفر ميرسد آمادگی خود را بـرای مبـارزه در راه اسـتقالل                        

 . ايران و نهضت اصيل اسالمی اعالم داشته اند

 ٢٥/٨جشنبه خمين ـ پن

 . در تظاهرات وسيع شهر در اثر درگيری با قوای انتظامی حاج مهدی اميری كشته و چند نفر مجروح می شوند

 ٢٧/٨كرمانشاه ـ شنبه

امروز تمام بازار شهر تعطيل بود، مامورين برای دستگيری برخی از روحانيون بمنازلشان يورش بردند، در منزل آقـای                   

اغ، واقـع در خيابـان بهـار مـامورين اثاثيـه خانـه را بيـرون ريختـه و منهـدم نمودنـد ولـی                          عبداللهی پيشنماز مسجد صب   

 . خوشبختانه موفق بدستگيری ايشان نميشوند

 ٢٤/٨/٥٧بيجار ـ چهارشنبه 

بيجار شهری است كوهستانی و سرد در استان كردستان كه تنها شهر شيعه اين منطقه ميباشد ـ فقـر شـديدی در شـهر     

در مراسمی كه با تظاهرات گسترده بيش از ده هزار نفر بخاطر شهادت             . شتر اهالی كارمند دولت ميباشند    حاكم است و بي   

يكی از اهالی شهر در كرمانيه، برگزار شده بود مردم به راهپيمايی پرداختند و عليه شاه شعارهايی دادند ـ تظاهركنندگان 

س العمل شهربانی و پرتاب گاز اشك آور مواجه شـدند و كـار بـه                هنگاميكه قصد اقامه نماز در مقابل بازار داشتند با عك         

شهيد اين شهر كوچك كارمند بانك بود و بخاطر فعاليـت هـايی كـه قـبالً در مـسجد شـهر بـرای تـشكيل                          . خشونت كشيد 

 . كتابخانه و نمايشگاه كرده بود تبعيد شده بود

 ٢٣/٨سنقر كليليی ـ سه شنبه 

 ) كرمانشاه سابق( با مردمی شيعه مذهب كه در شمال شرقی شهرستان كرمانيه سنقر شهری است در استان كردستان

واقع شده است شب دوشنبه مامورين شهربانی برای تحريك مردم تمثال های آيه اهللا خمينی را در مدارس شهر از ناحيه                     

 بـرای ابـراز تنفـر و    چشم سوراخ ميكنند و دركالسها رها ميكنند صبح روز دوشنبه دانش آموزان پس ا زمشاهده وضـع    

انزجار از اين عمل به خيابان ها می ريزند و تظاهرات می كنند، در اين هنگام مامورين شهربانی به حمايت ارتش به روی                       

پس از تيرانـدازی،    .  نفر بسختی مجروح ميشوند    ٦٠ نفركشته و بيش از      ٧محصلين خردسال آتش می گشايند و در نتيجه         

پيوندند و اداره فرمانداری را آتش زده و بخانه كليه مامورين ساواك و شهربانی كـه قـبال                  مردم ديگر نيز به محصلين مي     

شناسايی شده بود آسيب می رسانند شهربانی از تحويل اجساد به مردم خود داری كرده و برای جلوگيری از گـسترش                     

 . موج انقالبی در شهر افراد شناخته شده مذهبی را دستگير ميكنند

  ٢٥/٨به  پنجشن–زنجان 

امروز روز هفت شهدای هفته گذشته اين شهر بود مردم بدعوت روحانيون برای استماع سـخنرانی  در گورسـتان شـهر                      

سـخنران حملـه شـديدی بـه رژيـم شـاه ميكنـد و در پايـان                  .  تن شهيد راه حق حاضر ميشوند      ٧اجتماع ميكنند و برمزار     

 را ادامه خواهند داد و همچنين اعالميه رو حانيون همدان قرايت مـی          فرهنگيان اعالم ميدارند تا يكهفته ديگر اعتصاب خود       

شود در اين اعالميه از مردم خواسته شده بود برای حجاج جشن نگيرند و پول آن را به خانواده شهدای حق اختـصاص                       

ا تيرانـدازی و  پس از مراسم مردم با آرامش از گورستان خارج ميشوند اما در خيابانها اطراف گورسـتان پلـيس بـ    . دهند

در تظاهرات  وكشتار قبلی     . گاز اشك آور به مردم حمله ميكند و مردم به كوچه ها پناهنده شده تظاهرات را ادامه ميدهند                 

مردم اين شهر مجسمه شهر بانو را كه در محوطه سازمان زنان قرار داشته به پايين كشيده و آتش ميزنند و در يكـی از                         

 پتك خرد ميكنند سر جنگلداری اين شهر اعتصاب كرده و عالوه بر خواسـته هـای عمـومی                   ميادين نيز مجسمه شاه را با     

مـردم يكـی از سـينماهای آتـش زده را قـصد دارنـد بـه                 . ملت خواهان پس گرفتن زمينهای غصبی سردارجاف می باشد        
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يين آورده و تمثال آيـه اهللا       بانكهای شهر تمامابا ورق آهنی پوشانده شده است و عكسهای شاه را پا            . كتابخانه تبديل كنند  

 . خمينی را بجای آن نصب كرده اند

 ٢٨/٨يكشنبه –نيشابور 

 نفری چماق بدسـت     ٢٠بمناسبت عيد غدير امروز اجتماع بزرگی در مسجد جامع شهر تشكيل شد، ضمن سخنرانی حدود                

مه برنامه هنگاميكه مـردم     با شعار جاويد شاه بطرف مسجد نزديك ميشوند كه با صدای جمعيت خفه ميشوند پس از خات                

 ٤ نفـر زخمـی ميـشوند،        ٢٢ نفر كشته و     ٢قصد راهپيمايی در شهرداشتند پليس حمله و تير اندازی ميكند كه درنتيجه آن              

 نفر از پاسبانهارا با گلوله      ٢نفر از زخميها را كه حالشان وخيم بود به مشهد منتقل ميكنند، گفته ميشود بعد از ظهر مردم                   

 . آورنداز پای در می 

 بهشهر 

چماق بدست های دست نشانده رژيم بسياری از درختان مركبات، دكاكين، مغازه ها و بانكهـا را مـورد حملـه و تخريـب                        

  .قرار داده اند و خسارات فراوانی با هالی شهر رسانده اند
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 اخبار جنبش اسالمی

  آذر٦ ـ دوشنبه ٣شماره 
 اخبار شهرستانها

 نيشابور

 صبح بيش از سی هزار نفر از مردم شهر در مسجد جامع و اطـراف آن گـرد آمـده و بـه سـخنان            ٩ آبان ساعت    ٢٨روز  

گوينده گوش ميدادندكه ناگهان عده ای با سازو دهل و اسب چوبی عربده كشان در جلوی مسجد و در حمايت مـامورين                      

ك آور در داخل مسجد و ايجاد رعب و         ظاهر ميشوند، پليس كه از قبل خود را آماده اين توطيه كرده بود با پرتاب گاز اش                

 نفـر   ٣٠ تن كـشته و بـيش از         ٦وحشت، مردمی را كه از مسجد خارج ميشدند به رگبار مسلسل می بندد و در اين فاجعه                  

 نفـر را    ٢مزدوران رژيم حتی از گلوله باران كردن كسانيكه برای اهدای خون رفته بودند دريغ نميكند و                 . مجروح ميشوند 

 . پاسبانی كه در جلو بيمارستان دست به اين جنايت زد حسينی نام دارد. د ميكندباينترتيب شهي

 قم

در يكی از خيابانهای شهر جسمی به داخل يك كاميون ارتشی پرتاب ميشود، سربازان بتصّورآنكه نارنجك است، همگـی                   

نها با احتياط كامل نزديك می شـود        فرار ميكنند و به انتظار انفجارمی مانند، مدتی ميگذرد خبری نمی شود، شجاع ترين آ              

 : و بداخل كاميون سرميكشد، شلغمی می يابدكه روی آن عبارت ذيل حك شده بود

يكـی  .  روز است كه شهر تعطيل اسـت       ٢٠،  ٤/٩تا بامروز   » .ما از مسلسل شما نميترسيم، ولی شما از شلغم ما ميترسيد           «

 .  دانشجوی سال اول دانشگاه تهران درگذشتاز مجروحين تظاهرات عيد قربان بنام حبيب اهللا بشارت

 كرمان

 . گلوله قرار گرفته و در بيمارستان بستری است٣سرهنگ سروری معاون شهربانی، مورد اصابت 

 اراك

 آبان درج شده بودو اينك با اطالعات تازه و دقيق تری ٢٨ ـ  ٢٧ ـ  ٢٦در شماره گذشته اخبار تظاهرات و كشتار روزهای 

تظاهرات و راهپيمايی از دو ناحيه شرقی و غربـی          . فصيل بعضی از موضوعات را باطالعتان ميرسانيم      كه رسيده است، ت   

بازار شروع ميشودو در مدخل بازار پليس حمله شديد خود را با باتوم آغاز ميكندو بـيش از همـه روحـانيونی را كـه در               

 از روحانيون آنچنان مجروح ميشود كه در        يكی. پيشاپيش صف رهبری را بعهده داشتند هدف ضربات خود قرار ميدهند          

بيمارستان احتياج به خون پيدا ميكندو چند نفری از آنها همراه مردم به يـك نـانوايی پنـاه ميبرنـد، ولـی مـامورين داخـل              

نانوايی شده همه، حتی نانوا را بشدت كتك ميزنند، در اين درگيری بعضی از روحانيون عمامه هـای خـود را دور دسـت                        

در مرحله دوم، بعد از گـسترش تظـاهرات بتمـام           . و از آن بعنوان سپری در برابر ضربات باتوم استفاده ميكردند          پيچيده  

و قدس ) راه آهن اراك(زخميها بيشتر به بيمارستانهای پهلوی .  نفر كشته ميشوند   ٨شهر، پليس تيراندازی ميكند كه جمعاً       

 مجروح بيمارستان قدس حـال  ١٢ نفر فوت ميكندو از ٣ن روز اول از مجروحين بيمارستان پهلوی در هما    . منتقل ميشوند 

 ساله ای بود كه تير بوسط پايش اصابت ميكند، خواهرش سراسيمه او را در               ١٢اولين شهيد، پسر بچه     . يكنفر وخيم است  

اطر حفـظ   آغوش كشيده به بيمارستان ميرساند اما متاسفانه ساعتی بعد زير عمل فوت ميكندو كاركنـان بيمارسـتان بخـ                  

بعد از اين تظـاهرات و كـشتار،        . نظم و ممانعت از گريه و شيون پدر و مادرش خبر فوت را شبانه به خانواده اش ميدهند                 

كارشناسان روسی كارخانه های ماشين سازی و آلومينيم سازی همراه خانواده شان اراك را ترك ميكنندو گفته انـد در                    

 .  خارجی ها هستند، صالح خود نميدانند باقی بماننداين موقعيت خطرناك كه مردم خواهان خروج

 ) دو گنبدان(گچساران 
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در شماره اول اخبار جنبش، وقايع دلخراش اين شهر را باطالع رسانديم و اينـك گـزارش كـاملتر آنـرا بـرای آندسـته از                          

 : خوانندگانی كه مطلع نشده اند درج ميكنيم

ن خبر ميرسدكه نمايندگان كاركنان صنعت نفت كه تا آنزمـان مـدت چهـار     آبان به مردم گچسارا١٨بعد از ظهر پنجشنبه   

هفته در اعتصابات بوده اند، به عنوان گروگان دستگيرو به اهواز فرستاده شده اندبدنبال ايـن خبـر، تمـام مـردم اعـم از                         

 شـب در    ١١سـاعت   بازاری، فرهنگی، بعنوان اعتراض جلوی مسجد جامع شهر در كوی كاركنان نفت، اجتماع كـرده وتـا                  

 ١٩صـبح روز    . در اينموقع فرمانده ژاندارمری مردم را با تهديد مجبور بـه پراكنـده شـدن ميكنـد                . آنجا متحصن ميشوند  

در اينموقـع عـده ای   . آبان، مردم در مسجد صاحب الزمان، اجتماع باشكوهی بپا كرده و نمايندگان مردم سخنرانی ميكنند  

در بيرون مسجد بقصد ايجاد آشوبهايی نظير كرمان و پاوه، تظاهراتی بنفـع رژيـم               اوباش تحت حمايت نيروهای ارتشی،      

مامورين مـأيوس  . براه می اندازد و با وجود شليك تيرهای هوايی، خوشبختانه بهانه ای برای كشتار به دست نمی آورند                

ندازيهايی ميكنند و عده ای با       در محل منازل مسكونی كارگران اقدام به پرتاب سنگ و تيرا           ٥/١٢نميشوند و حدود ساعت     

چماق به ساكنين منازل حمله ميكنند در اينموقع، يكی از كارگران مخابرات شركت نفت بنام آقای الچين فرهادی از ناحيـه        

 بعد از ظهر مجدداً مـردم مقابـل مـسجد جـامع اجتمـاع كـرده بودنـد كـه         ٤ساعت  . دست مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد     

 نفر كشته و حدود ٨ صبح ادامه پيدا ميكند، ٣ آتش ميگشايند و نتيجتاً در تيراندازی گسترده ای كه تا  سربازان بروی آنها  

 .  نفر زخمی ميشوند٢٥

  آبان٢٠شنبه 

 . مقامات انتظامی از برنامه های عزاداری بدليل بر مال شدن تعداد كشته ها جلوگيری نمودند

  آبان٢١يكشنبه 

تعداد زخمی شدگان بسيار زياد است و بيمارستانهای گچـساران،          . ساران پيدا شده است    جنازه در دره های اطراف گچ      ٥

بهبهان و آقاجاری طبق دستور ارتش از پذيرفتن زخميها خودداری ميكنند و همين امر موجب عصبانيت شديد مردم شده   

 نفر رسيده اسـت     ٤٧ مردم به    بصورت بيغوله جنگ زده ای شده است و تعداد كشته ها بگفته           ) دوگنبدان(گچساران  . است

 و منازل از زخميها پر است

 اصفهان

  عيد قربان–تفصيل راهپيمايی 

به مسجد مصلی شروع ميشود، اما      ) مركز شهر (برای اقامه نماز عيد، از چند روز قبل اعالم شده بود پياده روی از بازار                

يمايی را بشدت سركوب ميكندو فقط نماز فرادی آزاد         حكومت نظامی با اعالميه شديداللحنی اعالم كرده بود هر گونه راهپ          

در روز  . می باشد و از روز قبل خود فرماندار با معاونش در خيابانها حركت كرده با بلنـدگو اعالميـه را تكـرار ميكردنـد                       

از بشعاع چند صد متر محاصره كرده بود، اما مـردم بـه صـورت پراكنـده             ) نقش جهان (عيد ارتش، بازار و ميدان خمينی       

خيابانهای فرعی با حمل پالكارت در مسجد مصلی حاضر ميشوند و عليرغم دستور فرماندار پس از اقامـه نمـاز و ايـراد       

 بعد از ظهـر  ٥/٥ صبح تا ٩ هزار نفری راهپيمايی خود را در مسافتی طوالنی آغاز ميكند و از       ٤٠٠سخنرانی، در اجتماعی    

 . حركت مينمايند

 سنندج

به اسـتقبال زنـدانيان     ) روحانی تبعيدی ( هزار نفری تحت رهبری آقای صفدری        ٥٠ در يك اجتماع     مسلمانان شيعه و سنی   

 . سياسی آزاد شده ميروند و مشتركاً در خيابان پهلوی نماز برگزار ميكنند

 بهشهر
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آتـش   نفر كشته شده اند و سه نفر از سـربازان بخـاطر سـرپيچی از فرمـان                   ٣٠ اين شهر    ٢٢/٨گفته ميشود در تظاهرات     

در روز بعد مردم اين شـهر كنتـرل         .  سرباز با لباس مبدل به مردم پيوسته اند        ٧فرمانده هدف گلوله وی قرار گرفته اند و         

 . كامل شهر را در اختيار ميگيرند

 بندر شاهپور

 كارمندان و كارگران گمرك اين بندر از مدتی قبل در اعتصاب بسر ميبرند و ضـمن اعـالم خواسـته هـای سياسـی خـود                         

 هرگونه سازشی را رد كرده اند

 رفسنجان

 آبان بسياری از بازرگانان سرشناس اين شهر از جمله آقايان حاج اكبر نظری و حاج محمد نظری بازداشت              ٢٥نيمه شب   

 . شده اند، ظاهراً اين بازداشت ها بخاطر اعتصابات و تعطيلی بازار ميباشد

 يزد

نيت باز ميشود، پاسبانان با لحن تحقيرآميزی ميگويند ديديد تعطيلی نتيجـه            پس از مدتها تعطيلی، بازار يزد بدستور روحا       

 محصلين دبيرستانها با حمل عكـس هـا و شـعارهايی از چنـد طـرف                 ١١ساعت  ! ای نداد و مجبور شديد باالخره باز كنيد       

ك آور بـه محـصلين      حركت ميكنند، سربازها ميان آنها حايل شده و مانع بهم پيوستن ميشوند و سپس با پرتاب گاز اشـ                  

حمله ميكنند و عكس ها و شعارها را پاره ميكنند و چون موفق به پراكنده كردن نميشوند تيرانـدازی ميكننـد و در نتيجـه                         

 بعد از نماز مغرب، مردم از مسجد خارج ميشوند ٣٠/٨متعاقب اين جريان روز سه شنبه . تعدادی كشته و زخمی ميگردند 

درود بر خمينی ميدادند مواجه با حمله دژخيمان ميشوند و در جريان تير اندازی تعدادی و هنگاميكه شعارهای صلوات و 

مـديريت  . داخل خانه ها رفته و آنها را بشدت كتك مـی زننـد     ه  مأمورين با تعقيب مردم ب    . كشته و جمعی دستگير ميگردند    

 ٢٨/٨كنان همدان اعالم داشته و از تاريخ   به كار  ٢٦/٨عامل مخابرات يزد مخالفت خود را نسبت به تلگراف شماره ا سيار             

بمدت يكساعت ارتباط كليه نقاط را با يزد قطع نموده است و گفته است اگر اين تلگرام لغو نشود اين مركـز عكـس العمـل                          

 دستگاه مديريت به ماكروويو همدان كه طی آن كاركنان را تهديد به اخـراج               ٢٨/٨تلگراف سيار   . شديدی نشان خواهد داد   

اداره كل مخابرات اصفهان نيز طی اعالميه ای بـه         .  بود، در سراسر ايران موجی از اعتراض و خشم برانگيخته است           كرده

تلگراف مزبور اعتراض كرده و ضمن تهديد به عكس العمل شديد اعالم كرده هيچ گونه خرابی را در سيستم رفع نخواهد                     

 . كرد

 گرمسار

مراسم با شكوهی عليرغم ممانعت پليس      ) نوروز فريدی و مرتضی تفكری    (ز  مردم اين شهر پس از شهادت دو جوان مبار        

 . برگزار كردند

 فيروز آباد

 .  نفر ميگردد٢دخالت مأمورين در تظاهرات آرام اين شهر منجر به كشته شدن 

 سراب اردبيل

 و كارشـناس روسـی       مهنـدس  ١٥٠ تعـداد حـدوداً      ٢٥/٨در تاريخ   . در تظاهرات هفته پيش اين شهر دو نفر كشته ميشوند         

 نفر از كاركنان اعتصابی پااليشگاه تهران ٨٠٠ حدود ١/٩روز چهار شنبه . بقصد روسيه شوروی از تهران خارج ميشوند

در حاليكه سوار اتوبوس های سرويس و اتومبيل سـواری بودنـد بـا چراغهـای روشـن و گـاه بـا نـواختن بـوق بطـرف                   

ت جمشيد ميروند و در بعضی از خيابانها برای متوجه كـردن مـردم از               ساختمان مركزی شركت نفت واقع در خيابان تخ       

 در طبقه همكف سـاختمان شـركت نفـت توقـف            ٥/١١ماشين پياده شده مقداری راه پيمايی می كنند اعتصابيون تا ساعت            

 . ميكنند
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 گناوه

اثنای سخن عليه مـردم و   آبان مجلس سخنرانی در يكی از مساجد گناوه تشكيل شده بود، سرباز مسلحی در        ٣٠در روز   

بنفع رژيم سخنانی ميگويدكه باعث تشنج ميشود و مردم او را خلع سالح كرده در شهر تظـاهرات ميكننـد و چنـد اداره و                    

كشند، مأمورين بطرف مردم تير اندازی ميكنندو چند نفر مجروح ميشونداز جمله يكنفر بنـام كبگـانی                  آتش مي ه  بانك را ب  

مــردم تفنــگ مــصادره شــده از ســرباز را در مقابــل آزادی همــه  . برازجــان بــستری اســتكــه اكنــون در بيمارســتان 

از آن روز ببعد، معلمين مدارس را به پاسگاه ژاندارمری ميبرندو پس از ضرب . دستگيرشدگان به ژاندارمری پس ميدهند   

 . و جرح رها ميكنند

 زنجان

وهای پليس در كوشش برای پراكنده كردن مردم عده ای را بعد از تظاهرات اعتراض آميز روز پنجشنبه مردم زنجان، نير

 . دستگير ميكنند و ريسمان به گردنشان بسته پس از عبور دادن از چند خيابان بزندان ميبرند

 كرمانشاه

كاركنان شركت ملی نفت ايران منطقه كرمانشاه طی اعالميه ای بمناسبت كشتار مردم خمين نسبت به انتـصاب پاليزيـان،                    

 . ار جديد و شكستن حريم مدارس اعتراض نموده انداستاند

 اخبار تهران

 تظاهرات در بازار

 فـرش فروشـها شـروع شـده در بـازار چهـار              – كفاشـها    – صبح تظاهرات از بـازار زرگرهـا         ٥/١١ از ساعت  ١/٩در روز 

دازی شـروع    تيـر انـ    ١٢در سـاعت    .  سيد عزيزاهللا و چهار راه مـسجد جمعـه، اوج ميگيـرد            – سرای سيروس    –سوكوچك  

ميشود و در ناحيه آتش نشانی بازار كفاشها سه نفر كشته ميشوندو عده ای زخمی می گردند، از جملـه زخمـی شـدگان                        

آقای مصطفی افخمی از ناحيه ران آسيب ديده اند و به بيمارستان سوم شعبان منتقـل ميـشوند، همچنـين آقـای اخالقـی                        

 تظـاهرات   ٢٩/٨روز شـنيه    . منتقل ميگردداما متاسفانه ساعتی بعد فوت ميكند      تاجر بازار تير ميخورد و به درمانگاه خيام         

 ١٣پراكنده ای در عباس آباد عين الدوله انجام ميشود كه ضمن تيراندازی دو نفر كشته ميشوند كه يكی از آنها پـسربچه                       

پور، سربازی به ماشينی كه      آبان در خيابان شاه    ٢٨در روز   . جنازه ها توسط سربازان برده ميشود     . ساله ای بوده است   

 . عكس آيه اهللا خمينی را به شيشه نصب كرده بود تيراندازی ميكندوراننده مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد

 جنازه جوانی را كه هدف گلوله قرار گرفته بود به بيمارستان فيروزآبادی شهر ری ميبرند و دكتر خنجری                   ٢٧/٨در روز   

 ليتر خون ميدهنداما بعد متوجه ميـشوندجوان فـوت كـرده            ٨ خون ميكند، مردم حدود      كه كشيك بيمارستان بود تقاضای    

 . چند روزی است ماشين هايی را كه به بهشت زهرا ميروند با دقت بررسی ميكنند. است

 اخبار خارجي

اسـالمی  در بيشتر شهرهای بزرگ اروپايی و همچنين اياالت متحده تظاهرات وسيعی در پشتيبانی از نهضت آزاديـبخش                  

طبق اطالعات موثق عده ای از دانشجويان در پاريس، شاهپور غالمرضـا را دسـتگير كـرده و بـشدت                    . برگزار شده است  

 . مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار ميدهند

 اخبار اعتصابات

 را در    تومان حـق مـسكن خـود       ٧٥٠كارمندان و كاركنان سازمان برنامه كه در حال اعتصاب بسر ميبرند اعالم كرده اند               

راه جنبش به مردم خواهند داد كارمندان سازمان امور اداری و استخدامی كشور بـه جنـبش مـردم پيوسـتند و همگـامی               

كاركنان مركز آموزش مديريت دولتی نيز با صـدور اعالميـه ای بـه صـف مـردم                  . خود را با ديگر مبارزين اعالم داشتند      

كاركنان كادر فنی شـركت مخـابرات در اطالعيـه ای ضـمن             . واهند كرد پيوستند و اعالم داشتند از انجام كار خودداری خ        
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اعتراض به اعمال وحشيانه و ضد قانونی دولت نظامی همگامی خود را در تمام مراحـل بـا جنـبش اسـالمی مـردم ابـراز              

شـتند تـا     آبان دست به اعتصاب نشـسته زده و طـی قطعنامـه ای اعـالم دا                ٢٤كارمندان مركز آمار ايران روز      . داشته اند 

 . آزادی تمام زندانيان سياسی و بركناری دولت نظامی از ادامه كار خود داری خواهند كرد

 اعتصاب سازمان كشتيرانی

. در اعتصاب اين سازمان كه برای دولت گران تمام شده است آقـای فيـروز آذر و خـانم منـوچهری بازداشـت شـده انـد                       

 آبان اعالميه ای منتشر كرده اند و گفتـه انـد مـادام كـه آزادی قلـم                   ٢٥سنديكای نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات روز       

نيروگاههای . نباشد دست بانتشار نميزنند و در چنين شرايطی انتشار هر روزنامه و مجله ای را عملی خاينانه شمرده اند                  

و جالب اينكه ايـن امـر       . برق كشور طبق يك برنامه معين ارايه شده بدولت، توليد برق را در ساعات معين كاهش داده اند                 

عليرغم قانون تصويب شده چند ماه قبل آقای شريف امامی است كه طی آن مجازاتهای سختی برای كسانی كه كارهـای                     

بيانيـه ای از طـرف اعـضاء هيـات علمـی دانـشگاه              . حساسی از مملكت را با اعتصاب فلج نمايند در نظر گرفته شده است            

منتشر شده است و خطاب به مردم مبارز ايران خواستهای سياسی خود را در              )  سابق سپاهيان انقالب (ابوريحان بيرونی   

 .  ماده اعالم نموده است١٠
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 اخبار جنبش اسالمی

  آذر١١ ـ شنبه ٤شماره 
 اخبار شهرستانها

  زخمي٧ كشته ١٤ساری 

 بهايی هستند، چوب بدست و با       كه عموماً » ماه فروچك « نفر افراد محلی از آبادی       ٦٠حدود  ) عيد غدير  (٢٨/٨روز يكشنبه   

اين تظاهرات از ميدان وليعهد آغاز و تـا         . در خيابانهای شهر به تظاهرات ميپردازند     » جاويد شاه «حمايت پليس و با شعار      

هنگاميكه اين افراد به نزديكی مسجد جامع ساری كه آقای غفـاری مـشغول سـخنرانی               . ادامه می يابد  » پای ساعت «ميدان  

ردم ميخواهند به مقابله اين چوب بدستان وارد خيابان شوند، اما پليس با ضربات باتوم و گاز اشك آور                   بودند ميرسند م  

 مردم از هجوم افراد بيشتری از آباديهـای فـرح آبـاد مطلـع مـی                 ٢٩/٨روز دوشنبه   . و تير اندازی از آنان حمايت می كند       

 صـبح حـدود يكـصد       ٩در ساعت   . ا جمع ميشوند   صبح در مسجد رض    ٨شوند و با نظر و دعوت روحانی شهر از ساعت           

نان «نفر كمونيست از مقابل مسجد عبور ميكنند و بطرف ميدان پای ساعت ميروند، در موقع عبور از مقابل مسجد شعار                     

را جـواب ميگوينـد در جلـو ايـن      »  حكومت اسالمی  – استقالل   –آزادی  «ميدهند، مردم در مقابل شعار      »  آزادی – مسكن   –

 صبح مردم مسلمان از مسجد رضا بطرف ميدان پای ساعت حركـت  ٥/٩حدود ساعت .  پليس در حركت بودند گروه افراد 

 هزار نفری مسلمانان به ميدان نزديك ميشود، پليس بـا پرتـاب گـاز اشـك آور و تيـر انـدازی                       ٥ميكنند هنگاميكه جمعيت    

جمعيت بسوی مـسجد    . ه و مردم بهم می پيوندند     هوايی به مردم حمله ميكند، در اينموقع كليه مغازه های شهر تعطيل شد            

 نفری در سطح شـهر      ٥٠جامع سرازير ميشود در اين موقع چوب بدستان حمله ميكنندو مسلمانان در هسته های كوچك                

نيروهای ارتشی و شـهربانی كـه بـا واحـدهای           . پراكنده شده و خيابانهای فرهنگ و قارون را با چند وانت مسدود ميكنند            

ای سبك مجهز شده بودند، همراه با چماق بدستان مردم را بخاك و خون ميكشند و در اين جنگ و گريـز تـا      تانك و توپه  

 نفـر  ٤٠ نفـر كـشته و   ٢از چمـاق بدسـتان   .  نفـر زخمـی ميـشوند      ٧٠ نفر از مسلمانان كشته و       ١٤ بعد از ظهر     ٥/٢ساعت  

 : مجروح ميشوند اسم برخی از شهدا بقرار ذيل ميباشد

.  سـاله محـصل  ١٧خـانم پيونـدی   .  ساله٣ ساله خانه دار همراه دختر  ٣٠خانم اسالمی   .  ساله محصل  ١٣ –محمود عالمه   

از اداره تعاون روستايی به ما گفته اند اگر در تظـاهرات     «چوب بدستان زخمی در بيمارستان ضمن اظهار ندامت ميگويند          

پلـيس در روزهـای بعـد بـه         » .ار ننگ آور كـشانده شـديم      شركت نكنيد به شما بذر و وام نخواهيم داد و ما اجباراً به اينك             

روز سوم شهدا، مردم در گورستان مال مجدالدين اجتماع ميكنند و آقای   . مغازهای مسلمانان سر شناس شهر حمله ميكند      

بعد از سخنرانی، پليس بايـشان حملـه كـرده و بـا سـرنيزه ايـشان را                  . عبدالحميد روحانی مترقی شهر سخنرانی مينمايند     

 . مضروب ميكند و اكنون در بيمارستان بستری هستند

 كرمان 

فعاليت های پر شور جنبش در شهرستانها به شكل زنده و حياتبخش همچنان ادامه دارد و هر روز بر وسعت و عمق آن                       

 مالحظـه   افزوده ميشود، هر واقعه نتايج مثبت و مفيد جديدی بدنبال دارد بعنوان نمونه برخی عمليات جنبش را در كرمان                  

» كوليهای دولتـی  «مسجد كرمان پس از هجوم و حمله و غارت و آتش زدن و كشتارهای فجيعی كه در آن توسط                    . نماييد

عكـس بـزرگ    . انجام گرفت، اكنون مركز تجمع و ستاد عمليات و كانون مبارزات مردم شـده اسـت               » دولتی های كولی  «و  

ايان است، بر در و ديوار مسجد شعارهای اسالمی و ضـد رژيمـی              حضرت آيه اهللا خمينی در باالی برج ساعت از دور نم          

بچشم ميخورد در هر گوشه و كنار مسجد كه آتش زده شده و با زن و مرد و كودكی شهيد شده اند، خاطره آن نوشـته                          

اعالميه ها و اخبار جنبش شهر و مملكت، برروی تابلو اعالنات نـصب شـده اسـت و همگـان مطلـع ميـشوندو                        . شده است 
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بچشم ميخورد، مسجد و بازار كالً در اختيـار         ………» و مرگ بر    » درود بر خمينی  «همه جا شعار    . عاطی اخبار ميكنند  ت

همه روزه مسافران و خبرنگاران از مسجد ديدن ميكنندو . مردم است و نظامی ها و عمال رژيم جرأت نزديك شدن ندارند

. جريـان دارد  » آرشـام ٠(اليتی اسـت كـه در مدرسـه عـالی           خبـر ديگـر فعـ     . بر مصببين جنايتكـار آن لعنـت مـی فرسـتند          

ايـن مركـز تـا كنـون        . دانشجويان و معلمين از اين مركز برای تجمع و سـخنرانيهای روشـنگر اسـالمی اسـتفاده ميكننـد                  

در هفتـه   . بخاطردوری از شهراز دستبرد عمال رژيم مصون مانده بود و هر هفته جلسات بحث و سخنرانی ادامه داشـت                  

ه اين فعاليت ها به اوج خود رسيده بود، از آقای دكتر توسلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بـرای دو روز                      اخير ك 

پس از برگزاری اولين سخنرانی كه در آن جمع كثيری شـركت كـرده بودنـد، سـاواك و           . سخنرانی دعوت بعمل آمده بود    

گر از ايـن شـهراعالم موجوديـت گـروه چريكـی مـسلمان             خبر دي . ژاندارمری از برگزاری سخنرانی دوم جلوگيری كردند      

نـام  » و مالـك اشـتر  » بدر«ميباشد كه اخيراً اعالميه ای صادر كرده است و در آن از دو واحد عملياتی بنام های         » وحدت«

 . يكی از عمليات اخير اين گروه ترور معاون شهربانی كرمان است كه در عمليات مسجد دست داشته است. برده است

 ) ١٠/٩ (قم

امروز مردم در كوچه ها و محله های اطراف خيابـان ارم بـه تظـاهرات پرداختنـد و كوشـش داشـتندحتی المقـدور وارد                          

 محرم قيام ملی ما ـ عاشورا روز رهايی ما: شعار آنان عبارت بود از. خيابانهای اصلی نشوند

 . ده، مانع تماس مردم با ايشان ميشوندنيروهای نظامی و شهربانی جلوی منزل آيه اهللا شريعتمداری را سد كر

 قوچان

 ـ برگزار شد، ) فرهنگی( بمنظور بزرگداشت شهيد رزاقی ٧/٩ هزارنفری شهر قوچان كه در روز ٢٠٠در تظاهرات 

و تنها از مشهد .  مشهد و روستاهای اطراف شركت كرده بود– چناران –بيش از سه چهارم جمعيت از شهرهای بجنورد       

در مدخل شهر رييس شهربانی از مردم خواهش ميكند كه اتومبيلها را در همـان               . اتومبيل حركت كرده بود    ١٥٠٠بيش از   

جمعيت از آنجا با تظاهرات بطرف مسجد جـامع حركـت ميكننـد، در مـسجد                . نقطه پارك كنند و او از آنها حفاظت مينمايد        

اما چون احتمـال تيرانـدازی   . بيلها را خردكرده اند هنگاميكه سخنرانی مشغول خطابه بود، خبر ميرسد چماق بدستان اتوم         

 بمنظـور اعتـراض در دادگـستری        ٨/٩ميرفت، مردم بمقابله با كوليهای دولتی نپرداخته، تصميم ميگيرند روز چهارشـنبه             

مشهد متحصن شوند كه از صبح زود ارتش دادگستری را محاصره مينمايد، مردم با رو برو شدن بـا چنـين وضـعی بـا                    

در آنجـا آقـای علـی تهرانـی ضـمن سـخنرانی             . شينهای خرد شده بسوی منزل آيه اهللا شيرازی رهسپار ميشوند         همان ما 

شكستن اتومبيلها از مظاهر نويد بخش امنيت نظـامی اسـت و ره آورد انقـالب سـفيد و دسـتاورد تمـدن بـزرگ                         «ميگويد  

 » .است

 مشهد

 ٨ور، در مشهد كليه مغازه ها تعطيل ميگـردد و از سـاعت               بدنبال اعالم اعتصاب عمومی در سراسر كش       ٥/٩روز يكشنبه   

و چهار راه   ) پهلوی سابق ( هزار نفراز منزل علماء و مدرسه نواب حركت ميكنند و بطرف خيابان خمينی               ٢٠٠صبح حدود   

ميروند و شعارهای ضد رژيمـی ميدهنـد و بعالمـت خـشم             ) ششم بهمن سابق  (لشكر و فلكه برق خيابان هفدهم شهريور        

وان، با مشت های گره كرده، پاهای خود را محكم بزمين ميكوبند در اين تظاهرات كه تا ساعت يك بعد از ظهـر ادامـه                          فرا

نخست وزير، كه اگر راهپيمايی و تظاهرات دينی        » ازهاری«داشت، آقای هاشمی نژاد سخنرانی ميكنندو در جواب صحبت          

 » دين از سياست هرگز جدا نيست«كنيم، اعالم مينمايد باشد مانعی ندارد ولی اگر سياسی باشد بشدت سركوب مي

 اخبار تهران
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پلـيس بـرای   . نماينـد   جمعيت كتيری از خيابان بـوذرجمهری حركـت مـی   ٧/٩در تشييع جنازه آيه اهللا غروی، در سه شنبه  

پيرمـرد در    مرد و يك زن مجروح ميگردنـدو يـك           ٢جلوگيری تظاهرات بدستورسرهنگ پارسا، تيراندازی ميكنددر نتيجه        

 . اثر ازدحام زيردست و پا كشته ميشود

 .  هر شب در خيابانهای هاشمی ـ دامپزشكی ـ جيحون و ديگر نواحی اطراف آن، تظاهرات انجام ميشود

 ) بهشت زهرا (٥/٩روز يكشنبه

ف عبدالعظيم اجتماع كرده بطر) تهران ـ قم (با وجود محاصره بهشت زهرا توسط نيروهای تادندان مسلح، مردم در جاده 

 حوالی شهر ری سربازان با شليك تير مردم را متفرق كرده، چند نفر را دستگير می كنند . حركت ميكنند

و دو نفر از دستگير شدگان را بوضع وحشيانه ای بروی زمين می كشند بطوريكه پوست دست و صورت يكنفر از آنهـا                       

 صـبح  ١٠ز ميدان اعدام بـسوی بـازار راه مـی افتـدو در سـاعت            نفر ا  ٢٠٠ آذر، حدود    ٦روز دوشنبه   . كامالً كنده ميشود  

 ـ  ٦/٩روز دوشنبه .  نفر را دستگير می كنند١٠موقعی كه بانتهای بازار ميرسند، دسته ای سرباز به آنها حمله ور شده و 

بازان با قنداق    سر ١١در ساعت   . امروز در خيابان پهلوی بين خيابان سپه تا بلوار، دانشجويان تظاهرات وسيعی می كنند             

 نفـراز دانـش آمـوزان و        ١٥٠روز سـه شـنبه حـدود        . تفنگ و سرنيزه به جمعيت حمله كرده و تعدادی را زخمی می كنند            

دانشجويان از ابتدای خيابان ايرانشهر با شعارهای اسالمی بطرف ميدان فردوسی حركت ميكننـد، پلـيس نزديـك ميـدان                    

 . دبآنها حمله كرده و تعدادی را زخمی مينماي

 اخبار ارتش

از ارتش خبر ميرسد كه روز به روز تعداد فراريان افزوده ميگردد و تمام بازداشتگاههای پادگانهـا پـر از افـراد نافرمـان        

در هفته گذشته بيش از يكصد سرباز از پادگانهای تهران و نيز افرادی از نيروی دريايی در اهواز بخاطر نافرمـانی                 . است

 ) درود و رحمت بروان پاكشان. (، مخفيانه تيرباران گشته انددر گشودن آتش بسوی مردم

 . از شكنجه گران ساواك فرار كرده اند» عضدی و حسينی«گفته ميشود 

: سربازان اينروزها شايعاتی را پراكنده ميكنند از جمله) يا درست تر بگوييم، مغز شويی( ارتش برای توجيه ٢عوامل ركن 

يـا امـام رضـا، چـون مـردم مـرا نميخواهنـد، مـن                «از نماز جلوی ضريح اظهار داشته اند        شاهنشاه به مشهد رفته و بعد       

شاه كمر . بعد از اين بيانات، ضريح بشدت ميلرزذ و شاهنشاه از تصميم مبارك منصرف ميشوند     » .ميخواهم استعفا بدهم  

 ! وء قصدها جان سالم بدر برده؟بسته حضرت علی است و باين دليل تا كنون هيچ تيری بر او كارگر نبوده و از تمام س

در كمتـراز  .  نفر از خيابان غياثی با شعار درود بر خمينی آغاز حركـت ميكنـد  ١٠٠٠ ـ جمعيتی در حدود  ٥/٩روز يكشنبه

در اينموقع نيروهای ارتشی جمعيت را محاصره كـرده و شـروع بـه تيرانـدازی ميكننـد و      .  نفر ميرسند  ٤٠٠٠يكساعت به   

جمعيـت تظـاهرات را در كوچـه هـا ادامـه ميدهنـد و تـا                 .  نفر مجروح ميشوند   ٣ نفر كشته و     ٢ريان  گفته ميشود در اين ج    

 .  بعد از ظهر تيراندازی ادامه پيدا ميكند٤ساعت 

 اخبار حج

 گزارش مختصری از مراسم حج امسال   

ی بخـصوص از خـود      نسبت بسالهای قبل تعـداد بيـشتر      ) حج اكبر (امسال بخاطر مصادف شدن عيد قربان با روز جمعه          

گروههای ايرانی كماكان از طريق گروههای اوقاف به حج آمده بودندو اغلب      . عربستان در مراسم حج شركت كرده بودند      

امسال تعداد ايرانيانی كـه از اروپـا و آمريكـا آمـده             . بخاطر گرفتاريهای پرواز به جده ناراحت و ناراضی بنظر ميرسيدند         

 و همين عده تقريباً برنامه ريزی و اداره تظاهرات عليه شاه و حمايت از آيه اهللا خمينـی را                    بودندبيشتر از سالهای قبل بود    

 –درود بر خمينـی  … همراه شعارهای فارسی مرگ بر) الموت شاه ايران ـ يحيی خمينی (شعارهای عربی . بعهده داشتند
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اً همه ديوارهای مكّه و مدينه را پـر كـرده           تقريب… استقالل آزادی، حكومت اسالمی، سالم بر مجاهد، سالم بر فلسطين و            

 . بودند

سـاعتها در  …  تظاهرات عليه شاه پس از قرايت دسته جمعی دعای عرفـه، بـا شـعارهای اهللا اكبـر ـ درود بـر خمينـی و        

عرفات و بعد در منی و در تمام طول راه رمـی جمـرات ادامـه داشـت و بـرادران افغانـستانی و پاكـستانی و انـدونزی و                              

ينی با تظاهركنندگان همصدا بودند، خصوصاً در تظاهراتی كه در محل غار حرا صورت گرفت و منجر به دستگيری        فلسط

برای آزادی برادران گرفتار عده ای موفق بديدار و مذاكره با ياسر عرفات كه همراه سران مجاهد فـتح در                    .  نفر گرديد  ٣٥

وحشت مأمورين سعودی از تظاهرات     .  اطالعی در دست نيست    اردوگاه فلسطين بود شدند ولی تاكنون از سرنوشت آنان        

يكـی از روزنامـه   . ضد رژيمی ايرانيان بخوبی محسوس بود و دايماً شعارهای نوشته شده روی ديوارها را پاك ميكردند          

های سعودی نوشته بود كه دولت عربستان از كليه كـشورهای عربـی و نيـز كـشورهايی كـه كمـك مـالی از آن كـشور                            

 ميدارند خواسته است تا از شاه ايران تا آنجـا كـه ميتواننـد پـشتيبانی كننـد، چـه تزلـزل و نـابودی رژيـم ايـران                              دريافت

 . مخاطرات بزرگی برای رژيم عربستان سعودی ببار خواهد آورد

 اخبار اعتصابات

 اعتصاب در دفتر مركزی شركت نفت

 نفـر از كاركنـان دسـتگير ميـشوند و ارتـش محوطـه       ٦٠ در پی اعتصاب چند هفته ای كاركنان پااليشگاه تهـران بـيش از           

 كاركنـان   ١/٩/٥٧روز چهـار شـنبه      . پااليشگاه را اشغال مينمايـد و از ورود افـراد بـداخل پااليـشگاه جلـوگيری مينمايـد                 

) تخت جمـشيد (پااليشگاه برای اعتراض به دستگيری دوستانشان و جلوگيری از ورود بداخل پااليشگاه در اداره مركزی          

 ٩ سـاعت    ٤/٩شـنبه   .  به خواسـته هايـشان رسـيدگی ميـشود         ٤/٩رد می آيند، به آنها قول داده ميشود كه تا روز شنبه             گ

صبح، كاركنان با مراجعه به پااليشگاه مواجه با شرايط سابق ميشوند و باالتفاق جلوی اداره مركزی می آيند و در آنجـا                      

 : شوندو چند نفر زخمی ميگردند از جملهمواجه حمله پليس با گاز اشك آورو تير اندازی می 

از ) . گفته ميشودروز دوشنبه يكی از اين افراد شهيد شده است( حبيبيان ـ ملكوتی و عليزاده  –پور جعفرنيا ـ يداهللا قدرت  

اين لحظه ببعد، كاركنان اداره مركزی نيزبه آنان ملحق ميشوندو همگی تصميم ميگيرند بـا سـكوت و نشـسته بـاعتراض                      

برای صحبت حاضـر شـود كـه امتنـاع ميكنـد و             ) معاون انصاری  (–مدتی بعد قرارميشود نجم آبادی      .  ادامه دهند  خويش

تيمسار صدری رييس اداره حفاظت حاضر ميشود و ميخواهد صحبت كند كه او را هو ميكنند و جنـاب تيمـسار از تـرس                  

يات مديره كه شديداً مورد تنفر كاركنان هستند حاضر ؟ سپس نژند و ايرانی، دو نفر از افراد ه        ! غش ميكندواز حال ميرود   

بعـد از ايـن     . ميشوند ولی در محاصره قرار گرفته و موفق به صحبت نميشوند و با تالش مأمورين خود را نجات ميدهند                  

تقويت جريان تصميم گرفته ميشود تا آخر وقت اداری در محوطه بمانند و با آياتی از قرآن مجيدو اشعار انقالبی خود را                    

در همـين روز كاركنـان      . نمايند و در آخر جلسه قطعنامه ای در حمايت از كاركنان دستگير شـده تهيـه و قرايـت ميـشود                    

 افـراد گـارد     ٥/٩روز يكشنبه   . خطوط انتقال نفت همبستگی خود را با اعتصاب اعالم و خط لوله جنوب تهران را می بندند                

در اينموقـع   . قه همكف ايستاده است بباد كتك ميگيرند و مضروب ميـسازند          مردمسنّی را ببهانه اينكه جلوی آسانسور طب      

كاركنان از اطاقهای خود خارج شده دست به اعتراض ميزنند و مأمورين متعاقباً آنها را تا طبقه چهارم تعقيب ميكننـد، در        

و در اثر تيرانـدازی آنـان چنـدين         اينموقع كاركنان پااليشگاه از راه ميرسند و بالفاصله مواجه با حمله مامورين ميشوند              

روز يكـشنبه   . در ميان زخمی شدگان دو خانم از ناحيه سرآسيب می بيننـد           .  نفر دستگير ميشوند   ٥نفر زخمی ميگردند و     

 ـ كاركنان اداره مركزی تصميم ميگيرند برای مطلع شدن از وضع كاركنان پااليشگاه در سالن طبقـه همكـف اجتمـاع     ٥/٩

يشگاه بدون دادن تعهد بداخل پااليشگاه ميروند و در رستوران تجمع ميكنند و خواستار آزادی دستگير            كاركنان پاال . كنند

در همين اثنا كاركنـان متوجـه ميـشوند         » من نمی توانم كاری انجام دهم     «معاون پااليشگاه اظهار ميدارد     . شدگان ميگردند 
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در . حركت مينمايند) تخت جمشيد( بطرف اداره مركزی كه احتمال محاصره ارتش وجود دارد لذا رستوران را ترك كرده،

در اين موقع پليس با پرتاب گاز اشك آور و تيراندازی           . آنجا به كاركنان خطوط لوله و كاركنان اداره مركزی می پيوندند          

ران روز دوشـنبه ـ كاركنـان پااليـشگاه در داخـل محوطـه رسـتو       .  نفر را زخمی ميسازد٢٠به اعتصابيون حمله ميكنندو 

و تيمسار نوروزی و ايرانـی ميكوشـند تـا كاركنـان را بكـار برگرداننـد و                  ) عضو هيات مديره  (نجم آبادی   . اجتماع ميكنند 

 . درازای شروع به كار قول آزادی دستگيرشدگان را ميدهند اما كسی بحرف آنها اعتنايی نميكند

 دستگير شدگان

آقايـان ـ   . ابرات در جريان اعتصابات ايـن اداره دسـتگير شـده انـد    آقای مهندس وحداد از مهندسين با سابقه و مبارز مخ

 بين المللی دستگير ١٢٤آقای شرافتی مسوول تلفن . نوايی ـ موسوی ـ بابك چی ـ كارمندان سازمان آب دستگير شده اند   

ن امتنـاع   از ايشان خطی آزادبرای تماس با خارج خواسته ميشود ولی چـون كاركنـان در اعتـصاب بودنـد ايـشا                    . ميشود

حجت االسالم شيخ جواد غروی و علی ياری پـس از بازگـشت             . بازداشت شده است  ) شاعر(آقای نعمت ميرزاده    . مينمايد

 . از پاريس بازداشت ميشوند

 اعتصاب بانك مركزی

 پلـيس بـرای بازگردانـدن آنـان دخالـت         .  كليه كارمندان بانك مركزی دست از كار كشيده، اعتصاب نمودند          ٤/٩روز شنبه   

در اين ميان يكی از كارمندان كه به فرمانده پليس اعتراض نمـوده بـود، دستگيرميـشود و بقيـه             . كرده ولی موفق نميشود   

كارمندان به تظاهرات پرداخته، جلوی بانك اجتماع ميكنند در اينموقع پليس برای متفـرق كـردن آنهـا متوسـل بـه شـليك                        

پـس از ايـن جريـان بـا         . جبور ميشود كارمند بازداشـتی را آزاد كنـد         ساعت درگيری م   ٢تيرهوايی ميشودو نهايتاً پس از      

 اعالم اعتصاب عمومی نموده، اعالم مينماينـد چناچـه   ١١/٩صدور قطعنامه ای حاوی خواسته های صرفاً سياسی تا روز      

 . به خواسته های آنان رسيدگی نشود به اعتصاب ادامه خواهند داد

 :  حال اعتصاب هستنداسامی تعدادی از مؤسسات دولتی كه در

  ـ وزارت نيرو١

  ـ توانير و كليه ادارات وابسته ٢

  ـ شركت ملی نفت ايران ٣

  ـ بانك مركزي٤

  ـ سازمان انرژی اتمي٥ 

  ـ شركت مخابرات ٦ 

  ـ گمركات جنوب٧

  ـ ادارات مركزی گمرك٨ 

  ـ ادارات ترخيص كاال٩ 

  ـ آب و برق خوزستان١٠ 

  ـ وزارت دادگستری ١١ 

  ـ وزارت راه و ترابری ١٢

  ـ وزارت دارايی ١٣

  ـ تلويزيون ١٤

  ـ اداره استاندارد ١٥

  ـ سازمان برنامه ١٦

087



  ـ مركز آمار ١٧

  ـ سازمان امور استخدامی و اداری ١٨

  ـ مؤسسات فرهنگ١٩

اخـراج كـرده انـد، در    برای متخصصان آمريكايی شركت تلفن بی سيم سيد خندان، كه كارمنـدان ايرانـی آنهـا را از اداره              

 . ابتدای خيابان جردن دو دستگاه ساختمان اجاره كرده اند

 خواهر و برادر مسلمان

 .بحكم وظيفه و به منظور كمك به جنبش عظيم اسالمی در تكثير و توزيع اين خبرنامه بكوش

ها را جهت زخميهای تظـاهرات  بطوريكه از بيمارستان سينا ـ داريوش ـ هزار تختخواب گزارش ميدهند، اكثر بيماران، تخت  

گفته ميشود در جريان مـذاكرات تلفنـی كـارتر و           . خالی ميكنند و می گويند، آنها بيش از ما به مداوای سريع احتياج دارند             

شاه، يكی از كارمندان مخابرات اين مذاكرات را ضبط ميكند و به خاطر عدم رازداری مساله فاش شده و بالفاصله توسط 

يك پيش نويس دستوری از طرف مقامات امنيتی برای سنديكاهای مختلـف ارسـال شـده                . كشته ميشود مامورين ساواك   

 : است كه متن آن را باطالعتان ميرسانيم

شاهنشاها، از روزيكه بامر مبارك شـاهانه دولـت نظـامی زمـام     » پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر     «

ت قليل توانسته است جلوی آشوب و غارت و آتش سوزی را بگيـرد و از امـوال و   امور كشور را بدست گرفته در اين مد     

جان مسلمين حفاظت نمايد، و از طرفی برای ما و عموم ملت ايران مسلم و روشن است كه علماء اعـالم و روحـانيون بـا                          

وابـسته  … سـنديكای  زهدو تقوی هرگز دستور چپاول و سوزاندن اموال مسلمين را نميدهند، لذا اعـضای هيـات مـديره               

نفر اعضای مجمع عمومی، پشتيبانی كامل خـود را  … باطاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، از طرف خودو بنمايندگي   

از قانون اساسی مشروطه سلطنتی و متمم آن اعالم و در نيل به اين هـدف عـالی از هيچگونـه فـداكاری دريـغ نخـواهيم                           

 اعضای هيات مديره سنديكا. داشت

 از ديد خارج: ار داخلاخب

 )  آذر٦( نوامبر ٢٧مجله نيوزويك ـ 

رييس اداره مطبوعات دربار شاه كه به لندن فرار كرده است، فاش نمـوده كـه تعـداد زيـادی از روزنامـه        ›› سيامك زند ‹‹ 

 و مجـالت  نگاران غربی در مقابل دريافت هديه های گرانقيمت مقاالت و خبرهايی در مدح و تمجيـد شـاه در روزنامـه هـا          

 وی اظهار داشت از جمله كسانيكه از اين قبيل هدايا دريافت كرده اند. خود منتشر كرده اند

) GERARED DE DOBWER (  ٢٠٠٠٠٠روزنامه نگار فرانسوی ميباشد كه دستبندی بـارزش)     معـادل يـك ميليـون و

وزويك ميباشد كه يك جفـت   گزارشگر مجله نيAR. DE. BORGHRAVEدريافت كرده و ديگری ) چهارصدهزار تومان

همچنين رابرت ماس مقاله نويس روزنامـه انگليـسی ديلـی    ) . معادل يكصدو چهل هزار تومان( دالر  ٢٠٠٠٠قاليچه بارزش 

شـخص ديگـری كـه سـيامك زنـد در      . تلگراف نيز متهم به دريافت هدايا و مخارج مسافرتش بعنوان رشوه گرديده اسـت      

يكی از وزرای سابق دولت انگليس ميباشد كه گهگاهی مقاالتی بـرای  ) Lord Chalfont(اظهاراتش نام برد لرد چالفونت 

سيامك زند اظهـار ميـدارد كـه از مخالفـان شـاه             . او نيز متهم است كه رشوه گرفته است       . روزنامه تايمز لندن می نويسد    

ده اش در سـوء اسـتفاده مـالی         در تهران گفته ميشود كه زند و خانوا       . است و دليل فرارش ازايران همين موضوع ميباشد       

بايد ياد آور شد كه سيامك زند برادر داماد محمود منصف مدير عامل فراری جزيره كـيش           . جزيره كيش دست داشته اند    

 . همچنين برادر سيامك زند تمام مغازه های جزيره كيش را به بوتيك های انحصاری خود اختصاص داده است. ميباشد

 WORLD NEWSترجمه مقاله ای از روزنامه
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بخاطر اغتشاشات سياسی كه اخيراً در ايران بوقوع پيوسته، و بخصوص اعتـصابات پـی در پـی ادارات دولتـی، از قبيـل                        

 شركت خارجی ٨٠٠اداره گمرك، قسمت بين المللی شركت تلفن، سرويسهای تلكس، ترانسپورت، سوخت و غيره، بيش از 

برای آنها كار كردن در اين شرايط متحول اجتماعی غير ممكـن      . ليت دارند با مشكل عظيمی روبرو هستند      كه در ايران فعا   

.  افـزايش دهنـد  ٢٥%شده است و بسياری از آنها مجبور شده اند برای جلوگيری از اعتصاب كارمندان، حقوق آنهـا را تـا             

تـا كنـون    . ل به مقاطعه كـاران خـارجی گرديـده اسـت          مشكل تر اينكه كم كاری در ادارات دولتی، باعث تاخير پرداخت پو           

تهديد های زيادی بر عليه صد هزارخارجی و اموال آنها صورت گرفته كه در صورت شدت گرفتن ممكن اسـت بـه تـرك                   

در حال حاضر كاركنان و گارگران شركت نفت در حال اعتصاب ميباشند و يكی از خواسته های . عمومی آنها منجر گردد

تورم و ازدياد سرسام آور خرج زنـدگی ميتوانـد باعـث ايـن     .  مهندس و تكنيسين خارجی ميباشد٦٠٠بيش از  آنها اخراج   

 ٦٠٠٠بعنوان مثال يـك آمريكـايی ماهيانـه         . خواسته آنها باشد زيرا درآمد آنها در مقايسه با خارجيان بسيار ناچيز است            

 ايرانی كـه اكثـراً نيـروی انـسانی را در منـاطق نفـت خيـز                  دالر درآمد دارد در حاليكه كارگران      ٥٠٠٠دالر و يك انگليسی     

 دالر درآمد دارند از طرف ديگر تاييد شاه از طرف كارتر و دولت انگليس، به بدی اوضـاع                   ٨٠تشكيل ميدهند ماهيانه فقط     

  يكـی از اثـرات  PAN. AM و BRITISHAIRكمك كرده تا جايی كه ميتوان حمله اخيربه سفارت انگليس و شركت هوايي

از طرف ديگر در اغتشاشات اخير تهران به دنبال پرتاب بمب آتش زا بـه اتوبـوس كاركنـان شـركت                     . اين اقدامات دانست  

مـسوول عمليـات نفتـی در اهـواز و     ) George Link(» جرج لينـك «در اصفهان و بآتش كشيدن اتومبيل›› بل‹‹ هليكوپتر 

 زن و بچـه   ٤٣٠٠گليسی ها، در عـرض چنـد هفتـه گذشـته حـدود              همچنين تلفن های تهديدآميز به منازل امريكايی ها و ان         

 كمپـانی  ٣٠٠درحـال حاضـر   .  نفر ميرسد ايران را بقصد كشورشان ترك كرده انـد       ٤١٠٠٠آمريكايی كه تعداد كل آنها به       

. انگليسی و تعدادی متعلق به سـاير كـشورهای اروپـايی در ايـران مـشغول فعاليـت هـستند                   ٢٠٠ آلمانی و    ٣٦٠امريكايی،  

شايعات اخير در مورد خارجيان باعث شده كه تعداد زيادی از اين كمپانيها، بـه سـفارتخانه هـای مربوطـه بـرای كـسب                         

 امريكايی سـاكن در  ٢٥٠٠٠در اين ميان سفارت آمريكا دارای بهترين سيستم تماس با  . اطالعات و راهنمايی مراجعه كنند    

  اين سفارت ميتواند با اسـتفاده  ROBERT. BANNERMANآمريكابنا به اظهارات رييس امنيتی سفارت . تهران ميباشد

از سيستم های ابداعی كامپيوتری، در صورت لزوم در ظرف يك الی دو ساعت با تمـام كمپانيهـای امريكـايی در تهـران                        

العات از اين گذشته در اواسط ماه نوامبر يك مركز اطالعات تلفنی در محل سفارت بوجود آمده است كه اط                  . تماس بگيرد 

عالوه بر ايـن شـش خـط تلفنـی بـرای پاسـخگويی بـه                . الزم را در هر مورد و حتی شايعات در اختيار امريكاييها بگذارد           

مقامات رسمی سفارت امريكا اظهار ميدارند، در ظرف چند         . سواالت در مورد ترك كردن ايران اختصاص داده شده است         

وخيم تر از اين بشود در نتيجه كمپانيها و اشخاص موظفند تصميم ماه آينده ممكن است موقعيت بوضع حاضر و يا حتی 

   W. LEHFELDTرؤسای چندين شـركت بـزرگ از جملـه   . نهاييشان را در مورد ترك كردن يا ماندن زودتر اتخاذ نمايند

ت كـه   به كليه كارمندان و تكنيسين های اين شـركت گفتـه اسـ            ›› سرويسهای فنی   ‹‹ معاون شركت جنرال الكتريك قسمت      

ميتوانند خانواده هايشان را به كشورشان بفرستند ولی بهتر است خودشان طبـق پيـشنهاد مـسوولين همچنـان بـر سـر                       

در . همچنين مقاطعه كاران بزرگ نفتی در اهواز، افراد خانواده شان را به كشورشان فرستاده انـد      . كارشان حاضر باشند  

هر را سنگ باران كرده اند و در نتيجـه ده هـزار نفـر از مهندسـين و                   بوشهر مردم اتومبيل و منازل خارجيان مقيم اين ش        

همكاری ميكننـد،   ›› كرافت و رك يوببون   ‹‹ كارمندان مليت های مختلف كه در ساختمان دو نيروگاه اتمی با شركت آلمانی              

 با كـاميون هـای پـر از         عالوه بر اين تعداد زيادی از رانندگان كره ای        . مجبور به ترك شهر و اقامت در يك كمپ شده اند          

 . بار از سواحل بارگيری خرمشهر توسط كارگران اعتصابی بيرون رانده شده اند

 DAILYEXPRESSترجمه مقاله ای از روزنامه 
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 مكان ـ اهواز            

 و انگليسی است، بوسيله بمب امريكايی) چند شركت( كه يك كنسرسيوم O SCAكه رييس كمپانی » جرج لينگ«  اتومبيل 

. آتشزا منفجر شد و راننده او كه بتعقيب مهاجمين پرداخته بود، مورد اصابت گلوله قـرار گرفـت و بـسختی مجـروح شـد       

در . هيچكس كه دارای گذرنامه خارجی باشد جرأت قدم زدن در خيابانها هنگام شب ندارد و از حمله اعتصابيون ميترسد                  

ارتباط سفارت انگليس با هزاران نفـراز كاركنـان و كـارگران فنـی         . روز خارجی ها ظاهر نميشوند    محله بازار حتی هنگام     

ولی بنظر ميرسد كه برنامه ای برای تخليـه   . نفت انگليس كه در حوزه های نفت مشغول كارند تقريباً غير ممكن شده است             

اين برنامه بـر    . صورت ضرورت اجرا گردد   برق آسای كاركنان خارجی از حوزه های نفتی جنوب تهيه شده است كه در               

 . اساس عاليم رنگی كه توسط چراغها به كارگران فنی و ساير كاركنان ابالغ ميشود، عملی ميگردد

 دقيقـه از بحـرين بـرای مـا     ٢٠گفته است به ما گفته اند كـه ميتواننـد ظـرف    ) JOE DODHINS(  يكی از كارمندان بنام 

دو نفـر از كـارگران فنـی    . ها نيز چنين برنامه ای دارنـد  گويا آمريكايی. را از اينجا گم كنيم  هواپيما بياورند و ما گور خود       

انگليسی كه خواسته اند نامشان محفوظ باشد، اظهار داشتند توسط اعضای سيا با آنها تماس گرفته شده است تا نـسبت                     

 كه تماس اعضای سيا از طريق نيـروی دريـايی           اين دو نفر اظهار داشته اند     . به شكستن اعتصاب كارگران نفت اقدام كنند      

از ما ميخواسـتند كـه آنهـا را آمـوزش دهـيم تـا       ‹‹ : اين افراد اضافه كرده اند كه   . ايران و كامالً مخفيانه انجام گرفته است      

جنـگ بـه مـا    ايـن  . بتوانند چاهها را دوباره وارد جريان استخراج كنند، ولی ما به آنها گفتيم كه تمايلی به اين كـار نـداريم       

مربوط نمی شود و ما فقط ميخواهيم فعالً سروصدايی از طرف ما ايجاد نشود اگر كاركنان ايرانی راجع به چنـين كـاری                       

 . از طرف ما پی ببرند، ما را غياباً محكوم به مرگ ميكنند

اتباع انگليس در حوزه ›› د؟ ما به اين جهنم دره فقط برای اسكناس آمده ايم، آيا ميشود برای دليل ديگری كسی باينجا بياي

های نفتی در وضع خطرناكی بسر ميبرند بعضی از آنها تعريف كرده اند كه چگونه از محل ايجاد ساختمانها و تاسيسات                    

 از تـرس كـارگران   BILL JACKايـن دو نفـر  . در حال ساخت در حوزه های نفتی آنها را بيرون كرده و فـرار كـرده انـد   

 ١٤را روی بام يك كلوب متعلق به يـك شـركت سـاختمانی بـسر ببرنـد، شـبی كـه در آن                        اعتصابی مجبور ميشوند شب     

وسيله نقليه توسط كارگران با ديناميت منفجر ميگردد شخصی ديگر تعريف ميكرد كـه هليكـوپتری كـه وی را بـه اهـواز                        

ا در محاصـره عـده ای از        ميبرده بعلت نقص فنی مجبور به فرود آمدن در محلی نزديك بهبهان ميشود اما ناگهان خود ر                

در آن وضـع خلبـان      . جوانان می بيند، خلبان با راديو تقاضای كمك ميكندو جوانان با سـنگ بـه هليكـوپتر حملـه ميكننـد                    

شـخص ديگـری   . تصميم ميگيرد ريسك كنـدو بـا همـان وضـع بـه پـرواز ادامـه دهـد و بـسختی خـود را نجـات ميدهـد                        

كار ميكنـد ميگفـت ايرانيـانی    ) FOSTER WHEELOR CONSTRVCTION(كه برای شركت ) (CHRIS TONGEبنام

همچنـين  . كه با وی كار ميكنند، به او اخطار كرده اند كه ايران را ترك كند در غير اينـصورت او را بقتـل خواهنـد رسـاند                          

 كـه دايـم    ايرانی كار ميكنند و از اينكه خـود را در ميـان كـسانی مـی بيننـد        ٧٥٠ انگليسی با    ٤٣اظهار داشته در قسمت او      

مشغول مذاكره در باره ادامه يا شكستن اعتصاب هستند، بسيار ميترسند و تا كنون چندين نفر ازافراد او و يك امريكايی                     

 ميگويـد وضـع كـار و توليـدات     CHRIS TONGE. در اثر زدو خورد با كارگران اعتصابی بسختی مجـروح   شـده انـد   

 .  واقعيت را بگويد بی ربط و مزخرف گفته استبهيچوجه بحالت عادی برنگشته و هر كه خالف اين

 ) Daily Mail(روزنامه ديلی ميل 

  THOMPSONخبرنگار 

در ايـن روز    .  سـاعته بـشود    ٢٤ساعت منع عبور و مرور در تهـران         ) عاشورا( دسامبر   ١١انتظار ميرود كه روز دوشنبه      

اری خواهند پرداخت و در نتيجه امكان آن ميرود كه       طبق يك سنت مذهبی هزاران نفر از مردم به خيابانها آمده و به عزاد             

كـارگران اعتـصابی    . مقاومت عليه رژيم شاه و همچنين خارجيانی كه هنوز ايران را ترك نكرده انـد بـه حـد اعـال برسـد                      
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هـا  شروع به كشتار انگليسی     ) دهم آذر (تهديد كرده اند كه از اول ماه دسامبر         ) در مراكز نفت خيز   (شركت ملی نفت ايران     

و آمريكاييهای شاغل در شركت نفـت خواهنـد كـرد و بهمـين دليـل تعـداد زيـادی از خارجيـان خـانواده هايـشان را بـه                              

كشورشان فرستاده اند ولی اكثر كارمندان انگليسی اظهار داشته اند، عليرغم ترس و وحشت زياد تصميم دارند همچنـان                   

 ساعته كردن منع عبور و مـرور نكـرده اسـت            ٢٤ظر رسمی در مورد     دولت نظامی ايران تا بحال اظهار ن      . در ايران بمانند  

ولی امكان آن ميرود كه از اول ماه دسامبرمقررات حكومت نظامی در مورد ساعت منع عبور و مرور كه در حال حاضـر         

ور گرچه در حال حاضر نيز به سـربازان دسـت         .  شب می باشد، هرچه بيشتر اجرا گردد       ٩ صبح الی    ٥در تهران از ساعت     

 . اكيد داده شده كه افراديكه مقررات را رعايت نكنند مورد هدف گلوله قرار دهند
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 اخبار جنبش اسالمی

 ١٥/٩/٥٧، چهارشنبه ٥شماره 
 تهران

 محرم، ماه قيام، ماه خون

 ) اول محرم (١١/٩شنبه 

 را غمگين كرده خبر شهيدان و مجروحان ديشب همه . از صبح زود حركت مردم از نقاط مختلف شهر آغاز ميشود

تظـاهر  …… بود، ماه محرم با خون شهيدان براستی آغاز شده بود و پيام شهيدان كربال بيش از هميشه الهام بخش بود                   

مأمورين سفاكانه تيراندازی ميكردندو از كـشته پـشته         . كنندگان با شعارهای خود مردم را از فاجعه ديشب آگاه ميكردند          

 راه سرچشمه بود كه پس از مدتی تلی از شهدا را مامورين در گوشه ای جمع كرده          بيشترين كشته در چهار   . می ساختند 

در اينجا مردم از بازار تهران حركت كرده بودند و پس از طـی خيابـان بـوذر                  . و مدتی بعد با آمبوالنسهای ارتشی بردند      

و و عقـب تظاهركننـدگان    به سرچشمه می رسندو چون در قسمت جل        ٤٠/١٠جمهوری و ری از طريق امير كبير در ساعت        

با اتومبيلها راه بندان ايجادكرده و مانع رسيدن مامورين ميشدند، سربازان پياده از ميدان شپه حركت كرده و خود را به                     

سرچشمه ميرسانند و بدون اخطار و استفاده از گاز اشك آور مردم بيدفاع را به مسلسل می بندندو بگفتـه شـهود عينـی        

 نفر شهيد ميگردند پدر مجاهدی كه اخيراً يكی از فرزندانش بجـرم آزادگـی تيربـاران شـده بـود،                    ٢٠٠حداقل در اين محل     

و در ابتدای كوچه ارژنگی مقابل سرای ناهيد بيش .  نفر بزمين افتادند  ٣٠ تا   ٢٥اظهار ميداشت كه در كنار او با يك رگبار،          

جروحين و كسانيكه موفق به فرار شـده بودنـد پراكنـده             جفت كفش زنانه و مردانه و بچه گانه متعلق به شهدا و م             ٦٠٠از  

مردم جنازه او . راننده اتوبوس دو طبقه در پشت فرمان كشته شد      ›› اصغر استاد نيا  ‹‹ يكی از كشته شدگان بنام    . شده بود 

نـرا   فرزند بود به مسجد فايق در خيابان شهباز آوردند گلولـه درسـت بـه مغـز او اصـابت كـرده بـود و آ                          ٥را كه دارای    

نيمساعت پس از جمع آوری شهدا و مجروحين هنگاميكه داشـتند كـف             . متالشی كرده و به ديواره اتوبوس چسبانده بود       

خيابان را از خونهای پر بركت شهدا می شستند، دو مجروح نيمه جان را در جوی خيابان امير كبير يافتنـد و دو مجـروح       

از ايـن  . سربازان نمی گذاشتند مردم هيچكدام را به بيمارستان برسـانند ديگر نيز روی پشت بام خانه ای افتاده بودند كه          

در اطـراف بيمارسـتانها     » اول محـروم سرچـشمه كربالشـد      «: لحظه ببعد مردم در راهپيماييها و تظاهرات خود می گفتنـد          

بهاور « بيمارستانهای تنها در. هزاران نفر برای اهدای خون اجتماع كرده بودند و آمادة هر گونه كمك به مجروحين بودند

 زخمی برده اندو در بيمارستانهای بازرگانـان  ٣٠٠ كشته و حدود ٢٣ شب شنبه تا صبح يكشنبه ١٠از ساعت   » و بهادران 

ـ سوم شعبان ـ طرفه ـ سوانح ـ جرجانی و شفايحياييان تعـداد زيـادی مجـروح بـرده انـد ظهـر روز شـنبه بيمارسـتان            

 ٤ مجـروح اسـت و در سـاعت          ٧٠٠نش را به جای ديگری منتقل كرده و آمـاده پـذيرش             شفايحياييان اعالم كرد كه بيمارا    

شايع است مسافری كه عازم تهران بود، بخاطر تـاخير ورود  . همان روز اعالم نموده تمام ظرفيت بيمارستان تكميل است     

نيمه های شـب  . د ميخوابدبه شهر مواجه با ساعت حكومت نظامی ميشود و ناچاراً در اطراف بهشت زهرا در اتومبيل خو 

در اثر سروصدا از خواب بيدار ميشود و در فاصله نزديكی چند ماشين ارتشی را مشاهده ميكند و لدری را مشغول حفر                      

 . چاله می بيند كه پس از كندن زمين جنازه ها را در گودال ريخته و با خاك آنرا ميپوشانند

 ) ١١/٩يكشنبه (كشتار در خيابان رامسر 

 صبح تعداد زيادی دختر و پسر جوان در حاليكه پيراهن های سياهی پوشيده بودندو عكس هايی از آيـه    ١١عت  حدود سا 

اهللا خمينی حمل ميكردند، از خيابان سپهبد زاهدی شروع به حركت ميكنند اين عـده در حاليكـه مرتبـاً تعدادشـان افـزوده                        

در مقابـل سـفارت عـالوه بـر         . امريكـا حركـت ميكننـد     ميشد، به خيابان تخت جمشيد ميرسند و از آنجـا بطـرف سـفارت               
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مامورين مسلح ارتش، دو سرباز امريكايی با لباس شخصی عمليات حفاظتی را رهبری و كنترل ميكردند و مرتبـاً بـا بـی                       

 متری غرب سفارت رسيده بود يك ١٥٠در اين هنگام كه جمعيت به حدود . سيم جريان را بداخل سفارت گزارش ميكردند

جوانان به كوچه های جنـوبی تخـت جمـشيد و خيابـان ثريـا ميگريزنـد و در                   .  سرباز به طرف آنان حركت ميكند      كاميون

در اينجا مامورين جمعيت را محاصره مـی        . خيابان رامسر، به دانشجويان تربيت معلم كه تظاهرات كرده بودند ميپيوندند          

دو نفر آنها مقابل خوابگاه دانشكده تربيـت معلـم و دو نفـر              . د نفر را هدف گلوله قرار می دهن       ٤كنند و برگبار می بندند و       

يكـی از ايـن شـهدا،    .  خيابان رامسر بزمين می افتند و پس از انتقال به بيمارستان فوت ميكنند     ٥٥ديگر مقابل خانه شماره     

 ـ  ١٢٥٣٥(اره در آخرين لحظات حياتش با رو حيه ای شگفت انگيز با قطرات آخر خونش روی كاپوت اتومبيل پيكـان شـم  

 ››. ……مرگ بر ‹‹. شعار ملت را می نويسد. كه در گوشه خيابان رامسر پارك شده بود) تهران س

مردم پارچه سفيدی را كه بخون آنهـا آغـشته بـود، در وسـط     .  نفر كشته شدند٥خيابان خراسان در تظاهرات اين منطقه  

 . خيابان در معرض ديد عموم قرار دادند

 بازار 

 نفر كشته شده اند و پليس عبور و مرور بطـرف سـبزه ميـدان وبـازار را قطـع                     ٦پراكنده بازار، گفته ميشود     در تظاهرات   

 . ميكند

 شاهپور 

مامورين سـر ميرسـند و      . در اين ناحيه مردم به خيابانها می ريزند و شروع به آتش زدن الستيك ميكنند و شعار ميدهند                 

 را تعقيب مينمايند صبح روز بعد پليس به داخل خانه های شناخته شـده مـی                 به داخل كوچه ها تير اندازی ميكنند و مردم        

 . ريزد و بدنبال بلند گو می گردد و مردم را مورد بازجويی قرارم می دهد

 اتابك 

 نفر شهيد شده اند در خيابان شميران مقابل سينما ريولی، مردم يك جيپ شهربانی                ٤در تظاهرات اين منطقه گفته ميشود       

 . از جزييات حادثه و سرنوشت سرنشينان آن اطالعی در دسترس نيست.  را به آتش ميكشند٢٧٢٤ره به شما

 بهشت زهرا 

همه روزه در ايام محرم تظاهراتی در بهشت زهرا برپا ميگردد هنگاميكه جنـازه سـوراخ سـوراخ شـده تـازه شـهيدی را                         

 بعـد از  ٩/٩ شهيد را دفن كردند شـب جمعـه   ٢٠محرم تنها صبح روز يكشنبه دوم     . ميآورند تظاهرات به اوج خود ميرسد     

در .  شب جمعيتی در خيابانی تظاهرات می كردند سربازان هجوم می آورند و مردم به خانه هـا پنـاه مـی برنـد                       ٩ساعت  

يكی از اين خانه ها كه مردم خود را مخفی می كردند سربازان از پشت در تير اندازی ميكننـد و پـسر صـاحبخانه كـشته                        

 اين خبر به تواتر به مارسيده اسـت و عليـرغم            ١١/٩شنبه  .  و مامورين جنازه او را به زور گرفته با خود می برند            ميشود

 نفـر جـوانی را كـه بـه علـت تظـاهرات              ٢٦غير عادی بودن، صحيح به نظر ميرسد حدود ظهر روز شنبه مامورين ارتش،              

شانند تا نفر بر خالی بيايد و آنها را بـه زنـدان ببـرد مـدتی            دستگير كرده بودند، در پياده رو مقابل مجلس روی زمين مين          

طول می كشد و جوانان از يكجا نشستن و سرما آنهم گوشه خيابان به تنگ می آيند و يكی از آنها اعتراض ميكنـد و مـی          

از ايـن  ! گويد مگر به خيابان آمدن جرم است؟ افسر فرمانده با لحن تندی می گويد خفه شو حرف زدن هـم ممنـوع اسـت               

بروايتـی جـوان معتـرض بجوابگـويی        . قسمت واقعه نقل قولهای متعددی كرده اند كه چگـونگی آن دقيقـا روشـن نيـست                

 نفـر را  ٢٦پرداخته حتی در صدد خلع سالح يكی از سربازان بر ميآيد و فرمانده به اين بهانه فرمـان آتـش ميدهـد و هـر                  

كـاميون ريـو انداختـه بـه مقـصد نـامعلومی ميبرنـد عـصر آن روز                  سربازان اجساد شهدا را بـه داخـل         . شهيد می نمايند  

وضع . سربازان به آسايشگاه خود رفته و اسلحه هايشان را به زمين می اندازند و روی تخت خود شروع به گريه ميكنند                    

رای بـ ) كه بتازگی از سرگردی به درجه سرهنگ تمـامی رسـيده بـود            (غير عادی سربازان همه را متاثر ميكند و سرهنگ          
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 ٢٤آنها صحبت ميكند درحين صحبت حال سربازی به هم ميخورد و اورا به بهداری می برند و برای راحتی وجدان بقيه،             

 . ساعت استراحت ميدهند

 مسجد قبا 

 پس از اقامه نماز مغرب و عشا و سخنرانی آقای دكتر مفتح، مامورين ارتش مسجد را محاصره ميكنند و ١١/٩رو زشنبه 

چون برای تشكيل اين اجتمـاع كـسب        ‹‹ فرمانده آنها با بلند گو اعالم ميكند        . ی هوايی به ارعاب مردم ميپردازند     با تيرانداز 

 . و به اينترتيب اين مسجد را از ابتدای ماه محرم تعطيل می نمايند›› اجازه نشده است بايد تعطيل گردد 

 مسجد تهرانی 

وس، هنگاميكه مردم مشغول مقدمات نمـاز جماعـت بودنـد، معـاون              در مسجد تهرانی واقع در منطقه در       ١١/٩عصر روز   

كالنتری قلهك د رمحل حاضر شده با توهين و ناسزا به كمك مامورين همه را از مـسجد خـارج ميـسازد و بـدون جهـت            

 . برای ارعاب ساكنين محل مدت يكساعت تير اندازی مينمايند

 دانشگاهها و كليه مراكز تجمع و كـسب خيـر را            – مدارس   –ساجد   م – راديو و تلويزيون     –هموطن، اكنون كه مطبوعات     «

 ». تعطيل نموده اند، وظيفه همه ما است در ابالغ اخبار بكوشيم و با تكثير و توزيع اين نشريه توطيه رژيم را خنثی سازيم

از .  برگـزار ميگـردد  )تهـران نـو  ( آذر ماه در بهشت زهرا اعالم شده بود كه نماز جمعه در مسجد المهدی        ٩روز پنجشنبه   

در .  صبح آمده بودند متفرق ميشوند٩صبح جمعه مسجد بوسيله نيرو های ارتش محاصره ميگردد و مردم كه از ساعت    

 ببعد روی پشت بامهـا رفتـه   ٩همان محل تراكتهايی پخش ميشود كه در ان از مردم دعوت شده بود شب شنبه از ساعت           

 . بگويند››  اهللا ال اله اال‹‹ و ›› اهللا اكبر ‹‹شعار 

 ) در پشت بام ها(شعارهای شبانه 

افتـد اگـر ايـن پيكـر     . حسين، راه ترا ما برگزيديم، هر دو با هم گرفتار يزيـديم  . ارتش به اين بی غيرتی، نديده هيچ مملكتی       

 آيـت اهللا    انقالبی ترين مردم جهان است آيـه اهللا خمينـی، رهبـر نهـضت آزادگـان اسـت                 . زارم، دست از خمينی بر نميدارم     

 . خمينی

 مردم چه وقت خواب است،

 برخيز انقالب است 

 يزيد به تخت نشسته

 . چه سفت و سخت نشسته

 . توپ و تانك ومسلسل، ديگر اثر ندارد، مسلمان ايرانی از مرگ ترس ندارد

 اهللا اكبر، خمينی رهبر، ميريم به جنگ شاه ستمگر 

  است،خمينی ايران انقالب است، نقش مخالفين تو بر آب

 جان من فدايت، همچو مصطفی يت،

 › ٢‹. ……مرگ بر اين 

  ارتش حمايت ميكند–جنايت ميكند … 

 ما مسلمانان همه آزاده ايم،

 دست بيعت با خمينی داده ايم

 تنها راه رهايی

 جنگ مسلحانه است

 مسلمان بپا خيز
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 .برادرت كشته شد

 ايران شده فلسطين، مردم چرا نشستين؟ 

  مسلمان خواهر و برادران«

در اين روزهای بحرانی و پرحادثه، هر روز تعداد زيادی از خواهران و برادران ما هدف گلوله های دژخيمـان قـرار مـی                        

 . اهدا خون ميتواند مجاهد مجروحی را از مرگ حتمی نجات دهد. گيرند و احتياج به خون پيدا ميكنند

عيين نوع آن به مراكـز آزمـايش و اهـدا خـون مراجعـه كننـد و       كسانيكه گروه خون خود را نميدانند هر چه زودتر برای ت  

 منفی بسيار نادراند، كسانيكه خونـشان       Aمنفی و   Oدر ضمن چون بعضی از گروههای خون از جمله            . آماده ايثار باشند  

آنجـا منتقـل   با اين دو گروه تطبيق ميكند وظيفه خدايی شان حكم ميكند سريعاً به بيمارستانهايی كه معموالً مجروحين به                

 ».ميشوند مراجعه نمايند و جان خواهر با برادری را نجات دهند

 اعالميه جعلی بنـام حـضرت آيـة اهللا خمينـی منتـشر              ٥٧ / ٨/ ٢٦ ساواك برای خدشه دار كردن نهضت اسالمی، در روز          

دازد ولی اين اعالمـه     مينمايد و در سطح وسيع شبانه پخش ميكند و در ساعات حكومت نظامی بمنازل و اتومبيل ها می ان                  

شـوهر  (آقای بوشهری   . آنچنان نا شيانه تهيه شده بود كه ساده ترين افراد بمحض رؤيت متوجه جعلی بودن آن ميشدند                

به بانك مركزی مراجعه می نمايد و آقای خوشكيش رييس بانك به كارمندان دستور ميدهـد كـار خـروج چنـدين                      ) اشرف

د ولی كارمندان شديدا اعتـراض كـرده و خاطرنـشان ميكننـد ممنوعيـت خـروج ارز                ميليون ارز را برای ايشان ترتيب دهن      

تظـاهرات  . در اينموقع بقيه كارمندان كه متوجه موضوع شده بودند همصدا شده دست از كار ميكشند              . شامل همه ميگردد  

كاركنان اين بانك همراه . يدكاركنان بانك مركزی كه بدنبال اعتصاب كاركنان بانك ملی آغاز شده بود  به تير اندازی  كش

كارمندان بانك سپه در حاليكه لباس سياه به تن كرده بودند در حياط بانك به كارمندان بانك ملی ميپيوندند سپس با قرار 

دادن ماشين مخصوص حمل پول پشت در ورودی بانك مانع ورود خودروهای ارتشی ميـشوند و شـروع بـه تظـاهرات                      

ق پاركينگ بانك مركزی بمحوطه بانـك ملـی حملـه و تيـر انـدازی ميكننـد و كارمنـدان را بـه         ميكنند ولی مامورين از طري    

خيابانهای اطراف پراكنده می سازند در جريان اين تظاهرات كه خوشبختانه تلفاتی نداشـت، كليـه نگهبانـان مـسلح بانـك                      

كاركنان . گيرد هنوز اعتصابادامه دارد   با همه تالشهاييكه برای شكستن اعتصاب پااليشگاه انجام می          . شركت كرده بودند  

 تبريز و زنجان و ساير قسمتهايی كه از تهـران  –خط لوله تهران هنوز در اعتصابند و در نتيجه آن، خطوط لوله شاهرود            

گفته ميشود به علت اعتصاب قسمت پخش و ساير قسمت های شركت نفت، مقداری از               . تغذيه ميگردد تعطيل گرديده است    

بعلت خوابيدن خطوط لولـه تهـران، سـوخت تهـران بـا قطـار از اهـواز حمـل                    . از كويت تامين می شود    مصارف سوختی   

يكـی از   . قرار است پااليشگاه ابادان و ساير قسمتهای شركت نفت در جنوب از روز شنبه دوباره اعتصاب نمايند                . ميگردد

 پايش فلج ميـشود و پزشـكان بخـاطر حـساس          كاركنان زخمی شركت نفت، بعلت اينكه تير به نخاع او خورده بود، هر دو             

 . بودن موضع از دز آوردن تير خودداری كرده اند

 )  زخمی٥٦ كشته ـ ١١(اصفهان 

 صبح عده ای از مردم قصد داشتند در مسجد مصری واقع در خيابان سروش اجتماع كنند ولی                  ٩ حدود   ٥/٩روز يكشنبه   

ه سركردگی استوار توكلی، بسوی تظاهركنندگان تير اندازی ميكننـد          مامورين ب . با ممانعت مامورين پليس مواجه ميشوند     

مـردم كـه از ايـن واقعـه بـشدت عـصبانی شـده               . و جوانی از ناحيه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و شهيد ميشود            

 لولـه هفـت   شخصی مچ يكی از پاسبانان را كه همچنان مشغول تير اندازی بوده ميگيـرد و      . بودند، بمامورين حمله ميكنند   

تير اورا بهوا ميگيرد كه بكسی اصابت نكند و شخص ديگری با لبه بيل از پشت سر به گـردن او ميزنـد كـه در دم كـشته                  

. ميشود عده ديگری استوار توكلی را تعقيب ميكنند و او را در حاليكه بخانه ای پناه برده بود با كارد از پـای در ميآورنـد               

لحظه ای بعد مامورين ارتش و شـهربانی و سـاواك           . و نفر را برداشته متواری ميشوند     پس از آن اسلحه و بی سيم اين د        
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 نفـر را  ٣در محل حاضر ميشوند و بسوی افراد عادی كه بنظرشان مشكوك می امده تير اندازی می كنند و بـاين ترتيـب           

 پيدا ميكند، مردم از كوچـه هـا          ادامه ٥/١٠پس از اين تير اندازی كه تا ساعت         . روبروی مسجد مصری از پای در مياورند      

در هـر كـدام از خيابانهـای        . به ساير نقاط شهر سرازير ميشوند و زدوخوردهای ديگری در ساير خيابانها اتفاق می افتد              

بعد از ظهر راديـو اعـالم   .  نفر كشته ميشوند٥تا ٢ـ مدرس ـ فلكه طوقچی و ابن سينا  ) محمدرضا شاه سابق(مسجد سيد 

در بيمارسـتان   ›› .  شـب تقليـل پيـدا ميكنـد        ٨ شـب بـه      ١١ ساعات منع عبـور و مـرور از        ٦٥ميه شماره   طبق اعال ‹‹ می كند 

ايـن بيمارسـتان پـس از معالجـه فـوری و      .  زخمی می آورند كه دو نفر از آنها فوت ميكنند        ٥٦ شب   ١٠عسكريه تا ساعت    

كنــد و مجــروحين شــديد را بــه پانــسمان مجــروحين بخــاطر حملــه احتمــالی پلــيس آنهــا را از بيمارســتان مــرخص مي 

 نفـر شـهيد ميگردنـد عـده ديگـری هـم در       ٥در ايـن دو بيمارسـتان      . بيمارستانهای جرجانی و رضا پهلوی انتقال ميدهـد       

 پاسبان در خيابان مسجد سيد بوسـيله بمبهـای          ٤گفته ميشود   . بيمارستانهای سپاهان و هزار تختخوابی بستری شده اند       

 عده ای از مردم در محله خواجو دست به تظاهرات زده بودند در كوچه               ١/٩روز  . ده اند كشته ش ) كوكتل مولوتف (دستی  

درويشها نزديك چهار راه فروردين، به يكی از افسران ژاندارمری بنام جهادی برخورد ميكنند او كه اسـلحه و بـی سـيم                       

ز اين جريان مردم او را محاصره ميكنند     پس ا . داشته، بسوی تظاهر كنندگان تيراندازی ميكند و دو نفر را مجروح مينمايد           

در اين بين دو بمب يكی بنزينی و ديگـری كوكتـل بـسوی او پرتـاب ميـشود كـه       . و با سنگ در صدد مقابله بر    می آيند       

باعث ميشود دود كوچه را بگيرد در اين موقع چند نفر از پشت خود را به او نزديك ميكنند و با سنگهای مرمر نما كـه در       

شخص ديگری  . يكی از سنگها به سر او اصابت ميكند و آنرا ميشكند و به زمين می افتد               .  بوده به او حمله ميكنند     آن محل 

ظهـر همـان   . با كپسول گاز بسر او ميكوبد و پس از بيهوش كردن اسلحه و بيسيم او را مصادره كرده متـواری ميـشوند       

 تومـان   ٥٠٠٠ند و برای كـسيكه از اسـلحه خبـر بدهـد ابتـدا               روز سرلشكر ناجی بهمراه عده زيادی نفرات به محله می آي          

آنـروز و   .  تومان جايزه تعيين ميكند و همه مغازه داران نزديك محل و از هر خانه يكنفر را دستگير ميكند                  ١٠٠٠٠وسپس  

تری اين افسر اكنـون در بيمارسـتان بـس        . روز بعد مامورين هر جوانی را در محل می ديده اند، بشدت مضروب ميكردند             

 . است

 رفسنجان

 برای استقبال از يك زندانی سياسی جمعيت كثيری در حومه شهر واقع در رحمت آباد اجتماع ميكنند                  ١/٩روز چهارشنبه   

مـردم پاسـبانی بنـام      (پليس به جمعيت حمله و تيراندازی می نمايد كه در نتيجه دو نفر شهيد و عده ای مجروح ميـشوند                     

 راه پيمايی عظيمی ترتيب می يابدكه پس از نمـاز جماعـت در خيابـان                ٥/٩ر روز يكشنبه    د) حسن رضايی را قاتل ميدانند    

 سروان حيدری معاون شهربانی كه بـآزار مـردم و بخـصوص دختـران دانـش آمـوز                   ٧/٩شنبه    سه. مدرس پايان ميگيرد  

 . ن اثری نيستاز ضارب كوچكتري. شهرت دارد در خيابان برق بقتل ميرسدو جنازه فوراً بكرمان منتقل ميشود

 بوشهر

 در شب شنبه اول ماه محرم مردم بوشهر راه پيمايی عظيمی بر پا مينمايند، فردای آنشب ارتش اقدام باعزام نيرو از 

كازرون می نمايدو مردم را كه بتظاهرات گسترده ای دست زده بودند به گلوله ميبندندكه در نتيجـه هـشت نفـر شـهيد و                         

 . عده ای مجروح ميشوند

 قم

بتازگی تمام عابرينی را كه حامل بسته يـا كيفـی هـستند، مـورد بازديـد      . ر سطح شهر هر روز تظاهراتی برگزار ميشود      د

 . همچنين اكثر وسايط نقليه شخصی كه بشهر وارد ميشوند مورد بازديد مامورين قرار ميدهند. قرار ميدهند

 تبريز

 . رم آزاد اعالم نموده استبعلت فشار زياد مردم، استانداری تظاهرات را در ماه مح
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 اخبار جنبش اسالمی

  ـ شنبه هيجدهم آذر٦شماره 
 قلم « 

 به قلم ايستاده و 

 كار 

 به كم كاری نشسته و 

 در برابر آن كه مسند خداييش را ديگر بار می طلبد 

 خلق بانگ بر می دارد 

 ال اله اال اهللا

 شب ما چه با شكوهست 

 وقتی گلوله ها 

 آنرا خالكوبی می كنند 

 و دل ما را 

 دل های مضظرب ما را 

 در دو سوی شب 

 بانك اهللا اكبر

 » . بهم وصل می كند

 دشمن مسلح است «

 ما بيشمار 

 همه را از اندام نمی توان كشت 

 »آنكه می ماند از صفوف ماست

 
 نيايشهای شبانه 

 سكوت هر مسلمان، خيانت است بقرآن

 فساد است، جمهوری اسالمی مركز عدل و داد استرژيم شاهنشاهی سرچشمه 

 حسين راه ترا ما برگزيديم،     كه ما چون تو گرفتار يزيديم

 شهرستانها

 )  مجروح٢٧(برازجان 

مـامورين بـروی   . شب مغازه ای آتش زده ميشود و متعاقب آن تظاهراتی در شهر برپـا ميگـردد  ١١ ـ ساعت  ١٠/٩جمعه 

ـ مردم بعنـوان اعتـراض بـه كـشتارهای شـب            ) اول محرم  (١١/٩شنبه  . مجروح ميسازند  نفر را    ٤جمعيت آتش گشوده و     

شنبه تهران و ساير شهرستانها، همه مغازه ها را تعطيل ميكنند و در گروههای متعددی در سطح شهر بـه تظـاهرات مـی                        

 در تظـاهرات امـروز      – ١٢/٩ يكشنبه. نفر زخمی ميشوند  ١٠مامورين مجدداً به طرف جمعيت تيراندازی ميكنند و         . پردازند

‹‹ مردم كميته امـدادی بنـام  .  نفر رسيد  ٢١ نفر زخمی شدند كه رويهم رقم مجروحين اين سه روز به             ٧ صبح   ١١تا ساعت   

برای مداوای مجروحين و اعزام كسانيكه حالشان وخيم است به شيراز و همچنـين جبـران خـسارات                  ›› كميته امام خميني  
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 نفـر ديگـر مجـروح شـدند كـه      ١٦ در تظـاهرات امـروز   – ١٣/٩دوشـنبه  . يون تشكيل دادنـد مردم و كمك مالی به اعتصاب    

 . جزييات واقعه هنوز برای ما روشن نيست

 )  اسير٤٠ مجروح ـ ٢٥– كشته ٨تا ٢(بوشهر 

مردم اين شهر، شب شنبه اول محرم در مسجد جامع جمع ميشوندو پس از خاتمه برنامه سـخنرانی بخيابانهـا ريختـه و                       

مامورين اعزام شده از كازرون در هر سه روز بر          . هرات ميكنند و روز شنبه و يكشنبه نيز دست به راهپيمايی ميزنند           تظا

 .  نفر را دستگير مينمايند٤٠ نفر را مجروح و ٢٥ نفر را كشته، ٨تا٢مردم آتش ميگشايندو 

 كرمانشاه

 اجير شده از آنجا به مـساجد كرمانـشاه حملـه كـرده              كه چماق بدست های   ›› ده جعفرآباد ‹‹ عده ای از مردم اين شهر به        

بودند، هجوم ميآورندو مردان ده را تنبيه مفصلی ميكنند، اين مزدوران پس از كتك خوردن اظهار ميدارنـد نفهميـده آلـت                      

 . دست قرار گرفته بودند

 )  كشته ـ زخمی بيشمار٦٥حدود (اصفهان 

 روز از ساعت هـشت و نـيم الـی دوازده صـبح              ١٠ت اين شهر، بمدت     امسال بمناسبت ماه محرم، از طرف جامعه روحاني       

شـنبه اول   . عزاداری عمومی اعالم ميشود و برای هر روز نام يكی از مساجد بزرگ شهر جهـت تجمـع اعـالم مـی گـردد                       

 محرم

 آرام  امروز مركز تجمع مسجد جامع در ميدان كهنه بود، عده ای از جوانـان از خيابـان بزرگمهـر دسـته جمعـی و بطـور                         

مـامورين بـروی آنهـا      . بطرف مسجد براه می افتند و در مسير خود با اتومبيل گشتی فرمانداری نظامی برخـورد ميكننـد                 

از محلـه خواجـو حمـام بيـستون         ›› رضا زلمـاني  ‹‹ آتش ميگشايند و در نتيجه چهار نفر كشته ميشوند كه نام يكی از آنها             

بچه ها وضو بگيريـد كـه اگـر كـشته شـديم بـا وضـو             ‹‹ حركت گفته بود     دوستانش نقل كرده اند كه رضا قبل از       . ميباشد

 تعداد جمعيت به يكصد هزار نفر رسيده        ١١مردم از تمام نقاط شهر به مسجد سرازير ميشوند بطوريكه تا ساعت           ›› باشيم

 مـامورين بـا   پس از خاتمه مراسم در ساعت يازده و نيم هنگاميكه مردم مشغول خارج شدن از مسجد بودند، مجدداً   . بود

پس از مشاهده سبعيت و     . مسلسلهای سبك تيراندازی می كنند كه گفته ميشود پتج نفر ديگر در اين مرحله كشته ميشوند               

وحشيگری مامورين مردم بكوچه ها و خيابانهای شهر ريخته دست بتظاهرات گسترده ای ميزنند كه طـی آن در خيابـان                     

نـام دو نفـر از شـهدا كـه شـناخته            . د سيد حداقل سه نفر ديگر كشته ميشوند       گلزار سه نفر و در كوچه های خيابان مسج        

عباس نبوی ـ دانشجو و احمد خوانساری ـ عصر همان روز در سطح شهر تظـاهرات وسـيعی     : شده اند از اين قرار است

ر سه راه ملـك آبـاد   د. انجام ميگيرد كه در خيابانهای آتشگاه، جی كهندژ، و احمد آباد، تعدادی كشته و مجروح می شوند               

شب تـا سـاعت ده   . ارتشی در حاليكه پر از سرباز بوده بوسيله كوكتل مولوتف به آتش كشيد ميشود   ›› ريو‹‹يك كاميون   

 . تيراندازی مداوم مامورين در اكثر نقاط شهر بگوش ميرسد

 يكشنبه دوم محرم

ود ولی بخاطر بارندگی فقط بيست هزار نفـر         برگزار ميش ) شاه سابق (مجلس امروز در مسجد رحيم خان خيابان طالقانی         

پس از خاتمه مجلس، برنامه نيايش شبانه در پشت بامهـا بـا شـعارهای تكبيـر و تهليـل، اعـالم                      . در مسجد اجتماع ميكنند   

 هنگام شب، عالوه به شعارهای دسته جمعی عده ای بكوچه ها و خيابانها ميريزند و تظاهرات       . ميشود

شعارهای اسالمی ميدهند ـ در جريان اين تظاهرات سـه نفـر    )  شب٨( ده شب عليرغم حكومت نظامی می كنندو تا ساعت

بدنبال تيراندازيها، عـده ای     . در خيابان چهار باغ خواجو، سه نفر در بزرگمهر و تعدادی در ساير نقاط شهر بقتل ميرسند                

نام يكی از مقتولين دوم محرم، محمود مغربی، ديپلمـه          . از جوانان با كوكتل و مواد آتشزا بماشينهای ارتشی حمله ميكنند          

 .  ساله ميباشد كه در چهار باغ خواجو شهيد ميگردد٢٢
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 دوشنبه سوم محرم

امروز مصادف با چهلم شهدای سوم و چهارم آبان بود و مردم بدنباله تظاهرات روزهـای قبـل بخيابـان آمـده و شـعار                         

يك شاهد عينی اظهار داشته، . يازده نفر در برخوردهای خونين كشته شده اندگفته ميشود تنها در محله عسكريه . ميدادند

عصر دوشنبه چهار جسد ناشناس با آمبوالنسهای شهرداری اصفهان بزمين گذاشته ميـشود             ›› تخت فوالد ‹‹در قبرستان   

ن در عمليات مختلف، سه     اصفها) فبل از محرم  (در تظاهرات هفته گذشته     . كه مردم بر آنها نماز گزارده و بخاك ميسپارند        

نفر از مأمورين ارتش خلع سالح ميشوند و اسلحه كمری آنها مصادره ميگردند، همچنين منزل يك خانواده امريكـايی در                    

 . خيابان آپادانا تخريب ميگردد

 )  محرم٧ (١٥/٩جمعه 

اميـدواريم  . بـاطالع مـا رسـيد     در آخرين لحظاتی كه اين نشريه در دست تهيه بود اخبار كشتار روز جمعه اصفهان تلفنی                 

امـروز پـس از مراسـم عـزاداری عمـومی، در            . گزارش روزهای سوم محرم ببعد را در شمار آينده باطالعتـان برسـانيم            

عدم مخالفـت خـود را باينكـار        ) فرماندار نظامی (مسجد سيد مردم طبق برنامه قبلی تصميم به راهپيمايی ميگيرند و ناجی             

. شروع ميـشود  ) هليكوپتر(نكه مردم حركت خود را آغاز ميكنند، حمله مامورين از زمين و هوا              اعالم ميكند ولی بمحض اي    

عليرغم تيرانـدازی، مـردم بـه       . نفر ذكر ميكنند و تعداد مجروحين چندبرابر است       ١٥شاهدان عينی تعداد مقتولين را حداقل       

در آنجـا نيـز     . ميگردنـد ) شـاه سـابق   ( خمينـی    راهپيمايی خود ادامه ميدهند و از طريق كوچه هـا وارد خيابـان زاهـدی و               

در ايـن مكـان و خيابانهـای عبـدالرزاق و دروازه دولـت، افـرادی                ) حداقل( نفر ديگر كشته ميشوند      ٣تيراندازی ميگردد و    

مشكوك كه اسلحه كمری داشته اند، دست به تخريب اماكن و بانكها ميزنندو در دروازه دولت يك جيپ شهربانی مـستقر                     

بـا وجـود ايـن مـردم بـه      .  شهرداری بطرف مردم تيراندازی ميكند و جمعی ديگر را مقتـول و مجـروح ميـسازد        در مقابل 

راهپيمايی خود ادامه ميدهندو بخيابانهای شهناز ـ شيخ بهايی ـ آذر ـ پـل آذر بلـوار سـی و سـه پـل ـ بلـوار آيينـه ـ پـل              

جد صدر خواجو، اجتماع كـرده و در حالـت نشـسته بـه              خواجو و چهار باغ خواجو وارد ميشوند و باالخره در مقابل مس           

مامورين در ايـن تظـاهرات از گـاز تهـوع آور بمقـدار              . سخنان روحانی متعهدی گوش فرا ميدهندو سپس متفرق ميشوند        

. زيادی استفاده كردندو سه نفر از سربازان در جلو مسجد سيداسلحه خود را بميان مردم انداخته فرار انقالبی كرده انـد                    

ازدحـام در درمانگـاه عـسگريه بيـشتر از          . د از ظهر جمعه هجوم مردم به بيمارستانها برای دادن خون شروع ميـشود             بع

 . ساير نقاط است

 آبادان

در هفته گذشته، كارگاه مركزی و قسمتهای مهندسی پااليشگاه در اعتصاب كامل بودولی قسمت پااليـشگاه كـه بنـزين و                     

 . ليل تاثيرات سوء بر مصارف داخلی، و نيز بخاطر فشار سرنيزه كار ميكردساير سوختها را تامين ميكنند بد

 اهواز

روز شـنبه دهـم آذر يـك بمـب     . روزهای نهم، دهم و يازدهم آذرماه، تظاهرات پراكنده ای در شهر صـورت گرفتـه اسـت     

و بـرق خوزسـتان     آب  . نيرومند در ساختمان حسابداری شهربانی واقع در خيابان مولوی نبش سيروس منفجـر ميـشود              

اعالميه ای صادر كرده اند و طی آن، از اول محرم، دو هفته اعتصاب اعالم نموده اند روز يكشنبه به مسجدی كـه در آن                          

 . نماينده اهواز در مجلس شورا بوده از طرف مردم حمله ميشود›› صدر كيوان‹‹ ختم مادر 

 دزفول

در تاريخ ششم آذر در يك درگيری گفته ميشود بيش از ده            . ميشودمعاون ساواك حمله    ›› دهقان‹‹ در تاريخ پنجم آذر به    

مـردم قهرمـان دزفـول اخيـراً بايـك      . گفته ميشود رييس شهربانی ترور شده است. نفر از مردم و نظاميان كشته ميشوند     
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ر داده و   روش انقالبی افراد ارتش را خلع سالح ميكنند، باين طريق كه كيـسه هـايی پـر از شـن را روی پـشت بامهـا قـرا                           

 . بمحض ديدن يك گروه گشتی بروی آنان انداخته و اسلحه شان را مصادره مينمايند

 شوشتر

 . در تاريخ ششم آذر اداره نوسازی شهرداری را مردم با كپسول گاز منفجر ميكنند

 مشهد

از ملـك آبـاد در       ساعت يك بعداز ظهر در حدود دويست نفر از افراد بازنشسته ژاندارمری و ارتـش                 ١١/٩در روز شنبه    

براهپيمايی پرداختند، در جلوی مدرسه ای مورد حمله شـاگردان قـرار ميگيرنـد كـه                ›› جاويد شاه ‹‹ ضمن دادن شعارهاي  

ناچار پراكنده ميشوند در روز يكشنبه جمعيت در حاليكه آقايان تهرانی و مرعشی در جلو حركت ميكردند خيابان تهـران                    

يرسند، سرهنگی كه فرمانـدهی نيروهـای ارتـشی را داشـته، دسـتور تيـر انـدازی                  را پيموده و به جلوی پارك كوروش م       

بآقايان را ميدهد، سرباز مامور جهت مسلسل را بطرف سرهنگ مزبور متوجه می نمايد كه وی بسرعت با اسلحه كمـری                     

اب گاز اشك آور و تيـر       سرباز مزبور را شهيد مينمايد و با جيپ فرار ميكند، در اين هنگام نيروهای ارتش مبادرت به پرت                 

در روز دوشنبه سيزدهم آذر مردم برای آزادی دانشجويان و دانـش آمـوزان دسـتگير شـده در                   . اندازی هوايی مينمايند  

محوطه دادگستری تحصن اختيار مينماينددر باال خيابان نيز تظاهراتی انجام ميگيرد و در ساعت دوازده آقای خامنـه ای                   

كنندگان به متحصنين ميپيوندنددر نتيجه شهربانی مجبور بآزادی شـش نفـر از دسـتگير               سخنرانی می نمايد سپس تظاهر    

 در ساير شهرهای خراسان مانند بجنورد ـ تربت حيدريه ـ فردوس ـ بيرجند ـ گنابـاد      – ١٤/٩چهارشنبه . شدگان ميگردد

  دو نفر زخمی ميشوند نفر زخمی ودر بجنورد يك نفر كشته و٤در تربت حيدريه . تظاهراتی صورت ميگيرد…  و

 سيرجان

در تظاهرات وسيعی كه روز عيد غدير در سيرجان انجام شد، تعدادی مجروح شدندو دو مشروب فروشی و يـك سـينما                      

 تخريب و تعطيل گرديد

 شيراز

 آقای دكتر باهنر در دانشكده كشاورزی برنامـه سـخنرانی داشـته اسـت كـه راه ورود بـه دانـشكده                       ٨/٩روز چهارشنبه   

ه مامورين سد ميشود ولی بهر صورت جلسه تشكيل ميگردد ولی بعداً ايشان را در بازگشت به تهران در هواپيمـا                     بوسيل

استادان دانشگاه شيراز بعنوان اعتراض به دسـتگيری دكتـر بـاهنر در دانـشگاه متحـصن ميـشوند تـا                     . دستگير مينمايند 

تحويل كميتـه ميدهنـد و سـاعت يـك بعـد از ظهـر آزادشـان                 باالخره ايشان را با يك هواپيمای ارتشی به تهران آورده و            

 . مينمايند

 تبريز 

سـاله  ١١ ساله تا پـسر بچـه   ٦٠ د رگورستان بهشت زهرای تبريز شش شهيد دفن شدند كه از پيرمرد     ١٣/٩روزسه شنبه 

م كه سربازان فقط بپا عليرغم ادعای رژي( نفر گلوله بسر يا قلبشان اصابت كرده بود      ٦در بين آنها ديده ميشد و تمام اين         

در اين شهر يك دانشجوی دانشگاه كه اعـالن نمايـشگاه عكـسی را در مـسجد شـعبان بـديوار ميكوبيـد، توسـط                         ) ميزنند

مامورين ساواك دستگير ميشود و پس از بازجويی مقدماتی، برای بازرسی محل سكونت همراه مامورين بخانه اش برده 

سه نفر مامورين و دستبند متوجه قضيه ميشوند و به مامورين حمله ميكنند و پس همسايه ها با ديدن دانشجو و    . ميشود

 . از فرار آنها دستبند را ازدست دانشجو باز كرده اورا آزاد ميكند

 زرنق سراب 

  نفر را مجروح ميسازند ٤در روستای زرنق از توابع سراب، بدنبال تظاهرات مردم ژاندارمها تير اندازی نموده و 
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باالخره با مراجعه رييس پاسگاه به ريش سفيدان محل و ابراز تنفر . آن مردم چند نفر از ژاندارمها را اسير ميكنندمتعاقب 

 . از شاه و توبه دسته جمعی ژاندارمها، اهالی آنها را آزاد ميكنند

 قوچان 

وچان را تـرك كـرده و در        كليه قضات دادگستری اين شهر بعنوان اعتراض برژيم استبدادی و همدردی با مردم مشهد، ق              

 . مشهد اجتماع نموده اند

 مشهد 

 امروز در حاليكه مردم جلوی منزل آيت اهللا مرعشی اجتماع كرده بودند، يك افسر ارتشی به سربازانی كه –دوازدهم آذر 

ه و دو   روی تانك بودند فرمان آتش ميدهد ولی سربازان امتناع ميكنند و افسر مزبـور بـه سـوی آنهـا تيـر انـدازی كـرد                         

 امروز مردم در جلوی دادگـستری اجتمـاع         –سيزدهم آذر   . سرباز را ميكشد و پس از آن بسوی جمعيت تيراندازی ميكند          

 شب كه اجتماع مردم ادامه داشت نيمی از زندانيان          ٥/١٠تا ساعت   . ميكنند و آزادی زندانيان سياسی را خواستار ميشوند       

 .شودآزاد ميشوند و آزادی بقيه بفردا موكول مي

 شيراز 

كليه كادر پزشكان اين شهر، بعلت خارج كردن مجروحين از اتاق عمل توسط سربازان اعتـصاب كـرده انـد ايـن سـبعيت               

 . مامورين باعث شهادت تعدادی از مجروحين حوادث شده است

 تهران 

ه اهللا خمينـی و  تظاهرات دانشجويان و محـصلين در خيابانهـای هاشـمی و اطـراف كـه تظـاهر كننـدگان عكـسهايی از آيـ                      

 نفـر بازداشـت   ٣ نفر گرديد و بقـرار اطـالع   ٤پرچمهای عزاداری حمل ميكردند، منجر به دخالت مامورين و مجروح شدن      

 . شده اند

 در خيابان ثريا در زد و خوردی كه بين سربازان و مردمی كه در انتظار نفت اجتماع كرده بودند اتفاق افتـاد، پـسر بچـه                   

 . شود ساله ای كشته می ١٤

 منجـر بـه تيرانـدازی    ١٥/٩ از ساعات اوليه شب آغاز ميگردد و در ساعت ٩ /١١در خيابانهای نواب جنوبی تظاهراتی در     

 .  بامداد ادامه پيدا ميكند٥/٢ميگردد كه تا ساعت 

 گلولـه    نفر مـورد اصـابت     ٤ صورت گرفت،    ٩/٩ كوچه باغ حكيم، در تظاهراتی كه در         – خيابان بريانك    –در خيابان نواب    

 نفر ديگر بعلت بی تـوجهی   ٣يكی از آنها كه از ناحيه سر مورد هدف قرار گرفته بود، در دم جان ميسپارد و                  . قرار گرفتند 

، توسـط   ١٢/٩ بامـداد    ٥ نفـر در سـاعت       ٤اجساد ايـن    . مامورين در انتقال به بيمارستان، در اثر خونريزی شهيد ميگردند         

 . مردم محل برداشته می شود

 باباييان در دسته هـای صـد نفـری بـراه افتـاده و بـاآتش زدن                  –ای بعد اهالی اين محله و نيز خيابانهای سينا           در روزه 

 . الستيك مانع حركت و نفوذ خودروهای ارتشی به منطقه ميگردند

ايـن تظـاهرات در خيابـان تخـت         . ، در خيابان پهلوی حدود هزار نفـر بـه تظـاهرات پرداختنـد             ١٢/٩ صبح   ٥/١٠در ساعت   

 . جمشيد ـ تقاطع حافظ، مواجه با حمله سربازان شده و منجر به زدوخوردهای پراكنده ای، در خيابانهای اطراف ميگردد

 ادامـه   ٥/١٢ در خيابان نادر شاه حدفاصل كريمخان و تخت طاووس، تظاهراتی شروع و تـا                ١٢/٩ روز   ١٥/١١ در ساعت   

 . بوده اندبگفته ناظران گويا تظاهركنندگان مسلح . پيدا ميكند

 در چند روز گذشته در نواحی مختلف شهر، عده ای كه مشغول نصب پالكاردهايی از كلمات امام حسين بودند، دسـتگير         

 . شدند
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حـسين سـرور ماسـت    ‹‹  مردم شبها روی پشت بامها ندای اهللا اكبر و الاله االاهللا سـرميدهندو روزهـا در خيابانهـا شـعار        

 ››خميتی رهبر ماست

 در تظاهرات خيابان شاه بين حافظ و پهلوی، دو نفر جوان شهيد شدندو جنـازه آنـان بعلـت مـسدود                      ١٣/٩  روز دوشنبه 

 . بودن راهها، مدت زيادی بر كف خيابان باقيماند

  آرتش

 حسن قصد به خسروداد   

 فرمانـده تيـپ    هنگاميكه سرلشگر خسرو داد، فرمانده پادگان باغشاه و ١٣/٩/٥٧ يعد از ظهر روز دوشنبه       ٢حدود ساعت   

همان جنايتكاری  (نيز  ميباشد) زمينیهواپيمايی نيروی (كه ضمنا فرمانده هوانيروز ) رنجر(نيرو های ويژه هوابرد تهران 

هنگاميكه قصد خارج شدن از هليكوپتر مربـوط        ) كه در منزل حضرت آيه اهللا شريعتمداری دو نفر از طالب را بقتل رساند             

 توپخانه مراغه كه فعال بعنوان پـشتيبانی نيـرو هـای            ١٠ت، توسط دو سرباز وظيفه از گروه         را داش  ٣به پشتيبانی منطقه    

خيابانی تهران آمده اند و در باغشاه اسكان داده شده اند، هدف گلوله قرار ميگيرد كـه هنـوز لـز چگـونگی نتيجـه حادثـه                

 . خبری در دست نيست

 های ويژه مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد كه در جا شهيد شده يكی از دو سرباز فوق توسط گروهبان يكم رنجر از نيرو

واحدهای ارتشی مجهز بـه  . و صورتش متالشی ميگردد و دومين سرباز با مصادره اسلحه خويش موفق به فرار ميگردد         

ر، كاميون ليالند مخصوصی هستند كه مجهز به تانكر آب و پمپ و جارو ميباشد، بطوريكـه پـس از تيـر انـدازی و كـشتا                  

بقرار اطالع بعد از اعالميه اول محرم آيه اهللا         . بالفاصله اجساد را از صحنه خارج كرده و آثار خون را بسرعت می شويند             

خمينی مربوط به فرار سربازان ازسربازخانه ها، تعداد زيادی از سربازان فرار انقالبی را از ارتش ضـد خلقـی شـاه بـر                        

 . گزيده اند

 اجرا ميگيرد و هر سربازی از خوابگـاه خـارج شـود،    ٥/٩رات منع عبور و مرور بعد از ساعت         در بعضی از پادگانها مقر    

هدف گلوله قرار ميگيرد همچنين اخيرا درجه داران پادگان به كلت مجهز شده اند و فرماندهان حتی در داخل پادگانهـا بـا                    

انی نوشته شده و سرهنگ كريمـی كـه روز          در داخل پادگان فرح آباد، شعارهای ضد دولتی فراو        . اسكورت حركت ميكنند  

 ١٧سـرهنگ كريمـی بعـد از        ( شهريوردرميدان شهدا با مسلسل بكشتار مردم مبادرت كرد، تهديد بمـرگ شـده اسـت                 ١٧

اخيرا از طرف دفتر مخصوص فـرح، بـه هـر           ) . شهريور از درجه سرگردی به سرهنگ تمامی ارتقا درجه پيدا كرده است           

اين پاداش كـه عـالوه بـر حقـوق و مزايـا             . پرداخت ميگردد ! ››حق وفاداری   ‹‹ش مبالغی بعنوان    كدام از كادرهای ثابت ارت    

افسر نيروی هـوايی را  ٤٠ تومان  شايع است ١٠٠٠ درجه داران – تومان ٢٠٠٠افسران ماهيانه   : ميباشد از قرار ذيل است    

شـايع اسـت در پادگـان جـی         . اران كـرده انـد    كه برنامه ای برای بمباران كاخ صاحبقرانيه داشته اند هفته گذشـته تيـر بـ               

سرگروهبانی افراد خود را بخط كرده اعالم ميكنند به شهر خواهند رفت و در صورت احتياج بايستی بمردم تيـر انـدازی                      

 . كنند اما ميل دارد اينكار را با موافقت و رضايت سربازان انجام دهد و برای اينكار داوطلب ميخواهد

از برای اينكار آماده ميشوند و سر گروهبان پس از چند بار تكرار برنامه خود و اتمام حجت، تمـام                     سرب ٣٥ بعد از مدتی    

 . آنها را با مسلسل درو ميكند و بعد خود را ميكشد

كارمند اداره تسليحات ارتش مدت نزديك يكمـاه اسـت بعلـت وارد             ›› محمد اسماعيلی شمشادی    ‹‹ طبق گزارشات رسيده    

ی بحال اغما در بيمارستان شهربانی بستری می باشد، از اين شخص و تعداد ديگری از كارمندان                 شدن ضربه شديد مغز   

تسليحات خواسته شده بود در آتش زدن بانكها و اماكن عمومی شركت كنند و بخاطر سرپيچی نامبرده را با يكنفر ديگـر         

 طبـق اطـالع رسـيده، بـه نظاميـانی كـه در              .با قنداقه تفنگ به قصد كشت كتك ميزنند و آنشخص سه روز بعد در ميگذرد              

 . كشتارهای خيابانی شركت ميكنند، بترتيب درجه پاداش پرداخت ميكنند
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  ريال ٥٠٠٠ روزانه – سروان 

  ريال٢٥٠٠ گروهبان ـ روزانه 

  ريال١٠٠٠ سرباز ـ روزانه 

لت ايتكار را تمرد و پيدا كـردن اعالميـه          ع.  اوين منتقل كرده اند    ٤ نفر از سربازان عشرت آباد را به بند          ٣٥٠گفته ميشود،   

 . ذكر كرده اند

اين افـراد در گـرو ههـای دو سـه نفـره سـوار           . اخيرا عده ای مزدور برای پاك كردن شعارهای عليه شاه استخدام شدند           

 . را بارنگ پاك ميكنند و مردم شعار تازه ای درست كرده اند››شاه ‹‹پيكان با ترس و وحشت روی كلمه 

 ››گ را پاك نميكند رنگ نن‹‹

هـا و كليـه مراكـز تجمـع و كـسب خبـر را        اكنون كه مطبوعات ـ اديو و تلويزيون ـ مساجد ـ مدارس ـ دانـشگاه     : هموطن«

 ».اند، وظيفه همه ما است كه در ابالغ اخبار تكثير و توزيع آن بكوشيم تعطيل نموده

 : گفته ميشود

 ميليون دالر به حساب هژبر يزدانی در آمريكـا حوالـه كـرده     ٢٥م مستعار،    نفر افراد مختلف با نا     ١٠بانك ايرانيان توسط    

 . اند

داده شـده   ! ! به اشرف بـرای فعاليتهـای اقتـصادی       !  از صندوق خدمات درمانی    ٥% ميليون تومان با بهرة      ٥٠گفته ميشود   

 . است

.  صندوق خدمات درمانی فروختـه انـد  را به سه مؤسسه هواپيمايی ملی ـ شركت نفت ـ  ) متعلق به بنياد پهلوی(هتل دربند 

 . در حاليكه صندوق خدمات درمانی بدهی زيادی به اطباء ـ داروخانه ها و بيمارستانها دارد

ولی بقرار اطالع، چون سرمايه بيمه بيشترمتعلق       .  كارمندان بيمه ايران دست از كار كشيده اند و ظاهراً اعتصاب كرده اند            

 هم سهام خود را گرفته و بخارج منتقل نمـوده اسـت، بيمـه از عهـده پرداخـت خـسارت                      به مادر شاه بوده است و ايشان      

 شـاگردان مدرسـه اشـرف       ٦٠%گفتـه ميـشود     . اتومبيلها برنمی آيد و به بهانه اعتصاب نامحدود دست از كار كشيده انـد             

 . شده استپهلوی واقع در خيابان سلطنت آباد، همراه خانواده شان به خارج رفته اند و مدرسه خالی 

؟ دكتر نهاوندی در بروكسل خانـه مجللـی تهيـه           ! اين خانواده ها نوعاً وزيران و صاحب منصبان عاليرتبه مملكتی هستند          

ياسينی پس از سلب مصونيت در مجلس، با صحنه سـازی از            . كرده و قبالً افراد خانواده اش را به آنجا منتقل كرده است           

اعالميـه ای بنـام   . كند و گفته ميشود در يكی از كاخهای اشرف پنهان شده اسـت  طريق در فرعی مجلس با تاكسی فرار مي       

كاركنان وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی، خصوصی و ملی ايـران منتـشر شـده اسـت كـه در آنـروز                        

 . نموده است آذرماه را بعنوان پشتيبانی از تشكيل جمهوری اسالمی در ايران تعطيل عمومی اعالم ٨چهارشنبه 

از طرف انجمن دانشجويان مسلمان ايرانی در هند منتـشر ميـشود كـه نـسخه ای از فـوق العـاده                ›› كوثر‹‹ نشريه ای بنام  

 .  آن بدست ما رسيده است و در آن پيرامون وقايع اخير ايران و مطالب مفصلی درج شد١٠شماره 

  از اعالميه ها و قطعنامه های منتشر شده 

 زمان انرژی اتمي ـ قطعنامه سا١

  ـ بيانيه كاركنان سازمان مديريت صنعتی در پيوستگی به جنبش اسالمی ايران٢

 .  در بارة اعتصاب و سياسی بودن خواسته هايشان١٤/٩ اعالميه كاركنان ادارات مركزی بانك ملی بتاريخ -٣

 . سانيكه در شكستن اعتصاب ميكوشند و اعالم تنفر از ك٥/٩ ـ اعالميه كارگران مسلمان مبارز صنعت نفت در تاريخ ٤

 سنديكای نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات در باره روزنامه های ساواك كه در اين روزهـا منتـشر   ٦ ـ بيانيه شماره  ٥

 . ميشود
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 ـ پيام كاركنان راديو تلويزيون ملی ايران واعالم تنفر از گردانندگان نظامی راديـو تلويزيـون و همبـستگی بـا كاركنـان       ٦

 . اعتصابی وزارت نيرو

 .  ـ بيانيه هيات علمی دانشكده حقوق دانشگاه ملی ايران در مورد دادگاههای فرمايشی٧

 . ٩/٩ ـ اعالميه حضرت آيت اهللا صدوقی پيرامون حوادث روز ٨

ر ايـن  د‹  ـ اعالميه دانشگاهيان طرفدار جمهوری اسالمی درباره، اعالم يكماهه فرصت به خارجيان بـرای خـروج ايـران    ٩

 ›. اعالميه كليه فرانسويان مقيم ايران تا زمانيكه آيه اهللا خمينی در فرانسه هستند مستثنی شده اند

 .  ـ بيانيه كانون وكالی دادگستری و اعالم تناقض حكومت نظامی با قانون اساسی١٠

  ٢١/٩ ـ اعالميه كاركنان هواپيمايی ملی و اعالم اعتصاب تا ١١

 ان خواهر و برادران مسلم«

در اين روزهای بحرانی و پرحادثه، هر روز تعداد زيادی از خواهران و برادران ما هدف گلوله های دژخيمـان قـرار مـی                        

 . اهدا خون ميتواند مجاهد مجروحی را از مرگ حتمی نجات دهد. گيرند و احتياج به خون پيدا ميكنند

نوع آن به مراكـز آزمـايش و اهـدا خـون مراجعـه كننـد و       كسانيكه گروه خون خود را نميدانند هر چه زودتر برای تعيين   

 منفی بسيار نادراند، كسانيكه خونـشان       Aمنفی و   Oدر ضمن چون بعضی از گروههای خون از جمله            . آماده ايثار باشند  

منتقـل  با اين دو گروه تطبيق ميكند وظيفه خدايی شان حكم ميكند سريعاً به بيمارستانهايی كه معموالً مجروحين به آنجـا                 

 ».ميشوند مراجعه نمايند و جان خواهر با برادری را نجات دهند
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 اخبار جنبش اسالمی

 ٥٧، شنبه بيست و پنجم آذر ٧شماره 
 تهران

يكبار ديگر كشور ما، تجلی گاه اراده خلق مستضعف و مسلمان مان گشت مشتهای گـره كـرده مردمـی كـه سـالها همـه                          

ردن نيز محرومشان كرده بودند، بر فرق دشمنان خدا و خلق خـدا فـرود آمـد و                  چيزشان را بغارت برده و حتی از ناله ك        

خوابهای شيرين شان را برای فريب خلق و انحراف جنبش و طوالنی تر كردن سلطه شومـشان بـر هـم زد يكپـارچگی و                         

ود، نهايت انزجـار  طنين افكن شده ب›› استقالل ـ آزادی ـ حكومت اسالمي  ‹‹ جهت گيری عميق مردم مسلمان ما كه با غريو

كـه شـب   ›› الالـه اال اهللا  ‹‹ و       ›› اهللا اكبـر  ‹‹ فريادهای  . و نفرت مردم را از رژيم سفاك و جنايتكار حاكم نمايان می ساخت            

هنگام در سراسر ميهن ما قلبهای مردم را بيكديگر ميدوخت، اكنون در كنار هم، باصالبتی رعدآسا، می رفت تا پرده های                     

 بدرد و بار ديگر كيفيت و كميت انقالب عظيمی را كه سراسر اندام خلق مسلمان ما را در بر گرفته است،                     فريب و تزوير را   

به جهانيان و به روبه صفتان گرگ خصلتی كه سالها خيانت را خدمت و تقليد را اصالت و غارت بـزرگ را تمـدن بـزرگ                          

ز از بوقهای تبليغـاتی خـويش مـردم را از رخنـه عوامـل               اين جرثومه های پليدی و ننگ كه تا ديرو        . ناميده اند، نشان دهد   

، وقتی ديدند كه مردم در روز تاسوعا و عاشورا با تشكل         ! بر حذر ميداشتند  › كه كسی جز خودشان نيست    ‹ دست نشانده 

و وحدت و نظم خويش اجازه رخنه در صفوف خود ندادند، مذبوحانه بكـشتار آزمايـشی در شـهرهای اصـفهان و اراك                       

بـراه انداختنـد و چمـاق       ›› ملـی و ميهنـي    ‹‹ زدند و با استخدام جمعی جاهل و خود فروخته تظاهرات باصطالح          دست  … و

خويش دميدنـد كـه     ›› انكر اال صوات  ‹‹ بدستان مزدوری را برای آزار ارعاب مردم به خيابانها گسيل داشتند و در بوقهاي             

راينكه ادعا ميكنند كـه خبرنگـاران خـارجی از ايـن مراسـم        بيشرمانه ت . گويا برخوردی بين موافقين و مخالفين بوده است       

اما تهران، در اين دو روز، همچون قلب پرطپشی بـود كـه بـرای               ! . كه شايد برای تمسخر و خنده     . …فيلمبرداری كرده اند  

 .چندمين بار وحدت رای خلق مسلمان ما را برای سرنگونی رژيم طاغوتی حاكم به روشن ترين وجهـی نمايـانگر سـاخت              

نگاهی به جمعيت شركت كننده در اين رفراندوم عظيم كه از مرز ميليون گذشته بود و بنقل از خبرگزاريها بـه دو ميليـون                

 درصد كودكان و پيران و ناتوانان در مقايسه با جمعيت كل تهران روشن ميسازد               ٥٠ميرسيد، و با توجه به آمار بيش از         

شاه و واژگـونی رژيـم سـلطنتی و اسـتقرار حكومـت جمهـوری اسـالمی را                  كه رای قاطع مردم در اين رفراندوم كه خلع          

طبقات مختلف مردم از اولين سـاعات صـبح روز تاسـوعا، در             . خواستار شده بودند تا چه حد از اكثريت برخوردار است         

ردهـای  واگر شرايط روانـی آنـروزرا بـا توجـه بـه تهديـدهای رژيـم وسـابقه برخو                  .  نقطه تهران اجتماع كردند    ٨بيش از   

اكثريت شركت كنندگان صبح . مامورين در نظر بگيريم، اهميت و عظمت اين پذيرش شهادت انقالبی بيشتر پی خواهيم برد

تاسوعا وصيت خود را كرده بودند و بسياری از آنها غسل شهادت كرده و روزه گرفته بودند و آگاهانـه و عاشـقانه بـه                         

همچون سيالبهای پربركت بهاری برودخانه عظيم انسانی خيابان شاه رضا          استقبال شهادت شتافته بودند اين اجتماعات،       

آسمان را ›› اهللا اكبر و ال اله اال اهللا ‹‹ در حاليكه طنين. می پيوستند و با آن بطرف غرب تهران حركت خود را آغاز ميكردند          

جمعيت . ته بود همگی نوار و بلندگو استبه لرزه در آورده بود، مردم به ياد پرگوييهای ازهاری می افتادند كه احمقانه گف              

خروشان و طوفنده به پيش ميرفت و هر از گاهی كه هليكوپتری در آسمان ظـاهر ميـشد، بـا مـشتهای گـره كـرده بـه او                          

مردميكه ماه محرم را با خون آغاز كرده بودند، در اين لحظات، فرصتی می يافتند كه خشم و نفرت خود                    . اشاره ميكردند 

زنی كه همچنان طفلی بزير سينه داشت و فرياد ميكشيد، پير زن فرتوتی كه دو . حيرت انگيز بنمايش بگذارندرا در تشكلی 

 ساله ای كه بـا صـدای ريـزش كـه بـسختی              ١١نفر او را در قدم برداشتن كمك می كردند و با اينحال نفرين ميكرد، طفل                

رمردی كه با تكيه بر عصايش خود را بجلو ميكشيد و پير زنی كه سر ميداد، پي›› اهللا اكبر ـ خمينی رهبر ‹‹ گرفته بود، فرياد
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›› اسـتقالل ـ آزادی ـ حكومـت اسـالمي     ‹‹ بتازگی سه فرزندش را قربانی راه حق كرده بود و با تمام وجود فرياد ميكشيد

آيزنهـاور  در مـسير خيابانهـای شاهرضـا ـ     . همه و همه صحنه های شورانگيز و حماسه آفرين اين دو روز بزرگ بودند

وچه زيبا بود اشعاريكه عصر عاشورا مـردم        .  متراز شعارها و آنچه مردم در دل داشتند پوشيده بود          ٣ديوارها تا ارتفاع    

برادر، فريادت را شنيدم، يـسويت پـر كـشيدم، بـرادر مـن بـرادر،       : خسته از راهپيمايی در بازگشت بخانه زمزمه ميكردند   

 ………… شهادتت مبارك

جاهد سترگ و تسليم ناپذير آيه اهللا طالقانی و ساير روحانيون تهران و همچتين آقايان مهندس بازرگان در اين تظاهرات م

و دكتر سحابی و دكتر سنجابی شركت داشتند و طرفداران سازمان افتخار آفرين مجاهدين خلق با حضور مجاهد بزرگ                   

ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر كـه مبتكـر و   مهندس لطف اهللا ميثمی حضوری چشمگير و تعيين كننده داشتند جمعيت           

طراح اين راهپيمايی بود با تدارك گروه عظيم مخبرين خارجی و برافراشتن پالكاردهايی از حقوق انسانی، نقـش مـؤثری                    

 در در پايان مراسم قطعنامه ای از طرف كميته برگزار كننده راه پيمايی قرايـت گرديـد كـه   . در ابالغ پيام ملت ايران داشت  

آن به بيعت مجدد مردم ايران با آيت اهللا خمينی اشـاره شـده بـود و ضـمن خواسـتار شـدن اسـتقالل و آزادی واقعـی و                          

حكومت اسالمی و رفع هر گونه استثمار انسان از انسان، از اعتصابات پرشكوه كارگران و كارمندان قدردانی و پشتيبانی 

 ناماليماتی كه اجباراً در مسير حركت جنبش عارض ميشود دعوت كرده شده بود و مردم را به صبر و مقاومت در مقابل

 . بود

 اما نكته مهمی كه قابل تذكر است، اينكه مردم ايران با راه پيمايی عظيم خود و با نظم چشمگيری كـه داشـتند، بـا وجـود                           

 اينكه به هر كاری توانا بودند و 

 دادند كه آتش زنندگان اموال عمومی، شكنندگان شيشه هـا و            شيشه های بزرگ موزه شياد در دست رسشان بود، نشان         

و ديگر اينكه با نظم پذيری و همكاری برادرانه نشان داد . ويران كنندگان واقعی خود رژيم و عوامل پنهان و آشكار آنست

وانـد در سـايه     كه قابليت تشكلّ را در صورتی كه از يك رهبری سـالم و بـا ايمـان برخـوردار باشـد، دارا ميباشـد و ميت                         

 . تشكيالت منظم اسالمی بر دشمن تا دندان مسلح پيروز گردد

 شهرستانها 

 تبريز

 هزار نفر از طبقات مختلـف مـردم شـهر تبريـز و              ٧٠٠در روزهای تاسوعا و عاشورا، راهپيمايی عظيمی با شركت قريب           

 صـبح شـروع وتـا       ٩شهر بود، از ساعت     اين راهپيمايی كه مسير آن خيابانهای اطراف        . روستاهای اطراف برگزار گرديد   

 بعد از ظهر ادامه پيدا كرده و جمعيت ضمن حمل عكسهايی از امام خمينی و شهدای نهضت اسـالمی سـالهای            ٥/٣ساعت  

اخير، شعارهای اصلی جنبش يعنی نفی شاه و رژيم سلطنتی و استقرار حكومت اسالمی را با بيانهای مختلف طرح نموده                    

دانش آموزان ـ دانشجويان ـ معلمين   ( بعد از ظهر با شركت جوانان ٢ی بعد از ظهر عاشورا از ساعت راهپيمايی ديگر. اند

 هزار  ١٢٠در اين راهپيمايی كه حدود      .  شب ادامه پيدا كرد    ٨در خيابانهای مركزی شهر شروع شد وتا ساعت         ) و استادان 

ليكه دستهای يكديگر را قـالب كـرده بودنـد بـا            نفر شركت كرده بودند، جمعيت بصورت صفوف منظم پانزده نفری در حا           

اين راهپيمايی بـسيار    . كوبيدن پاها بزمين بآهنگ مارش نظامی حركت كرده و شعارهای انقالبی جنبش را تكرار ميكردند              

 . در راهپيمايی صبح و بعد از ظهر قطعنامه ذيل قرايت گرديد و به تاييد مردم رسيد. مورد توجه مردم قرار گرفت

  الرحمن الرحيمبسم اهللا

 ››قطعنامه خلق مسلمان آذربايجان‹‹ 

 .  ـ براندازی حكومت جابر خاندان پهلوی و نتيجتاً آزادی كليه زندانيان سياسی١

 .  ـ برقراری حكومت اسالمی و بازگشت امام خمينی٢

106



 ) . شوروی، چين، امريكا و غيره( ـ قطع حاكميت امپرياليست چپ و راست از ايران ٣

 . دی كامل مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی كه برهبری خلق مسلمان ارايه گردد ـ آزا٤

 .  ـ ايجاد نهضت فرهنگی بجای فرهنگ سلطه گر مخرب٥

 .  ـ ايجاد نظام اقتصاد توحيدی بجای اقتصاد سلطه گر و استثماری و طبقاتی غرب٦

 . ان مجاهد آموزش يابد ـ استقالل توحيدی دانشگاهها و مراكز آموزشی كشور كه در آنها انس٧

 .  ـ محاكمه كليه چپاول گران و ايادی خارجی و داخلی آنان در دادگاههای خلق مسلمان ايران برهبری خلق مجاهد ايران٨

 . در ساير شهرهای آذربايجان منجمله اردبيل ـ مرندو اهر نيز راهپيمايی شده است

 ) صدها كشته و مجروح(اصفهان 

 ١٠ل باطالع رسانده بوديم، امسال از ابتدای محرم از ناحيـة جامعـه روحانيـت اصـفهان بمـدت         همانطور كه در شماره قب    

روز و هر روز در يكی از مساجد بزرگ شهر مراسم عزاداری عمومی اعالم شده بود و همانطور كـه گـزارش روزهـای                        

يت مامورين مواجـه شـده و بـه         نخستين را درج كرده بوديم، متاسفانه اين مراسم عزاداری همه روزه با خشونت و سبع              

 كشته و صدها مجروح روزهای نخست را گزارش كرده بـوديم و             ٦٥كشتار وسيع كشيده ميشوددر شماره گذشته آمار        

روز عاشـورا   . اينك آخرين اخبار رسيده از حوادث بسيار خونين روز عاشورا و روز بعد از آنـرا باطالعتـان ميرسـانيم                   

 باغ مركز تجمع و عزاداری بود و سيل جمعيت از صبح زود بسوی اين مكان سرازير                 طبق نوبت اعالم شده، مسجد چهار     

شدولی مامورين برخالف وعده دولت غاصب و جابر نظامی، حتی روز عاشورا نيز بر مردم آزاد نگذاشتند و عزاداران را 

ده و بـه بـازار و سـاير         اما مردم مـصمم عقـب نـشينی نكـر         . با خشونت از مسجد دور كردندو مانع تشكيل مراسم شدند         

ايـن راهپيمـايی و     . خيابانها سرازير شدندو تظاهرات و راهپيمايی را شروع كردندو آنرا بتمام سطح شهر گسترش دادنـد               

 بعد از ظهر هنگاميكه بسياری از مردم بخانه های خود باز ميگشتند به اوج خود رسيد و برخـی از                     ٤تظاهرات در ساعت    

را بپايين كشيدند و در مسير خـود كليـه سـينماها ـ مـشروب      ! ا شاه و تمام الواح انقالبجوانان مجسمه های شاه و رض

فروشيها ـ بانكها و سوپر ماركتهای متعلق بخارجيان را بآتش كشيدند و حتی به ساختمان ساواك واقع در خيابان كمـال   

 . يدان مجسمه حمل ميكننداسمعيل حمله كرده و درب آنرا از جا ميكنند و بعنوان نشانه ای از پيروزی بم

مردم قصد داشتند بنای ساواك را بآتش بكشند اما تيراندازی مامورين داخل ساختمان و محاصره سريع مامورين ارتش 

چگونگی پايين كشيدن مجسمه هـا و آتـش   .  نفر مجروح  می گردند٢٠ نفر كشته و ٦مانع اينكار ميشودو در اين درگيری  

 به واقعه پيش از روی كار آمـدن دولـت نظـامی ازهـاری در تهـران دارد و بنظـر ميرسـد                   زدن ساختمانها شباهت زيادی   

 . مقدمات و تحريكات از ناحيه ساواك بوده باشد

 بعد از اين جريانات رژيم برای تقويت روحية متزلزل و وحشت زده مامورين خود ونيز خوردكردن روحية مردم دسـت                    

از عصر روز عاشورا ببعد هر اجتماعی را . ايی ميزند كه هنوز با شدت ادامه داردبه كشتار وسيع و اقدامات تخريبی و ايذ

در .  نفر باينترتيـب كـشته شـده انـد       ٦٠كه خيابانها و كوچه ها برگبار مسلسل می بندند و تنها در خيابان فروغی بيش از                 

ند و عكس شاه را با زور به شيشه هـا           خيابانها در چهار راهها افراد چماق بدست مستقر شده و اتومبيلها را متوقف ميكن             

جاويـد  ‹‹ می چسبانند و كوچكترين مخالفت و ممانعتی را تا سرحد مرگ سركوب ميكنند و سرنشينان را مجبور به گفـتن              

مأمورين بر خالف سابق در كوچه های پيچ در پيچ شهر با پيكان حركت ميكنند و در هر گوشـه جـوان                      . می نمايند ›› شاه

 . ه قيافه ای اسالمی دارد به گلوله ميبندند و فرار ميكنندمشكوكی ببينند ك

اكنـون اصـفهان چهـره شـهر        .  و حتی به اتومبيلهايی كه عكس آيت اهللا خمينی را نصب كرده باشند تيراندازی می نماينـد                

 شـبها از    جنگ زده ای پيدا كرده است مردم در خانه ها و پشت بام ها سنگر گرفته منتظر حمله مامورين هـستند و حتـی                       

بمب های خوشه ای مخصوصی كه با هليكوپتر برای تخريب و ارعـاب پرتـاب ميـشود در امـان نيـستند در كوچـه هـا و               
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خيابانها چوب بدستهای اجير شده از روستاهای اطراف شهر، با شعارهای مبتذل خود در حمايت مامورين آرامـش را از            

 . مردم سلب كرده اند

 نفـر  ١٠٠٠نفر تا ١٠٠ بخاطر شرايط خاص شهر دقيقاً مشخص نشده است ولی رقم آن از          تعداد شهدای اين جريان هنوز    

 نفـر زن، در مقابـل       ٤›› فلكه مجـسمه  ‹‹سه نفر، در    ›› مسجد سيد ‹‹يكنفر، در   ›› فلكه طوقچي ‹‹ تعداد شهدا در    . گفته ميشود 

 نفر  ٢٠٠زخميها در بيمارستان عسكريه     تعداد  .  نفر و در ساير نقاط شهر و كوچه های اطراف دهها نفر ميباشد             ٧ساواك  

 .  نفر ميباشد٦٠و در بيمارستان ثريا 

 مشهد

روز تاسوعا راهپيمايی در    .  هزار نفر در راهپيمايی شركت كردند      ٨٠٠در روزهای عزادلری تاسوعا و عاشورا، دست كم         

يابانهای تهران ـ بهار ـ خمينی    صبح، پس از سخنرانی يكی از روحانيون، از مدرسه نواب آغاز ميگرددواز خ٥/١٠ساعت 

شـب عاشـورا،   . ـ خسروی ـ خسروی نو ـ پشت باال خيابان، مردم عبور مينمايند و در خاتمـه قطعنامـه خوانـده ميـشود      

تشكيل ميگردد و بر خالف رسم سالهای گذشته كـه عمـال رژيـم تعزيـه                ) ع(اجتماع باشكوهی در داخل صحن امام رضا        

 بنحوی توجيه درباری ميكردند، امـسال خطبـه ای توسـط مـردم در بزرگداشـت نهـضت                   گردان ميشدندو قيام حسين را    

 . اسالمی ايران و رهبری امام خمينی ايراد ميگردد

پـايين خيابـان    – در روز عاشورا راهپيمايی مجدداً از مدرسه نواب آغاز می گردد و جمعيت از طريق خيابانهای طبرسی                  

 كيلومتر مسافت به خيابانهای تهـران مراجعـت مينماينـدو در آنجـا پـس از      ١٢ بطرف فرودگاه حركت ميكنندو پس از طی  

 . استماع سخنرانی و قطعنامه متفرق ميگردند

 اين راهپيمايی كامالً آرام و بسيار منظم بود و مردم مرتباً شعارهای ضد شاه ـ ضد سلطنت و برقراری حكومت اسالمی  

مشغول استماع خطبه ای بودند، عده ای كه بنظر      ) ع(دم در صحن امام رضا      شب عاشورا در حاليكه مر    . را تكرار ميكردند  

متعاقـب ايـن جريـان،    . ميرسيد از ناحيه عوامل رژيم تحريك شده باشند، اقدام به پايين آوردن مجسمه های شـاه ميكننـد        

جاويـد  ‹‹عارهای  عده ای چماق بدست در اطراف ساختمان شهربانی مـشهد اقـدام بـه شـ               ) بعد از عاشورا  (روز سه شنبه    

ميكنندو شيشه های مغازه هايی را كه عكس آيه اهللا خمينی را نصب كرده بودند خردميكنندمردم خيلـی سـريع ايـن           ›› شاه

بعـد از ظهـر همـانروز مـردم         . مزدوران را محاصره ميكنند و آنها مجبور ميشوند بداخل ساختمان شهربانی پنـاه ببرنـد              

 . ون، شهر را تعطيل ميكنندبدستور آيه اهللا قمی و ساير روحاني

 : قطعنامه

 ما خواهان انهدام و الغاء نظام شاهنشاهی و طرد دو دمان پهلوی كه منـشاء اسـارت ملـت و غـارت مملكـت و تـسلط                            -١

 . امپرياليسم بر كشور و ملت مسلمان ايران است ميباشيم

يم عاليه قرآن و متكـی بـر آراء عمـومی اسـت               ما به مبارزه پيگيرخود تا برقراری جمهوری اسالمی كه مبتنی بر تعال             -٢

 . ادامه خواهيم داد

 صفوف متحد و فشرده ما منحصراً در پشت سر رهبر قـاطع و تـسليم ناپـذير خـود امـام خمينـی و الهـام گيرنـده از                              -٣

 . رهنمودهای و شعارهای آن قايد و پيشتوای بزرگ است

شد و هر گونه نغمه و انگيزه تجزيه طلبی را كه بيشك بـرخالف   جنبش مادر جهت استقالل و تماميت ارضی ايران ميبا        -٤

 . مصالح ملی است مردود و محكوم ميدانم

 ما تنفر و انزجار خود را نسبت به همه دولتهايی كه بمنظور غارت ثروتهای ملی ما بحمايت از رژيم وابـسته و منفـور                    -٥

 . ديده گرفته و مورد اهانت و تحقير قرار داده اند، ابراز ميداريمايران اقدام ورزيده و با اين عمل در واقع ملت ايران را نا
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  ما از هر دسته و هر كسی كه محتوی انقالبی و مترقی ايـدويولوژی اسـالم را ناديـده گرفتـه و آنـرا چـه از موضـع                               -٦

عی ميداند و اين    ارتجاعی و چه از موضع باصطالح انقالبی صرفاً يك امر ذهنی و فردی و جدا از مسايل سياسی و اجتما                   

برداشت نادرست خود را با طرح شعارهای انحرافی بازگو و تبليغ ميكند و از اين طريق آب بـه آسـياب نظـام حـاكم مـی           

 . ريزد تنفر او انزجار خود را ابراز ميداريم

تـرك    ما از سربازان و درجه داران كه بفرمان امام خمينی و بخواست مـردم ايـران صـفوف ارتـش ضـد مردمـی را                   -٧

ميكنند پشتيبانی و حمايت خواهيم كرد و متقابال ارتشيانی را كه همچنان در صـف مقابـل بـاقی مينماننـد، خـصم ملـت و                          

 . دشمن قرآن ميدانيم

  ما عناصر وابسته و مزدوری را كه مدعی نمايندگی مردم مشهد در مجلس شورای ملـی و سـنا ميباشـند و در واقـع                 -٨

ثيف اين رژيم اند و بر تمام جنايات آن صحه ميگذارند و در رده اول دشمنان ايـن ملـت و                     بردگان آريامهر و مهره های ك     

 . مملكت دانسته وآنان را از قهر خدا و خشم مردم بر حذر ميداريم

  بفرمان امام كه هر گونه همكاری با رژيم و دسـتگاههای اداری آنـرا تحـريم نمـوده انـد، از كليـه اعتـصابات يـا كـم                               -٩

ه بر رژيم ضربه وارد ميآورد، و بخصوص در بخش صنايع نفت و عـدم پرداخـت ماليـات حمايـت ميكنـيم و                        كاريهايی ك 

 . خواهان ادامه آن ميباشيم

اين قطعنامه در حضور جمعيت متراكم و فشرده شركت كننده در راهپيمايی قرايت شد و در مورد تاييـد صـريح و قـاطع                  

 . عموم حاضران قرار گرفت

 ١٣٩٩سال تاسوعا و عاشورا 

 ١٣٥٧آذر ماه 

 حمله به بيمارستان و كشتن كودكان

مدتی است پزشكان اين شهر بخاطر اعتراض به سفاكيهای رژيم خونخوار و مامورين سفاك ارتشی از پذيرفتن بيمـاران                   

 ٢١/٩ه ارتش ابتدا به تهديد پزشكان ميپردازد و چون نتيجه ای نميگيرد، روز سـه شـنب  . بيمه شده ارتش خودداری ميكنند  

. را سـفيد ميكنـد    . . . با عده ای چماق بدست به بيمارستان حمله ميكند و جناياتی مرتكب ميشود كه روی چنگيز و تاتار و                  

 دكتـر بـا چمـاق       ١٥ كودك خردسال در بخش اطفال كشته ميشوند و          ٢در تيراندازی با مسلسل به ديوارهای بيمارستان        

سنگدل، حتی سرم را از دست مجروحين ميكشند و در آخر سر شيشه ها              مزدوران بشدت مجروح ميگردند اين حيوانات       

 . و و سايل بيمارستان را خرد ميكنند و گورشان را گم می كنند

اكنون تمام بيمارستان و اطباء اين شهر در اعتصاب و حيرت بسر ميبرند و نظام پزشكی كشور هياتی را مأمور رسيدگی 

 . به اين قضيه حيرت آور كرده است

 يا پايه های نظام پوسيده شاهنشاهی با اين تشبيات مذبوحانه حيوانی برقرار می ماند؟ آ

 )  كشته٣٠(شيراز 

بـه پـشت بامهـا رفتـه        » اهللا اكبـر و ال الـه اال اهللا        « شب هنگاميكه مردم برای گفتن شعارهای        ٩ ساعت   ٢٢/٩روز چهارشنبه   

طبـق آخـرين اطالعـات موثـق،        . همه را برگبار مسلسل می بندند     بودند، مامورين ارتش وحشيانه بخانه ها حمله ميكنند و          

 نفر از پزشكان دسـت بـه        ٢٠٠بخاطر اين اعمال وحشيانه،     .  نفر از مجروحين بيمارستان سعدی فوت كرده اند        ٣٠تاكنون  

 . اعتصاب زده و خواستار رسيدگی به اين عمل جنايتكارانه و نيز آزادی سه تن از پزشكان زندانی ميشوند

 نفر شهيد را تشييع ميكنند اما پليس به مشابعين حملـه ميكنـد و مـانع ايـن                   ٣٠، جمعيت زيادی اجساد     ٢٣/٩ پنجشنبه   روز

 . مردم ناچار اجساد را مجدداً به سردخانه ميسپارند. تظاهرات ميشوند

 كرمانشاه 
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سيار شـديدی برداشـته،     روز هشتم محرم رييس ساواك اين شهر بنام اندرز بخش ترور ميشود و او را كـه جراحـات بـ                    

 . برای معالجه به لندن ميفرستند

 )  نفر مجروح١٥ نفر كشته ٣(اراك 

 هزار نفر از طبقات مختلف مردم شهر ١٢٠در روزهای تاسوعا و عاشورا، تظاهرات و راهپيمايی وسيعی با شركت حدود 

عده ای با تحريك عوامل پليس، اقـدام بـه          پس از پايان مراسم عزاداری روز عاشورا،        . و روستا اطراف آن، برگزار گرديد     

 نفـر   ٣پايين آوردن مجسمه شاه ميكنند كه اين عمل بهانه ای برای تيراندازی مأمورين مسلح ميشود كـه طـی آن حـداقل                       

متعاقب اين جريان مزدوران روستايی چماق بدسـتی كـه از قبـل آمـاده بودنـد، تحـت                   .  نفر مجروح می شوند    ١٥كشته و   

س، در شهر حركت كرده و به تخريب و آتش زدن و ضرب و جـرح مـردم ميپردازنـد افـراد پلـيس حتـی                          حمايت افراد پلي  

تيراندازی را تا مقابل بيمارستان اصلی شهر ادامه داده و در آنجا به كسانيكه برای اهدا خون به مجروحين اجتماع كـرده                      

زشكان بيمارستان، ضمن تماس تلفنی رييس شهربانی       هنگاميكه پ . بودند تيراندازی ميكنند و جوانی را از پای در ميآورند         

اين افراد به ما ارتباطی ندارند و از تهران برای اجـرای ماموريـت              «اعتراض و تهديد به اعتصاب ميكنند، در جواب ميگويد          

 . اين است آنچه راديوهای نظامی شاه بعنوان زد و خورد موافقين و مخالفين عنوان ميكند. »آمده اند

 )  مجروح٧ –ك كشته ي(آشتيان 

 ٧شـهيد و  » ايـوب شـريفی  « محرم در اين شهر انجام شد، يك جوان ديپلمه فرهنگی بنـام  ٦ و   ٥در تظاهراتی كه روزهای     

تظاهرات روز پنجم از مسجد تكيه و بازار شروع شد و مردم به فرمانده ژاندارمری كه بـا خـشونت و                     . نفر مجروح شدند  

روز بعد افراد ژاندارمها فرار كرده اند و افـراد تـازه ای             . ردند و او را مضروب نمودند     توهين مانع عزاداری ميشد حمله ك     

 . از تفرش به آشتيان منتقل شده اند

 حداقل )  چهار مجروح–يك كشته (شهرضا 

د  هزار نفر از مردم شهر  در روزهای تاسوعا و عاشورا به تظاهرات گسترده ای بر عليه رژيم استبدادی شاه پرداختن                    ٢٠

و در پايان روز عاشورا مجسمه شاه را بطور ناگهانی بپايين كـشيدند بالفاصـله بعـد از ايـن اقـدام، مـأمورين مـسلح بـا                      

حمايت هليكوپترهايی كه از اصفهان بپرواز درآمده بود، حمله و تيراندازی شـبانه خـود را آغـاز ميكننـد و در نتيجـه آن                         

روز عاشـورا جنـازه شـهيد بـآرامی در خيابانهـا      . مجروح ميـشوند ) حداقل (و چهار نفر) كاسب(يكنفر بنام فضل اهللا دباغ     

 . تشييع ميگردد، اما پليس مانع تجمع مردم ميگردد و به ضرب و جرح و ارعاب عزاداران می پردازد

 كاشان 

ودنـد در   امروز مزدوران رژيم خيابانها را بسته و مشغول مرمت مجسمه ها و ميدانهای نيمـه سـوخته ب                 ) پنجشنبه (٢٣/٩

 . اين شهر تمام مغازه ها كماكان تعطيل است و هر روز تظاهرات پراكنده ای انجام ميشود

 .  نفر كشته شدند٥ از آسمان گلوله مخصوصی با هليكوپتر بروی مردم ريختند كه در اين حمله ٢٢/٩روز 

 نايين 

 به شهر آمده، مردم را مجبور بـه گفـتن         با حمايت مسلسلهای ارتش   » باقران« عده ای چماق بدست از روستای        ٢٣/٩روز  

 آيا چند وانت اوباش تحت حمايت باينترتيب ميتوانند شاه محتضر را جاويد كنند؟ . ميكنند» جاويد شاه«شعار 

 اردستان 

 كيلومتری اردستان به شـهر حملـه ميكننـد و هنگاميكـه             ١٠واقع در   » مهاباد« عده ای چماق بدست از روستای        ٢٣/٩روز  

د به مغازه های مزين با عكس آقای خمينی حمله كنند، مردم بمقاومت ميپردازند و آنهـا را فـراری ميدهنـد در                    قصد داشتن 

 .  نفر را دستگير ميكند١٥ نفر را مجروح و ٥اين هنگام ارتش وارد عمل شده و تيراندازی ميكند و 

 نطنز 
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ق بدستان باين شهر حمله ميكنند و مأمورين تحت          مانند ساير شهرهای اين منطقه يك برنامه، واحد دولتی چما          ٢٣/٩روز  

 . حمايت ژاندارمری تعدادی را در تيراندازی مجروح ميكنند

 :هموطن

هـا و كليـه مراكـز تجمـع و كـسب خبـر را تعطيـل         اكنون كه مطبوعات ـ راديو و تلويزيون ـ مساجد ـ مـدارس ـ دانـشگاه      

 .ثير و توزيع آن بكوشيماند وظيفه همه ما است كه در ابالغ اخبار و تك نموده

 كنگاور 

در روز چهارم آذر ماه عده ای چماق بدست از روستاييان به تحريك بخشدار و حمايت رييس شهربانی به دبيرستان اين 

ها و پرتاب گاز اشك آور به ضرب و جرح دانش آموزان، مدير و رييس فرهنگ مبـادرت        سينا حمله كرده و با بستن درب      

ه جوانان شهر به مقابله با آنان می پردازند پليس با كمك دو هليكوپتر سرباز كـه از كرمانـشاه اعـزام                      مينمايند و هنگاميك  

 .  تن زخمی می گردد٩می گردد دخالت نموده و مردم را به گلوله ميبندد كه در نتيجه 

د و ايـن بـار نيـز بـدون          فردای روز حادثه مردم همراه با فرهنگيان بعنوان اعتراض در حياط دادگستری اجتماع می نماين              

 . اخطار مورد حمله مامورين قرار می گيرند و عده ای بازداشت می گردند

 . نام دو تن از تير خوردگان روز اول عبارتست از اسد عليزاده و داود موسوی

 يزد 

ان ميـر   روزهای تاسوعا و عاشورا تظاهرات و سيعی در شهر يزد انجام ميشود و مردم در اطراف مسجد حضيره و ميد                   

 نفـری از جمعيـت      ٢٠٠چخماق اجتماع می كنند و به سخنرانی روحانيون گوش فرا ميدهند در اواخر تظاهرات، يك گـروه                  

جدا شده و با چند رشته كابل و بكمك يك كاميون پايه های پوالدين مجسمه شاه را از جا كنده و مجسمه را بـدور شـهر                  

 . ميگردانند

، دانشجويان انستيتوها   ١٣٣٢ آذر سال    ١٦بت روز جهانی دانشجو بياد كشته شدگان        بمناس)  محرم ٦(روز شانزدهم آذر    

و مدارس عالی يزد و محصلين دبيرستانها، راهپيمايی عظيمی را از محل عـالی يـزد و محـصلين دبيرسـتانها، راهپيمـايی            

زمين نشـسته و قطعنامـه ای را   عظيمی را از محل انستيتوی يزد شروع می كنند و مقابل كالنتری واقع در ميدانشاه روی      

 . قرايت می كنند

 همدان 

خداياری فرماندار همدان بوسيله سرباز وظيفه محافظ خود بنام محسن كاشانی هدف گلوله قـرار مـی گيـرد و از ناحيـه                       

 . دست و شكم بشدت زخمی ميگردد

 . نامبرده اينك در بيمارستان پارس تهران در اطاق مراقبت بستری است

 .  شخصی كه همراه فرمانداز بوده و كشته شده رييس ساواك همدان بوده استگفته ميشود

 مالير 

 مردم اين شهر برای سوگواری و برگزاری نماز جماعت در مسجد خانی اجتماع می كنند كه بطور غير ١٣/٩روز دوشنبه 

 جريـان عـده زيـادی منجملـه         در ايـن  . مترقبه ای با حمله مأمورين كه مجهز به چماق و بـاطوم بودنـد مراجعـه ميگردنـد                 

بسختی مجـروح ميـشوند همچنـين امـام جماعـت مـسجد چهـارده              » ميرشاهولد«روحانی سرشناس شهر، حجت االسالم      

ايـن  . و جمعی ديگر دستگير ميشوند و در شهربانی مورد شكنجه و اهانت قرار ميگيرند             » عباسی«معصوم حجت االسالم    

اييان را برمـی انگيـزد و فـردای روز حادثـه، تمـام طبقـات مـردم در        اعمال وحشيانه خشم تمام مردم بخـصوص روسـت    

 . دادگستری متحصن ميشوند و خواستار آزادی دستگيرشدگان ميشوند
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با شروع ماه محرم تظاهرات مردم اين شهر گسترش پيدا می كند و در روز ششم منجر به تيراندازی پليس و برخـوردی       

 .  مجروح بجای ميگذارد٦می گردد كه 

روز عاشورا مجـدداً مـردم راهپيمـايی خـود را از            .  هزار نفری انجام ميشود    ٤٠ز تاسوعا بدعوت روحانيت راهپيمايی      رو

مساجد شهر آغاز ميكنند ولی پليس از حركت مردم جلوگيری كرده و مبادرت به تيراندازی ميكند كه در نتيجـه آن بـيش                       

با مشاهده اين عمل جنايتارانه   » احمد وفايی «نندگان با غيرت بنام     يكی از تظاهر ك   .  تن مجروح و يكنفر شهيد ميگردد      ٢٠از  

هـا    كنـد كـه يكـی از آن         برد و سه نفر را زير مـی         مأمورين بخشم آمده و با تاكسی باری بميان مأمورين مسلح يورش می           

ر ايـن هنگـام     د. شود و خود نيز با شليك مامورين مستقر در پشت بام مغازه های اطراف شـهيد ميگـردد                   درجا كشته می  

مردم كه بشدت خشمگين شده بودند، بخانه مأمورين حمله ميكنند و خانه يكی از آنها بنـام حـسينی را بـآتش ميكـشند و                         

پسر ستوان شكری را كه از افسران كثيف و جنايتكار است مجروح ميسازند، ايـن عكـس العمـل مـردم تـرس و وحـشت                          

 . زيادی در دل آنها ايجاد ميكند

را در حاليكـه شـعار ميدادنـد تـشييع     » احمـد وفـايی  «مردم با وجود باران شديد جنازه شهيد        ) ٢١/٩(شورا  روز بعد از عا   

 . ميكنند

عمـوی   شهيد وفايی، در ابتدای بازار اين شهر يك مغازه كوچك قفل و كليد سازی داشته و سه ماه قبل ازدواج كرده بود،               

 . رفته بود و برادر طلبه اش مدتی است در زندانهای شاه استوی چندی قبل مورد اصابت گلوله مزدوران شاه قرار گ

 . اين شهيد شجاع با شهادت انقالبيش كليد انقالب را ساخت

انـد     از بورس تحصيلی بنياد پهلوی استفاده كـرده        ١۹۷۸های اين مملكت كه تا اكتبر         ای از نورچشمی    صورت اسامی عده  «

 »)ينه دانشگاهیماهيانه مبلغ هزار و دويست دالر باضافه هز(

 – رضـا خلعتبـری      – عبـداهللا پـاكروان      – مهنـاز زاهـدی      – همايون شاهقلی    – حسن تسليمی    – مهرداد عاملی    –بيژن آرام   

 –)  سـاله  ١٦( شيرين احمـدی     – شهرناز بها    –)  ساله ١٣( پروانه پويان    – ناصر گودرزی    – علی منصور    –معصومه پرتو   

 – فاطمه خـسروانی  – محسن زاهدی – عبدالرضا كيان پور –از نجم آبادی  فريدون رياحی ـ فرح ن –محمد رضا صنيعی 

 منـصور   – ستاره آزمـون     – مجيد هويدا    – كورش افخمی    – محمود گلسرخی    – سعدی شيخ االسالم زاده      –مينا بهادری   

ه انصاری   پروان – مظفر روحانی    – رازميك آرزومانيان    – فرشته كاظم زاده     – سورن وحيدی    – عليرضا رهنما    –مجيدی  

 الهـه  –)  سـاله ١٥( بهـاره صـنيعی   – ياسـمن شهرسـتانی     – فيروز شـميعی     – بابك حكمت    –)  ساله ١٤( ترانه شالچيان    –

 شـيرين  – محمـود عظيمـی   – كامبيز سـتوده  – هما هدايتی –)  ساله١٦( مسعود فرح بخشيان – فريده حريری    –معتمدی  

 –)  ساله١٥( فرشته گنجی – فرشاد نيك پی – پاشا انصاری – مجتبی خسرو   – سيرانوش پارسا    – نديم معتمدی    –صدر  

 ٢٦خانم  ( هما وليان    – فايزه معتمد باهری     – ابراهيم سام    –)  ساله ١٥( جالل يگانه    – محمد رضا عاليخانی     –ژانت شريفی   

 –ار   حميـد آموزگـ    – رضـا ضـيايی      – مهنـاز صـدقيانی      –) ساله ای كه يازده سال است از اين بورس اسـتفاده مـی كنـد              

 – فرشـته معـين زاده   – سـتار اعاليـی   – اميـر هوشـنگ مهـدوی    – حسين ازهاری – عباس وثوقی نيا  –پوراندخت ثابتی   

 پروانـه   – فاطمه ملقبـه بـه فرانـسواز اصـفيا           – فريدون فالح    – شهباز رياضی    – محمود رضا دادستان     –كوروش معينی   

 – محمـود بهرامـی   – ژيمـان خـوش كـيش    –)  سـاله ١٤(هوری  ناهيد بوذر جم– مهشيد گوهری  – پريسه اتابای    –اتابای  

 يكتاب –)  ساله١٤( هوشنگ اخباری – پروين زالتاش – نازيال ايادی – بابك شريف امامی   – پريناز خبير    –فرامرز هدايت   

حمد  ا – بهروز و پيروز فرشچی      – انوشيروان رحيمی    – نوشين شالچيان    – سروناز القانيان    – محمد علی اخوان     –پيروز  

 پريـوش اردالن  – عباس رمضانی – پاريس عظيمی – همايون گرجی   –)  ساله ١٤( امير پرويز وهاب زاده      –رضا صيرفی   

 )  ساله١٣( شهروز نهاوندی – شراره يوسفی – سهراب كاشانی – كيومرث بقايی – فرشيد وزيری – فريبرز صانعی –
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سابداری بنياد پهلوی به اداره خارجـه بانـك مركـزی ايـران              از اداره ح   ٢٨/٦/٥٧ مورخ   ١٣٦٧اين اسامی طی نامه شماره      

 .  ماهيانه يكهزار و دويست دالر حواله گرديده است١٩٧٨ارسال و برای هر يك از آنان، تا پايان اكتبر 

 » كاركنان اداره خارجه بانك مركزی ايران«

 بهشت زهرا 

ن دانشگاه و دانشجويان مسلمان بمناسبت چهلمـين        استادا. بهشت زهرا شاهد مراسم پرشكوهی بود     )  جمعه ٢٤/٩(امروز  

يكی از استادان ضمن سخنرانی پرشوری مراتب انزجار دانشگاهيان را از           . روز شهدای سيزدهم آبان اجتماع كرده بودند      

ا سفاكيهای رژيم و كشتار بيرحمانه خلق مسلمان ابراز داشت و اعالم كرد تا پيروزی نهايی مردم، دانشگاهيان همگام آنه              

سخنرانيهايی توسط دانـشجويان ايـراد شـد و در خاتمـه قطعنامـه ای بعنـوان همبـستگی بـا                       دراين مراسم،   . خواهند بود 

 : كاركنان اعتصابی راديو و تلويزيون قرايت شد و مورد تصويب قرار گرفت كه متن آن بقرار ذيل است

ن ايران بعنوان همبستگی و همدردی بـا ملـت شـريف             ميدانيد كه كاركنان سازمان راديو و تلويزيو       –خواهران و برادران    

ايران بعنوان همبستگی و همدردی با ملت شريف ايران و پشتيبانی از جهاد دليرانه مردم دسـت بـه اعتـصاب زده انـد و                         

ما ضمن تقدير و تشكر از اين همبستگی، از خـواهران           . همبستگی خودشان را در اين جهاد مقدس با ملت اعالم داشته اند           

برادران ميخواهيم كه بعنوان تقدير از اين اعتصاب بجا و تسليم نشدن در برابر سانسور و اجرا برنامه های تخريبی و                     و  

ضد خلقی و گمراه كننده كه برای خنثی كردن مبارزه حق جويانه مردم بوسيله رژيم تحميل ميشود، همه مردم از امـشب                  

 . آنتن های تلويزيونهای خود را پايين بكشند

 غارت بزرگ= ن بزرگ تمد

 هموطن مستضعف و غازت شده 

چندی قبل از طرف جامعه كاركنان بانك مركزی ايران، ليستی انتشار يافت كه در آن اسامی برخی از كسانيكه در دو ماه                      

در آن ليـست اشـاره شـده بـود كـه        . مهر و آبان سال حاری اقدام بخارج كردن ارز از مملكت كرده بودند درج شده بـود                

دير ذكر شده تنها محدود بدو ماهه اخير است و قبـل از آن و بعـد از آن جريـان فـرار سـرمايه ادامـه داشـته و دارد،                             مقا

همچنين اشاره شده بود كه ارقام تنها مربوط داشته و دارد، همچنين اشاره شده بود كه ارقـام تنهـا مربـوط بخـروج ارز          

أسيس شركتهای صوری بازرگانی و جعل اوراق وارداتی از طريق ارز    ما با ت  ! امين! غير بازرگانی است و می دانيم رجال      

 . بازرگانی بصورت رسمی مبادرت بانتقال سرمايه های كالنی كرده اند

 . اين ليست بزودی دست بانتقال سرمايه های كالنی كرده اند

 دزدان بيـت المـال خـود        اين ليست بزودی دست بدست و سينه به سينه منتقل شد و مردم با كنجكاوی جويای شناسايی                

بودند، گر چه گفته چهار نفر از كارمندان متعهدی اكه در فاش كردن اين خيانت دست داشتند، توسـط مـأمورين سـاواك                       

سر به نيست شدند اما به سهم خود خدمتی بزرگ به ملت غارت شده ايران انجام دادند و جرثومه های فساد و رسـوايی                        

م است، و سـر كـرده و سـركردگان قافلـه دردان كـه رأس هـرم و خانـدان و اطرافيـان                        آنچه مسل . را بيشتر رسوا كردند   

 . نزديكش ميباشند حساب جداگانه ای دارد

غارتگر بزرگ اغلب دزديهای بدون اينكه بايران برسد، مستقيماً از طريق كارتلهای بزرگ نفتی و كمپانيهای عظيم فـروش                   

 عمده، مرتباً و مستقيماً بصورت درصد مـشخص در ربـع قـرن اخيـر بـه                  اسلحه و مهمات، وساير قراردادها و خريدهای      

 ميليون تومـانی كـه   ٣٧٥٠شده است و ميشود و احتياجی به روابط بانكی نداشته است و            های مربوطه سرازير می     حساب

رانسه های كشورهای سوييس، ف     از طريق سی و هفت اعتبار حواله شده با رمز سياسی به حسابهای اختصاصی در بانك               

و آمريكا واريز شده و در ليست بانك مركزی ذكر شده، تنها جزء مختصری از ثروت بيكران داخلی ايـشان اسـت كـه از                         

 . هزاران طريق غير قانونی بدست آمده است و به تنهايی از درآمد ده ساله مملكت بيشتر ميباشد
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همـين اواخـر بـود كـه جنـاب نيـك پـی،              .  خروج آنـست   مطلب ديگر اينكه انتقال سرمايه از طريق ارز، تنها يكی از راههای           

شهردار درستكار تهران را در فرودگاه مهرآباد با چمدانهايی پر از اسكناسهای هـزار تومـانی ظـاهراً دسـتگير كردنـد و                       

آدمهای كالش تر و موش صفت تری همانند هويداها، زرنگ تر از آن بودند كه از راههای معمولی استفاده كنند و دم الی                       

 . تله دهند و بی سروصدا در طول ساليان درازی مرتبا توشه روزهای زمستانی خود را فراهم كرده اند

موضوع مهمتری كه مطرح است، اينست كه سرمايه های خارج شده، تنها بخشی از دارايی منقول اين دزدان اسـت و هـر                       

كارخانجات و سهام شركتهای فراوانی دارنـد كـه از          كدام آنها عالوه بر موجوديهای نقدی، زمينها، آپارتمانها، شهرك ها،           

حساب خارج است و با مختصر احساس خطری كه از رشد جنبش انقالبی مسلمانان كرده اند، قسمتی از آنرا كه در حكم                      

ذخيره است به خارج منتقل كرده اند و مسلما با اوج گيری روی به تزايد جنبش، جريان انتقال ثروت ايـن خـاينين تـشديد           

 . اهد شدخو

اما مطلبی كه ما پا تنظيم  جدول دزديها  بر اساس مشاغل، ميخواهيم نشان بـدهيم اينـست كـه ميـزان فـساد و خيانـت و                       

 . دزدی رابطه مستقيمی با هرم قدرت دارد و به نسبتی كه نزديكتر ميشود دزدی بيشتری ميگردد

 اينكه فقط معدودی از افراد دسـت دوم در جـدول بانـك        با(در اين جدول نشان داده ميشود كه درباريان و اطرافيان شاه            

 . ركورد دزدی را شكسته و بيشتر در صدد كل ارقام مربوط بانهاست) مركزی ذكر شده

رديف دوم مربوط به به امراء ارتش و ساواك است يعنی همان نگهدارندگان تاج و تخت و كسانيكه شاه با تكيـه بـر سـر                         

و باالخره رديف سوم اختصاص به وزراء و معاونين آنها دارد كه يـك قلـم دزد و خـاين                    نيزه و تفنگ انها حكومت ميكند       

بوده اند و وظيفه ای برای خود در مدت وزارتشان جز دزدی و چپاول قايل نبوده انـد، همـان كـسانيكه چرخهـای اداری                         

خره سـرمايه داران و بـسته و        مملكت را برای نگهداری نظام پوسيده شاهنشاهی در سالهای اخير ميچرخانده انـد و بـاال               

 . كارمندان ارشد دولت كه هر كدام به نسبت تقربشان به دربار امكان دزدی و سوء استفاده بيشتری پيدا كرده اند

سردمداران رژيم پس از انتشار اين ليست بسيار كوشيدند تا شايد آنرا تكذيب كنند و چه عبس تالشـی كردنـد تـا شـايد                         

ند و چنين نتيجه گيری مينمايند كه دزدی و خيانت اطرافيان باعث خرابـی اوضـاع شـده و اينهـا                     طاغوت اعظم را تبريه كن    

 . ؟ برسد و شاه به بدبختيهای مردم آگاه شود! نميگذاشته اند اطالعات صحيح بشرف عرض

 . اما چه احمقانه استداللی، كه خود دليل ديگری بر بيعرضگی و بيخبری هرم قدرت ميباشند

 

 بار ر د●
 ۴۲٠      فرزند اشرف پهلوی      نيا هرام پهلویش

 ۳۷٠      فرزند اشرف پهلوی      نيا شهريار پهلوی

 ۲۹٠      فرزند اشرف پهلوی      نيا شهرزاد پهلوی

 ۴۲۳      شوهر خواهر شاه      مهرداد پهلبد

 ۹۲        داماد سابق شاه      اردشير زاهدی

 ۲۷٠      پزشك مخصوص شاه   سپهبد دكتر ايادی

 ۳۴٠      كشوری شاهآجودان       محمود خيامی

 ١۲٠        معاون دربار      امير متقی

 ۷۲        معاون دربار      ابوالفتح آتابای

 ۸۵       دايی فرح      رضا قطبی

114



 ۷١     رييس دفتر دربار      علی ايزدی

 ۷٠        مشاور دربار      الدين شفا شجاع

 ۵۷      رييس تشريفات دربار      هرمز قريب

 ۵١        از اقوام فرح      امير ناصر ديبا

 ۵١        آجودان شاه      ملخسرو اك

 ۴۸    رييس باشگاه شاهنشاهی      جمشيد بزرگمهر

 ۵/۴۷   رييس دفتر مخصوص فرح   كريم پاشابهادری

 ۴۷        نديمه فرح      پری دولوقاجار

 ۴۵      معاون وزارت دربار      خزيمه علم

 ۴۴        از اقوام فرح    دكتر محمد حسين ديبا

 ۴۲        رييس دفتر شاه      جمشيد خيبر

 ۴۲        آجودان شاه    بختياریرستم امير 

 ۳۹        پسرخاله شاه      ايرج مبشر

 ۳۷        نديمه فرح      فاطمه خزيمه علم

 ۳۶        آجودان شاه      آقاخان بختيار

 ۳١      آجودان كشوری شاه   اهللا بختياری هدايت

 ۲١        از اقوام فرح      احمد قطبی

 ۵/۳۲۶۸                  جمع

  امراء ارتش●
 ۳۸٠      ان امنيترييس سازم    ارتشبد محمد نصيری

 ١۳۵      معاون سازمان امنيت      پرويز ثابتی

 ۳۷٠    نماينده امالك شاه در شمال    سرلشگر منوچهر مزين

 ۲۸٠      معاون وزارت جنگ      ارتشبد طوفانيان

 ۲۳۹      رييس سازمان ورزش      سپهبد جهانبانی

 ١۲١      فرماندار نظامی تهران      ارتشبد اويسی

 ۶۴      ملیرييس هواپيمايی       سپهبد خادمی

 ۵۷      بدنی رييس تربيت      سپهبد خسروانی

 ۵٠         استاندار      سپهبد ضرغامی

 ۴۸      رييس سازمان ورزش      سپهبد علی حجت

 ۴۸   رييس بازرسی شاهنشاهی      سپهبد فردوست

 ۴۸      فرمانده سرای نظامی    نژاد سپهبد هاشمی

 ۳۷      فرمانده نيروی دريايی      دريادار ظلی

 ۴۸  انده گارد شاهنشاهیفرم      ای سپهبد بدره

 ۳۵    پسر فرمانده نيروی دريايی    حسن رمزی عطايی
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 ۲۷        وزير كشاورزی      سپهبد رياحی

 ۲۳        وزير جنگ      سپهبد صنيعی

 ۲۲      پسر سپهبد گيالنشاه      عباس گيالنشاه

 ۲١              سرتيپ اعتماد مقدم

 ١۹      رييس دارايی ارتش      سرلشگر نورايی

 ۲۷              سپهبد امير ضرغام

 ١۹۸١                  جمع

 

 داران  سرمايه●
 ۵۴٠        چوبدار سابق      هژبر يزدانی

 ۲۶۲    مدير گروه صنعتی بهشهر      حبيب الجوردی

 ۲١۴      پارك هتل و آسانسور      ابوالحسن ديبا

 ١۹۲      دار كليمی سرمايه      حبيب القانيان

 ١۷۸     صاحب مولن روژ      حبيب اخوان

 ۸۵        دار سرمايه      احمد كاشانی

 ۷۹      كار دار و مقاطعه سرمايه      محمد علی خرم

 ۹۵        دار كارخانه      سيروس ارجمند

 ۷۵        دار سرمايه      ابونصر عضد

 ۷١        دار سرمايه      حسن نمازی

 ۶۴        دار سرمايه      جعفر اخوان

 ۶۲        دار سرمايه    محمد خسروشاهی

 ۶۲        دار سرمايه      زاده احمد وهاب

 ۴۷        دار سرمايه      محمود اخوان

 ۴١        دار كارخانه      محسن آزمايش

 ۳١        دار سرمايه    محمدتقی برخورداريان

 ۲۸        دار سرمايه      حسن كورس

 ١۸٠۸                  جمع

  مقامات دولتی●
 ۳۷١        ايران ناسيونال      احمد خيامی
 ۲۴۵      هيات مديره شركت نفت      رضا فالح

 ١١۶      مديرعامل سازمان برنامه    خداداد فرمانفرماييان
 ١۵۲      رييس اتاق بازرگانی      محمد الجوردی

 ١۵۲      رييس اتاق بازرگانی    محمد خسروشاهی
 ۹۷      معاون راديو تلويزيون      فرخ غفاری
 ۸۲        معاون شهرداری      بهايی رضا شيخ
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 ۵۲          شهردار      پی غالمرضا نيك
 ۵۷      مديرعامل شركت گاز      تقی مصدقی
 ۵۲      رييس اتاق صنايع      طاهر ضيايی

 ۷١       امام جمعه دولتی      سيد حسن امامی
 ۵۹      صنايع پتروشيمی      باقر مستوفی
 ۴۵      رييس سازمان برنامه      صفی اصفيا

 ۵/۴۷      برداری سازمان نقشه     بدرالدين مرعشی
 ۳۸        رييس ذوب آهن    محمد علی شيبانی

 ۳۸        استاندار جنوب      احمد ظهيری
 ۴١       مركز انتقال خون      فريدون عالء

 ۳۷     رييس سازمان برق تهران    مصباح جالينوس
 ۳۵      عضو صنايع پتروشيمی      هوشنگ مهتدی
 ۳۲      رييس فدراسيون فوتبال      كامبيز آتابای
 ۳١      رييس اتاق صنايع      عنايت بهبهانی

 ۳١      عضو اتاق بازرگانی     علی محمد بنكدار
 ۳۲        هواپيمايی ملی      هوشنگ اربابی
 ۲۳     ن گسترش صنعتیسازما      رضا نيازمند

 ۲٠      عضو شركت نفت     مهدی ابوسعيدی
 ١۹    جيره و مواجب زحمتكش بی      مجمود جعفريان

 ١۹        شركت واحد      باقر عاملی
 ١۸      عضو شركت نفت      امير نويدی

 ١۷      سازمان گسترش صنايع      هوشنگ ثابتی
 ١۶      اداره معامالت خارجی      فريدون ميكده

 ١۶       داره ثبتمعاون ا      پور احمد بنی
 ۸۲        اتاق اصناف      رسول رحيمی

 ۵/١۶۹۹                جمع

 

  وزراء●
 ۴۸٠    وزير دارايی و رييس شركت نفت      هوشنگ انصاری

 ۶۲      وزير تعاون و روستا      عبدالعظيم وليان

 ۶۸        وزير كشاورزی      منصور روحانی

 ۵۲        وزير بهداری    انوشيروان پويان

 ۵١        ریوزير بهدا      منوچهر شاهقلی

 ۴۸        وزير بهداشت    زاده االسالم دكتر شيخ

 ۴۲        وزير بهداشت    دكتر جهانشاه صالح

 ۵١        وزير بهداشت    عبدالحسين مجتبی
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 ۵١        وزير علوم      هوشنگ نهاوندی

 ۴١        نخست وزير      جمشيد آموزگار

 ۴١        وزير نيرو      ايرج وحيدی

 ۳۷        وزير بازرگانی      منوچهر تسليمی

 ۳۷        وزير دادگستری    پور ضا كيانغالمر

 ۳۶      وزير آموزش و پرورش      منوچهر گنجی

 ۳۲      وزير مشاور و روسناتور    پناه اهللا يزدان عزت

 ۳١        وزير بازرگانی   منوچهر عاليخانی

 ۲۹      وزير مسكن و شهرسازی    همايون جابر انصاری

 ۲١  وزير مشاور و معاون نخست وزير      منوچهر آزمون

 ۲۲      وزير كار و دبيركل زب      خسروانیعطااهللا 

 ١۸        وزير اطالعات      داريوش همايون

 ١۷      وزير پست و تلگراف      اهللا ستوده فتح

 ١۶      وزير آموزش و پرورش    اصغر هدايتی علی

 ١۵        وزير كار      كاظم وديعی

 ١١۶۳                  جمع

 

  بانكداران●
 ١۹١     رييس بانك پارس      علی نيكپور

 ١۸۵   رييس بانك تعاون و توزيع   دياناهللا رشي سيف

 ۵/١۷۲      رييس بانك صادرات      محمدعلی مفرح

 ۶۵   رييس بانك توسعه صنعتی   ابوالقاسم خردجو

 ۴۲      مديرعامل بانك تهران      هوشنگ رام

 ۳۵      مدير عامل بانك كار    شاهين برخورداريان

 ۳١      مدير عامل بانك صنايع      شاهين شهبازی

 ۳١       كل بانك ملیمدير   يوسف خوشكيش

 ۵/۸۵۲                  جمع

 

  وكالء●
 ۳۷۶    دار سناتور انتسابی و كارخانه      علی رضايی

 ١۸۶      „           „    فرزند               شهريار رضايی

 ۷۸   دار وكيل مجلس و كارخانه      منصور ياسينی

 ۴۵        رييس مجلس      عبداهللا رياضی

 ۴۲        سناتور انتصابی      جمشيد اعلم
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 ۳۸          سناتور    الملوك مصاحب شمس

 ۴١      وكيل همدان، زن همايون      هما زاهدی

 ۳۲          سناتور      نوری اسفندياری

 ۲۳      سناتور و استاندار      رام مصطفی قلی

 ۲۲     نماينده زرتشتيان      ارباب رستم گيو

 ۲۲      سفير ايران در پاريس      بهرام بهرامی

 ۲١      فرزند سناتور تجدد      هوشنگ تجدد

 ۳۵          سناتور      ن دهامحس

 ۲١        وكيل مجلس      جعفر منصوريان

 ۹۹۲                  جمع

 

  معاونين●
 ١۴۵     معاون وزارت راه      پرويز صفاری

 ۳١      معاون وزارت دارايی    مصطفی منصوری

 ۳۵      معاون وزارت دارايی      جمشيد اشرفی

 ۳١      معاون وزارت كشاورزی    محمدهادی قواميان

 ۲۳      معاون وزارت اقتصاد    نیالدين سادات تهرا ركن

 ۲۸      معاون وزارت بازرگانی      ايرج آريانپور

 ۲١        معاون وزارت    ارسطو فخر شفايی

 ١۹      معاون وزارت كشاورزی    زاده مرتضی وكيل

 ۳۳۳                  جمع

 

  پزشكان●
 ۸۵      دانشيار دندانپزشكی      آذر ابتهاج

 ١۸      استاد دانشگاه پزشكی      داود كاظمی

 ١٠۳                  جمع

 
 آرتش

 مكافات در پادگان لويزان

ظهر روز عاشورا هنگاميكه افسران يزيدی هوانيروز كه از اصفهان جهت پشتيبانی نيروهای جنايتكار تهران اعـزام شـده                   

بودند و در سالن غذاخوری لشگر يك گارد واقع در لويزان با خيال راحت مشغول صرف غذا بودند، اجلشان فرا رسيد و                      

باشـد  . م خدايی از آستين سه سرباز وظيفه جانباز و فدايی، حرمانند بيرون آمد و به مكافات اعمالشان رسـاند              دست انتقا 

 . كه در پيشگاه خدا عذاب دردناك تر خود را بچشند

  نفر كه شديداً از ناحيه باالتنه مجروح شـده ٥٠ نفر از افسران در جا كشته شده اند و بيش از     ٣٥طبق اخبار موثق، حداقل     

 .  ارتش و نيروی هوايی بستری ميباشند٥٠١اند، در بيمارستان 
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بخاطر جلوگيری از فرار افراد وظيفه، اداره مهندسی ارتش بتمـام پـست هـای مهندسـی پادگانهـا دسـتور داده اسـت كـه               

بـرای  محوطه پادگانرا با دو رديف سيم خاردار حفاظت نمايند و در قـسمتهاييكه افـسر و سـرباز و ظيفـه بيـشتر اسـت،                          

 . حفاظت بيشتر جريان برق را به سيمها متصل نمايند

 پادگان فرح آباد 

 نفری جمع ميكنند و در آنجا چند نفر از          ٥٠٠٠روز عاشورا، در پادگان فرح آباد كليه سربازان و درجه داران را در سالن               

ای سربازان سخنرانی مينمايند و   بر) ع(در مورد حضرت علی     ) فرمانده پادگان (» سرلشگر جهانگيری «فرماندهان از جمله    

كه بـرای مأموريـت عـزاداری بـه         (در حين عزاداری از طرف گردان گارد جاويدان         . سپس به آنها اجازه سينه زنی ميدهد      

صدای مرگ بر شاه شنيده ميشود و بالفاصله سرهنگ تفرشی كه افسر ارشد روزهای تعطيل يكشنبه                ) فرح آباد آمده اند   

در ايـن چنـد روز تعطيـل        . د را بسالن ميرساند، اما موفق به پيدا كردن شعار دهندگان نمی شود            و دوشنبه بوده است خو    

محرم، در تمام سربازخانه ها برنامه های عزاداری حسين از ناحيه ابن زيادها برگزار شده است و رژيم برای جلـوگيری    

اسوعا و عاشورا به آنها اجازه خروج از مناطق         از تماس خانواده های افسران و درجه داران با تظاهر كنندگان روزهای ت            

 . مسكونی سازمانی نميدهد و طی بخشنامه ای شركت در اين مراسم را شديداً منع ميكند

 پادگان شاهرود 

 سرباز ديگر از پادگان شاهرود فرا كرده است نقل كرده كه هنگام رد شدن از سيم خاردار دژبـانی                    ٨سربازی كه باتفاق    

را غافلگير كرده است ولی وقتی باو گفته اند كه بفرمان امام خمينی از سربازی فرار ميكنند، بآنها راه داده    با مسلسل آنها    

اكنون اين پادگان عمالً بعلت فرار گسترده سربازان خلوت شده است و فرماندهان دچار سردرگمی شـديدی شـده                   . است

 . اند

نوع دروغهاييكه ميسازند نـشان مـی دهـد كـه سـركردگان      . ده است اينروزها خيلی بيخ پيدا كر     ٢مساله دروغ پرانی ركن     

ارتش تا چه حد كوته فكر و ساده لوح تشريف دارند آخرين دروغی كه برای مقابله با فرار سربازان ساخته انـد، مربـوط               

ی كالنتـری  البته بلندگو! بخواب آيه اهللا قمی است كه گويا در خواب حضرت امام رضا سفارش شاه را بايشان كرده است              

گويا اين خواب را به آيت اهللا گلپايگانی نسبت ميداده است و در خواب ايشان بجای امام رضا، امام زمان ظـاهر            ! شهر ری 

 . گشته است

در تماس تلفنی با يكی از همكارانش در ايران، اظهار داشته است كه كارتر بعـد از      » سيا«يكی از مقامات برجسته سازمان      

يران، در سردرگمی عجيبی فرو رفته و به مشاورينش گفته است كه ديگر حمايت از شاه بيهوده اسـت                   تظاهرات ميليونی ا  

 . و او هيچگونه پايگاهی در ميان مردم ندارد

ميكننـد،  » جاويـد شـاه   « در خيابان سلسبيل، وانت باری با پنج سرنشين شروع بـه دادن شـعارهای                ٢٢/٩روز چهارشنبه   

 ٤عصبانی شده با اعتراض بسمت آنها ميرود اما ناگهان اين افراد دست به اسلحه بـرده و                  مردم از شنيدن اين مزخرفات      

نفر را هدف گلوله قرار ميدهند كه سه نفر آنها در جا شهيد ميشوند و اين مزدوران در زير رگبار مسلسل هر سه جنـازه                         

 . را با خود ميبرند

 ! زهی بيشرمی بر شاه و موافقينش

 . رای آنكه سربازان فراری شناخته نگردند، موهای سر خود را كوتاه كرده اندجوانان مشهد و يزد ب

 . به بعد به كشورهای خاورميانه فروخته است١۹۷۳ليست تجهيزات جنگی كه آمريكا از سال 

  بليون دالر١/١۴ايران ـ . ١

 :شامل

 )های جنگنده جت (١۶ ـ اف ١۴ ـ اف ۵ ـ اف ۴اف 
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 هليكوپترهاـ انواع » آواكس«رادار پرنده 

 های جنگی  زيردريايی ـ موشك۳ ناوشكن جنگی ـ ۴

 
  بليون دالر۵/۶اسرائيل ـ . ٢

 :شامل

هـای   هـای مختلـف ـ سيـستم     های ديگر ـ تانك ـ توپخانه موشـك     و انواع جنگنده١۶ و اف ١۵هواپيماهای جت جنگنده اف 

 الكترونيك

 
  بليون دالر١/١اردن ـ . ٣

 :شامل

 های دفاع هوايی ـ ضد تانك ـ هوا به هوا تانك و توپ موشك ـ ۵های جنگنده اف  جت

 
  ميليون دالر۶۵۹كويت ـ . ٤

 :شامل

 های مينی و هوايی های آ ـ اف وابسته به نيروی دريايی ـ انواع موشك جنگنده

 
  ميليون دالر۲٠٠مصر ـ . ٥

 :شامل

 ١۳٠ فروند هواپيمای حمل و نقل هوايی ث ۲٠

 
  ميليون دالر۹٠سودان ـ . ٦

 :شامل

 ميليـون دالر سيـستم دفـاع    ١۹٠ كه در حال تحويل اسـت باضـافه سـفارش    ١۳٠ فروند هواپيمای حمل و نقل هوايی ث        ۶

 ۵های اف  هوايی شامل جنگنده
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 اخبار جنبش اسالمی

  آذر٣٠ پنجشنبه – ٨شماره 
 . محرم امام خمينی١١قسمتی از پيام 

هـا برقـرار    برند، بايد به هر وسيله ممكن رابطه بين شهرسـتان         ر می چون وسايل ارتباط جمعی در حال اعتصاب به س        ... «

 »... .نموده، مسايل روز و تظاهرات و اخبار مبارزاتی خود را به يكديگر برسانيد 

 شريعتی: پيامی از متفكر شهيد

 .آنان كه رفتند كاری حسنی كردند«

 .آنها كه ماندند بايد كاری زينبی كنند

 ».اند  وگرنه يزيدی

بخشی از كار زينبی كه در اين شرايط يزيدی ميتوان كرد، ابالغ پيام ياران حسين است و نمايش حماسه هايی كه همـه                       و  

و عليرغم شكستن قلمها، بريدن زبانها، كشتن و سوزاندن انسانها، فريـاد حـق              . روزه در گوشه كنار مملكت اتفاق می افتد       

 . كر انجام دادنطلبی بر كشيدن و وظيفه امر بمعروف و نهی از من

جنايتكاران ميخواهند جناياتشان در سر پوش بی خبری و سكوت انجام شود و ما بايد با تمام امكانات در فاش كردن آن             

 . تالش كنيم

ما بايد ثابت كنيم كه ملت ميتواند خود كفا باشد و نيازی به رنگين نامه های دولتی ندارد، ما منتظر نيستيم آنهـا واقعيـات                  

 .  را آنطور كه صالح خودشان ميدانند و نه آنطور كه هست، برای ما منتشر سازندجامعه ما

ما بايد ثابت كنيم كه شايستگی ثبت و ضبط حماسه های قهرمانان خود را داريـم و بـر آنـيم مقـدمات تـدوين و نگـارش                            

 . تاريخ واقعی مردم خود را فراهم سازيم

اهدات آنها، الگوهايی برای كودكان خود و برای نسلهای آينده بسازيم تا ما بايد با تصور قهرمانان شهيد خود و شرح مج

 . آزادی و استقاللی را كه پدران آنها در ازايش خون ها دادند ارج نهند و در حفظش بكوشند

 : در اين راه بايد

 و چاپخانـه هـا،       خواهران و برادران صاحب قلم، از شعرا و نويسندگان تـا اربـاب جرايـد و كاركنـان فنـی مطبوعـات                      -١

 . امكانات و تجربيات خود را در اختيار جنبش قرار دهند و مستقالً نشريه ای هر چند محدود منتشر نمايند

همانطور كه بـا كمـال      .  هموطنان شهرستانی در منطقه و استان خود، نشريه خبری و تحليلی جداگانه ای داشته باشند               -٢

ايـن نـشريات    . منتـشر ميـشود   . . . و» پيـام قـم   «و  » پيـام اصـفهان   » «اناخبار جنبش خراس  «مسرت بتازگی نشريه خبری     

 . ميتوانند دقيقاً واقعيات و اخبار منطقه خود را برای ثبت رد تاريخ منعكس سازند

 كانون نويـسندگان  –سازمان ملی دانشگاهيان ( در تهران گرچه نشريه های خبری جبهه ملی و نشريه خبری مشترك              -٣

. منتشر ميشود، اما اين تعداد هرگز نميتواند خالء غيبت مطبوعات را پر كند            . . . و) قوق زندانيان سياسی   كميته دفاع از ح    –

 مـدارس و  – ايستگاههای اتوبوس –بسيار ضروری است محله های مختلف شهر برای خود نشريات ديواری در مساجد     

 .  اختيار  جنبش قرار دهندكوچه و بازارها داشته باشند و باينوسيله ذوق و استعداد خود را در

باشد كه در سايه دستهای بهم فشرده و مشتهای گره كرده، و عده خدا بـر پيـروزی مستـضعفين و سـرنگونی فرعونهـا                    

 . تحقق يابد

 هموطنان مبارز
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 هـا   كنند ولی دولت ژنـرال      كاركنان صنعت نفت جهت رفاه حال هم ميهنان عزيز مصرف داخلی را به اندازه كافی تامين می                

برای زير فشار قرار دادن، اقدام به احتكار مواد سوختی نموده، تا بدينوسيله به نفع خود تبليغ كنند و كاركنان را با مردم                       

 .رو در رو قرار دهد و تضادی كه ميان رژيم و مردم وجود دارد به تشتت و دو دستگی ميان هموطنان مبارز مبدل سازد

 .  كاركنان افتخار آخرين صنعت نفت جنوب٢٢/٩/٥٧ مورخ ٨نقل از خبر نامه شماره 

 . ما بخواست خدا بزودی نشريه ويژه ای راجع به اعتصابات اين بخش حياتی ميهنمان منتشر خواهيم كرد

 شهرستانها : كشتاردر

 . چنگيز، آسوده بخواب كه استادت بيدار است

 . استادت بيدار است و بيداد ميكند

 . جامه عمل ميپوشاندبيدار است و به وعده وحشت بزرگش 

 . بيدار است و نوجوانان حسين را به سينه بهشت زهراها و بهشت معصومه ها و بهشت رضاها روانه ميسازد

 چنگيز، آيا تو هرگز ميتوانی جناياتی ادعا كنی كه استادت نكرده باشد؟ 

  مسلمان عمل منافی انجام ميدادی؟ آيا تو هم در همدان به دختران مدارس تجاوز ميكردی و يا در مشهد مقدس با جوانان

مساجد و مدارس و كتابخانه و قرآن را به آتش ميكـشيدی و بـر ويرانـه هـای آن مـستانه                      . . . ايا تو هم در كرمان و يزد      

 ميرقصيدی؟ 

 آيا تو هم بر بدنام كردن مخالفانت صدها زن و مرد و كودك آنها را زنده زنده در آبادان ميسوازندی؟ 

بدكتراييكه نميخواستند بيمه سربازان تو را قبول كنند با چماق حمله ميكردی و سرم را از دست                 . . . مشهد و آيا توهم در    

 مجرمين ميكشيدی و حتی بكودكان شيرخوار رحم نكرده به مسلسل می بستی؟ 

ماشينـشان بزننـد    مردمی را كه نميخواستند عكس منحوست را بمغازه يـا           . . . آيا تو هم در اصفهان و اراك و خوانسار و         

 حمله ميكردی و آنها را ميزدی و ميكشتی و مجبور ميكردی برای جاويد كردنت شعار بدهند؟ 

به خانه ها و بازار و يا مانند بوشهر روحانی شهر را به بيرون از خانه خوانده و . . . آيا تو هم در كاشان  و تبريز و قم و

 مقابل چشم زن و فرزند به گلوله می بستی؟ 

های خوشه ای استفاده ميكردی؟ همان بمب هاييكه اسراييل غاصـب از بكـار      از بمب . . .  تو هم در اصفهان و كاشان و       آيا

بردنش در مقابل اعراب بدليل مخالغت افكار عمومی جهانيان و سازمان ملل خودداری كرد، همان بمبهاييكه مانند نارنجك    

 . ان منفجر ميشودعمل كرده و نرسيده بزمين باالی سر تظاهر كنندگ

» اهللا اكبر«و » ال اله اال اهللا«آيا تو هم به مردمی كه از خفقان روز، شبانه به پشت بامها پناه برده و با خدای خويش مناجات 

 حمله ميكردی و صدها نفر از آنان را به اين جرم بمسلسل می بستی؟ . . . ميكردند، در شيراز و

 تاييان را ميفريفتی و می خريدی و بجان مرد و زن و كودك شهری می انداختی؟ آيا تو هم گرگان در لباس ميش و روس

 . . . . . . . آيا تو هم

 . استادت فرزند خلف شيطان است. چنگيز، تعجب نكن

 اما تو ای هموطن مبارز و مسلمان 

نايتكار در ابعـاد گـسترده تـری    در اين خونين ترين محرم تاريخ ما، در اين نيمه ای كه از آن گذرانده ايم، رژيم جالد و ج        

 . دستش را به خون مردم ما آغشته كرده است

اگر در تهران بخاطر حضور مخبرين و اتباع خارجی كوشش ميكند به جنايتش سرپوش قـانونی بگـذارد، در شهرسـتانها            

اخباريكـه از   . دبـا خيـال راحـت تـری عمـل ميكنـ           . . . در سايه اختناق پليسی و اشغال مطبوعـات و راديـو و تلويزيـون و              

 . شهرستانها ميرسد آنچنان نگران كننده است كه زندگی را زهر ميكند

123



 : در چنين شرايطی بگفته سرور شهيدان عالم

 فلير غب المؤمن بلقاء ربه محقاً . . . . . . . . . . . 

 فانی ال اری الموت االحياه 

                       و ال الحيوه مع الظالمين االبرماً 

 )  مجروح١٠٠ كشته ٥٠حدود (راك ا

بر پا ميشد در شب هفتم هنگاميكه مردم با آرامش          » محمد ابراهيم « مجالسی كه از اول ماه محرم در مسجد          –هفتم محرم   

كامل رهسپار خانه های خود بودند و تعداد كمی نيز هنوز در مسجد به نماز اشتغال داشتند پلـيس حملـه ميكنـد و جمـع                          

 . نمايدزيادی را زخمی مي

 بعد از ظهر با برگزاری نمـاز       ٤ هزار نفر انجام ميشود و در ساعت         ١٠٠ امروز راهپيمايی وسيعی با شركت       –دهم محرم   

 بعد از ظهر در ميدان باغ ملی تعدادی اجتماع كـرده و اقـدام بـه                 ٦در ساعت   . جماعت در ميدان امام خمينی بپايان ميرسد      

مقدمه و بهانه ای برای پليس ميگردد تا بطور گسترده ای در سطح شهر وارد عمـل                 اينكار  . پايين آوردن مجسمه مينمايند   

 .  نفر مجروح ميشوند٦٠ نفر كشته و بيش از ٤٠در عمليات ميدان و ساير نقاط شهر مجموعاً . شده و تيراندازی نمايد

 . وشها در خيابانها رژه ميرفتندآنها سوار بر زره پ.  امروز روز همايش و قدرت نمايی پليس و ارتش بود–يازدهم محرم 

 . پيرمردی بنام دارابی امروز مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد• 

 ايجـان   – مرزگـران    – هـزاوه    –سـنعان   ( نفـر جاهـل و خـود فروختـه از دهـات              ٢٠٠٠ امروز بـيش از      – دوازدهم محرم   

 ميزنند و غـارت ميكننـد و مـردم را مجبـور             ، با بيل و چماق بشهر حمله ميكنند و خانه ها و مغازه ها را آتش               ) حاوسيان

 . ميكنند» جاويد شاه«بسوار شدن در تريلی ها و گفتن 

 . در اين حمله كه تحت حمايت پليس بود تعدادی كشته و مجروح ميشوند

گروهی ديگر ار اوباش با حمايت كامل پليس و بدستور اسـتوار رضـا ابوالحـسنی و سـروان محبـی رؤسـای پاسـگاه و                          

ها و خانـه هـا ميپردازنـد، مـردم بناچـار بـدفاع           ی اراك به سه ده حمله نموده و به ضرب و جرح و غارت مغازه              ژاندارمر

برميخيزند كه در نتيجه يك نفر از مهاجمين كشته و ديگری دستگير ميگردد، در تحقيقاتی كه مردم از اين شـخص بعمـل                       

 . ان حاضر باين كار گشته استميآورند وی اقرار می نمايد كه فقط در مقابل دريافت صد توم

 . هنگام شب مأمورين ژاندارمری، ده را محاصره كرده و شخص دستگير شده را ميربايند

 تمامی مغازه ها و ماشينهايی كه عكس شاه را نصب نكرده باشند مورد هجوم افراد پليس                 –پنجشنبه سيزدهم محرم       • 

سيزده جوان دوچرخه سوار و يك مسافر تاكـسی كـه بـاين شـرايط               و ارتش و چماق بدستان قرار ميگيرند، در اين روز           

اعتراض نموده بودند بدست چماق بدستان و يك استوار بشهادت ميرسند، تعـداد مجـرمين كـه در بـين آنـان نـام آقـای                          

 . ميرجعفری يكی از روحانيون شهر نيز بچشم ميخورد از مرز پانصد نفر گذشته است

بـا كمـك شـهربانی،      ! سيله استاندار و بهادری نماينده مردم اراك در مجلس شـورای ملـی            گفته ميشود اين حوادث بو       • 

ژاندارمری و ساواك تدارك ديده شده است در ضمن طبق اطالع رسيده بهر كدام از كدخـداهای دهـات كـه در تظـاهرات                        

 . شاهانه شركت كردند مبلغی در حدود صد هز ار تومان از بيت المال مردم هديه داده اند

 )  كشته٢٣( آذر ٢٢شيراز چهارشنبه 

، مردم از مساجد كه در منطقه كليـه سـعدی قـرار دارد بيـرون                ٨ شب هنگام حدود ساعت      –چهارشنبه بيست و دوم آذر      

در ايـن هنگـام     . آمده در حاليكه بقيه از باالی پشت بامها آنان را باندای تكبير همراهی می نمودنـد، بتظـاهرات ميپردازنـد                   

 نفـر   ٢٣ نورافكن محل جمعيت را روشن نموده و يك استوار بروی مردم تير اندازی می نمايد كه در نتيجه                    ارتش بوسيله 

 .  استوار قاتل را بسزای عملش ميرساند كه فردای آنشب اعدام ميگردد–يك سرباز شجاع . كشته ميشوند
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بله كشاندن بهايی ها با مـردم، منـازل عـده    برای بمقا! گفته ميشود قبل از جريان فوق دولت به برنامه ای حساب شده             • 

ای از آنان را و گويا منزل استوار قاتل را كه بهايی بوده، بآتش ميكشد ولی بهايی ها باين توطيـه كثيـف پـی ميبرنـد، در                            

عين حال آيت اهللا محالتی و ساير علمای شهر در همان زمان اعالميه ای منتشر كرده و در ضـمن محكـوم نمـودن آتـش                          

 . نه ها، موضع اسالم را در برابر اقليت ها و فرقه های مذهبی متذكر ميشوندزدن خا

 آذر مردم برای تشييع جنازه بيست و سه شهيد چهارشنبه شب كه در اختيارشان بوده، در معيت آيت                   ٢٤روز جمعه      • 

ه زند پليس بطرف مردم آتـش       در چهار را  . اهللا محالتی و ساير علماء از بيمارستان سعدی حركت خويش را آغاز مينمايند            

 . ميگشايد كه در نتيجه هشت نفر زخمی ميشوند ولی مردم قاطعانه بحركت خود تا قبرستان ادامه ميدهند

در ضمن خبر ميرسد كه علماء شيراز خواسته انـد بـرای جلـوگيری از سـوء اسـتفاده رژيـم سـفاك، مـردم تنهـا در                               • 

 .  شركت نمايندتظاهراتی كه بدعوت روحانيون انجام ميشود

 زابل 

حمله كرده و طلبه ها را بباد كتك ميگيرند، در ضمن در سـطح              » حكيم«در روزهای اخير چماق داران شاهنشاهی بمسجد        

 . شهر نيز بمردم حمالتی شده است، در اين جريانات عده زيادی زخمی شده اند

 كرمان 

موتور سوار از صبح زود در خارج شهر اجتمـاع ميكننـد             كاميون كمپرسی و تعدادی وانت بار و         ٨،  ٢٢/٩روز چهارشنبه   

سپس با حمايت پليس و چماق بدست وارد شهر ميشوند و شعارهای جاويد شاه ميدهنـد و بخـرد كـردن مغـازه هاييكـه                     

سپس به فاطميه و ديگر مساجد حمله ميكنند و در و پنجره های آنرا              . عكس آقای خمينی را نصب كرده بودند می پردازند        

مشغول استماع سخنرانی بودند بـا خبـر شـده و بـا  سـنگ و                 » امام خمينی «در اين هنگام مردميكه در مسجد       . كنندمی ش 

در تيراندازی كه پليس برای حمايت مهاجمين    . چوب باستقبال چماق بدستان می روند و آنها را تا دهاتشان فرار می دهند             

 . خمی به بقيه فراری ميشوندميكند يكنفر از مردم زخمی ميشود از مهاجمين تعدادی ز

 دنباله مشهد 

 ماهه ای كه صدمه ديـده بـود فـوت           ٩آقای منفرد، يكی از مجروحين بيمارستان شاهرضا در ميگذرد و همچنين طفل                • 

 . ميكند

بـرای برگـزاری نمـاز عـازم مـسجد بودنـد، توسـط يكـی از          ) امـام جماعـت   ( هنگاميكه آقای موحد     ٢٦/٩روز يكشنبه      • 

استوار مزبـور  . هدف گلوله قرار ميگيرد و از ناحيه شكم بسختی مجروح ميشود       » استوار حقيقی «ين شهربانی بنام    مامور

 . توسط يك پاسبان آزاده به كيفر خود ميرسد

 ) حدود يكصد كشته(نجف آباد 

ضعاف كـشيده و نـا   اينبار در نجف آباد از آستين دهـاتی بـه استـ   » تمدن بزرگ«دستهای پليد و جنايتكار مأمورين رژيم    

 .  تومان خريده شده بود١٠٠آگاهی بيرون آمد كه در اثر ساليان دراز فقر و جهل، فقط با 

برنامه چماق بدستان كه سند درماندگی و در عين حال رويه صفتی رديالنه رژيم اسـت، در ايـن شـهر هـم بمـورد اجـرا                           

 . افتادگذاشته شد با اين تفاوت كه در اينجا فريب بيش از پول كارگر 

 : اين چنين

چند شب قبل از واقعه، يكی از مزدوران تعليم ديده رژيم، در لباس روحانيت، در يكی از دهات اطراف نجف آباد بـه منبـر                       

در خالفـت عـدل     «رفته تقبح رژيم و تاييد امام خمينی، مزورانه به تحريف حكومت اسالمی مـی پـردازد و اظهـار ميـدارد                      

ی امام خمينی بوجود می آيد، زمينهای غصبی شما را ميگيرند و اصوالً شـايد مـصلحت باشـد                  اسالمی كه انشاءاهللا برهبر   

 » . . . شما از سرزمين خود مهاجرت كنيد و
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كـه  . . . فردای آنشب عده ای در لباس روستايی به ده ريخته و با تظاهرات ساختگی، بنام اعتراض را بحكومت اسـالمی و      

 .  ميگذارند و با آمادگی ذهنی قبلی عده ای را فريفته، بدنبال خود بشهر ميكشندزمينهای آنها را ميخواهد بگيرد،

حاصل اين هجوم كه بهانه ای برای دخالت مأمورين ميشود، بيش از يكصد كشته و تعـداد بيـشماری مجـروح و شـهری                        

 . سوخته و غارت شده و بازاری متروك و مخروبه می باشد

 . بوده است كه در ضمن جاهل و قلدرده ميباشد» ميراب« لوح، شخص مزدوری بنام سردمدار و جمع كننده دهاتيان ساده

متعاقب اين جريان گروهی از خبرنگاران خارجی و نماينده ای از دادگستری در معيت آقای احمد صدر حاج سيد جـوادی       

جف آباد ميرونـد كـه مـورد        ، برای تحقيقات محلی، به ن     ) عضو شواری مركزی كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر          (

 . ضرب و جرح مأمورين انتظامی و پليس قرار ميگيرد

 )  نفر كشته٩( آذر ٢٣يزد 

حركـت دسـتجمعی    . ، مراسم عزاداری در شهر يزد برپـا گرديـد         ) ع(امروز بمناسبت سوم سرور شهيدان حسين بن علی         

 نفر كشته و تعـداد زيـادی        ٩نظامی گرديد و    مردم از صبح از ميدان ميرچخماق شروع شد كه مصادف با حمله نيروهای              

 . زخمی شدند

بعد از اين جريان عده ای از مأمورين با لباس مبدل به مسجد حضيره كه آقای صـدوقی امـام جماعـت آن هـستند حملـه                      

 . كرده، در و پنجره و شيشه های آنرا می شكنند و صندوق قرض الحسنه را غارت ميكنند

 )  كشته٧(زنجان 

اكنون مأمورين پليس در جستجوی فعالين هستند و بمنازل آنها شبانه مراجعـه               هرات و راه پيمايی های مردم،       بدنبال تظا 

 .  نفر را باينترتيب كشته اند٧تنها در هفته گذشته . ميكند و با شليك گلوله بحيات آنها خاتمه می دهند

 )  مجروح١٠٠ شهيد و ١٠بيش از (كاشان 

آغاز ) بزرگترين مسجد شهر  (» آقا بزرگ «زار زن و مرد راهپيمايی بزرگ خود را از مسجد           روز تاسوعا، بيش از يكصد ه     

اما شـب هنگـام، دو نفـر        .  بعد از ظهر ادامه پيدا ميكند      ٥/٣اين راهپيمايی بدون هيچ حادثه و با نظم كامل تا ساعت            . ميكنند

رد اصابت گلوله مأمورين پليس قرار ميگيرند       در خيابان پامنار مو   » مصطفی بنی هاشمی و رضا عارفی كامويی      «بنامهای  

 . و شهيد ميشوند

روز عاشورا، در راهپيمايی مجدد، مردم جنازه شهدا را تشييع ميكنند و هنگام عبور از چهار راه پنجـه شـاه  از خـشم و                          

ير حركت بطرف نفرت بطرف مجسمه حمله ميكنند و ميخواهند آنرا پايين بكشند كه با تالش فراوان يكی از روحانيون مس              

حبيـب ابـن    «جنازه شـهدا بـرای تـدفين بـه زيارتگـاه            . ميدان كمال الملك تغيير ميكند و بهانه از دست پليس گرفته ميشود           

برده ميشود و نيروهای پليس كه قبالً در اطراف مجسمه مستقر شده بودند و دنبـال بهانـه مـی گـشتند مـأيوس                        » موسی

ه فلكه شاه عباس می رساند و در آنجـا مـردم را بـه گلولـه ميبندنـد و در نتيجـه                نشده، خود را از طريق خيابان پهلوی، ب       

 نفر بشدت مجروح ميگردند سپس مأمورين برای موجه جلوه دادن عمـل             ١٢كشته ميشود و    » عباس افشار «شخصی بنام   

مسلسل ه  هر تجمعی را ب    شهرداری و دادگستری را به آتش ميكشند و به اين بهانه             –جنايتكارانه خود، ادارات فرمانداری     

 . می بندند

روز يازدهم محرم مردم برای مقتولين ديروز كه شبانه بخاك سپرده شده بودند، مجلس فاتحه ای ميگزارنـد كـه مجـدداً                      

 . سازد پليس حمله كرده و چند نفر ديگر را مجروح مي

مأمورين انتظامی در .  دروازه فين ميروندآغاز ميشود و از آنجا به» پنجه شاه«روز دوازدهم محرم تظاهرات از زيارتگاه 

دنباله تظـاهرات تـا فلكـه قاضـی اسـداهللا      .  نفر را مجروح ميسازند٩آنجا نيز مردم را محاصره ميكنند و در اثر تيراندازی        

در اينموقع هليكوپترهای ارتـش     . ادامه پيدا ميكند اما بخاطر محاصره كامل شهر توسط پليس و سربازان، متفرق ميشوند             
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رفراز آسمان شهر پرواز كرده، تظاهرات پراكنده كوچه های شهر را كنترل ميكردند و كاميونهای ارتشی در تمام سـطح                    ب

در يـك  . آنها حتی داخل منازل و دكاكين شده و چنگيزوار می كـشند           . شهر حركت كرده، هر عابری را به گلوله می بستند         

دستش در ظرف خمير بوده با شليك سه گلولـه در سـينه و پهلـو و ران                نانوا را در حاليكه     » قاسم عالييان «دكان نانوايی   

بقتل ميرسانند و طلبه ای را به شهربانی برده در آنجا پس از شكنجه های فراوان ميكشند و جند منزل و دو بـاب مغـازه                          

اهزاده ابراهيمی  ش– محمد يوسف پور –احسان روحی « نفر از اهالی را بنامهای  ٥پارچه فروشی را به آتش می كشند و         

 .  نفر را بسختی مجروح می نمايند٣٦را مقتول ميسازند و »  علی شير دل– رحمت روحانی –

  آذر ماه ٢٤ – محرم ١٤پنجشنبه 

از عصر حمله آنها شـدت يافتـه   . امروز از صبح نيروهای انتظامی در شهر حركت كرده و تيراندازيهای پراكنده ای ميكنند  

زل و دكاكين آسيب می رسانند و در و پنجره ها و شيشه ها را ميشكنند و حتـی داروخانـه هـا را                 و مانند روز قبل به منا     

. رعب و وحشت شديدی اهالی را فرا گرفته و هيچ جنبنـده ای جـرأت نميكنـد در خيابـان حركـت كنـد           . هم استثناء نميكنند  

وند و نه مردم ميتوانند برای اهدای خون بـه           نفر مجروح شده اند ولی نه دكترها جرأت ميكنند از خانه خارج ش             ١٥امروز  

. بيمارستانها بروند مأمورين حتی آمبوالنسها را در خيابان متوقف كرده و راننده و سرنشينان آنرا بـشدت كتـك ميزننـد          

 . نتيجتاً مجروحين با حتی مختصر جراحت و خون ريزی بزودی خدا را مالقات ميكنند

 قم 

مختلف اين شهر در روز تاسوعا و عاشورا از جلـوی ميـدان آسـتانه تـا انتهـای خيابـان        هزار نفر از طبقات     ٣٠٠بيش از   

تهران راه پيمايی كردند و در حاليكه آيه اهللا منتظری و مدرسين شجاع حوزه علميه در صف مقدم قرار داشتند، بـسخنان                      

فرا دادند سپس روحانی متعهـد      و آقای انصاری گوش     ) كسيكه برادرش در روز عيد قربان شهيد شده بود        (آقای بشارت   

 . قطعنامه راه پيمايی را قرايت نمود» آقای شرعی«ديگری بنام 

 مردم كماندويی را كه در كوچه حاج سيد حسن با لبـاس شخـصی حركـت ميكـرد، بخـاطر جنايـت روز                        ٢٤/٩روز جمعه   

 محاكمـه انقالبـی بمنـزل آيـه اهللا          قبلش شناسايی كرده و با وجوديكه مسلح بوده دستگير ميكنند و ميخواهنـد او را بـرای                

 . گلپايگانی ببرند، اما در بين راه آنقدر ضربه چاقو او ميزنند كه تا آنجا نرسيده بسزای اعمال پليدش ميرسد

 نيز در خيابان آذر پاسبانی را بهمين سرنوشت محكوم ميكنند و متعاقـب آن مـأمورين بـه ميـدان كهنـه                       ٢٥/٩روز شنبه   

 . كنند و مغازه ها را تخريب مينمايند و به در و ديوار تيراندازی ميكنندحمله مي) انتهای آذر(

فرار ميكند و دو نفـر از نظاميـانی را كـه            ) مقابل ميدان تره بار   ( سربازی با اسلحه از گروهان ژاندارمری        ٢٥/٩روز شنبه   

 . مانع فرار شده بودند بخاك و خون ميكشد

 )  مجروح٤٠ – كشته ١٦(اهواز 

 هزار نفری كه با شركت استادان و دانشجويان دانشگاه، بطرف بهـشت زهـرا   ٤٠ تا ٣٠ در راهپيمايی –ر ماه   شانزدهم آذ 

. انجام ميپذيرد، پليس با ايجاد مانع و تيراندازی و شليك گاز اشك آور، دخالت نموده و مردم بناچار با سنگ و الستيك و    

از ناحيه سر جراحاتی بـر ميـدارد و همـين مـسيله باعـث ميـشود كـه                   در اين حادثه يكی از افسران         بمقابله برميخيزد،   . . 

مأمورين از خدا بيخبر و مزدور مردم را به رگبار مسلسل ببندند، حاصل اين جنايت كثيف و بيشرمانه شـانزده شـهيد و                       

 : چهل مجروح ميباشد كه اسامی عده ای از شهداء بقرار زير است

تر آقای تجويدی كه برای همدردی با مردم چراغهای اتومبيل خـود را روشـن        خانم و پسر و دخ     – ادهم   –حسن برادران   

 . نموده بود و افسری مستقيماً بماشين آنها تيراندازی می نمايد

در ضمن پليس ديگری    .  نفر پليس بقتل رسيده و اسلحه شان مصادره ميگردد         ٢ ساعت پنج بعد از ظهر،       –هفدهم آذر ماه    

 . عيد غدير اين شهر دست داشته است به كيفر اعمالش ميرسدبنام چهار لنگ كه در كشتار 
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روزهای تاسوعا و عاشورا، همانند شهرهای ديگری، راهپيمايی بزرگی با شركت چهار صد هزار نفر در اين شهر برگزار                   

 . می شود

. ركـت ميكننـد   ح» كمپلـو « صبح آغاز ميشود و مردم به ناحيه قـديمی           ٩روز تاسوعا حركت از مدرسه بهبهايی در ساعت         

 . روز عاشورا نيز مناطق فقير نشين در مسير جمعيت قرار ميگيرد

  ٢٨/٩سه شنبه 

كه رييس بخش صنعت نفـت مـارون اسـت، بـا ايجـاد              ) برادر سرهنگ تصاعدی فرماندار معدوم جهرم     (مهندس تصاعدی   

 . رعب و اعمال فشار، عده ای از افراد گروه توليد را مجبور بكار كرده است

 ساعت از مدت خدمت او باقی مانـده بـود، عـده ای از افـسيران را                  ٢٤كه تنها   » قدرانيان«گان اهواز، ستوان و ظيفه      در پاد 

برای خداحافظی جمع ميكند و هنگاميكه قصد داشته طبق طرح خـود آنهـا را تـرور كنـد، گلولـه اش گيـر ميكنـد و موفـق                             

 . او را در همان پادگان تير باران ميكنند. نميشود

 . ه شنبه تعدادی از كارگران توليد در فرمانداری اهواز تحت شكنجه بوده اندشب س

در گچساران برای هر كارگر يك سرباز گمـارده         .  آذر استعفا خواهند داد    ٢٩/٩كاركنان شركت نفت روز چهارشنبه      % ٥٠

 . اند

 )  كشته٨(آبادان 

ميـشود، هنگـام عبـور جمعيـت از مقابـل نيـروی       روز عاشورا، راهپيمايی بزرگی با شركت طبقات مختلف مـردم تـشكيل      

 نفـر كـشته و      ٦دريايی، بخاطر شعارهای ضد سلطنتی كه مردم ميدادند، سربازان اقدام به تيراندازی ميكنند و در نتيجـه                  

 . تعداد زيادی زخمی ميشوند

 )  نفر كشته٣٠(شوشتر 

از روحانيون قم برای ايراد سخنرانی در مسجد       بدعوت آقای آل طيب، روحانی با نفوذ شهر، يكی           – ٢٢/٩روز چهارشنبه   

هنگاميكه ايشان در مسجد مشغول سخنرانی بودند، پلـيس ابتـدا چراغهـا را خـاموش                . اين شهر دعوت شده بود    » حسين«

مـردم  .  جوان موتور سوار كه نگهبان درب مسجد بودند تيراندازی ميكند و آنهـا را بقتـل مـی رسـاند           ٢ميكند و سپس به     

هنگـام خـروج   .  به تيراندازی به استماع سخنرانی ادامه ميدهند و سپس با آرامش كامل مسجد را تـرك ميكننـد   بدون اعتنا 

مردم به دور گوينده حلقه زده مانع اينكار ميشوند امـا بـا             . مردم، پليس برای دستگيری سخنران حمله و تيراندازی ميكند        

 نفـر كـشته و تعـداد بيـشتری     ٣٠ در ادامـه تظـاهرات بـيش از       اين عمل تعدادی جان خود را از دست ميدهند و بدنبال آن           

 .  مجروح ميشوند

 : نام سه تن از شهدا از اين قرار است

  كهبازی – غالميان –پيشدادی 

 . شهربانی اجساد شهدا و مجروحين را نميگذارد بدست مردم بيفتند

د را بميان مردم پرتاب ميكند تا خودش فرار كنـد،         يكی از سربازان كه تحت تاثير اين جريانات قرار گرفته بود، اسلحه خو            

 . اما پاسبانی كه از پشت مراقب حركات او شده بود، او را بشهادت می رساند

 . در همان شب مغازه آقای بيدار بخت با طرح سروان جعفری آتش زده ميشود

 اهواز 

ستاد واحدهای ارتشی در فلكـه شـهر پرتـاب           بمب فوق العاده نيرومندی به       ٢٦/٩ بعد از ظهر روز يكشنبه       ٥/٦در ساعت   

 .  نفر زخمی ميشوند١١ نفر كشته و ٨ميشود و در نتيجه انفجار 

 همدان 
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 محصل جوانی هنگام كار با مواد منفجره، در خانه اش از ناحيـه شـكم بـشدت مـصدوم ميگـردد و در                 – ١٨/٩روز شنبه   

 . اندك زمانی بعد از رسيدن به بيمارستان بشهادت ميرسد

 . ص ديگری كه بدون هيچگونه آشنايی قبلی برای كمك به او آمده بود، دستگير و به تهران اعزام ميگرددشخ

 )  مجروح٣٠ – كشته ٧(سبزوار 

 چماق بدستان شاهنشاهی در اين شهر به مردم حمله ميكنند و مردم متقابالً بـدفاع ميپردازنـد در                   – ٢٢/٩روز چهارشنبه   

گفته ميـشود از    .  نفر مجروح ميشوند   ٣٠ نفر كشته و بيش از       ٥آتش ميگشايد و در نتيجه      اين درگيری، پليس بروی مردم      

 .  نفر بدست مردم كشته شده اند٢افراد پليس 

 : اسامی برخی از شهدای حادثه از اين قرار است

  صاحب كتاب فروشی –ابراهيمی 

  دالل برنج –طلوع 

  روستايی اهل قريه فشتنق –فشتنقی 

   محصل–قسكانی 

 ؟ –ايمانی 

چهارشنبه شب، پس از كشتار پليس عبور و مرور را در خيابان مركزی شهر ممنوع اعالم ميكند و در غياب مـردم، كليـه                        

 . اثاثيه مسجد جامع را غارت و تخريب مينمايد

 . روز پنجشنبه جمعيت انبوهی، جنازه شهدای روز قبل را تا قبرستان مصلی تشييع می نمايند

 )  كشته٤ – مجروح ٢٨ –ذر  آ١٦(خوانسار 

در تظاهراتی كه در ساعت نه بعد از ظهر توسط مردم شهر برپا شد بدستور ستوان رستگاری بسوی مردم آتش گشوده 

 . ميشود كه در نتيجه سيزده نفر زخمی ميشوند، حال يكی از مجروحين به نام سيد صالحی وخيم است

آذر ماه تظاهراتی با شركت مردم اين شهر بر پا ميگردد كـه طـی آن                همچنين در روزهای نوزدهم، بيستم و بيست و يك          

 . پشتيبانی خود را از امام خمينی اعالم می دارند

 ساعت ده صبح دو دستگاه ربو ارتشی پر از سربازان مسلح، با گفتن جاويد شاه بخيابانهای                 –پنجشنبه بيستو سوم آذر     

 .  نفر شهيد و پانزده نفر زخمی ميشوند٤ الی ٣يگيرند، در اين حادثه شهر آمده و مردم بی پناه را زير رگبار گلوله م

 : اسامی سه نفر از شهدا كه بدست ما رسيده بقرار زير ميباشد

  ساله ٢٣جواد عصاری 

  ساله ١٧سعيد غضنفری 

  ساله ١٨سقايی . . . 

چهـارنفر را كـشته و نـود و شـش نفـر             «فرماندار نظامی شهر در حاليكه بر جنازه ها ميخنديد گفت           ) جمعه(فردای آنروز   

 » . ديگر را هم خواهم گشت

 . منزل يكی از علمای خوانسار بنام آقای حاج حسين عظيمی، گلوله باران شده است

 »آقای دكتر ابراهيم يزدی«به » جماعت اسالمی پاكستان«متن تلگراف 

 در پشتيبانی از جنبش اسالمی ايران

اسالمی پاكستان، پشتيبانی خود را از جنبش اسالمی آزادی مردم مسلمان ايران اعـالم              آقای دكتر ابراهيم يزدی، جماعت      

های بزرگ شاه و اعمال وحشيانه عمالش     ما جنايت . باشيم  ما با تمام وجودمان همراه با حركت اسالمی ايران می         . دارد  می
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 متعـال حكومـت اسـالمی در ايـران          باشـد تـا بـا يـاری خـدای         . ما و مردم پاكـستان بـا شـما هـستيم          . كنيم  را محكوم می  

 .گذاری گردد بنيان

 موالنا ابواالعلی مودودی ـ موسس جماعت اسالمی

 ميانتوميل محمد ـ امير جماعت اسالمی پاكستان

 سيد اسد گيالنی ـ امير جماعت اسالمی الهور

 )  مجروح٤ – كشته ٧( آذر ٢٧تبريز 

و به همگامی بـا سـاير هموطنـان تعطيـل بـود بطوريكـه حتـی                 امروز سراسر شهر تبريز بمناسبت هفتم شهدای اصفهان         

هنگاميكـه صـف    . بهمنی مناسبت بياده روی عظيمی از طرف قاطبه مـردم ترتيـب داده شـده بـود                . تاكسی هم كار نميكرد   

ند تظاهر كنندگان با نيروهای نظامی مواجه ميشوند، فرمانده آنها كه درجه داری بوده است، مردم را با اصرار زياد سوگ                   

ميدهد كه متفرق شوند و مردم به مجرد شنيدن سوگندهای او باتكا اينكه بخدا و پيغمبر معتقد است، او را سردسـت بلنـد                       

بعد از مشاهده اين موضع، سربازان تحت فرماندهی اش به مردم می پيوندند و         . كرده و ابراز احساسات شديدی مينمايند     

ی تانك ها و زره پوشها و نفر برهـا سـوار شـده، بـشدت ابـراز احـساسات                    بالفاصله مردم برو  . خودروها را رها ميكنند   

 . كمی بعد، بدستور فرماندهی تمام نيروهای انتظامی از مقابل مردم كنار رفته بجايگاه خود برميگردند. ميكنند

ب گاز اشك آور و در حين اين جريانات مأموريتی كه با لباس مبدل خود را در بين جمعيت جا زده بودند، مبادرت به پرتا   

 نفر از اين شهدا در همـين مراسـم ناگورسـتان            ٣.  نفر مجروح ميشوند   ٤ نفر كشته و     ٧تيراندازی ميكنند كه در نتيجه آن       

 . شهر تشييع ميشوند

 )  مجروح٧ – كشته ٢(قاين 

زم منـزل خـود     هنگاميكه مردم پس از برگزاری مراسم سوگواری در مسجد مهدی، عـا             طبق اخبار رسيده، چند روز قبل،       

 .  نفر مجروح بجای ميگذارند٧ نفر كشته و ٢بودند، مأمورين سفاك رژيم بآنها حمله ميكنند و 

 مشهد 

كه بدسـت سـرهنگی     » رضا حنايی « هزار نفر از طبقات مختلف مردم بخاطر بزرگداشت شهيد           ٤٠ امروز   – ٢٣/٩پنجشنبه  

جمعيـت  .  زهرا حركت ميكنند و از آنجا به فريمـان ميرونـد           بقتل رسيده بود، از مدرسه نواب و مسجد بناها بطرف بهشت          

 . پس از توقف مختصر در فريمان و استماع سخنرانی آقای موسوی خراسانی بشهر باز ميگردد

 دماوند 

در چند روز گذشته راه پيماييهای بسيار وسيعی در اين شهر انجـام ميـشود، مـردم هنگـام عبـور از مقابـل شـهربانی و                           

 . ميه امام خمينی را در مورد فرار سربازان از سربازخانه ها قرايت ميكردندژاندارمری اعال

 تهران 

 اجتمـاع سـه هـزار نفـر از پزشـكان و كادرهـای دانـشكده هـای پزشـكی و بيمارسـتانهای                    –بيمارستان هزار تختخوابی    

 . ه بودسراسری كشور در اين بيمارستان، يكبار ديگر مشت محكمی به ياوه گوييهای حكومت سر نيز

ابتدا چند تن از پزشكان سخنرانی كردند و سپس دو نفر از نمايندگان بيمارستان مـشهد، عـين واقعـه قتـل عـام سـفاكانه           

پزشكان را برای احضار و خبرنگاران تشريح نمودند، در خاتمه قطعنامه ای بعنوان هم بستگی بـا خواسـته هـای حركـت              

رنگاران خارجی كه در نجف آباد از مزدوران رژيـم كتـك خـورده بـود،                اسالمی ايران صادر شد و پس از آن يكی از خب          

گـر  «پشت تريبون آمده ضمن بيان چگونگی حمله باو و چند نفر ديگر كه برای كسب خبر به نجف آباد رفته بودنـد گفـت                         

 » چه من آمريكايی هستم ولی اين اجازه را بخود ميدهم كه بگويم مرگ بر امپرياليست، مرگ بر شاه

  در پاسخ تلگراف جماعت اسالمی پاكستان ٢تلگراف دكتر يزدی متن 
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 : برادران مسلمان

مبارزه قهرمانانه ملـت مـسلمان      . سپاسگذاری مينماييم . سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته، تلگراف بموقع شما دريافت شد           

، بموفقيـت هـای   »امـام خمينـی  «ا ايران، و حركت انقالبی و اسالمی آنان تحت رهبری سياسی و مذهبی رهبـر عاليقـدر مـ              

پيروزی ما در حال حاضر از . شايانی در راه درهم شكستن رژيم طاغوتی شاه و پشتيبانان خارجی اش دست يافته است   

من از خدای سبحان و تعالی می خواهم كه مبارزه و همبستگی امت اسالم، خصوصا               . هر زمان ديگری نزديكتر می باشد     

 . تان خوشبختی و فالح برای همه مسلمانان سراسر جهان بهمراه آوردملت مسلمان و وفادار پاكس

 با تشكر بسيار و سالم 

  برادر دينی شما 

  ابراهيم يزدی 
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 اخبار جنبش اسالمی

 ١٣٥٧ هفتم دی ماه – ٩شماره 
 تهران 

 : آخرين لحظه

 آتش زدن خانه سرهنگ زيبايی 

يا و ملك الشعرا بهار، مقابل اداره اصناف، جمعيت تظاهر كننده            در تقاطع خيابان ثر    ٦/١٠ صبح روز چهارشنبه     ١٠ساعت  

به يك اتومبيل مرسدس بنز مشكوك ميشوند و پس از مشاهده بی سيم آن، هنگاميكه ميخواهند داخل آنرا بازرسی كننـد،             

 جوان را   سرنشين اتومبيل مسلسلی از زير صندلی بيرون كشيده و بسوی مردم تيراندازی ميكند و يك زن چادری و دو                  

بخاك و خون می كشد و خود با سرعت فرار ميكند و در خيابان تخـت جمـشيد سـوار يـك آمبـوالنس ارتـشی در حـال                             

هنگام فرار دفترچه و قباله ای از جيبش بيرون می افتد كه مردم بالفاصله آنرا بر ميدارنـد و مـی                     . حركت شده و ميگريزد   

 : بينند روی آن نوشته

  ٤ شماره – كوچه مهتاب – خيابان بهار باالتراز تخت جمشيد –س  آدر–سرهنگ علی زيبايی 

بالفاصله جمعيت برای دستگيری او بسوی خانه هجوم می برند اما متاسفانه او را نمی يابند اما خانه مجللش را بـا تمـام                        

چينـی آالت و ظـروف   مردم قالی های او را با كارد تكه تكه ميكنند و لوسترهای و         . وسايل لوكس آن بآتش كامل ميكشند     

قيمتی را بكلی خرد ميكنند عالوه بر آن سه قبضه اسلحه كمری و يك دستگاه بی سيم و مقداری زيادی لوازم مخـابراتی                       

 . و كتب و اعالميه های جعلی توسط مردم مصادره می گردد

ل ديگرش در منـزل خيابـان   اتومبيل مرسدس بنز اين جانی سابقه دار در همان خيابان ثريا بآتش كشيده ميشود و اتومبي        

بهار، سرهنگ بازنشسته علی زيبايی از شكنجه گران معروف و قديمی ساواك بازنشسته علـی زيبـايی از شـكنجه گـران                      

 . معروف و قديمی ساواك ميباشند كه همراه سياحتگر از زمان حزب توده مأمور بازجويی و شكنجه بوده است

ت داشتند ميگفتند اشياء اين منزل از پول خون جوانان وطن تهيـه شـده و            مردميكه در آتش سوزی خانه اين مزدور شرك       

 . حرام است و باين دليل كسی چيزی را با خود نميبرد

 بيمارستان هزار تختخوابی 

 مردم بسوی بيمارستان هزار تختخـوابی حركـت كردنـد تـا در مراسـم       ٥/٨طبق قرار قبلی از ساعت      ) ٦/١٠(امروز صبح   

شهيد مهندس كامران نجات اللهی شركت كنند با وجود ممانعتهاييكه از طرف نيروهای نظامی نسبت به                تشييع جنازه فقيد    

در اينموقع حـضرت    .  هزار نفر تجمع ميكنند    ٥ بيش از    ٥/٩ورود افراد به محوطه بيمارستان بعمل می آمد، نزديك ساعت           

ايـشان ضـمن سـخنرانی      . ر بـه محوطـه وارد ميـشوند       آيه اهللا طالقانی باتفاق آقای دكتر سحابی در معيت بيش از هزار نف            

كوتاهی بعد از تجليل از شهيد فقيد نجات اللهی و تسليت بخانواده او، دانشگاهيان و ملت ايران را بـه صـبر و مقاومـت و                           

  يكی از استادان پلی تكنيك تهران بعد از شرحی درباره همكار فقيدشان تاكيـد كـرد              ١٥/١٠در ساعت   . اتحاد دعوت كردند  

كه گلوله شليك شده ازساختمان مقابل و عمدی بوده است آيورت شـهيد را بكلـی از بـين بـرده و مـسلم اسـت از پـايين                             

باينترتيب اكاذيب شب قبل دكتر مفيدی با همه اشـك تـسامح هـايش و نيـز اعالميـه                   . خيابان نميتوان شكم را هدف گرفت     

 . مزورانه فرمانداری نظامی بوضوح بر مال شد

 سخنرانان ديگری از جمله خـانم دكتـر سمـسارزاده و دكتـر عبـاس شـيبانی مطـالبی در تحليـل           ١١ تا   ١٥/١٠بين ساعت   

 . اوضاع روز و مراتب انزجار مردم از كشتارهای اخير ايراد كردند
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 مراسم تشييع جنازه مرحومين نجات اللهی و مسعود دهقانی دانشجوی بابلی شروع گرديد كه بيش از ده هزار  ١١ساعت  

 : ر جنازه ها را روی دست به دور محوطه بيمارستان گرداندند و شعارهايی از قبيلنف

  شاه ترا ميكشيم –قاتلت را ميكشيم 

 ميكشيم ميكشيم       آنكه برادرم كشت 

 شاه جنايت ميكند       ارتش حمايت ميكند 

قايـان، دكتـر سـحابی و دكتـر سـنجابی و فروهـر و       داده شد بعد از پياده روی در اطـراف بيمارسـتان، آ      . . . . . . . . . . . . 

 . سخنرانی كردند) روحانی(كروبی 

با اويسی، در حضور آقايـان دكتـر سـحابی و      ) سرلشگر كيانی ( بعد از مذاكرده تلفنی فرمانده نيروهای نظامی         ١٢ساعت  

اين مسير بـا نظـم   . ايعت گردد اسفند مش  ٢٤داريوش فروهر، قرار ميشود كه جنازه ها با آمبوالنس توسط مردم تا ميدان              

در ساعت يك بعد از ظهر هنگاميكه مردم همراه آمبـوالنس حامـل             . طی ميگردد » اهللا اكبر و ال اله اال اهللا      «كامل و شعارهای    

تيرانـدازی بـه   ) محـل تحـصن اسـتادان   (جنازه ها به ميدان ميرسند از طرف سربازان مستقر در مقابل دبيرخانه دانشگاه      

 .  ميشود و حدود يكساعت ادامه پيدا ميكندسوی مردم آغاز

در اين تظاهرات آقايان دكتر سحابی و داريوش فروهر و جمعی از نمايندگان روحانيت در صف مقدم حـضور داشـتند و          

در اثـر تيرانـدازی مـأمورين بـيش از همـه پزشـكان و               . پزشكان و پرستاران بيمارستان مسوول انتظامات مراسم بودند       

 چمن مقابل مجسمه روی زمين نشسته بودند كشته و زخمی ميشوند و اين نظاميان حيوان صفت نـشان                   پرستارانيكه در 

 . ميدهند كه هيچ حرمتی را مراعات نخواهند كرد

 نفر كشته شده اند از جمله سرگردی كه در تمام مراحل از بيمارستان تا ميـدان، بـا                   ٥٤گفته ميشود در اثر اين تيراندازی       

 . عدت ميكرده استمردم مدار او مسا

 يكشنبه سوم ديماه 

امروز متعاقب باز شدن مدارس، عليرغم تصور باطل سردمداران كودن رژيم، كه فكر ميكردند بر اوضاع مسلط شده انـد                    

و مردم آرام گرفته اند، موج تظاهرات و مخالفت با رژيم سفاك مجـدداً بـاال گرفـت و محـصلين نوجـوان، پـسر و دختـر،                         

د و حمايت خود را از جنبش مردمی و رهبری امام خمينی و انزجارشان را نسبت به رژيم جنايتكـار بـار                      بخيابانها ريختن 

 فردوسـی و ويـال تظـاهرات    – فرصـت  –جمعيت كثيری از آنهـا در خيابانهـا ايرانـشهر    . ديگر با صدای رسا اعالم كردند   

ميرسند، هدف رگبار مسلسل قـرار      » العال«اييلی  كردندو هنگاميكه در تقاطع ويال و فردوسی مقابل شركت هواپيمايی اسر          

 جيـپ ارتـشی را بـه    ١ مينی بوس و ٢ خودرو ارتشی ٣مردم .  نفر مجروح می شوند١٥ نفر كشته و بيش از      ٤ميگيرند و   

 ) . در خيابان ثريا(آتش ميكشند 

سربازان دشنام ميدادنـد و بـه آنهـا         كارمندان ادارات و كسانيكه در آپارتمانها زندگی ميكردند از پنجره ها و بالكن ها به                

 . سنگ پرتاب ميكردند و سربازان نيز مرتباً به پنجره ها و اطاقها تيراندازی ميكردند

 نفـر   ٤ نفر از دخترانی را كه به تظاهرات پرداخته بودند مجـروح ميكننـد و                ٢در پارك وی در تقاطع با فرح زاد، مأمورين          

 . آنان را دستگير مينمايند

 .  هاشمی در اثر تيراندازی چندين نفر مجروح ميشونددر خيابان

مردم بر انكار مجروحی را بعلت راه بندان، سردست به بيمارستان نامداران ميبردند، در اينموقع بطور ناگهانی مـأمورين                   

نـد و خـود   نظامی سر ميرسند و بتصور آنكه تشيع جنازه است، مردم را به گلوله ميبندند و چند نفر ديگر را مجروح ميكن          

 . جنازه را ميبرند

 )  ديماه٤(دوشنبه 
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محـصلين دايمـاً خيابانهـا را بـا گذاشـتن       .  فرصت و ويال صحنه تظـاهرات بـود        – ايرانشهر   –امروز از صبح خيابان ثريا      

روی ديوارهـای خيابانهـای     . تيرآهن و الستيك مشتعل می بستند و مزدوران مرتباً مانور ميدادند و تيرانـدازی ميكردنـد               

 .  نفر ذكر كرده بودند٤يرانشهر و ثريا، رقم شهدای امروز اين منطقه را ا

در غرب تهران محصلين بسوی دانشگاه تهران حركت ميكنند و در چند نقطه مورد اصابت گلولـه قـرار ميگيرنـد ولـی از                        

 . تعداد شهدا و مجروحين اطالعی در دست نداريم

توسط مردم به آتش كشيده شده و راننـده آن بـا   » اتكا«تعلق به شركت   يك تريلی ارتشی م   ) ميدان غار (در خيابان شوش    

 . جان سالم بدر برد» مرگ بر شاه«گفتن 

مردم از صـبح زود     . صورت گرفت ) دكتر علی شريعتی  (» داريوش كبير «امروز طبق قرار قبلی، گردهم آنی در بيمارستان         

يس كه از همه طـرف راه را محاصـره كـرده بودنـد، مـانع              به طرف بيمارستان حركت كردند اما سربازان و كاميونهای پل         

باالخره بعد از فشار و ازدحام جمعيت مجبور شدند درها را بـاز كننـد و ايـن مـوقعی         . ورود مردم به بيمارستان ميشدند    

 . انجام شد كه مردم بدون اعتنا به سربازان و مسلسلهايشان از روی نرده ها خود را بداخل ميرساندند

 سخنرانی چند تن از پزشكان بيمارستان های مختلـف شـروع شـد سـپس نماينـده ای از طـرف كاركنـان بانـك             برنامه يا 

مركزی درباره انقالب و مبارزات مردم ايران صحبت كرد و بعد نماينده ای از معلمان همبستگی آنان را با تمام طبقـات و                     

اعالم كرد كه كليه بيمارستانها اعم از خصوصی و دولتی          بعد از سخنرانی يكی از پزشكان بيمارستان        . ادارات اعالم نمود  

 . اعالم كرده اند كه آماده پذيرايی تمام مجروحان و تيرخورده های احتمالی هستند و مجاناً آنها را مداوا خواهند كرد

همـه   دكتـر سـحابی و دكتـر سـنجابی بجمـع پيوسـتند و بـا اسـتقبال و درود                      –در اوايل جلسه آقايان مهندس بازرگـان        

 . سپس آقای دكتر حاج سيد جوادی و آقای داريوش فروهر سخنرانی كردند. حاضران مواجه شدند

 . در داخل سالن بيمارستان نمايشگاهی از عكس های مختلف شهدا همراه با اعالميه های مختلف تشكيل داده شده بود

 خـروج مـردم را بازرسـی ميكردنـد و چنـد            كار كتابفروشيها هم در داخل سالن رونق فراوان داشت ولی سربازان هنگام           

 . نفری را به اين ترتيب دستگير نمودند

 . اين مراسم بدون تيراندازی و كشتار بپايان رسيد

 . سه شنبه آينده نيز قرار است در بيمارستان امير اعلم نظير چنين مراسمی برپا گردد

 )  ديماه٥(سه شنبه 

تار فجيع مزدوران ارتشی بود و تا آخرين ساعات شب صدای تيراندازی            امروز تمام طول خيابان تخت جمشيد شاهد كش       

فاصله چهار راه پهلوی تـا جلـو        ) كماندو( نيروهای مخصوصی    ١٢در ساعت   . بگوش ميرسيد و جنگ و گريز ادامه داشت       

وارهای اين خيابان   تمام دي . سفارت امريكا را بستند و مانع حركت اتومبيلها شدند تا براحتی به كشتار نوجوانان بپردازند              

 . از شعارهای ضد رژيم و ضد آمريكايی پر بود

 . آمريكايی، قبل از اينكه از دنيا بروی از ايران برو

 . مرگ بر شاه آمريكايی

 .  بر قرار باد جمهوری اسالمی–درود بر خمينی 

 سازمان برنامه و راه آهـن  در ساختمان شركت نفت كارمندان از پشت شيشه ها فرياد مرگ بر شاه سر ميدادند و ادرات              

بودند كارمندانشان از پشت پنجره ها با مـشت هـای گـره         ) حافظ(و بانكهايی كه در حد فاصل بين پهلوی و تخت جمشيد            

مزدوران رژيم خيابانها را محاصره كرده به پياده هـا و سـواره هـا و داخـل منـازل                    . كرده فرياد مرگ بر شاه ميكشيدند     

كـه  » كامران نجـات الهـی    «در ساختمان وزارت علوم، به يكی از استادان اعتصابی متحصن بنام            حتی  . تيراندازی ميكردند 

 . برای رفع خستگی و هواخوری به بالكن آمده بود تيراندازی ميكنند و او را به قتل ميرسانند
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 . ها با خود بردنددر فاصله بين ويال و فيشرآباد نظاميان چند نفر را بگلوله بستند و اجساد آنها را توسط كاميون

 . در منطقه بازار امروز يك ستوان يكم ارتش و يك گروهبان اعدام شدند و در خيابان شهباز يك پاسبان باين كيفر رسيد

مزدوران سفاك هر گاه از كاميون پياده شده و مردم را به گلوله می بستند، مأموری هم آنها را نشانه ميگرفت تـا بتوانـد        

 . ديگر يا فرمانده برگرداننداسلحه خود را بسوی يك

نزديك ميدان فردوسی مردم يك اتوبوس ارتشی را به آتش كشيدند و يك نظامی ميگفت اگر مردم تا يكماه ديگـر بتواننـد                    

 . همينطور مقاومت كنند تمام ارتش از هم پاشيده ميشود

 هموطن

 كليه مراكز تجمع و كسب خبر تعطيل و توقيـف  ها و اكنون كه مطبوعات ـ راديو و تلويزيون ـ مدارس ـ مساجد ـ دانشگاه    

 .و در اختيار نظاميان درآمده، وظيفه همگان است كه در انتقال اخبار و تكثير و توزيع سريع آن بكوشند

 كرج 

 بعد از ظهر مردم اين شهر پس از پايان سخنرانی در مسجد جامع، بخيابانهـا آمـده و بـه                     ٥ در ساعت    – ١/١٠روز جمعه   

در اينموقـع نيروهـای نظـامی بـا تانـك و كـاميون       . در خيابان قزوين جمعيت تراكم زيادی پيدا ميكنـد       . اختندتظاهرات پرد 

 . بطرف مردم حمله ميكنند و با پرتاب گاز اشك آور و تيراندازی موجب زخمی شدن تعداد زيادی از مردم ميشوند

 .  شب ادامه ميدهند٥/٩مردم راه پيمايی را از طريق خيابانهای مظاهر و اميری تا ساعت 

 اعالميه ای منتشركرده اند و ضمن اعالم همبستگی با ملت به پا خواسته              ٢٨/٩/٥٧كاركنان هواپيمايی ملی ايران در تاريخ       

   نفر از قـسمت فنـی ايـن اداره بخـاطر           ٢ نفر از خلبانان و      ٨،  /٢٧/٩ايران تحت رهبری امام خمينی، اطالع داد كه در تاريخ           

حكـم ايـن اخـراج توسـط        . نا به وظيفه شرعی و وجدان از كار كردن امتناع كرده بودند اخراج شـده انـد                 ب ٢٧/٩آنكه روز   

 . م پ ك صادر شده است/١٠٠با استناد به بخشنامه شماره ) مدير عامل هواپيمايی ملی(سرلشگر امير فضلی 

 .  نجف آباد شيراز و آبادان بوده است– مصادف با هفتم شهدای اصفهان ٢٧/٩روز 

كه همگام روزنامه ها و مطبوعات داخلی مدتها است فعاليتی ندارد، طـی             » روزنامه رسمی ارامنه در تهران    «روزنامه آليك   

يك شماره فوق العاده، از ارامنه ايران خواسته است كه از برگزاری جشنها و مراسم كريسمس بخاطر اعالم همبستگی با                    

 . مسلمانان ايران جداً خودداری كنند

 . ن اعتصابی برق تهران، باحترام عيد آنها از خاموش كردن برق يكشنبه شب خودداری نمودندكاركنا

، كه از بزرگترين هواپيماهای ترابری آمريكاست و براحتی ميتواند يكهزار سرباز c ـ ٥حدود يك ماه است كه هواپيماهای 

گاه مهرآباد مهمات و نفر برهای ارتشی تخليه ميكند، با تجهيزات را در خود جای دهد، مرتباً بايران پرواز دارد و در فرود

 . گنجايش مهمات اين هواپيما معادل پنج تريلی بنز ده سيلندر ارتش ميباشد

كاركنان گمرك در برابر فشار مسوولين امر در مورد شكستن اعتصابشان قاطعانـه ايـستادگی كـرده انـد تـا جـايی كـه                         

 . ی اعتصاب را نشكنندحاضر شدند به خدمتشان خاتمه داده شود ول

دارو و شير خشك و مواد غذايی از گمركات ترخيص ميگردد و گران شدن اين اجنـاس بـدليل اينكـه از گمـرك تـرخيص                          

 . نميشود، بهانه ای بيش نيست

 متری چهار راه چيت سازی، آمبوالنـسی در         ٥٠٠ شب در خيابان آرامگاه در فاصله        ١٠/٢١ در ساعت    ٢٧/٩روز دوشنبه   

از قراری كه تحقيق شـده، در   .  جسد را از آن خارج كرده بداخل تانكر می اندازند          ٧انكر توقف ميكند و با عجله       پشت يك ت  

 . اين تانكر اسيد وجود دارد و اجساد را برای نابودی و حل شدن در آن قرار ميدهند

 . آمريكايی بايران تحويل شده است دستگاه از اين تانكرها توسط هواپيماهای ٦گفته ميشود در ايام محرم قبل از تاسوعا 

 . يكنفر ساواكی كه در يك مجلس مورد نمسخر و استهزار قرار گرفته بوده چنين اعتراف می نمايد
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آتش سوزی اتوبوسهای شركت واحد در روز بعد از حادثه دانشگاه توسط ساواك نبوده بلكه مستقيماً دستور ازهاری و 

شوند و اين مزدور اضافه كرده كه تلگرام گارد به ساواك             گارد مامور اين كار می    فرمانده گارد شاهنشاهی، گروهبانهای     

 . برای عدم اعزام مأموران مخفی در آنروز در پرونده های ساواك ضبط شده است

 شب دستگير ميشوند با رنگ و قلم مو همراه يـك       ٩در هفته گذشته كليه كسانيكه بجرم داشتن اعالميه و يا بعد از ساعت              

 . ز برای شعار نويسی بر روی ديوارها  و پاك كردن شعارهای ملی به بيگاری گرفته شدندسربا

در پشت بام خانـه خـود حـضور         » نيايش شبانه «را بجرم اينكه در شبهای      » حسابی«يك سرهنگ متدين نيرو هوايی بنام       

 . مييافته، بازداشت كرده اند

 ارتش

انـد و از تـرس تـرور در مراسـم صـبحگاه               فرماندهان ناپديد شـده   . استای    های ارتشی در شرايط از هم گسيخته        پادگان

ها و سـربازان اسـلحه    مطابق بخشنامه به افسران وظيفه و بيشتر گروهبان. شوند و كارها از هم پاشيده است  حاضر نمی 

 . شده است  دوردست به كلی از سرباز خالی های شود و پادگان داده نمی

 : اعالميه ها

 پزشكان ايرانی در اياالت متحده امريكا ضمن انتشار سه اعالميه مورخ نـوزدهم آذرمـاه خطـاب بـه امـام                      انجمن اسالمی 

خمينی، پزشكان و متخصصان بهداشتی و مردم ايران، تشكيل انجمن همكاری با ساير انجمنهای اسالمی ايرانی درآمريكا 

 . دو پيوستگی خود را به جنبش اسالمی مردم ايران باطالع رسانده ان

 . در اعالميه خطاب بمردم پس از قدردانی از مبارزات حماسه آفرين اخير مطلب را اينچنين بپايان ميبرند

ما پزشكان ايرانی ساكن امريكا با الهام از جانبازيهای شما در راه خدا و اعـتالی اسـالم عزيـز تـشكيل انجمـن اسـالمی           «

حاد خود در اين انجمن انشاءاهللا در رساندن صدای حق طلبانـه شـما              پزشكان ايرانی در شمال آمريكا اعالم ميكنيم و با ات         

 . بجهانيان اقدام خواهيم كرد و در اين راه از هيچ كوششی دريغ نخواهيم نمود

جان ما فدای راه شما باد كه راه خداست ما همراه شما برای استقرار حكومت اسالمی و برقراری عدالت و آزادی با دادن            

 » .  خواهيم كردجان و مال مبارزه

 كارمندان مبارز گمرك ايران در تاريخ بيست و هشتم آذرماه اعالميه ای منتشر نموده اند كه انيچنين آغاز ميگردد 

و بـا حملـه بـه       » رژيم سلطنتی دست و پا زدنهای آخر خود را ميگذراند و ميرود تا برای ابد از تاريخ ايران محـو گـردد                     «

دن كارمندان متوسل به ارعاب و تهديد گرديده است ادامـه داده و او را بـه پيوسـتن بـه                     آقای صدريه كه برای بكار كشان     

 . صفوف ملت و راه  خدا دعوت نموده اند و مطالب خود را اينچنين بپايان ميبرند

 . كارمندان گمرك بپاخاسته اند و ميروند تا در تاريخ بشريت نام خود را جاودانه ثبت كنند

امام جماعت مسجد ابا عبداهللا الحسين واقع در تهران (روز شنبه بيستم آذرماه آقای حسين مفيد    ساعت هشت بعد از ظهر      

 . را مامورين دستگير نموده اند و هنوز از ايشان اطالعی در دست نيست) پارس

 اهواز 

س بطور ناگهانی   گوش ميدادند، پلي  » آقای عبداللهی «به سخنان خطيب    » عباسيه«هنگاميكه مردم در    )  آذر ٢٠(شب عاشورا   

در پی اين جنايت افراد پليس      .  نفر را با گلوله شهيد می سازد       ٨بطرف مردم حمله كرده و مبادرت به تيراندازی می كند و            

دسـتبرد مـی زننـد و       ) طال فروشی ثقفيان و زرگری طاووسـی      ( مغازه از جمله     ٥در ساعات منع عبور و مرور شبانه، به         

 . رط عجله سر نيزه خود را جا ميگذاردجالب آنكه يكی از مأمورين از ف
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 جامعه پزشكان شهر باتفاق جمعی از روحانيون و دانشجويان، بعنوان اعتراض به حملـه سـبعانه بـه                   – آذر   ٢٨سه شنبه   

مشهد، در محل بيمارستان جنديشاپور تحصن اختيار ميكنند و تصاوير بزرگی از امام             ) شهرضا( شهريور   ١٧بيمارستان  

 . ريعتی را در سر در بيمارستان نصب می نمايندخمينی و دكتر ش

در ايـن اجتمـاع يـك    . بدنبال اين تحصن، سازمانها و گروههای مختلف شهر، همبستگی خود را با اين اقدام اعالم ميدارنـد     

ه روحانی، يكی استاد و يكی از كاركنان شركت نفت سخنرانی می نمايند و در پايان مراسم پزشكان شهر اعالم ميدارند ك                    

 . كنند وجه قبول نمي يچ هديگر بيمه ارتش را به

 آذر ـ در اين روز معلمين شهر بعنوان اعتراض به حكومت نظامی و كشتار مردم، در اداره فرهنگ تحـصن   ٢٩چهارشنبه 

 . اختيار ميكنند

راندازی ميـشود  شب هنگام تظاهرات پراكنده ای در خيابان پهلوی صورت می گيرد كه منجر به پرتاب گاز اشك آور و تي      

متعاقب اين جريان چماق بدستان دولتی به بيمارستان جنديـشابور حملـه ميكننـد و               . كه در نتيجه آن يكنفر شهيد ميگردد      

بايد توجـه داشـت كـه ايـن عمـل مـوقعی صـورت ميگيـرد كـه راديـو و                (كليه در و پنجره و شيشه های آنرا خرد ميكنند           

 ) .  بيمارستانها ميزنندتلويزيون دولتی دم از استقالل و مصونيت

 .  متری صورت ميگيرد٢٤در همين شب انفجاری در ستاد ارتش واقع در باغ ملی خيابان 

 . منفجر ميگردد» گره« اينچ انتقال نفت به بنادر جنوب در محل ٤٢خط لوله 

 مجـروح شـدن    آذر ـ شب هنگام تظاهرات وسيعی در شهر صورت ميگيرد كه به درگيری پليس بـا مـردم و   ٣٠پنجشنبه 

 . عده ای منجر ميگردد

 آقايان بيژن زاده و كوچك زاده و عده ديگری از بازاريان سرشـناس بوسـيله فرمانـداری دسـتگير مـی                      – ديماه   ١جمعه  

 . شوند

رييس شركت نفت در مناطق حنوب كه پس از انفجار ماشين و زخمـی شـدن   ) POLE GREEN( امروز –ديماه ) ٢(شنبه 

)LINK (  مبرده به آمريكا، مسووليت شركت نفت را بعهده گرفته بود، در منطقه كوروش شهر، هنگـام عبـور از                   و انتقال نا

اين شخص با و جـود تهديـدهای مكـرر كاركنـان اعتـصابی، دسـت از لجاجـت و                    . خيابان با رگبار مسلسل بكيفر ميرسد     

 . مخالفت با خواسته های مردم برنميداشت

كـه بـرای درهـم شكـستن     » ملك محمد بروجـردی « نفت اهواز بنام  ٢ و   ١د شماره   عالوه بر اين شخص، رييس واحد تولي      

 كيان پارس هنگاميكه بـا اتومبيـل از منـزلش خـارج ميـشد بـا                 ١٧اعتصابات از هيچ عملی فروگذار نكرده بود، در خيابان          

 .  مجاهد كه مجهز به هفت تيرهای صدا خفه كن بودند، ترور ميشوند٣شليك گلوله 

 اين شخص و نفر ثالثی كه هويتش برای ما روشن نيست، رؤسای اغلب قسمتها از تـرس اسـتعفا ميدهنـد و      متعاقب ترور 

 . توليد به صفر ميل ميكند

 سازمان دولتی   – معلمين   – پزشكان   – دانشگاهيان   – امروز طبقات مختلف مردم متشكل از بازاريان         –)  ديماه ٤(دوشنبه  

در بـين ايـن   .  جنديشاپور اجتماع كردند١ با شكوهی در محل بيمارستان شماره      شركت نفت و صنايع فوالد، در اجتماع       –

 هزار نفری عنصر فرصت طلبی خود را نماينده دانشجويان دانـشگاه تهـران معرفـی كـرده و اجـازه صـحبت                       ٥٠جمعيت  

 انقالبـی  ميگيرد و در ضمن سخنان خود كه از روی پيش نويسی قرايت ميشده رشد جنبش نوين ايـران را حاصـل رشـد       

اما مردم مسلمان اهواز كه متوجه جهت خاص صحبت هـای او            . كارگران و نقش عمده و تعيين كننده آنان معرفی مينمايد         

شده بودند، با سروصدا و صلوات مانع ادامه آن ميشوند و آقای موسوی روحانی مسوول اهواز بجای اين منافق برنامه                    

 . را ادامه ميدهد
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م شكستن اعتصاب كارگران نفت، زن و بچه كسانی را كه مخفی شده اند دستگير كرده و تهديـد                   نظاميان اهواز برای دره   

خـانواده شـان را مـورد آزار و احيانـاً تجـاوز قـرار                 كرده اند كه اگر آنها خود را معرفی نكنند و سركار حاضر نـشوند،               

 . خواهند داد

 نفـر و از مـسجد   ٢٨٠٠تنهـا ار اهـواز    . ان اسـتعفا داده انـد      هزار جمعاً از صنايع نفت خوزسـت       ٦ تعداد   – ٥/١٠/٥٧تا روز   

 .  نفر استعفا داده اند٤٠٠سليمان 

 . تاسيسات نفتی خارك بكلی تعطيل شده و كاركنان اين جزيره كشتيهای باری را از اسكله دور كرده اند

 . كشته ميشوند دو پاسبان موتور سوار هنگام گشت در داخل شهر هدف گلوله قرار ميگيرند و ٢/١٠روز 

 مهنـدس آن  ١٥٠٠اعتصاب در مجتمع عظيم صنايع فوالد اين شهر كه متعلق به بنياد پهلوی اسـت همچنـان ادامـه دارد و                      

 . كارگران روی تمام عالمت های بنياد پهلوی رنگ زده اند. دست از كار كشيده اند

امـا  . ره با كاركنان اعتصابی بـه جنـوب ميـرود         برای بازديد تأسيسات و مذاك    » آقای انتظام «مدير عامل جديد شركت نفت      

كاركنان اعتصابی ضمن ابراز احساسات برای ايشان ميگويند شما بهتر است با آقای خمينی مذاكره كنيد زيرا ما از زيـر                     

 . درخت سبب دستور ميگيريم

 : كاركنان اعتصابی قبالً سه شرط برای بازگشت به كار معين كرده بودند

  نگردد  نفت بخارج صادر-١

 .  نظامی ها به سربازخانه برگردند-٢

 .  ارتش نفت را احتكار نكند-٣

 گچساران 

 . در هفته گذشته امام جمعه شهر و سه تن از كارگران و بازاريان را دستگير ميكنند و به نقطه نامعلومی ميبرند

 . االيشگاه اجرا ميشودتاسيسات نفتی اين شهر به يك سرهنگ ارتشی واگذار شده است و مقررات نظامی درپ

 خرمشهر 

شخصی بنام فيصلی كه گويا قبالً نماينده مجلس بوده، عده ای مزدور چماق بدست را اجير مينمايد و با اتوبوس به شهر                      

مردم جلوی اتوبوس او را ميگرند و مانع خرابكاری ميشوند ولی بالفاصله چند كـاميون سـرباز كـه محـافظ                . حمله ميكند 

 .  نفر زخمی ميشوند٣٠د مردم را به گلوله می بندند و يكنفر شهيد و چماق داران بودن

 آبادان 

تمام قـسمتها بجـز   .  هزار بشگاه رسيده است٢٠٠ هزار بشگه در روز به ٤٨٠ميزان دريافت نفت خام پااليشگاه آبادان از        

 . در حال اعتصاب هستند» پروسس«قسمت 

 همدان 

 را بگلوله ميبندد از طرف مردم همدان بوسـيله تعـداد زيـادی اتومبيـل سـواری                  جنازه سرباز شهيدی كه فرماندار همدان     

 .  هزار تومان برای خانواده اش جمع آوری ميگردد٨٠ الی ٧٠تشييع می شود و مبلغی حدود )  اتومبيل٥٠٠حدود (

 رفسنجان 

شاهرضـای  ( شـهريور    ١٧«مردم اين شهر بمناسبت اعتراض به حمله وحشيانه مامورين و كـشتار آنهـا در بيمارسـتان                  

 . مشهد، در مسجد جامع تحصن اختيار نمودند» ) سابق

توسط يك گـروه از     ) معاون شهربانی ( بعد از ظهر در خيابان معين زاده، سروان حيدری           ٣ در ساعت    ٧/٩روز سه شنبه    

 . چريكهای فدايی اسالم اعدام گرديد

 گرمسار 
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و منـصور   ) مالـك مـشهور   (ای چماق بدست كه توسـط علـی بـاقری            ساعت يك بعد از ظهر، عده        ٢٣/٩/٥٧روز پنجشنبه   

تحريك شده بودند، به منازل و مغازه های اين شهر حمله ميكنند و به تخريـب و غـازت و آتـش                      ) نماينده مجلس (صادقی  

 زدن می پردازند و عده ای را مجروح ميكنند 

 كازرون 

ع از پادگان اين شهر، دو نفر از آنان بطور اتفاقی در خانه يك  نفر از سربازان شجا٦٠٠گفته ميشود متعاقب فرار بيش از       

صبح فردای دستگيری، از همگی افسران و كادرهای ارتش و شهربانی دعوت ميشود كه برای          . گروهبان دستگير ميشوند  

 . حاضر شوند» صبحگاه«نظارت براعدام اين دو سرباز غيور در 

ه ميشود چرخه آتش بطرف فرماندهان كه در صفوف مقدم قرار داشـتند             هنگام اجرای حكم، بمحض آنكه فرمان آتش داد       

 . نشانه گيری نموده و بسياری از آنها را روانه قبرستان ميكنند

 .  ساعت ادامه داشته است و از سرنوشت سربازان شجاع اطالعی در دست نيست٢گفته ميشود تيراندازی بيش از 

 آخرين لحظات

نمايند و تـا اطـاق دفتـر          زنند و اقدام به فرار می       های خود را آتش می       مشهد پتوها و تشك    زندانيان سياسی و عادی زندان    

متعاقب اين جريـان هليكوپترهـای   . گردد شود و يك نفر كشته می       حاصل می   در آن جا درگيری   . رسند  سيم می   زندان و بی  

پس از ايـن    . گردد   متری محاصره می   ۳۹۹ه  شوند و زندان به فاصل       زندانی كشته می   ۳ پاسبان و    ۲كنند و     ارتشی حمله می  

اندازند كه بخـاطر محاصـره زنـدان از ميـزان             سوزی بزرگی به راه می      كنند و آتش    جريان زندانبانان به زندانيان حمله می     

 .صدمات و تلفات آن اطالعی در دست نيست

 مشهد 

پيوسـتگی بـا سـاير      . . .  كاشـان و   –زد   يـ  – نجف آباد    –ـ امروز بمناسبت هفتم شهدای شهرهای اصفهان        / ٢٧/٩دوشنبه  

مردم كشور در عزای عمومی و تعطيل سراسری، جمع كثيری از طبقات مختلـف مـردم در مقابـل منـازل آقايـان قمـی و                          

را كه در جريان حمله بـه       » منفرد«شيرازی گرد آمده و بسوی بيمارستان شاهرضا حركت ميكنند تا از آنجا جنازه شهيد               

 نفر كه بيـشتر از بخـش اطفـال بودنـد مجـروح ميـشوند و                 ١٧در حادثه مزبور    . بودند تشييع كنند  بيمارستان كشته شده    

 . هنگام حمله سربازان مشغول جوشكاری بوده است» منفرد«شهيد 

جمعيت جنازه را به بهشت رضا ميبرند و در بين راه يكی از روحـانيون خطـاب بـه انبـوه سـربازانی كـه در كاميونهـا و                           

 : ی مستقر بودند ميگويدتانكرهای ارتش

برادر سرباز، اين خواهر توست و اين برادر تو، تو هم برادر مايی، نبايد اجازه بـدهی كـه مـزدوران پهلـوی بـرای چنـد                           «

 . روزی بيشتر چاپيدن، تو را آلت دست قرار دهند

 هـم ديـر نـشده فكـر كنيـد و            كفشت، كالهت و باالخره غذايت از پول ملت تهيه شده، هنوز          . اين گلوله تو از پول ملت است      

 » . بروی مردم آتش نگشاييد

مركز اين تظـاهرات بـين چهـار راه نـادری و       .  بعد از ظهر امروز در چند نقطه شهر تظاهراتی انجام ميشود           – ١/١٠جمعه  

 ١٠ ـ  ٢٠بوده و به درگيری با مأمورين انتظامی كشيده ميشود كه طبق گزارشـان رسـيده حـدود    ) مجسمه(ميدان خمينی 

 .  مجروح ميشوند٨٠نفر كشته و 

شـيرازی تظـاهرات و راهپيمـايی را آغـاز          . . .  بعد از ظهر، مردم از مقابـل منـزل آيـه ا            ٥/٢ امروز از ساعت     – ٢/١٠شنبه  

مأمورين انتظامی برای متفرق كردن مردم مبادرت به تيراندازی هوايی ميكنند اما تظاهر كنندگاه متفرق نميـشوند                 . ميكنند

حمله ميكنند و او را بشدت كتك ميزننـد بطوريكـه بيهـوش             » حسين ساكت رياضی  «با چوب به يك استوار بنام       و عده ای    
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متعاقب اين جريان و به بهانه اين عمل مأمورين در خيابان نادری از پشت، جمعيت را هدف گلوله قرار ميدهند كه                . ميشود

 .  نفر زخمی ميشوند٧٠ كشته و ١٢در نتيجه آن 

 : ی از مجروحين بقرار ذيل استاسامی عده ا

 عبـاس   – ميرزا رضانجاعی    – رمضان نوروزی    – برات اهللا سرداری     – هادی موسوی زاده     – حاجی حداد    –حسن عاقلی   

 – احمـد رجـب زاده   – علی اصـغر مهـری   – سيد تقی سيدی – حسين اميری – غالمرضا كوهی – رسول زارع –كاوندی  

 – محمد اميـری     – علی اكبر زمانی     – سيد محمد حسين حميد پور       –محمد كفشدار    – محسن سودمند    –علی اكبر غفاريان    

 – جواد ثابتی    – زضا مرادی    – صادق محمد پور     – حسن نوری    – براتعلی موسوی    – جواد دهقانی    –علی اصغر منصور    

 – موسوی ممنـی  – رضا زارع – حسن كالبی – غالمعلی جوادی – حبيب گالبتون – علی اكبر غفاريان –عليرضا عليزاده   

 .  عباس جنگ آزما– حيدر حيدری –رضا مظاهری 

 ١٧ امروز صبح زود جمعيت كثيری از منزل آقايان قمی و شيرازی و ساير نقاط شهر بسوی بيمارسـتان      – ٣/١٠يكشنبه  

وز  به بيمارستان ميرسند و در آنجا اسامی شهداء و مجروحين ر           ٥/١٠حركت ميكنند جمعيت ساعت     ) شاهرضا(شهريور  

 .  نفر از شهدا تشييع ميگردد٨جمعه خوانده ميشود و بعد از سخنرانی آقای هاشمی نژاد، جنازه 

 .  شب ادامه پيدا ميكند٧اين مراسم تا ساعت 

علمای اين شهر حكم مهدورالدم بودن سرلشگر ميرهادی فرماندار نظامی شهر را صادر مينماينـد و متعاقـب تهديـد آنهـا       

 . ه شخص تازه ای بنام يزد چردی فرماندار نظامی ميشودفرماندار تعويض گرديد

  زابل – خاش –زاهدان 

گر و مكار بعد از اجرای برنامه های انحرافی و صحنه سازيهای مزورانه در جهـت تجهيـز و تـشويق بهاييـان                         رژيم حيله 

و در ايـن زمينـه بـرای        . اده اسـت  شيراز عليه مسلمانان، بفكر درگيريهايی ازاين قبيل در منطقه زاهدان و خاش و زابل افت              

ايجاد اختالف بين اهالی شيعه و سنی و شوراندن آنها عليه يكديگر و بدست آوردن بهانه تـازه ای بـرای كـشتار و بهـره           

و همچنين نوارهای منحرف و مبتذلی از عمال خود در بـين   » خوابنامه«برداری، مقدار زيادی از اعالميه جعلی معروف به         

 .  پخش كرده استسكنه اين شهرها

اهالی بيدار و هوشيار برای اعتراض به اين نقشه های شيطانی و توطيه نفاق افكنی رژيـم در اداره دادگـستری متحـصن                       

 . شده اند

 در عمليات حمله به مسجد كرمان از تيراندازی به مردم امتناع كرده بودند بدسـتور                ٢٤/٩ نفر از سربازانيكه روز جمعه       ٤

از ) ناخوانـا (سـاكن تهـران و      » ابـراهيم احترامـی   «نام يكی از اين شهدای حرار       .  گلوله قرار ميگيرند   فرمانده مربوط هدف  

 . روستای كشور و ديپلمه ميباشد

 تبريز 

، استادان و كاركنان دانشگاه تبريز بمنظور اعتراض به رژيم جنايتكار حاكم، در محل دانشگاه تحـصن                 ٣/١٠روز يكشنبه   

 صبح از نقاط مختلف بصورت راه پيمايی بسمت محل تحصن استادان حركت ميكنند و ٩ز ساعت مردم اين شهر ا. ميكنند

در اينموقع پليس با استفاده از ماشينهايی شبيه ماشين آتـش نـشانی،             . در حوالی دانشگاه اجتماع عظيمی بوجود ميآورند      

كند كـه در      اقباً مبادرت به تيراندازی می    كف سفيد رنگی كه ايجاد تهوع و سر گيجه ميكند به روی جمعيت می باشد و متع                

بدنبال اين جريان شهر بكلی تعطيل ميشود و كف سفيد رنـگ            .  نفر كشته و تعداد زيادی زخمی ميشوند       ٨نتيجه آن حدود    

 . مانند آثار سيل بر خيابانهای شهر باقی ميماند

 زنجان 
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بسر ميبرد، برای كنترل اوضاع تمامی رؤسـای ادارات  كه با حكم مأموريت ويژه در زنجان ) فرمانده گارد (تيمسار كمالی   

 . را عوض كرده و سر سپرده های جديدی بجای آنها گماشته است

چند روزی است مأمورين انتظامی به تالفی گروگان گرفتن فرزندان يك افسر ارتشی، هر كجا جوانی بدسـتتان بيفتـد بـه                      

 . باد كتك ميگيرند

 نفر از افراد گارد بدست مـردم كـشته   ٤زنان و پرتاب گاز اشك آور بداخل آن، تاكنون       گفته ميشود بدنبال حمله به حمام       

 نفـر از مـأمورين را       ١٩ تـا    ١٢شده اند و همچنين در كوچه های تنگ و باريك اين شهر مردم موفق شده اند در اين مدت                    

 . غافلگير كرده به درك واصل نمايند

 رضاييه 

 ٥٠٠ب و جرح مردم در ايام محرم، تعدادی از اكراد بطرفداری و دفـاع از مـردم بـا                    بدنبال حمله مأمورين انتظامی و ضر     

نيروهـای كمكـی از پادگـان    . مرد مسلح به شهر وارد شده و تلفاتی به ارتش وارد می آورند و سربازان را فراری ميدهند     

 . هنگاميكه ميرسند كه اكراد شهر را ترك كرده بودند» قرچك«

 . مسار وراهرام استاندار سفاك اين استادان از ترس به تهران گريخته استدر ضمن گفته ميشود تي

 اصفهان 

 . در زد و خوردهای پراكنده هفته گذشته تعداد زيادی در اين شهر كشته و زخمی شدند

 : اقداماتی كه مأمورين انتظامی و پليس اين شهر برای سركوبی مردم انجام ميدهند بقرار ذيل ميباشد

 . خمينی. . . ح مردم و شكستن اتومبيلها بخاطر عدم الصاق عكس شاه يا نصب عكس آيه ا ضرب و جر-١

 . و در صورت ممانعت كتك زدن تا سر حد مرگ» جاويد شاه« اجبار مردم به گفتن شعار -٢

 .  حمله مزدوران چماق بدست به مغازه های بسته-٣

حين در برابـر بيمارسـتانها اجتمـاع ميكننـد وكـشتار آنهـا               حمله و تيراندازی به مردميكه جهت اهداء خـون بـه مجـرو             -٤

 ) . بيمارستان ثريا(

 .  تيراندازی به مردميكه خبرنگاران را احاطه مينمايند-٥

 .  بازرسی وسايط نقليه موتوری و مصادره موتور سيكلت ها و عبور كاميونهای ارتشی از روی آن-٦

 نجف آباد 

طی هفته گذشته، مأمورين مسلح و چماق بدست های دولتی، به منزل معتمدين شهر              بدنبال فجايع و كشتار روز عاشورا،       

بدهند و سپس به تخريب منازل و آتش زدن آنها          » جاويد شاه «حمله كرده و با ضرب و جرح آنها را مجبور ميكنند شعار             

 . ميپردازند يكی از منازل كه در اين حمله آسيب فراوانی ديده خانه دكتر ايزدی ميباشد

 )  مجروح١٠٠ بيش از – كشته ١٣(يزد 

» مالاسـمعيل «روز سيزدهم محرم امسال طبق سنت همه ساله بعنوان سـوم شـهادت امـام حـسين، مراسـمی در مـسجد                     

 نفـر   ١٣شود و در نتيجه       اين مراسم بعلت مداخله و ممانعت مأمورين، و تيراندازی آنها، بخون كشيده می            . برگزار ميگردد 

 شـهريور مـشهد تكـرار نگـردد،         ١٧مجروحين بخاطر آنكه تجربه بيمارستان      .  نفر مجروح ميشوند   شهيد و بيش از يكصد    

 . بدستور پزشكان شهر و آقای صدوقی حتی المقدور از مراجعه به بيمارستان خودداری ميكنند

وع خشم و نفـرت     اين موض . بطرز فجيعی مثله كرده بقتل ميرسانند     » ميبد«روز هفتم محرم، معلم مدرسه ای را در دهكده          

 . مردم را به نهايت رسانده است

 كرمان
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 با گلوله مأمورين بقتل رسيده بود پياده        ٢٤/٩كه روز جمعه    » حميد نامجو « بمناسبت هفتم شهادت     ١/١٠عصر روز جمعه    

،  كيلومتری پيـاده روی انجـام ميـشد        ٥در اين مراسم كه در مسافت       . روی و تظاهرات گسترده ای در اين شهر انجام شد         

 مهـدوی   –دادبـين    (٢٤/٩مردم به قبرستان صاحب الزمان رفتند و برای مجاهد شهيد كه در كنـار سـاير شـهدای جمعـه                     

 . آرميده بود، فاتحه ای قرايت نمودند) حسينی و حسن توكلی
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اخبار جنبش اسالمي، شماره 10، سه شنبه دوازدهم ديماه 1٣۵٧

مشهد (شورش در زندان)

روز سه شنبه 5/10 زندانيان كليه بندهاي سياسي و عادي زندان مدرن، مشهد، با دادن شعارهاي «درود بر خميني

– اهللا اكبر خميني رهبر – مرگ بر شاه و. . . » شورش خود را آغاز ميكنند وقسمتهاي شركت تعاوني، تأسيسات

برق و شوفاژ و ماشين هاي زندان را بآتش ميكشند و پس از تصرف زندان و گروگان گرفتن 12 نفر كوشش ميكنند

ديوارها را سوراخ كرده و فرار كنند. آنها اشياء قابل اشتغال خود را مقابل درب آهني زندان آتش ميزنند تا قفل آنرا ذوب

نمايند اما از برج نگهباني بآنها حمله ميشود و 5 نفر كشته و 12 نفر مجروح ميگردند.

مأمورين براي فيصله دادن به شورش، دست بدامن علما ميشوند و پس از مدتي پسر آقاي شيرازي با چند نفر ديگر

براي مذاكره با زندانيان بزندان ميروند و از مسوولين قول آزادي 83 نفر را ميگيرند. در اين زندان حدود 2000 زنداني

وجود دارد كه تاكنون 50 نفر تظاهراتي، 17 نفر خردسال 7 نفر از سياسي هاي قديمي و 108 نفر زنداني عادي آزاد

شده اند.

) مجددًا آيه اهللا مرعشي، پسر آقاي شيرازي، پسر آقاي قمي و آقاي نوغاني (با نوغاني روز بعد (چهارشنبه 5/10

مزدور اشتباه نشود) و همچنين نمايندگان حقوق بشر و دادستان مشهد به زندان ميروند. زندانيان به دادستان و

رييس شهرباني (سرهنگ فرزين) اجازه صحبت نميدهند و اعالم ميكنند تنها به روحانيون اعتماد دارند.

بعد از اين جريان آيه اهللا مرعشي براي زندانيان شروع به صحبت ميكند اما بخاطر تيراندازي هوايي عصباني شده

صحبت خود را قطع ميكند و متعاقب آن سرهنگ فرزين به مأمورين دستور ميدهد با اسلحه به سراغ زندانين برومند و

قضيه را با مسلسل خاتمه دهند. روحانيون بخاطر اين عمل و همچنين عدم آزادي 83 نفر، تصميم ميگيرند زندان را

ترك كنند (قبًال نمايندگان حقوق بشر ترك كرده بودند) ولي سرهنگ فرزين سخت به دست و پا مي افتد و مانع رفتن

آقايان ميشود.

ساعت 13 – زندانيان از ميان خود نمايندگاني از 5 بند براي مذاكره ميفرستند و تا ساعت 8 شب با روحانيون و

دادستان مذاكره ميكنند. از طرفي در محل سه راهي خارج زندان، 10 هزار نفر مردم كه با 2000 ماشين آمده بودند از

ساعت 5/2 بعد از ظهر تا 5/9 شب تظاهرات داشتند. در اينموقع روحانيون و دادستان و اعضاي حقوق بشر براي

مذاكره به استانداري ميروند و رييس دادگستري بعد از تماس با وزير از قول او ميگويد «شاه با آزادي 13 نفر (كه 7

نفر آنها به حبس ابد محكومند) موافقت كرده است و ميگويد در خصوص يك گروه 10 نفره يك گروه 15 نفره و يك گروه

32 نفره تظاهركننده اقدام خواهيم كرد. » ساعت 11 شب آيه اهللا مرعشي جريان مذاكرات را باطالع مردمي كه در

سه راه زندان تجمع كرده بودند ميرساند و ميگويد متفرق شويد و 8 صبح فردا مجددًا اجتماع كنيد.
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روز بعد شهر بخاطر همدردي با زندانيان بكلي تعطيل مي شود. آنشب زندانيان پوشاك، پتو، ونان نداشتند و گرسته

خوابيدند. با وجود آنكه مأمورين گفته بودند با هليكوپتر مواد غذايي خواهند آورد.

زندانيان عادي اعالم كرده اند كه ما هم سياسي هستيم و به ما عادي نگوييد. نهضت ما حسيني است رهبر ما

خميني است.

 (شنبه 9/10)

امروز مردم اين شهر و روستاهاي اطراف راهپيمايي عظيم يك ميليوني خود را از منزل آقايان علما آغاز كردند و از

طريق فلكه آب، خيابان تهران و خيابان بهار به استانداري رسيدند. هنگاميكه جمعيت غرق احساس و شعار بود،

جواني به باالي تانك ميرود تا صورت سرباز را ببوسد اما تيري بشكم او ميخورد و شهيد ميشود. سربازاني كه شاهد

اين صحنه بودند بشدت منقلب ميشوند و با اسلحه بمردم مي پيوندند در اينموقع فرمانده آنان بنام «سرهنگ

كمالي» شروع به تيراندازي ميكند اما از ميان مردم او را به مسلسل مي بندند و ماشينش را بآتش ميكشند.

استواري كه همراه او بوده مبادرت به تيراندازي ميكند ولي با مقابله مردم پا بفرار ميگذارد و پس از طي مسافتي

دستگير ميشود.

در اين زد و خوردها الاقل 8 نفر كشته و 50 نفر مجروح ميشوند كه در ميان آنان چند سرباز مشاهده شده اند.

متعاقب اين جريان يك گردان سرباز كمكي به محل مي رسد ولي بخاطر راه بندان و حمله مردم ناگزير به عقب

نشيني ميگردد. مردم خشمگين و عصباني تانكي را كه سرنشينانش آنرا تخليه كرده بودند به آتش ميكشند و تانك

ديگري كه از مهلكه ميگريخت سه زن و يك بچه خردسال را زير ميگيرد و ميكشد و باالخره بآتش كشيده ميشود.

مردم مقدار زيادي اسلحه و فشنگ را به استانداري و از آنجا به منزل آقاي شيرازي ميبزند.

در خيابان احمد آباد مردم به انجمن ايران و آمريكا و منزل چند مستشار آمريكايي حمله ميكنند و چون منازل اجاره اي

بوده، اثايه آنرا بيرون ريخته و آتش ميزنند. در جريان اين حمله دژبانهاي نگهبان بطرف مردم شليك ميكنند و نتيجتًا يك

نفر كشته و 17 نفر مجروح ميشوند. پس از تمام شدن فشنگ ها مردم هر چهار دژبان را دستگير ميكنند.

اداره آگاهي، سينما شهر فرنگ و ساختمان پپسي كوال بآتش كشيده ميشود و دو نفر از مردم در آتش ميسوزند.

مردم به فروشگاه ارتش حمله ميكنند و تمام اجناس آنرا به بيمارستان شاهرضا ميبرند و ميگويند اين اجناس متعلق

به مردم محروم و مستضعف است و كسانيكه مردم را بگوله مي بندند حق استفاده از آن را ندارند.

زندان زنان واقع در خيابان شاهرخ مورد حمله مردم قرار ميگيرد و با انفجار درب آن كليه زندانيان زن آزاد مي شوند.

تعداد زيادي از افراد شناخته شده كه به روي مردم آتش گشوده بودند دستگير ميشوند و سه نفر از مأمورين مؤثر
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ساواك در ساعت 3 بعد از ظهر در ميدان شهدا با چوبه دار اعدام مي شوند.

كالنتري 3 و 5 مورد حمله مردم قرار ميگيرد و قسمتي از سالحهاي آن مصادره ميگردد.

از ساعت 2 بعد از ظهر نيروهاي ارتشي از شهر عقب نشيني ميكنند و از داخل پادگانها صداي مهيب انفجار و

تيراندازي زياد شنيده ميشود كه نمودار برخي داخلي و متزلزل شدن روحيه نيروهاي ارتشي است. در برخوردهاي

امروز حداقل 40 نفر كشته شدند.

 (يكشنبه 10/10)

شب يكشنبه عزيزي (استاندار خراسان) و اويسي به آقايان و روحانيون تلفن نموده و ريا كارانه از حنايات سبعانه و

وحشيانه مزدورانشان در روز شنبه اظهار تأسف نموده اند! ! با وجود اين مردم امروز هم در خيابانها اجتماع و تظاهرات

مينمايند و نيروهاي ارتشي هم بدون هيچگونه اخطار و مقدمه اي از پشت بام ساختمان مقاومت ملي در چهار راه

نادري و از روي تانكها به مردم شليك ميكنند و نفربرهاي ارتشي در چندين نقطه به صفوف نان و نفت يورش ميبرند و

مردم بيگناه را به مسلسل ميبندند.

تعداد شهدا و مجروحين امروز از شمار خارج است با آنكه اكثر جنازه ها را ارتش جمع آوري كرده با اينحال 75 جسد و

بيش از 400 زخمي بدست مردم افتاده است.

روحيه مردم بسيار عالي است و مشغول معالجه و رسيدگي به مجروحين هستند.

رشت

در تظاهرات وسيعي كه روز يكشنبه 9/10 در اين شهر انجام شد، عده زيادي كشته و زخمي شدند كه ما نام 2 نفر

از شهدا و 17 نفر از مجروحين را بدست آورده ايم.

شهداء: تقي اشكيكي – كارگر 31 ساله

ابراهيم جعفري – دبير مدرسه عالي بارزگاني – 29 ساله

مجروحين:

1- رضا زنده دل مهندس كارخانه چوكا

2- غالم فرح بخش – ديپلمه

3- امير تيفيدر – هنرجوي هنرستان
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4- محمود تابان شمالي ديپلمه

5- مهرداد جادو سخن سال اول نظري

6- حسين آزاد – محصل

7- شهرام رفيعي ـ « «

8- رضا بوستان زاد ـ « «

9- حسين كامراني ـ « «

10- منوچهر آغاجاني ـ « «

11- فريدون احمدنيا ـ « «

12- مظاهر صابري ـ « «

13- محمود رضا بوستان زاد ـ « «

14- محمد يگانه ـ « «

15- پرويز اكبري ـ « «

16- اردشير نظري ـ « «

17- جليل خيرانديش ـ « «

صومعه سرا

در تظاهرات وسيع اين شهر 2 نفر شهيد و 5 نفر مجروح ميشوند. كه نام يكي از شهداء «شهرام طلوعي» 19 ساله

و سال آخر نظري ميباشد. بعد از اين جريان مردم خانه 5 نفر از افراد ساواك را به آتش ميكشند.

قزوين (بيش از 180 كشته و 400 مجروح)

از ابتداي ماه محرم مقامات حكومت نظامي و ساواك به عناوين مختلفه از برگزاري جلسات عزاداري اهالي جلوگيري

بعمل آورده و در طول ماه تا روز چهارشنبه 5/10 چندين بار حسينيه و مسجد النبي و ساير مساجد را بسته و مانع

عزاداري مردم شده اند و در اين راه از هيچگونه سفاكي و اعمال خشونت و ضرب و جرح و كشتار خودداري ننمودند.
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چهارشنبه 5/10/57

امروز در مسجد النبي مردم بمنظور اعتراض به خشونت ها و خون ريزيهاي رژيم سفاك و همچنين شهادت مهندس

نجات اللهي (استاد پلي تكنيك تهران) گرد آمدند. هنگام خروج از مسجد مأمورين فرماندار نظامي بدون اخطار قبلي

بسوي مردم شليك ميكنند و 15 نفر را مجروح ميسازند. غروب همان روز هنگاميكه 5 برادر و پسر عمو (بنام

محموديان) قصد ورود بخانه شان را داشتند مالحظه ميكنند كه راه ورود بكوچه مربوطه توسط ژاندارمري مسدود

شده و مانع رفتن آنها بخانه ميشوند. توضيحات اين جوانان براي رفتن بخانه نه تنها ژاندارمها را قانع نميكند، بلكه

خشونت آنها شدت بيشتري يافته منجر به تيراندازي بسوي آنان ميشود كه دو نفر آنان بالفاصله كشته ميشوند و

يكنفر بشدت مجروح ميگردد. دو نفر ديگر كه براي حمل آنها اقدام ميكند مجددًا مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند و

يكي از آنها زخمي ميشود و ديگري را كه روي جنازه برادر خود خم شده بود باقنداق تنفگ بسرش ميكوبند كه او هم

بيهوش شده و در نتيجه ممانعت از رسانيدن به بيمارستان در ميگذرد.

علما و روحانيون شهر پس از اطالع از ماجري بطرف بيمارستان حركت ميكنند اما مواجه با اشغال نظامي بيمارستان

ميشوند در تماس كه براي اعتراض با فرمانداري ميگيرند گفته ميشود كه بزودي مقامات مسوول به بيمارستان

خواهند آمد اما بعد از يك ساعت آمبوالنسي كه سربازي در جلو آن نشسته بود از بيمارستان خارج ميشود و اجساد

را از دسترس روحانيون دور ميكند. ساعت 12 شب فرماندار نظامي و رييس شهرباني در بيمارستان حاضر ميشوند و

ضن عذر خواهي اظهار ميدارند كه جنازه ها فردا صبح در غّساالخانه تحويل خواهد شد. علما و روحانيون و خانواده

هاي شهدا شب را در بيمارستان بحالت تحصن بسر ميبرند.

پنجشنبه 5/10 – امروز جمعيت كثيري در حدود 40 هزار نفر در معيت روحانيون شهر براي بخاك سپردن شهداي ديروز

بطرف غسالخانه مقبره شاهزاده حسين حركت مينمايند در اينجا نيز مأمورين خونخوار رژيم بار ديگر نقاب از چهره

خويش بر مي گيرند و بدون اخطار قبلي از پشت بوسيله مسلسل و زره پوش مردم را برگبار مي بندند و حتي آنها را

تا كوچه هاي فرعي تعقيب ميكنند و به آتش ميگيرند و تا نيمه هاي شب به تيراندازي ادامه ميدهند. در همين روز يك

كاميون ارتشي عمدًا به صف مردمي كه براي تهيه نفت اجتماع كرده بودند حمله ميكند و بطور مارپيچ طوري حركت

ميكند كه تعدادي زن و مرد و كودك را زير ميگيرد و ميكشد.

در اثر اين خشونت و سبعيت و تيراندازيهاي بعدي 35 زن باردار سقط جنين ميكنند  كه 15 طفل سقط شده آنها روز

جمعه در محل غسالخانه مشاهده ميشود.

تعداد شهيد شدگان در اين روز بيش از 180 نفر و زخمي ها بالغ بر 300 نفر ميباشند كه اكثر آنها را ارتش با كاميون

بخارج شهر منتقل نموده و در روستاهاي اطراف منجمله «آب گيلك» در گودالهايي مدفون ساخته است و تعدادي را

در انبارهاي مهمات مخفي نموده. بيشتر مجروحين بخاطر ترسي كه از زنده به گور شدن يا دستگيري داشتند از

مراجعه به بيمارستان خودداري كرده اند و در خانه هاي خود تحت درمان قرار گرفته اند. اين عده را بخاطر فقدان
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وسايل و لوازم بهداشتي و جراحي مرگ تهديد ميكند.

جمعه 8/10/57

امروز هياتي از طرف جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در معيت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس و جمعيت

حقوق بشر آمريكا، براي تحقيق در مورد اين جنايات وارد شهر ميشوند. خبرنگاران از اجساد شهدا عكس برداري

مينمايند و همراه 20 هزار نفر از مردم در حاليكه جنازه 15 طفل سقط شده بر دوشها حمل ميشد براهپيمايي بزرگي

دست ميزنند. اسم تعدادي از شهدا و مجروحين كه تاكنون بدست ما رسيده بقرار ذيل است.

اسامي شهدا.

اين اسامي تاكنون بدست ما رسيده است.

1- عباس پالو

2- قاسم گروسي

3- ابوالفضل عليجاني

4- محمد رضا عباسي

5- امير ارباب ها

6- حسن غفوري

7- حميد اعرابي

8- يوسف رحيمي فر

9- افضل عباسي

10- زهرا كالنتري يكتا

11- حسن افغاني

12- احمد محموديان

13- حسين محموديان
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14- ابوالفتح محموديان

اسامي مجروحين

الف – بيمارستان دهخدا

1- حاج علي طاهري

2- حميد گنجه اي باف

3- هوشنگ كريم زاده

4- غالمرضا كشاورز

5- محمد شاه محمدي

6- فريدون قاسمي

7- غالمحسن سليماني

8- حسين شكوفه فر

9- ناصر شاهين ساز

ب – بيمارستان شاه اسماعيل

1- علي شاعي پور

2- حسين ذاكراني

3- داود توفيقي

4- حسين ميرميران

5- غالمعلي الموتي

6- زهرا قصابي

7- علي طاهري
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8- اصغر طالقاني

9- غالمحسين حكيم جوادي

10- قدرت اهللا عدني

11- يوسف جوراب دوزها

12- حسين نقدي پور

13- علي فرد

14- محمد حسين اكبري

15- مريم بي نياز

16- حسين توكلي فر

17- امين علي مجيدي

18- حسين رضا محمد خالو

19- محمد ذاكراني

20- محمد رضا

21- محمد حسين عامري

22- صديق خسرو پرويز

23- خير اهللا بزرگ

24- محمد رضا فارسياني

25- حسين صالحي

26- محمد سلطاني

27- مصطفي محموديان
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28- عباس محموديان

ج – بيمارستان كوروش كبير

1- مختار مقدم 15 ساله

2- اسمعيل نيشابوري 15 ساله

3- علي جعفر پور ناصري 15 ساله

4- حميد مستانه 14 ساله

5- هادي معظمي 15 ساله

6- حسين درافشان

7- اصغر مدنيان

8- كاظمي سالم كار

9- محمد باقر شاه محمدي

10- علي اميني

11- مجيد گودرزي ها

12- پرويز شاهرودي

كرج

در تظاهرات روز سه شنبه 5/10 اين شهر گفته ميشود 22 نفر شهيد شده اند.

ياسوج خبر دستگيري حاج سيد كرامت ملك حسيني از روحانيون ياسوج در مسجد حبيب شيراز، شهر را در حالتي

غير عادي فرو برده است.

رودسر

در تظاهرات روز چهارشنبه 5/10 جمعًا 4 نفر در اين شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و شهيد ميشوند.
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قم

تأسيس كميته دفاع از مجروحين و مصدومين

جامعه پزشكي شهرستان قم طي اعالميه اي كشتار وحشيانه بيمارستان شاهرضاي مشهد را محكوم كرده اند و

بخاطر زير پا گذاشتن حرمت محيط  پزشكي توسط دژخيمان خون آشام و تعقيب و آزار مجروحين در بيمارستان،

كميته اي بنام «كميته دفاع از مجروحين و مصدومين» تشكيل داده و اعالم داشته اند مأمورين بهيچوجه حق ندارند

در تعقيب بيمار مجروح وارد محيط بيمارستان شوند و بازجويي از بيمار تا حصول بهبودي كامل اكيدا ممنوع است و

همچنين تهديد كرده اند اگر موارد فوق نقض شود و عملي با توسل به زور و فشار  صورت گيرد طي اعالميه اي

جزييات آنرا باطالع عموم خواهند رساند. در خاتمه از كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر خواسته اند آنها را در

اين  هدف ياري نمايند.

اردكان

يكهفته قبل از عاشورا عده اي از جوانان پر شور و مسلمان با هوشياري خاص به اختالفات ديرينه اهالي خاتمه داده

و موفق ميشوند آنانرا به تظاهرات عظيم و يكپارچه ضدرژيمي فراخوانند. در اين تظاهرات ژاندارمري دخالت نموده و

يكنفر بشهادت ميرسد و 5 نفر زخمي ميشوند، اهالي زخمي ها را به شيراز ميبرند و ميخواهند در آنجا بستري

نمايند اما بيمارستان از پذيرفتن آنها امتناع ميكند ناچار مجروحين  را به تهران مي آورند و متأسفانه بخاطر گذشت

زمان تمامي آنها بشهادت ميرسند.

مردم شهر كه از شنيدن اين جريان بشدت خشمگين شده بودند، در مقابل فرمانداري تظاهراتي براه مي اندازند و با

اسلحه گرم بمقابله ميپردازند. در اين درگيري يكنفر از مردم و يكنفر از مأمورين كشته ميشوند. در تمام مدت اين ردو

خورد، راه شيراز – اردكان بكلي مسدود ميشود.

زرند

24/9 -

مأمورين بروي جمعيتي كه دست براهپيمايي زده بودند آتش گشودند و در اين حادثه تعداد زيادي زخمي مي شوند.

هموطن

اكنون كه مطبوعات ـ راديو و تلويزيون ـ مدارس ـ مساجد ـ دانشگاه ها و كليه مراكز تجمع وكسب خبر تعطيل و توقيف
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و در اختيار نظاميان درآمده وظيفه همگان است كه در انتقال اخبار و تكثير و توزيع سريع آن بكوشيد.

آمل

همه روزه تظاهرات وسيعي بعد از ظهرها و شب ها در اين شهر انجام ميشود. در تظاهرات روز 7/10 يكنفر شهيد

ميشود و روز بعد تشييع جنازه با شكوهي در شهر برگزار مي شود و آقاي حجت االسالم جوادي سخنراني مينمايند.

نام شهيد اين شهر «اسفنديار جعفرزاده» ميباشد كه گلوله مغز او را بكلي متالشي كرده است.

آستانه اشرفيه

تعداد 122 مغازه بعد از تظاهرات مردم اين شهر توسط پليس به آتش كشيده ميشود.

نجف آباد

در جريان حمالت وحشيانه اخير مأمورين دكتر ابوترابي كه مورد عالقه و احترام مردم ميباشند، 2 نفر از مجروحين را

در منزل خود مداوا و نگهداري ميكرده است اما مأمورين وحشي و جنايتكار از ماجراي مطلع شده و شبانه به خانه

اش يورش ميبرند و 2 مجروح  را شهيد كرده و دكتر و افراد خانواده اش را با خود ميبرند.

از اين شهر بعد از حمالت چماق بدست هاي دولتي جز ويرانه اي باقي نمانده است. همه روزه مردم ساير

شهرهاي ايران و توريست هاي خارجي براي مالحظه بناهاي سوخته و ويران شده بدست چنگيزهاي آريامهري از

اين شهر ديدن ميكنند و بر سر در دروازه شهر تابلويي به مضون زير نصب شده است «به  دروازه هاي تمدن بزرگ

خوش آمديد»

سنندج شورش در زندان

نيمه شب روز سوم ديماه در زندان سنندج با برنامه قبلي يك درگيري تصنعي ايجاد ميشود. پليس مداخله كرده و

بداخل زندان ميرود، زندانيان از موقعيت استفاده كرده مأمورين را خلع سالح  ميكنند و  سپس به اسالحه خانه حمله

مي برند و پس از مسلح شدن  در يك درگيري خونين 12 نفر از افراد پليس را كشته و خود 5 نفر شهيد ميدهند و

موفق به  فرار ميشوند تعدادي از اين زندانيان سياسي و بقيه عادي بوده اند.

همدان

اعدام انقالبي رييس كالنتري

سرگرد كازروني رييس جاني كالنتري ششم بهمن همدان (كه بتنهايي 5 نفر را   از جمله رضا زماني و مرتضي

توتونچي را به شهادت رسانده بود) همراه با 2 يا 3 نفر از محافظينش توسط گروه توحيد «حديد» بكيفر ميرسد.
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كرمان

همانطور كه قبًال گزارش كرده بوديم، در تاريخ هشتم محرم هنگاميكه مردم را ور پس از پايان تظاهرات آرام به منازل

خود ميرفتند، به وسيله مامورين به روي آنها آتش گشوده مي شود و سه نفر زخمي ميگردند كه يكي از آنها بنام

«حسن توكلي»  فرزند روحاني مجاهد كرمان دو روز بعد (صبح روز عاشورا) در بيمارستان شهيد ميگردد.

در تاريخ 24/9 جمعيتي كه براي شركت در مراسم هفت حسن توكلي دست به راهپيمايي زده بودند مواجه با

تيراندازي پليس مي شوند و در اين حادثه 4 نفر بنامهاي رنجبر، حسيني، مهدوي، مهندس دادبين شهيد شده و 20

نفر مجروح  و 10 نفر  مفقوداالثر مي شوند و 5  نفر از اهالي بنامهاي عباس مشارزاده،   محمد زضا مشارزاده،

عبدالحسين ساوه، جالل كمالي، علي ايرانمنش دستگير مي شوند و همچنين يكي از مأمورين مورد اصابت گلوله

قرار ميگيرد.

از روز  25/9 فرهنگيان اين شهر با بست نشستن در اداره آموزش و پرورش بدستگيري نامبردگان اعتراض مي كنند.

روز 30/9/57 يكي از مجروحين حوادث اخير در ميگذرد وي علي نامجو نام داشت و از فرهنگيان مبارز اين شهر بود كه

محل خدمت خود را در يكي از دهات اطراف شهر انتخاب كرده بود. تشييع جنازه اين مرحوم روز جمعه 1/10 انجام

ميشود روز سه شنبه 5/10 – از ساعت 5 صبح افراد پليس و ارتش اقدام به محاصره اداره آموزش و پرورش كه

فرهنگيان براي اعتراض به دستگيري همكارانشان در آن احتماع كرده بودند ميكنند و با بستن آب و جلوگيري از

رسيدن غذا سعي ميكنند متخصصين را در تنگنا بگذارند. مردم شهر بمحض اطالع از اين عمل در يكي از مساجد

جمع شده و تصميم ميگيرند از تمام بلندگوها اذان پخش كنند. پس از گرد آمدن جمعيت، سيل مردم از مسجد بطرف

اداره آموزش و پرورش براه مي افتد و مأمورين با ديدن انبوه جمعيت ناچار به عقب نشيني ميگردند.

جوبار

علي فدايي روحاني مجاهد اين بخش بوسيله دو نفر از مامورين پاسگاه با لباس مبدل بضرب چاقو مجروح مي شود.

نامبرده در روز سه شنبه 14/9/57 مطابق با 4 ماده محرم در يكي از بيمارستانهاي كرمان بدرجه شهادت مي رسد

تشييع جنازه آن مرحوم در همان روز از كرمان تا گورستان جوپار انجام مي شود.

اهواز

روز پنجشنبه 7/10 در ساعت 8 بعد از ظهر هنگاميكه مردم در بيمارستان جنديشاپور متحصن بودند مأمورين به اطاقي

كه 17 نفر مجروح بستري بودند با گاز اشك آور حمله ميكنند. مردم با شكستن شيشه ها تالش ميكنند تا  جان

مجروحين را نجات دهند اما گفته ميشود يك پرستار در اين حمله كشته شده است.
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امروز شنبه 9/10 – در اجتماعي كه در بيمارستان جنديشاپور تشكيل شده بود،  آقاي خزعلي (از مدرسين حوزه

علميه قم) و چند نفر از اساتيد دانشگاه و همچنين نماينده شركت نفت سخنراني مينمايند. نماينده شركت نفت

اظهار ميدارد كه توليد امروز بيش از 330 هزار بشكه است و كاركنان داوطلب شركت نفت تصميم گرفته اند آنرا با

پمپ به تهران بفرستند ولي ساواك مانع اين كار ميشود. در اين اجتماع ابالغ مأموريت امام خميني به آقاي مهندس

بازرگان نيز قرايت گرديد.

راههايي كه به زندان كارون منتهي ميشود امروز توسط نيروهاي ارتشي مسدود گرديد و تانكها و كاميونهاي ارتشي

زندان را محاصره كرده اند. بقرار اطالع از چند روز قبل تعدادي چاقوكش و مزدور وارد زندان شده اند و ضمن شكنجه

كردن زندانيان سياسي آنانرا تهديد  به قتل كرده اند. زندانيان بخاطر حفظ جان خود شب ها كشيك ميدهند.

آغاجاري

مامورين نيروي دريايي كه براي بكار انداختن دستگاههاي توليد كننده نفت به «كرج آغاجاري» اعزام شده بودند،

بعلت عدم آشنايي با دستگاههاي فني، 3 توربين بارزش 10 ميليون دالر را از بين برده اند.

انصار اهواز

و الذين تبوء والدار وااليمان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم و ... (حشر ٩)

جامعه بازرگانان و پيشه وران مسلمان اهواز اعالميه اي در تاريخ ٢٧/٩ منتشر كرده اند و در آن پشتيباني كامل و بي

دريغ خود را (بنا به وظيفه شرعي و اسالمي) اعم از مادي و معنوي نسبت به كاگران و كارمندان صنايع نفت اعالم

داشته اند و در مقابل مزدوران دژخيم خودفروخته كه بي شرمانه شب و روز به منازل آنان تاخته و با بيرون كردنشان

از منازل شركتي و ايجاد مشكل مسكن تصور مي كنند مي توانند لطمه اي به اعتصابات درهم كوبنده آنان وارد

سازند، با قاطعيت اعالم كرده اند كه آماده اسكان و جا دادن آنها در منازل خود و هرگونه كمك مالي هستند.

بخشي از اعالميه انقالبي مردم قهرمان مشهد

بخشي از عمليات انقالبي مردم قهرمان مشهد

در روز شنبه 10/٩

1ـ كالنتري ۶ را در كوه سنگي آتش زدند. كه تمام پرونده هاي موجود در آن و سه ماشين كالنتري نابود گرديد.

ـ منازل دو مستشار آمريكايي آتش زده شده و در نتيجه شليك گلوله پاسبانان محافظ يك نفر كشته شد. مردم هم ٢

متقابال يك پاسبان را كشته و ٢ پاسبان ديگر را دستگير مي نمايند و به منزل آقاي شيرازي مي برند.
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ـ مردم به چهار نفر از مامورين آگاهي حمله مي كنند و سه نفر آن ها را كشته و در ميدان مجسمه آويزان مي ٣

كنند. نفر چهارم به مردم مي پيوندد.

۴ـ ديوارهاي زندان زنان واقع در خيابان شاهرخ توسط مردم منهدم و زندانيان آزاد گرديدند.

۵ـ انجمن هاي ايران و آمريكا و ايران و انگليس و پپسي كال به آتش كشيده مي شود.

ـ عده اي از سربازان با خودروهاي خود و اسلحه شان به مردم مي پيوندند و با كمك آن ها يك دستگاه تانك و سه ۶

دستگاه جيپ ارتشي را به آتش مي كشند.

يك سرهنگ و يك استوار به مردم ملحق مي شوند اما سرهنگ ديگري به نام «كاللي» آن ها را هدف گلوله قرار مي

دهد و خود نيز توسط مردم كشته مي شود.

٧ـ فروشگاه ارتش آتش زده مي شود و اجناس آن به بيمارستان امام رضا منتقل مي گردد.

روز يكشنبه 10/10

1ـ تمام كالنتري ها به استثناي كالنتري 1 و ۵ به آتش كشيده شدند.

ـ مردم ساختمان «نيروي مقاومت ملي» را به آتش مي كشند ولي در اثر حمله ناگهاني مامورين مستقر در آن ٢

تعداد زيادي كشته و زخمي مي شوند.

ـ هتل هايت توسط مردم محاصره و اجناس آن تخليه مي گردد و بدستور علما چون اين ساختمان را از بودجه ٣

موقوفات امام رضا تهيه شده است، بايد به بيمارستان تبديل گردد.

سيرجان

سروان صالحي كه مسوول آتش زدن مسجد جامع كرمان بوده است و در سيرجان مسوول سركوبي مردم بوده، در

شب ششم ديماه با انفجار بمبي در ماشينش بشدت مجروح شده و يك پايش قطع ميشود.

اسامي مقتولين و مجروحين شهر قم

تعداد مجروحين از عاشورا تا پايان آذر 57 نفر

شهداي از 20/9 تا 27/9 (هفته بعد از عاشورا)

1- حسين جواد پور – نقاش – 23/9
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2- اصغر اسالمي – نقاش – 24/9

3- مريم ابراهيمي – 7 ساله – 23/9

4- اسمعيل حسين عسگري – مكانيك – 21/9

5- هادي كريمي – 17 ساله 27/9

تلفات مأمورين

22/9 – مأمور آگاهي در لباس مبدل در خيابان چهارمردان كوچه آسيد حسن بقتل ميرسد. نام اين مزدور «قنبري»

ميباشد.

27/9 ـ در خيابان آذر باجه بانك ملي مأمور آگاهي بنام حسني با 13 ضربه چاقو بطور فجيعي كشته ميشود.

21/9 – زندانيان زندان شهرباني توسط مردم بشدت مجروح ميگردد و اينكه در بيمارستان بستري است.

همچنين 4 نفر از گارد شهرباني و مأمورين انتظامي بطور انفرادي هدف گلوله قرار ميگيرد و كشته ميشود ولي

اسامي آنها در دست نيست.

محالت

عصر روز پنجشنبه 7/10/57 بمناسبت شهادت مهندس كامران نجات اللهي، مجلس يادبودي از طرف فرهنگيان اين

شهر در حسينيه آن برگزار گرديد و هزاران نفر از گروههاي مختلف مردم شركت كردند. در اين جلسه يكي از

روحانيون ضمن سخنراني مؤثر خود و تجليل از شهداء نهضت انقالب اسالمي و يادي از مجاهديني چون دكتر علي

شريعتي و تجليل از مقام اساتيد آگاه و بيدار، قطعنامه اي را قرايت كرد كه در آن يكبار ديگر همبستگي همه اقشار و

طبقات با رهبري امام خميني و سرنگوني رژيم جنايتكار پهلوي اعالم گرديد. بعد از جلسه شركت كنندگان

براهپيمايي دست زدند و شهر در محاصره كامل زره پوشهاي ارتش درآمد.

دليجان

/ راه پيمايي عظيمي با شركت همه طبقات مردم بخصوص عصر روز پنجشنبه 7/10/57 و صبح روز شنبه 9/10

فرهنگيان و دانش آموزان ترتيب يافت و در آن تظاهر كنندگان ضمن حمله شديد به مزدوران داخلي و امپرياليست

هاي شرق و غرب يكبار ديگر همبستگي خود را با همه مبارزين راه حق و عدالت اعالم كردند و شعارهاي عمومي

ملت را ادا كردند.

تهران
157



اخبار جنبش اسالمي، شماره 10، سه شنبه دوازدهم ديماه 1٣۵٧

file:///D|/NEWFOL~3/B04D~1/54_9a_28.htm[5/17/2011 11:06:43 AM]

روز هفتم ديماه جمعيتي در خيابان قديم شميران نزديك سينما پاسيفيك مشغول تظاهرات بودند كه ناگهان

خودروهاي ارتشي ظاهر ميشوند. مردم بسرعت به كوچه هاي اطراف فرار ميكنند و در خانه ها مخفي ميشوند.

مأمورين ارتش بداخل كوچه «شانتياني» حمله ميكنند و 3 نفر را مورد اصابت گلوله قرار ميدهند. يكي از آنها پيرمردي

بود كه در جلو درب وزارت بهداري كه در انتهاي غربي كوچه است در خون خود مي غلطد نفر سوم موتور سواري بود

كه از ناحيه ران مجروح ميشود و توسط افراد كوچه به يكي از منازل برده ميشود و پس از درمان اوليه و جلوگيري از

خون ريزي به بيمارستان اعزام ميشود.

لحظه اي پس از دور شدن مأمورين يك زن و 4 مرد از خانه خود خارج ميشوند و بسرعت پسر بچه مجروح را از روي

زمين برميدارند و به نزديك ترين خانه پناه ميبرند امامعلوم نيست صاحب خانه بچه دليل از پذيرفتن آنها خودداري

ميكند و در را مي بندد اين عده كه احساس كرده بودند كودك هنوز نيمه جاني دارد بجاي آنكه او را بخانه خود ببرند

(شايد بخاطر نداشتن وسايل بهداشتي و لوازم مداواي اوليه) با وجود خطرات فراوان تصميم ميگيرند او را به

بيمارستان برسانند كه در انتهاي شرقي كوچه «شانتياني» هر 5 نفر هدف رگبار مسلسل قرار ميگيرند و در خون

خود مي غلطند.

روز ششم ديماه در ابتداي خيابان تخت جمشيد جواني وسط خيابان ايستاده بود و به اتومبيلها سفارش ميكرد

چراغهاي خود را روشن كنند و گاهي كاغذهاييكه روي آن جمله «مرگ بر شاه» نوشته شده بود به شيشه ماشينها

نصب ميكرد. ناگهان سربازي بدون آنكه متوجه شود خود را به او نزديك ميكند و از فاصله چند متري او را برگبار مي

بندد و از شكم تا گلوي او را مي درد.

در همين روز در تظاهرات خيابان تخت طاووس 4 نفر شهيد ميشوند كه يكي از آنها «حسن عرب» محصل سال

ششم دبيرستان بوده است و از تصديق داخل جيبش كه گلوله قسمتي از آن را سوراخ كرده بود شناسايي ميشود.

سه نفر ديگر در رديف شهداي گمنام جاي ميگيرند. درود خدا بر آنان.

امروز (ششم ديماه) تنها در بيمارستان هزار تختخوابي 29 زخمي و 4 شهيد توسط مردم منتقل شدند.

اسامي شهداي ميدان مقابل مجسمه (5/10) در تشييع جنازه مرحوم «كامران نجات اللهي»

1- حسين كريمي

2- مرتضي رطبي

3- جالل ابراهيمي

4- رسول قديمي
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5- حميد عالي نصب

6- حسين قشقايي

ساير اسامي هنوز بدست ما نرسيده است.

تا ساعت 4 بعد از ظهر چهارشنبه 5/10 – 10 ـ 11 جسد به بهشت زهرا آورده اند. يكي از شهداي شناخته شده

شهيد «نوري» كارمند بانك عمران ميباشد كه گلوله بچشمش اصابت كرده است. بايد توجه داشت اجساديكه

مأمورين مي افتد خارج از اين آمار است.

روز 1/10/57 – تعداد 5 جسد از زندان اوين به بهشت زهرا منتقل ميكنند. گفته ميشود اين افراد بجرم دست زدن به

اعتصاب غذا در روز عزاي عمومي سراسري كشور بشهادت رسيده اند.

1- قاسم ايرانشاهي (18 ساله) كه سر او را مته سوراخ نموده و گوشهايش را بريده اند.

2- حسن اسدي پور – معلم بجنوردي كه با جوش كار بيت بر بدنش جاويد شاه نوشته اند.

3- محمد داودي كه دندانهايش كشيده شده و فقسه سينه اش خرد شده است.

4 و 5 ـ دو نفر ناشناس كه يكي از آنها كور شده است.

شب ها بعد از ساعات ممنوعه، مأمورين حكومت نظامي به پمپ بنزين ها هجوم مي آورند و جيره نفت ميدادند

بضرب گلوله سربازان بشهادت ميرسند.

نسرين اميني دانش آموزان 15 ساله يكي از مدارس حوالي دانشگاه بضرب گلوله مأمورين سفاك بشهادت ميرسد.

مغز متالشي شده اين دخترك را در پارچه سفيدي در بهشت زهرا زير اطاق آويزان كرده بودند.

پااليشگاه تهران

سه شنبه پنجم ديماه – امروز كاركنان پااليشگاه تهران بتدريج در ساختمان مركزي (تخت جمشيد) گرد ميايند و حدود

ساعت ده همراه با كاركنان اداره مركزي در طبقه همكف اجتماع نموده و به دادن شعار بر عليه رژيم ميپردازند، چهار

ريوي ارتش و دو جيپ حامل كاندوهاي ميانسال كه بنظر ميرسيد از درجه داران و افسران گارد باشند بهمراه عده اي

سرباز جلوي ساختنان مستقر ميگردند، مامورين درب مراجعين را بسته بودند و كاركنان فقط از درب مخصوص حق

ورود داشتند.

«شعارهاي تظاهر كنندگان چنين است»
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شب تاريك مردم روز گردد، خميني عاقبت پيروز گردد…

درود بر كارگر قهرمان، درود بر كارگران صنعت نفت ما.

اعتصاب، اعتصاب، مدرسه انقالب، مشت گره كرده ما فردا مسلسل ميشود،

دانشگاه سنگر آزادي             نه النه مزدوران

كارگر، كارگر، مشت تو جلوه ايمان تو،

گاهي يكي از دوستان از شعرهاي نوي روشنگرانه ميخواند، گاه سرود و …

يكي از كاركنان ضمن سخنراني كه با كالم مشهود امام حسين «ع» اال ترون ان الحق ال يعمل … شروع نمود گفت

كه ملت ما بارها و بارها با دادن خون هاي بسيار و با راهپيماييها و اعتصابات موضع خويش را در برابر نظام طاغوتي

كشورمان اعالم داشته است و ديگر حاضر نيست زير باز ستم استعمارگران برود و در اسارت ابرقدرتان چپ و راست

باشد، بلكه بر اساس مكتبش ميخواهد كه متكي بخود باشد و زيستن مستقل بهمه انسانها بياموزد، و كذلك

جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا، لكن هنوز دشمن هر روز به دسيسه

اي تازه دست ميزند و تصور ميكند كه حركت شجاعانه ملت ما تنها بر مبناي احساس سياسي است و حال آنكه

ملت ما داراي شناخت و بينش سياسي است و فريب دشمنان را بخودشان باز ميگرداند.

ملت ما ميداند چرا مبارزه ميكند و خواستار عدالت و استقالل فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

ملت ما خواسته هاي خود را در اسالم محقق ميبيند و امام خميني را برهبري برگزيده زيرا كه همه خصلتهاي يك

رهبر را در او متبلور ميبيند.

پس از اين سخنراني كوتاه گفته شد كه دانشجويان باين سمت ميآيند، تحركي در ميان مأمورين بوجود آمده و شروع

به تيراندازي ميكنند در اين موقع كاركنان بشدت شعارهاي خود را تكرار ميكنند.

حدود ساعت دوازده يك موتور سوار از روي پل تخت جمشيد عبور مينمايد و سربازان را از باال بگلوله ميبندند، در اين

تيراندازي سه نفر مورد اصابت قرار ميگيرند، گفته ميشود اين سه، يك افسر و دو درجه دار بوده اند.

در اين لحظات بانگ مرگ بر شاه سالن را ميلرزاند.

اين اجتماع با شكوه تا ساعت دو بعد از ظهر بطول ميانجامد و در پايان كاركنان قرار ميگذارند كه فردا (چهارشنبه)

صبح به پااليشگاه تهران رفته و از آنجاغ به بهشت زهرا بروند.

در ضمن انتظام در اوايل صبح بميان كاركنان آمده و قصد سخنراني داشته كه باو اجازه صحبت داده نشد.
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در ساختمان مركزي روي يك پارچه سفيد كه ما بين دو ستون نصب كرده بودند نوشته شده بود،

ما كاركنان صنعت نفت خواستار برقراري

حكومت جمهوري اسالمي برهبري امام

خميني هستيم.

گزارش تفصيلي از هيات اعزامي امام خميني به اهواز

روز يكشنبه ساعت 5/3 بعد از ظهر جلسه اي با شركت هيات اعزامي امام خميني و اجتماع مردم اهواز در محل

ساختمان اصلي شركت نفت برگزار گرديد. كه در آن آقايان خزعلي، مهندس بازرگان ماموريت اين هيات را با ماموريت

هيات خلع يد و پيشرفت نهضت اسالمي فعلي را با نهضت ملي سالهاي 1330 مقايسه كنيد.

آقاي صباغيان روش و برنده كلي هيات را براي جمعيت تشريح نمود جلسه بعد از طرح سيواالت و پاسخ هاي الزم

مقارن ساعت 8 بعد از ظهر پايان يافت و جلسه بعد به ساعت 8 صبح روز دوشنبه 11/10/57 موكول گرديد.

آخرين لحظه:

امروز (سه شنبه 1٢/10) تا ساعت ۵ بعد از ظهر يازده جسد به گورستان بهشت زهرا منتقل مي شود.

يكي از اين شهدا بطور فجيعي (با رگبار مسلسل با عامل ديگر) كشته شده بطوري كه يك پايش را از ناحيه ران و

ديگري از ناحيه زانو قطع شده بود.

تظاهرات در بيمارستان هزار تختخوابي

روز پنجشنبه 7/10 ده هزار در بزرگداشت و تشييع جنازه 7 نفر از كسانيكه در مراسم تشييع جنازه دكتر كامران نجات

اللهي شهيد شده بودند شركت كردند. اين شهدا هنگاميكه در ميدان مجسمه بآرامي اجتماع كرده بودند هدف گلوله

مآمورين سفاك مستقر در برابر دبيرخانه دانشگاه قرار ميگيرند.

در اين مراسم يكبار در مقابل ساختمان اصلي بيمارستان و يكبار هم در مقابل درب شمالي جمعيت تظاهر كننده

بسخنان چند تن از پزشكان و گويندگان گوش ميدهند.

خالصه اخبار اين گردهمايي بشرح ذيل ميباشد:

- شركت دخانيات ضمن ابالغ همبستگي كامل خود با جنبش خواستار تحريم سيگارهاي مارك خارج ميشود و مردم 1

را از خريد اين سيگارها بر حذر ميدارد.
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- كاركنان اعتصابي راديو و تلويزيون مجددًا از مردم درخواست ميكنند عالوه بر بستن راديو و تلويزيون آنتن هاي خود 2

را پايين بياورند.

روز يكشنبه 3/10 در تظاهرات پيش از ظهر خيابان شاهرضا سرلشگر «فرامرز نوذري» كه با لباس كار ارتش در

ماشين پليس بوده است با سنگ و چوب مضروب ميشود و چون اسلحه گرم نداشته بكمك دشنه مخصوص ارتش

موفق به فرار ميشود. اتومبيل پليس توسط مردم كامًال خرد ميشود.

در تهران نو دختران مدرسه اي تظاهراتي براه مي اندازند و پرچم مدرسه خود را آتش ميزنند. مأمورين پليس در

تعقيب قضيه، 4 نفر از دختران را بازداشت ميكنند و براي شناخت عامل اينكار تحت شنكنجه قرار ميدهند و آنها ناچار

دوست خود را معرفي ميكنند. افراد پليس شبانه ساعت 10 بمنزل دختر محصل هجوم ميبرند و او را دستگير ميكنند

و او را با پدرش به كالنتري ميبرند و در آنجا مورد آزار و اهانت قرار ميدهند. پدر اين دختر از شدت ناراحتي دچار سكته

ميشود و در ميگذرد.

هفتم ديماه ـ نهضت آزادي ايران در اعالميه اي زير عنوان ... جنگ شاه و ملت ... مقاومت شاه را در مقابل ملت بي

حاصل اعالم نمود و به استناد به اين كه وي ديگر هيچ پايگاهي در كشور ندارد، رفتن او را، تنها راه حل كليه

نابساماني ها و مشكالت موجود مملكت دانسته است.

اعالميه مزبور با بيان مطلب زير پايان ميپذرد «مسلما اگر شاه در تكميل اعتراف و تعهدات پيام پانزده آبان پنجاه و

هفت وعده صريح انصراف سلطنت و قصد استعفاي خود را اعالم كند و ملت اطمينان يابد، عوامل اخالل موجبات

اضطراب محو گرديده چرخ هاي مملكت در جهت ترميم ويراني ها و تعيين نظام صحيح مطلوب به حركت درخواهد

آمد»

كاركنان شركت مخابرات در اعالميه اي ضمن اعالم همبستگي و ادامه اعتصاب خود در كنار كاركنان صنعت نفت،

ذوب آهن، آموزش و پرورش، برق، سازمان آب، مطبوعات، راديو تلويزيون و ... نسبت به رژيم و شاه ابراز انزجار نموده

و اضافه مي نمايند، آن دسته كاركنان را كه به ماهيت رژيم پي برده و به ما ملحق مي شوند با آغوش بازپذيرفته و

سازشكاران را از صفوف خويش طرد مي نماييم.

جامعه روحانيت تهران طي اعالميه اي در تاريخ 28/9 عمل قهرمانانه اعتصابيون شركت نفت و وزارت نيرو را ستوده

اند و حمايت كامل خود را از آنان اعالم داشته اند.

پزشكان – دندانپزشكان – داروسازان وابسته به جنبش ملي ايران طي اعالميه اي ضمن ابراز تنفر و انزجار در

شكستن حريم بيمارستان در شيراز، مشهد، اصفهان و تهران و … و اعالم همبستگي با پزشكان آگاه و مبارز

خراسان و پشتيباني از مبارزات مردم مسلمان ايران اضافه كرده اند كه هر ماه در آمد يكروز خود را براي جبران
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بخشي از صدمات و ضايعات به ملت اختصاص مي دهند و براي انيكار حسابي بشماره 1100 در بانك صادرات شعبه

759 خيابان شاه و حساب جاري شماره 1919 بانك ملي شعبه ميرداماد افتتاح كرده اند و نيز در روزهاي تعطيل

عمومي و عزاي ملي براي درمان مصدومين و مجروحين در محل كارشان حاضر خواهند بود و درآمد اين كار را براي

درمان بيماران و كسانيكه در مسير مبارزات جنبش ملي ضرر و زيان ديده اند صرف خواهند كرد.

تقديم به پيشگاه امام خميني

سروش قم

بازآ

بازآ

اي مهربان معلم بيداري

اي رهبر نبرد رهايي

بيداري از سروش قم آمد

و خانه هاي قبرگونه شكافت

انسان ز خواب گران برخواست

آسيمه سر

به شستن گناه ستمديدگي شتافت

قم را شنيدي و بر پا شدي

قم گفتي و هم بر پا شدند

و همهمه ي حق خواهان

در خاك اولين

در صلصال

آنسان نفس دميد
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كه از كوير كسالت

هزار چشمه ي همت جوشيد.

ابزار مغرشويي شيادان

در هم شكست

در زير پاي بپاخيزان

و در حضور اين همه سركاران

قراوالن

پرده داران

پرده كشيده شد

ز نقش سلسله ي جباران

ز نقش شوم جهانخواران

شب هرگز اين همه بيداري در پي نداشت

شب هرگز اين همه بيداري در خود نداشت

اي روح ضد خواب

اي روح دادگستر اهللا

تو پيشتاز همه گرداني

تو گرد رسوالني

در عصر وسوسه و آز

عصر توافق آدمكشان

عصر تباني طراران
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رشوه گران و شب طلبان

در شب ترين شب تاريخ

تو مشرق تمام جهاني

و پرده اي ميان تو و آفتاب نيست

و حركت تو

حركت روز است

آزاد و پرتوان

بي اذن و دخالت ماموران

و خطه هاي متحد جان

جان مجاهدان

باغ اقامت جاويد توست

بازآ

بازآ

اي حق آشكاره و تبعيدي

اي رهبر رموز رهايي

بازآ

كه چون تو باز بيايي

باطل خواهد رفت

طاهره صفارزاده، آبان 1٣۵٧
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درگذشت مجاهد فقيد «هواري بومدين»

متن تلگراف تسليتي كه «نهضت آزادي ايران» به شوراي انقالب الجزاير مخابره كرده است و ما عينا آن را نقل مي

كنيم

حضرت رابح بيطار ـ رييس شوراي انقالب الجزاير

نهضت آزادي ايران، درگذشت مجاهد فقيد «هواري بومدين» را با كمال تاسف به ملت الجزاير و شما تسليت مي

گويد. ملت قهرمان و بزرگ مسلمان الجزاير، رهبري نستوه كه عمري را در راه آزادي و استقالل و سپس پيشبرد و

اعتالي الجزاير صرف كرده، و مسلمانان جهان، برادري بزرگ و با احساس مسووليت انقالبي، و جهان، سياستمداري

با تقوي و مخلص و صادق را از دست دادند و فقدان او براي عموم مردم حق پرست و آزادي خواه ضايعه اي بس

بزرگ است.

آمرزش و شادي روح آن مرحوم و موفقيت ملت رشيد الجزاير را در ادامه راه آن مرد بزرگ براي پيشرفت كشور و تالش

هاي او براي همبستگي بيشتر مسلمانان جهان از خداي بزرگ و حكيم خواستاريم.

نهضت آزادي ايران

تهران ـ ٢٨ دسامبر 1٩٧٨

٧ ديماه 1٣۵٧

٢٧ محرم 1٣٩٩

درورد بر سربازان و افسراني كه فرار انقالبي از ارتش را برگزيده اند.

٢۵ آذرماه 1٣۵٧

1۵ محرم 1٣٩٩

1۶ دسامبر 1٩٧٨
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خليفه گري ارامنه تهران

اطالعيه

كه به زبان ارمني چاپ شده بود) با رضايت اطالع حاصل در تعقيب اطالعيه مورخ 11 آذرماه 1٣۵٧ ـ ٢ دسامبر 1٩٧٨ (

شد كه هم كيشان عزيز بر طبق مفاد اطالعيه قبلي از برگزاري مجالس جشن خودداري نموده و مينمايند.

اينك كه عيد ژانويه نزديك است ضمن تاييد مفاد اطالعيه قبلي در مورد برگزار نكردن جشن هاي عيد ژانويه خاطر

هموطنان عزيز را به مراتب زير جلب مي نمايد.

از برگزاري جشن ژانويه در مدارس ارامنه خوددارش شود.

به مغازه داران توصيه مي شود از تزيين ويترين مغازه خود به مناسبت عيد ژانويه خودداري كنند.

خليفه گري به مناسبت عيد ژانويه برنامه ويژه اي در راديو و تلويزيون نخواهد داشت.

اعالميه جامعه ارامنه آزاديخواه

ارمني شرافتمند ايراني

هنگاميكه برادر مسلمانت در راه صلح، آزادي و عدالت بخون خود علطيده، سزاوار نيست تو در جشن ژانويه پايكوبي

كني.

ژانويه تولد پيامبري است كه بخاطر صلح، آزادي و عدالت بدست دژخيمان ظالم باالي دار رفت و حال كه هموطنانت

بخاطر همان ايده، بخاطر خواسته هاي مسيح جان ميبازند تو نيز در ماتم آنها بنشين و در اين عيد عزادار باش.

در مبارزه بخاطر حق و حقيقت ارمني و مسلمان دست در دست هم پيكار ميكنند و در كنار هم جان ميبازند تا

بازماندگان پيروزي ملت را جشن بگيرند و آن جشن، جشن ولد مسيح است. جشن پيروزي افكار مسيح است.

جشن واقعي ژانويه است و در آن زمان همه با هم جشن خواهيم گرفت و سرود كريسمس با سرود آزادي در هم

خواهد آميخت.

جامعه ارامنه آزاديخواه

28 دسامبر 1978

7 ديماه 1357

همبستگي با ارامنه
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كاكنان توليد و انتقال برق ايران (توانير) و برق تهران، همان طور كه در شماره گذشته اخبار اشاره شده بود، اعالميه

اي در تاريخ ٣/1٩/۵٧ منتشر كرده اند و متذكر شده اند به خاطر آن كه اقليت هاي مذهبي (ارامنه) همبستگي خود

را با ملت مبارز و ستمديده ايران اعالم داشته اند، از نظر احترام به همبستگي ملي در شب هاي ميالد مسيح

(سوم ديماه و شب يازدهم ديماه) از قطع ساعات معمول برق در سراسر ايران خودداري خواهند كرد. همچنين براي

اطالع بيشتر هموطنان تذكر داده اند كه قطع كردن برق در ساعاتي كه به منافع اكثر هموطنان مبارز و مبارز لطمه اي

وارد نسازد حركت سياسي آن ها در جهت پيشتيباني و اعالم همبستگي با جنبش اسالمي ايران مي باشد.

 

 

پيام امام خميني به مسيحيان آزاده جهان به مناسبت ميالد مسيح

بسم اهللا الرحمن الرحيم

صلوات و سالم خداي بزرگ بر حضرت عيسي ابن مريم روح اهللا و پيغمبر عظيم الشان مريم عذرا و صديقه هورا كه با

نفخه الهي چنين فرزند بزرگي را به تشنگان رحمت الهي تسليم نمود.

درود بر روحانيون و احبار و رهبانان كه با تعاليم عيسي مسيح نفس سركششان را به آرامي دعوت مي كنند درود بر

ملت آزاده مسيح آنان كه از تعاليم آسماني عيسي روح اهللا برخوردارند.

من باسم ملت مظلوم ايران از شما ملت مسيح مي خواهم كه در روزهاي متبركه خود به ملت ما كه گرفتار سلطان

ستمكارند دعا كنيد و فرج آنان را از خداي بزرگ بخواهيد.

من از شما ملت بزرگ مي خواهم كه سران بعضي از كشورهاي مسيحي را كه با قدرت شيطاني خود از شاه

ستمگر پشتيباني مي كنند و ملتي را در زير فشار ظلم خورد مي كنند هشدار دهيد و آنان را به تعاليم مسيح آشنا

كنيد.

من از روحانيت مسيح مي خواهم كه سران بعضي از كشورهاي قدرتمند را نصيحت كنند و پشتيباني آنان را از

كسي كه پشت به تعاليم آسماني نموده تقبيح نمايند.

قرآن كريم حضرت مسيح را به عظمت ياد نمود و حضرت مريم را تنزيه فرمود. بر ملت مسيح است كه دين خود را به

ملت مسلم ادا كند.

والسالم
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روح اهللا الموسوي الخميني

 

169



 اخبار جنبش اسالمی

 ۵۷ ديماه ١۸، دوشنبه ١١شماره 
هـايی كـه در راه اسـالم و     ای غفلـت كنيـد، تمـام خـون     ملت آگاه ايران، شجاعانه مبارزات خود را ادامه دهيد كه اگر لحظه 

تان در گلو شكسته      هايتان قطع و فريادهای حق      كنند كه نفس    ای به شما وارد می      رود و چنان ضربه     د هدر می  اي  آزادی داده 

 .شود

 و  كنم كه رژيم سلطنتی غيرقانونی و مجلسين غيرملی و غيرقانونی و حكومت غيرقـانونی               من به عموم ملت دلير اعالم می      

اطاعت از شـاه مخلـوع و دولـت يـاغی جـرم             . طاغوت و حرام است   اطاعت از اين دستگاه اطاعت از       .  است  غاصب و ياغی  

 .است در قانون و حرام است در شرع

 قسمتی از پيام امام خمينی در مورد روی كار آمدن دولت جديد

اراده ملت در اين كه نگذارند جنبش خاموش شود آن چنان قوی است كه ارتش با تمام قدرتش قـادر بـه كـسب موفقيـت                          

در .  كه كودتا كافی بود     در شيلی . شوند   سركوب می   ها به راحتی     است كه در نقاط ديگر دنيا شورش        الینيست و اين در ح    

در همه جا ارتش خود را بدون استفاده از اسلحه به مردم            .  تثبيت قدرت كافی است     تونس نصف روز فشار به مردم برای      

گويد وقتی خواهد رسيد كـه ايـن          انسان به خود می   . خورند امواج به زمين نمی   . در ايران اصال چنين نيست    . كند  تحميل می 

ها خواهند ريخت و خود را آماج گلوله خواهند نمود بدون آن كه بتوانند ايـن              مردم بدون ترس از نتيجه يا مرگ به خيابان        

 .گلوله را جواب دهند

 .شوند ها خسته نمی آری آن

 ) نوامبر۲٠ مورخ قسمتی از مقاله نوول ابزرواتور(نقل قول از يك خارجی 

 هموطن مسلمان و مبارز 

 ١١در اين مدت به ياری خدا و عليرغم مشكالت توانـسته ايـم          . اكنون يكماه و سه هفته از حيات اين نشريه خبری ميگذرد          

 . خدا را شكر ميكنيم و از او توفيق خدمت بيشتر ميطلبيم. شماره آنرا بدست شما برسانيم

 ناه و ما قصرنا عنه قبلغناه اللهم ما عرفتنا من الحق فحمل

احساس وظيفه و نياز به انتشار چنين نشريه ای هنگامی دست داد كه دولت غاصب نظامی منتخب شـاه، بـرای سـركوبی             

خونين جنبش انقالبی ميهن ما و كشتار بی حد و حصر مبارزين مجاهد ارتباط خبری مردم را بكلی قطع كرده، بـا دسـت                        

طل خود، دور از چشم خدا و خلق او به قتل عام مخـالفين در تهـران و شهرسـتانها پرداختـه                    باز و خيال راحت و بزعم با      

هم راديو و تلويزيون دراشغال نظاميان بـود و         . هم مطبوعات را تعطيل كرده و هم دانشگاهها و مدارس را بسته بود            . بود

 . هم مسجد و منبر در كنترل آنها

اگر در تهران بخـاطر مخبـرين خـارجی مختـصری           . ه اين جانيان مزدور بود    بيش از همه شهرستانها آماج حمالت سبعان      

مالحظه ميكردند، در شهرستانها مانع و رادعی نمی شناختند و برای چند صباحی بيـشتر مانـدن چنـان كردنـد كـه روی                        

 . خونخواران عالم سپيد شد

نتشار اعالميه ها و نشريات خبری پر كرد و خوشبختانه ملت بيدار ما بزودی خالء مطبوعات و رسانه های گروهی را با ا     

سفارش و پيش بينی كرده بوديم، بـزودی ايـن اوراق مردمـی سـطح               » اخبار جنبش اسالمی   «٨همانطور كه ما در شماره      

 . ديوار خيابانها و كوچه ها را پوشاند و صدها نشريه و اعالميه از طرف سازمانهای مختلف دولتی و ملی منتشر گشت

 يوا نوراهللا بافواههم و اهللا متم نوره و لو كره المشركون يريدون ليطف
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ما هم در كنار ساير برادران، در ابالغ پيام شهيدان، گرچه تجربه چندانی نداشتيم، بطور ناشناس وارد گود شديم تا بسهم 

 منعكس نماييم و خود گوشه ای از جنايات رژيم ديكتاتوری جالد را بر مال سازيم و حماسه های مردم قهرمان خويش را    

 . نگذاريم اين اسناد گرانبها به سينه فراموشی سپرده شوند

گر چه مطلوب هرگز . اما شرايط تازه ای كه با آزادی نسبی مطبوعات حاصل شده، نقش مار ا شكل ديگری بخشيده است             

 قـسط اسـالمی راه     حاصل نشده و هنوز در مسير هدف نهايی خويش يعنی حاكميت اهللا، بجای طـاغوت و اسـتقرار نظـام                   

اگر تاكنون به گزارش اخبـار      . درازی در پيش داريم ولی به مقتضای شرايط، وظيفه تازه ای فرا را همان نهاده شده است                

انقالب در شهرستانها بسنده ميكرديم، اكنون ديگر اخبار كلی را مطبوعات در سطح وسيعتر و با امكانـات بيـشتر بـاطالع      

 تجزيه تحليل اخبار و حوادث است و احتماالً درج آنچه شايد بقلم و مصلحت آنها نيايد ولـی                   آنچه ميماند . مردم ميرسانند 

 . تا خدا چه خواهد و چه پيش آيد بهر حال با فاصله زمانی بيشتر و شايد حجم كمتر، 

 اللهم و فقنالما تحب و ترضی 
  

  

  

 شهرستانها 

 مالير 

اجتماع كردند و تظاهراتی بر     » احمد وفايی «بر مزار شهيد    » س آباد شم« امروز مردم اين شهر در گورستان        – ٣٠/٩جمعه  

عليه رژيم سفاك نمودند در اين مراسم چند سخنرانی در مورد فلسفه شهادت و زندگی شهيد وفايی ايراد شد و جمعيـت                      

 . در حال تظاهرات وارد شهر گشته و پس از طی چند خيابان متفرق شدند

 . مراه جمعيت بودند و به شدت مراقبت ميكردنددر تمام مراحل مأمورين مسلح ه

  – ٥/١٠سه شنبه 

 . مردم از صبح زود خود را برای استقبال از آيت اهللا مدنی آماده مكردند

همه در هيجان و تب و تاب بودنـد و دقيقـه شـماری              . عده ای برای استقبال از ايشان خود را به قم و اراك رسانده بودند             

 . نتظار بسرآمد، ديده بوسی و فشردن دست مبارزين چقدر لذت بخش است ظهر ا١٢ساعت . ميكردند

و بعـد هـم     )  و برادر شـهيد وفـايی      – عباسی   –حجت االسالم ميرشاهولد    (ابتدا نوبت روحانيون آگاه و پيشتاز مالير بود         

 . صبح پيروزی… انگار روز عيد بود يا طليعه صبح … نوبت مردم حق طلب و مبارز مالير 

. صف طويلی كه به مشايعت ايشان آمده بودند  با شادی و سرور وارد شهر شدند اما شـادی كـه ديـری نپاييـد                        مردم با   

 ! نزديكی شهربانی مالير چماق بدستهای درباری انتظار ميكشيدند درست مثل حيوان درنده كه در انتظار طعمه باشد

امـا سـگ هميـشه در خانـه         . و چندين نفر را مجـروح     ناگهان با چوب و چماق حمله كردند و چندين ماشين را خرد كردند              

 . صاحب خود شير است

مردم آنها را تعقيب كردند و دو نفرشان را در بازار دستگير كردند و با وجوديكه فرياد مرگ بر شاه می كـشيدند آن دو                         

اورد و همان شـب     كه رهبری آنها را داشت اجلش دوامی ني       » بهرام چوبين «را بشدت مضروب كردند و حتی قصابی بنام         

 . بضرب گلوله مجاهدين از پای درآمد و مردم نشان دادند كه سفارش امام خمينی را درست فهميده اند
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 همدان، تمام پاسگاهها با كيسه های شن سنگر بندی كرده بودند، انگـار بـا قـوای متفقـين در جنـگ                       –در مسير راه مالير     

م واقعی، با برافراشتن پرچمهای سبز و سرخ، و تمثالهـايی از امـام             در عوض روستاهای اطراف، يعنی مردم، مرد      . هستند

 . از كاروان استقبال می كردند» مرگ بر شاه«خمينی، و عريو 

 ٧/١٠پنجشنبه 

روسـتاهای  . ها به كاروان مستقبلين موجی از تظاهرات و اعتـراض شـهر را فراگرفـت                بدست  امروز به خاطر هجوم چماق    

ها به شهر خواهند ريخت ولی با توصيه روحانيون از ايـن كـار فعـال             بدست  ی مقابله با چماق   اطراف شهر اعالم كردند برا    

اجتماع كردنـد   » احمد وفايی «آباد مجددا بر مزار شهيد        در غروب همين روز مردم در گورستان شمس       . اند  خودداری كرده 

 . و تظاهراتی انجام دادند

 ٨/١٠جمعه 

 . نجام شدامروز مجدداً راهپيمايی و تظاهرات ا

  ٩/١٠شنبه 

.  هزار نفر از طبقات مختلف اين شهر به تظاهرات و راهپيمايی پرداختند     ٥٠امروز بمناسبت عزای ملی و تعطيل سراسری،        

طی يك سخنرانی جالب، مسيله احتكار نفت و كمبود مصنوعی آنـرا            ) روحانی بزرگ شهر  (» ميرشاهولد«و حجت االسالم    

 . از طرف رژيم محكوم كردند

 مدان ه

  ديماه ٤دوشنبه 

. پس از استقبال باشكوهی كه در مالير از ايشان بعمـل آمـده بـود، وارد همـدان شـدند                   » مدنی«امروز عالم مجاهد آيه اهللا      

مشايعتی كه از ايشان بعمل آمد كم سابقه بود و بكوری چشم دشمنان مردم نشان دادنـد كـه تـا چـه حـد بـا روحـانيون         

 هزار زن و مرد، از شهر و روستا، با عريو شـعارهای اسـالمی مقـدم ايـشان را گرامـی                      ٢٥٠ .مجاهد و متقی پيوند دارند    

اتومبيلهـا بـا چراغهـای روشـن و نـواختن بـوق در        . شهر بحالت تعطيل سراسری و كامال در كنتـرل مـردم بـود            . داشتند

ی بـه شـهر چنـد تـن از روسـتاييان            هنگام ورود آيه اهللا مدن    . خيابانها حركت ميكردند و مأمورين همگی پنهان شده بودند        

 . با نهضت اصيل اسالمی اعالم همبستگی كردند) عليرغم چماق بدست های دولتی(بنمايندگی روستای خود 

  ديماه ٥سه شنبه 

امروز مردم شهر در معيت آيه اهللا مدنی برای سپاس و طلب رحمت، بر مزار شهدا حاضر شدند و برای كسانيكه با خون                       

ياری كردند، فاتحه ای قرايت نمودند و سپس آقای مدنی سخنرانی كردند و روی دو نكته تكيـه نمودنـد                    خود نهضت را آب   

اول مسيله احتكار نفت و بنزين توسط رژيم مكار بخاطر شكستن مقاومت ملت و دوم خونخواهی شهيدان وادامه راه آنها      

 . تا پيروزی نهايی

  ديماه ٧پنجشنبه 

و اداره اطالعات و جهانگردی واقع در خيابان پهلوی بـا انفجـار بمـب نيرومنـدی                 » هان نما ج«امروز مركز قمار و عياشی      

 . بآتش كشيده شد) صنم(» ستار«منفجر شدند و كافه رستوران 

  ديماه ٨جمعه 

امـروز در سـوگ اسـتاد و    » بـوعلی « هزار نفر از طبقات مختلـف مـردم در معيـت اسـتادان و دانـشجويان دانـشگاه         ٢٠٠

 . هيد پلی تكنيك تهران تظاهرات عظيمی انجام دادنددانشجوی ش

  ديماه ٩شنبه 
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مردم همدان هماهنگ سـاير     … بمناسبت عزای ملی و تعطيل سراسری كشور، در سوگ شهيدان اصفهان و نجف آباد و                

 . شهرها به تظاهرات و سوگواری پرداختند

با عريو مرگ بر شاه و درود بـر  …»  حصار برج و – تفريجان – دره مرادبيك –نيلچه «روستاييان اطراف شهر از جمله    

در اين مراسم چند تن از روحانيون پيـشگام و وكـالی بـا    . خمينی به مردم شهر پيوستند و راهپيمايی بزرگی انجام دادند     

 . وجدان سخنرانی نمودند و مردم نماز ظهر و عصر را در ميدان بزرگ شهر بر پا كردند

  ديماه ١٠يكشنبه 

چهار راهها، پمپ بنـزين  .  از مأمورين انتظامی كامالً پاك شده است و انتظامات شهر را جوانان به عهده دارند             امروز شهر 

 . و نفت فروشی ها تماماً در اختيار مردم است

 سـاله ای    ١٨جوان ديپلمه   » اكبر سوری « از ساعت ده صبح ده هزار نفر برای تشييع جنازه            –نهاوند پنجشنبه هفتم ديماه     

وله طرف راست سينه اش را شكافته بود از خيابان قيصريه بسمت غسالخانه آغـاز بـه حركـت كردنـد، در نزديكـی         كه گل 

مـرگ بـر    … و  … مرگ بر اين پليس بـی شـرافت         … شهربانی عده ای از جوانان به مأمورين حمله ميكنند و شعارهای            

 .  به كالنتری را ميگيرنداما ساير مردم و روحانيون جلو حمله. ميدهند… سلطنت سگ صفت پهلوی 

 . سخنرانی مينمايند) از روحانيون آگاه و مبارز(» عليمرديان«و » حيدری«هنگام عسل شهيد آقای 

 هزار نفر از زنان شركت كننده در مراسم، با آهنگی كه مخصوص شـبهای عروسـی                 ٢٠٠پس از انجام غسل شهيد حدود       

مزاده ای كه ساير شهداء در آن آراميده اند حمل ميكنند و در بازگشت است جسد را بميان جمعيت آورده و از آنجا به اما          

بتظاهرات خود هيجان و شدت بيشتری ميبخشند بطوريكه پليس دخالت نموده و مبادرت به تيراندازی ميكنـد و يكنفـر را                     

 . كشته و چندين نفر را مجروح ميسازد

از طرف قيصريه و از خيابـان پهلـوی حركـت كردنـد و در                بدنبال تظاهرات روز قبل جمعيت زيادی        –جمعه هشتم ديماه    

حركت كردند ولی متأسفانه خانه خالی بود و اثاثيه آنرا          » بهيرايی«ميدان شهر بهم پيوستند و از آنجا بطرف خانه ستوان           

 . قبالً تخليه كرده بودند

را كـه   ) فرهنگی(» اشراقی« خانه آقای    مردم تيرهای خانه را آتش زدند و بحركت خود ادامه دادند اما كمی بعد خبر رسيد               

 دی قرار داشت مأمورين شهربانی و ژاندارمری بسرپرستی ستوان بهيرايی و نصرتی، ابتدا غارت و بعد با ١٩در خيابان 

 . انفجار بمب آتش زده اند و قبال ساكنين خانه های اطراف را برای جلوگيری از اطفاء حريق تهديد بقتل كرده اند

حملـه  » نبـوی «ك شهربانی سپس به منزل حاج درويش و داروخانه ايشان و هنچنين داروخانه ديگری بنام                مأمورين سفا 

ميكنند و آنها را بآتش ميكشند و تعداد زيادی از مغازه های مردم را خرد ميكنند و پـس از تيرانـدازی پراكنـده و ارعـاب                           

را بـآتش ميكـشند و اعـالم        » جـواد رضـی   «د و خانـه     مردم به شهربانی برميگردند و شب هنگام مجددا وارد عمل ميشون          

 . ميكنند كه خانه تمام فرهنگيان مخالف را آتش ميزنيم

.  آتش و دود از خيابانهای مخروبه شهر زبانه ميكـشد، درسـت صـحنه بعـد از جنـگ و بمبـاران اسـت                        –شنبه نهم ديماه    

 . شيشه های مغازه ها خرد شده و در و پيكر آن كف خيابان ريخته است

مردم مجدداً جمع ميشوند و جنازه نوجوانی را كه از ناحيه صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بـود بـدون رو پـوش                        

 . سر دست بلند ميكنند و راه ميافتند

 هزار نفر ميرسند، همه با      ١٠پليس مجدداً تيراندازی ميكند و مردم را به عقب ميراند اما بتدريج جمعيت زياد ميشوند و به                  

 . و خنجر و هر آنچه داشتندگرز 

پليس بوحشت ميافتند و از همدان نيروی كمكی . خبر ميرسد روستاييان اطراف برای كمك به مردم به شهر وارد شده اند        

 .  نفر كمكی وارد نهاوند ميشوند٨٠ميطلبد و بزودی دو هليكوپتر با 
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ايـن مـأمورين وحـشی      . دازی پليس مواجه ميـشوند    مردم جنازه را بخاك سپرده و برميگشتند كه دوباره با حمله و تيران            

از داروخانـه  . حيوان صفت چنگيزوار آنچه از هجوم روزهای قبل سالم مانده بود منهدم نمودند و تا توانستند آتش زدنـد    

از مغازه ها آنچه بدردشان ميخورد و قابل حمل بود به غارت بردندو سپس      . ابتدای بازار سرداب گرفته تا مسجد جوانان      

 . تی يخچالهای قصابی و لبنيات فروشی ها را منهدم كردندح

 امروز مأمورين برای قدرت نمايی با سپر و كاله خودهـای مخـصوص در خيابانهـا ظـاهر شـدند و                      –يكشنبه دهم ديماه    

  . راه ها را بستند و مجدداً برای ارعاب مردم شروع به تيراندازی كردند و عده زيادی را مجروح نمودند٥/١١ساعت 

به يكی از رانندگان ضمن تهديد گفته بودند اگر عكس شاه        . مأمورين مردم را با كتك مجبور به شعار جاويد شاه ميكردند          

 ! نداری صد تومانی جلو ماشينت بزن

 اصفهان 

 : رويدادهای ذيل طی دو هفته گذشته در اصفهان بوقوع ميپيوندند

ان ميكننـد و اعـالم مينماينـد از گـرفتن جـشن كريـسمس و ژانويـه                ارامنه جلفای اصفهان اعالم همبستگی بـا مـسلمان         -١

 . خودداری خواهند كرد

 .  ببانك صادرات شعبه بهار حمله ميشود و كليه موجودی آن مصادره ميگردد-٢

 .  آيت اهللا طاهری از زندان آزاد شده و هنگام ورود بشهر مورد استقبال مردم قرار ميگيرد-٣

 . حكيم همه روزه ادامه داشته است جلسات خطابه در مسجد -٤

 .  در تاريخ چهارم ديماه يكی از مأمورين ساواك از مردم كتك مفصلی ميخورد و در بيمارستان ميميرد-٥

نامبرده نزديـك مـسجد حكـيم هـدف گلولـه قـرار             . شناسايی ميگردد » حسن شريفی ولدايی  « يكی از شهدای اخير بنام       -٦

 . ميگيرد

يت كثيری از مسجد حكيم بطرف دانشگاه حركت ميكنند و در آنجـا اجتمـاع مينماينـد و پـس از                      جمع –جمعه هشتم ديماه    

 . چند سخنرانی براه پيمايی خود خاتمه ميدهند

 هزار نفر از طبقات مختلف مردم از مسجد سيد بطرف دانشگاه بـراه پيمـايی پرداختـه و در                    ٦٠٠ حدود   –شنبه نهم ديماه    

سپس آيت اهللا طاهری و آقای پرورش سخنرانی و افشاگری نموده، مـردم را           . ع مينمايند جلوی درب شرقی دانشگاه اجتما    

بطرف مردم تيرانـدازی  ) محل استقرار جنب دانشگاه(در اين روز مأمورين مستقر در هوانيروز   . بمقاومت دعوت مينمايند  

 . ميباشد) ری معروفبازا(مينمايند و تعدادی شهيد و مجروح ميگردند از جمله مقتولين آقای موحديان 

 گروههای كثيری از مردم بصورت جمعی از نقاط مختلف شـهر بطـرف      –سه شنبه دوازدهم ديماه و چهارشنبه سيزدهم        

مسجد حكيم حركت مينمايند و سپس در آنجا اجتماع مينمايند و پس از افشاگری و دعوت مردم به مقاومـت، بطـور آرام                       

 . پراكنده ميشوند

 قم 

  ٩/١٠/٥٧شنبه 

 هزار نفر از ميدان     ٣٥٠مروز به مناسبت عزای عمومی و سالگرد حوادث خونين قم، راهپيمايی عظيمی با شركت بيش از                 ا

هنگام حركت با وجود اينكه تانكها و زره پوشها در خيابان آذر توقف كرده بودند، آقای خلخـالی از                   . آستانه آغاز ميشود  

سـپس طلبـه ای   . ستفاده ميكند و خطاب به مردم و نظاميان سخنرانی می نمايديكی از آنها باال رفته و بعنوان منبر از آن ا 

 ٤ كيلومتر در ساعت     ١٣بعد از سخنرانی مردم به مزار شهدا می روند و پس از طی              . باالی تانك رفته سخنرانی می نمايد     

 . بعد از ظهر، پس از سخنرانی كوتاهی در صحن حضرت معصومه، متفرق می شوند
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در خيابان آذر مامورين به مردم می گويند هـر چـه مـی خواهيـد                . م برای شعار دادن به خيابانها می آيند       شب هنگام مرد  

ها را آتش  بگوييد اما از كوچه خارج نشويد و سنگ پرتاب نكنيد ولی مردم داغدار اعتنايی به گفته آنها نمی كنند و الستيك

 سرباز را زخمی ٥در برخورد با نظاميان يك فرمانده را كشته و زده و مواد منفجره صدادار به درون آتش می اندازند و     

 . می كنند

كه در خيابان دور شهر قرار دارد حمله كردند         » فاضلی«امروز عده ای از جوانان شهر پس از شناسايی، به خانه سروان             

 از عاملين اصـلی كـشتار       سروان فاضلی . و كليه وسايل خانه را منهدم نمودند و در معرض تماشای رهگذران قرار دارند             

 . سال قبل قم بوده و مدتی است متواری می باشد و ظاهراً در شهرهای ديگر مشغول به جنايات است

  ١٠/١٠يكشنبه 
در . امروز از صبح نيروهای ارتش در خيابان و نقاط حساس شهر مستقر شده و تظاهرات را بشدت سـركوب مـی كننـد                      

 بعد از ظهر يك كماندو با فرمانده اش ٥/١٠ی شوند و در ميدان آستانه در ساعت       محل بازار برازها عده زيادی مجروح م      

 . هدف گلوله مردم قرار ميگيرند و كشته می شوند

 امروز مراسم تشييع جنازه شهداء از محل امام حسن عسگری شروع می شـود و مـردم از طريـق جـاده                       ١١/١٠دوشنبه  

 . هدايت و كنترل جمعيت را آقای حاج كالنتر عهده دار می باشند. نندكاشان شهداء را تا قبرستان بقيع تشييع می ك

 ٦ نفر از آنها فوت كرده اند و يكی از آنهـا هـدف               ١٠ نفر بوده است كه      ١٧تعداد زخمی ها و شهدای امروز گفته می شود          

 . گلوله قرار گرفته بود

ده هدف گلوله قرار ميدهند و گلوله به االغ اصابت حدود ظهر مامورين مرد كارگری را كه بدنبال االغش امرار معاش ميكر

 . كرده او را می كشد

    بهبهان 

در بهبهان حكومت نظامی اعـالم نـشده اسـت ولـی افـراد              . از يك هفته پيش هر شب سه مغازه در اين شهر بغارت ميرود            

 . ند دستگير می نمايندنظامی و پليس خود سرانه د رهنگام تاريكی هوا مزاحم مردم شده و هر كس را كه بخواه

در يكی از مغازه هايی كه شبانه مورد سرقت قرار گرفته بود كمربند يك پليس و عينكی كه بعداً معلوم شـد مـال سـروان               

 نفـر  ١٢ ديماه سه نفـر شـهيد و   ١١  و ١٠داودی يكی از شكنجه گران پليد شهربانی است پيدا شده در تظاهرات روزهای              

 نفر كه اكثر آنها دانش آموز بودند دستگير شدند سه نفر شهيد اين شهر يكی طلبه و                  ٤٠هرات  در اين تظا  . زخمی گرديدند 

 . دو نفر از زخميها روز بعد نيز درگذشتند. يكی مكانيك و يكنفر ديگر بچه سه ساله ای بود كه در بغل مادرش تير خورده

رژيمی شديد انجام ميگيـرد كـه عـده ای كـشته و             تظاهرات ضد   » كهكيلويه«هنگام حمل جنازه طلبه جوان به زادگاهش به         

» ميراحمـد رهبـر  « نفـر مـی باشـد و يكـی از زخمـی شـدگان آقـای              ٥عده ای زخمی می شوند تعداد كشته شدگان حدود          

 . روحانی معروف بوير احمد و كهكيلويه است

 . ع سالح می شونددر نزديك دهدشت دو پاسگاه خل» لنده و سوق«بخاطر اين جريان در روزهای بعد در منطقه 

و شعارهای ضد رژيمی طنـين انـداز اسـت و پلـيس بـا وجـود                 »اهللا اكبر «هر شب در پشت بامهای بهبهان همچنان صدای         

تيراندازی از مكانهای مرتفع بسمت مردم، نتوانسته صدای رسای مردم مسلمان را خاموش نمايد و از سوی ديگـر هفتـه                     

 .  و يا خانه پليس توسط مردم بهبهان منفجر نگرددای نيست كه در آن حداقل يك النه جاسوسی

رييس شهربانی بهبهان دارای عادت وحشيانه و حيوانی عجيبی است او هر كسی را دستگير می كننـد گـاز مـی گيـرد؟ و           

 . حتی اين كار را روز روشن در خيابان بسر مردم در می آورد
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از يكهفته موفق می شـوند او را مالقـات كننـد مـشاهده مـی                خانواده ای كه يكی از اعضايش دستگير شده بود وقتی بعد            

 . نمايند كه در بازوان و ساقهای پا و در گردن او آثار دندان اين حيوان عجيب وجود دارد

 چالوس 

كه شب اول ماه محرم مورد اصابت گلولـه قـرار گرفتـه، و در بيمارسـتان                 » هرج پور «جوان بيست و چهار ساله ای بنام        

اين مسلمان فعال بخش عمده ای از مبـارزات مـردم چـالوس و نوشـهر را                 . ود هفته گذشته شهيد می شود     تحت معالجه ب  

 . هدايت می كرد

 . پانزده هزار نفر از مردم چالوس در معيت روحانيون، جنازه اين شهدی را در مسافت هشت كيلومتر تشييع ميكنند

 برای اين شهيد برگزار ميگردد كه پليس حملـه ميكننـد و   در روز جمعه هشتم ديماه مجلس ختمی در مسجد جامع نوشهر         

 . با گاز اشك آور و تيراندازی مردم را متفرق مينمايند

 گرگان 

در روزهای نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم ديماه در شهرستان گرگان تظاهرات عظيم مردم بر عليه رژيم حاكم هماهنگ با                    

ين تظاهرات نظاميان اقدام به تيراندازی بـسوی مـردم نمودنـد و در نتيجـه                ساير شهرستانهای ايران برپا گرديد كه در ح       

 . دهها نفر زخمی و تعدادی كشته شدند، اسامی تعدادی از شهدا و مجروحين كه تاكنون بدست ما رسيده بقرار ذيل است

 : مجروحين

  علی زاهدی -١

  عيسی غفوری -٢

  سيد نظام مير حسينی -٣

  عباس قربانی -٤

 هللا كريمی  نصرا-٥

  ملكزاد ميرخان -٦

  علی بابا كردی -٧

  علی كردی -٨

  كريم هادی نژاد -٩

  اصغر سلطانيان -١٠

  كوكب شهرياری -١١

  رمضان قربانی -١٢

  صديقه بيگم شريف موسوی -١٣

 : شهدا

  ساله ١٩ حمزه طيبی -١

  ساله ٢٢ يزدان شيخ نژاد -٢

 رشت 

دبير فعـال   » ابراهيم جعفری «يكی از شهداء    .  شهر رشت هشت نفر كشته ميشوند      در تظاهرات روزهای هشتم و نهم ديماه      

 . دبيرستان بوده است كه از تشييع جنازه اش جلوگيری ميشود

در تشييع جنازه ساير شهداء پليس مجدداً تيراندازی ميكند و جمعی ديگر را مجروح ميسازد و تا سـاعت ده و نـيم شـب                         

 . كه يكی از مزدوران پليس است حمله ميكنند» جمشيد فرزانه « مردم به گاراژتيراندازی ادامه پيدا ميكند، 
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 رودسر 

روز شنبه نيـز تظـاهرات ادامـه        . در تظاهرات روز جمعه هشتم ديماه اين شهر دو نفر شهيد و چندين نفر مجروح ميشوند               

 . داشته است

 الهيجان 

روحانی شهر هجوم ميبرند و در و پنجره هـای آنـرا خـرد    » نیزين العابدين قربا «بدنبال تظاهرات وسيع، مأمورين بخانه      

 . ميكنند

 صومعه سرا 

 . در تظاهرات روز شنبه نهم ديماه سه نفر كشته ميشوند

 آستانه 

 . بعد از تظاهرات وسيع اين شهر، مأمورين بازار را بآتش ميكشند

 لنگرود 

 . رگی تبديل ميشودتشييع جنازه يكی از روحانيون شهر بتظاهرات و راه پيمايی بز

 شهسوار و خرم آباد 

 . بخاطر دزدی و دستبرد مأمورين بخانه ها، جوانها پاسداری و حفاظت شهر را بعهده گرفته اند

 خوانسار 

در تظاهرات وحشيانه موافقين كه توسط مأمورين انتظامی حمايت ميشد، مغازه های مردم مـورد هجـوم قـرار گرفتـه و                      

  .اجناس آنها تاراج ميشود

 . در اين تظاهرات هفت نفر كشته و عده ای زخمی ميشوند

 گلپايگان 

بر پـا ميـشود، دو نفـر كـشته و عـده ای              ) گوگه( در تظاهراتی كه در يكی از بخشهای اين شهرستان           –بيست و دوم آذر     

انـدارمری  مجروح ميشوند ضمناً تعدادی كاميون كه بين مأموران و تظاهر كنندگان حايـل شـده بـود توسـط مـأمورين ژ                  

در اين حمله مدارك رانندگان توسط مأمورين       . بطور وحشيانه مورد هجوم قرار ميگيرد و خسارتهايی بآنها وارد ميشود          

 . بسرقت ميرود

 :آخرين لحظه

عفـت  (نخست وزير اسبق دولت غاصب نظامی به اتفاق همـسرش  » ازهاری«يكشنبه هفدهم ديماه ـ امروز اطالع يافتيم كه  

 .اش پناهنده شوند كنند تا به دامان اربابان آمريكايی  دست داشتن پاسپورت سياسی، فردا ايران را ترك میبا در) الملوك

  ٩/١٠/٥٧رفسنجان 

كشته و تعـداد  » اكبر مقيمی«مأمورين بطرف جمعيتی كه در حال راهپيمايی بودند تيراندازی ميكنند و در اين حادثه يكنفر      

 . زيادی زخمی می شوند

 بعـد از ظهــر مـورد اصـابت گلولــه قـرار ميگيــرد و     ٥در ســاعت » يـداللهی «عـات شــهربانی ايـن شــهر بنـام    معـاون اطال 

وی هم اكنون در كرمـان بـستری ا سـت و حـالش وخـيم مـی                  . بيمارستانهای رفسنجان از پذيرفتن وی خودداری ميكنند      

 . باشد

 ١٢/١٠/٥٧كرمان 

 . ت براهپيمايی می زنندمردم كرمان به همراه كارگران و كارمندان ذوب آهن دس
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كارگران و كارمندان ذوب آهن اخيرا به منظور پشتيبانی از فرهنگيان متحصن در آموزش و پرورش دست از كار كشيده     

 . اند

  ٩/١٠/٥٧راور 

» غالمحسين رشـيدی «مأمورين بطرف جمعيتی كه دست براهپيمايی زده بودند شليك می كنند و در اين حادثه يكنفر بنام               

 .  نفر زخمی می شوند٣٠ه كشته و  سال٢٤

با هواپيمای نظامی با بار زياد كه قسمت اصلی آن جواهرات گرانبها بوده است ايران را » اويسی« صبح امروز ٥/٨ساعت  

 . بسمت آمريكا ترك كرد

و امروز بجای سربازان ارتشی، سربازان هوانيروز در شهر پخش شده بودند و بخصوص در حـوالی دانـشگاه جوانـان                     

 . دانشجويان را دستگير می كردند

كشته شده بودند بـر روی      ) شياد(صبح امروز جسد سه جوان كه شب قبل در خيابانهای فقير نشين جنوب ميدان آزادی                

 . زمين ديده شد

 سخنرانی حفاظتی 

 پايگاه يكـم     ستوان يكم احمدی افسر ضد اطالعات نيروی هوايی، در سالن سخنرانی           ١٣/١٠ بعد از ظهر روز      ٢در ساعت   

بمحض شروع صدای سرفه و هيس خلبانهـا و همافرهـا و درجـه داران بـه                 . نيرو هوايی يك سخنرانی حفاظتی ايراد كرد      

اين سخنرانی برای افراد حاضر در اين جلسه بيشتر بيك نمايش مضحك شباهت داشت تا يك                . عنوان اعتراض بلند شدند   

 موهنی از رهبـر عظـيم الـشأن آيـت اهللا خمينـی نـام ببـرد اعتـراض                    ناطق بمحض اينكه خواست بنحو    . سخنرانی حفاظتی 

تا جاييكه مجبور شد صحبت خود را در اين مـورد قطـع      . حاضرين بوسيله سرفه و هيس وهيس پی در پی اظهار می شد           

ر بدهنـد   من يك نظامی هستم و با هيچ حزب و گروه و دسته ای كار ندارم و اگر بمن دسـتو                   «او با بيان اين جمله كه       . كند

 . نفرت و انزجار حاضرين را برانگيخت» برادرم را بكشم خواهم كشت

يكی ديگر از فرمايشات ايشان كه با اين حرف ميخواست افراد را تحت تأثير قرار دهد اين بـود كـه شـب گذشـته يكـی از                     

ولی بچه ترا بستری نميكنم      تخت خالی دارم     ٢٨نظاميان بچه كوچكش را به يكی از بيمارستانها ميبرد ولی دكتر گفته من              

 . چون دوستانت تا صبح بيش از اين تعداد زخمی و كشته برای ما می فرستند

 ميليـون دالر مـی گيـريم و         ٤٠٠يكی ديگر از حرفهای مضحك او اين بود كه چريكهای اهل فلسطين به شاه گفتـه انـد مـا                     

 . هم با خنده و تمسخر حاضرين مواجه شدعواملمان را از ايران خارج می كنيم تا آرامش برقرار شود كه اين

كـشند چنانچـه يـك سـرهنگ          شما می خنديد در حاليكه مردم همكاران شـما را مـی           : سپس با عصبانيت ادامه داده و گفت      

 . ضداطالعات كه فردی شاه دوست بود توسط همين مردم تكه تكه شد و در خانه اش بآتش كشيده شد

 . ده كه هر يك بنحوی اين شادی را ابراز ميكردنداين اظهار سبب شادی بيشتر حاضرين ش

 تهران

در اينموقع چنـد مـزدور ارتـشی    . شنبه نهم ديماه ـ در خيابان استخر جمعيت زيادی برای گرفتن نفت اجتماع كرده بودند 

 و  بدون توجه به صف طوالنی بجلوی صف ميروند تا نفت بگيرنداما مردم بشدت اعتراض می كنندو بدنبال آن مـشاجره                   

 گفتگوی لفظی در ميگيردو مامورين سفاك و خودسر دست به اسلحه می برند و پنج نفر بنامهای ذيل را می كشند

  ـ عباس صفوی، دانشجوی سال هفتم دانشكده پزشكی دانشگاه تهران١

  ساله  ٥٥ ـ صاحب مغازه نفت فروشی ٢

  ساله  ٣٤ ـ مرد ناشناس ٣

  ساله ٣٤ ـ مرد ناشناس ٤
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  ساله١٤سپانيال  ـ نركيس ا٥

شنبه نهم ديماه ـ ساعت شش بعد از ظهر صدای تيراندازی مسلسلهای تيرباراز پادگان عشرت آباد شنيده ميشودكه گفته 

 . ميشود درگيری شديدی بين نظاميان وجود داشته و تعدادی از طرفين كشته ميگردند

الگرد كشتار دستجمعی شهر قم، در تهران بر پا شده  كه بمناسب اولين س٩/١٠يكشنبه دهم ديماه ـ بدنبال تظاهرات روز  

در نـواحی مركـزی شـهر       . بود امروز نيز در نقاط مختلف شهر تظاهراتی پراكنده اما همراه با خـشنونت بـسياربرپا شـد                 

گروههايی از جوانان با آتش زدن الستيك در وسط چهار راه و همچنين ايجاد موانعی در مسير خيابانها مردم نظاره گـر             

… ما ميگيم شاه نميخواهيم، نخست وزير عوض ميشه         … مرگ بر شاه    … ا دعوت به تظاهرات ميكردندو با شعارهاي      ر

بطـور كلـی ايـن تظـاهرات در مـسير           . نفرت خود را از رژيم و سازشكاران ابـراز ميداشـتند          … بختيار سگ جديد دربار     

بانهای منشعب از اين مسيرها و همچنـين در بعـضی            اسفند، تخت جمشيد، آيزنهاور، نواب و خيا       ٢٤خيابانهای شاهرضا،   

در اين تظاهرات مامورين ارتش با راهنمايی مأمورين شـهربانی مداخلـه كـرده و بـه                 . محالت نارمك از صبح برقرار بود     

 از ناحيه سر›› امير استاديان‹‹سركوبی تظاهركنندگان پرداختند، در اين سركوبی يكی از جوانان خيابان چمن شرقی بنام        

همچنـين از بيمارسـتان هـزار تختخـوابی تـا        . مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در همان لحظات اول بشهادت نايل گـشت             

در بازرسـی از منـزل سـرهنگ    . ساعت يك بعد از ظهر گزارش رسيد كه تا آن ساعت پنج جنازه به آنجا حمل شده اسـت           

گفتـه  . از طرف مـردم وسـايل زيـر كـشف ميگـردد           ) شت گذ ٩كه شرح حمله مردم بمنزلش در اخبار شماره         (علی زيبايی   

 . ميشود يكی از شكنجه گاهها ساواك در آنجا قرار داشته است

 ) وسيله شكنجه( ـ دستگاه ناخن كش امريكايی ١ 

  ـ كفش برقی ٢

  ماشين تايپ -٣

  بی سيم -٤

  نامه های جعلی و ارتباطي-٥

  ـ اثرپوست سوخته شده روی يكی از وسايل شكنجه٦ 

  ـ قسمتهايی از دست وكتف انسان و نيز استخوان لگن خاصره٧ 

جهـت سـوزاندن دسـتگير شـدگان     ( ـ چهار تخت چهار طبقه كه زير هر كدام محل آتش با ذغال سنگ تعبيه شده است  ٨ 

طی .  استقرار داشته) سه اطاق در زير زمين و يك اطاق در طبقه باال  (اين تخت ها در چهار اطاق نسبتاً تاريك         ) . سياسی

دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران طی     . روزهای گذشته مردم فوج فوج با وجود ممانعت نظاميان بديدن اين آثار ميرفتند            

اعالميه ای مردم را دعوت باستقامت و پايداری نموده و بمنظور حمايت از مبـارزه كـارگران و كاركنـان صـنعت نفـت و                         

، از عموم مردم خواسته اند روز پنجشنبه چهاردهم ديماه را با روزه برگزار متجلی نمودن وحدت و يكپارچگی در مبارزه     

 . كنند

سيزدهم ديماه ـ قضات و كاركنان دادگستری قطعنامه ای منتشر كرده اند و طی آن ضمن اعالم همگامی بـا مـردم آزاده    

ع مصالحه و ايتالف و سازش را بـا  در پيكار برای دستيابی به آرمانهای مقدس ملی و مذهبی برهبری امام خمينی، هر نو              

 .     رژيم فعلی ايران محكوم كرده اند
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 اعالميه دكتر سحابی

 دعوت برای كمك به شيعيان لبنان
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

جنگهای داخلی لبنان و مسلمان كش بيرحمانه ای كه در اين مملكت جريان دارد سخت ناراحت كننـده و درد آور اسـت و                        

ز شقاوت و رفتار غير انسانی نسبت به مسلمان های بيپناه اين سرزمين ميرسد هر انسان بـا عاطفـه ای را                      خبرهايی كه ا  

غير از كشته های بی حساب كه هنوز تعداد قطعی آنها معلوم نيست گاه در روزنامه می                 . مضطرب و دلسوز ساخته است    

كنند تا قوت اليموتی پيداكنند و يا ميـشنويم كـه اجـساد    خوانيم كه اطفال يتيم و گرسنه و آواره زباله كوچه را زيرورو مي   

كشتگان و يا آنها كه از گرسنگی و يا نبودن وسيله معالجه و زخم بندی مرده اند در كنار راهها افتاده و بـو گرفتـه و يـا                             

مان را بـا    طعمه درندگان ميشودو كسی نيست كه آنها را جمع آوری و دفن كند و يا ميگويند كه سينه كشته شدگان مـسل                     

تبر بعالمت صليب می شكافند و يا ميخوانيم كه صدها نفـر را در يكجـا در زيـر آوار خفـه و مـدفون كـرده انـد و اخيـرًآ           

همه اين مصايب   . شنيديم كه بعضی از محصوران تشنه و گرسنه تل زعتر را كه تسليم شده اند يكجا قتل و عام كرده اند                    

 آنان در اسراييل و استعمار و هواخواهان آنها كـه كينـه اسـالم را بـدل دارنـد                    بدست مسيحيان اغوا شده و ايادی باطنی      

صورت ميگيرد و دولتها و قدرتهای بزرگ هم كه با بيانيه ها و منشورهای پرصدای خود از آزادی و حمايـت ملـل سـتم                         

ين دولتهـا نـسبت بـه وضـع         بی اعتنايی ا  . كشيده دفاع ميكنند در مقابل اين فجايع و هموطن كشی سكوت اختيار كرده اند             

اسفبار لبنان عجبی ندارد زيرا اختالف و برادر كشی در لبنان مثل ممالك نظير در آسيا و آفريقا ظاهراً بسود آنها و منافع 

استعماری آنها است اما تعجب در اين است كه چگونه غالب هموطنان مسلمان خود ما نسبت اين جريان بی تفـاوت و بـی          

ين اسالم بما تعليم ها داده و بر ما واجب ساخته كه با جسم خود جهاد در پيشرفت حق كنيم و بـا مـال                         د. خيال مانده اند  

امـا  . خود مددكار درماندگان و يتيمان و بيماران باشيم و با بيان و عمل خود راهنمای اشـتباه كـاران و گمراهـان گـرديم            

ينطـور بـی توجـه شـده ايـم و در ايـن موضـوع مثـل                  چطور شده است كه نسبت به برادران مصيبت زده خود در لبنان ا            

ما به لبنان عالقه داريم و لبنان يكی از مراكز بزرگ اسالم و عالم تشيع . آشفتگيهای ديگر اجتماعی خود بی اعتنا مانده ايم

م و  در همين سرزمين مسلمانها را به پاكی و پايداری در مقابل سـت            ) ص(ابوذر غفاری از اصحاب خاص رسول اهللا        . است

مقاومت مردم لبنان برهبـری و كمـك سـاير مـسلمانها در قـرون وسـطی                . فساد فرا ميخواند و علويت را پايه گذاری كرد        

اسالم را از بسيج عظيم اروپا و جنگهای پردامنه صليبی حفظ كرد و از همين سرزمين بزرگانی چون شهيد اول و شـهيد                       

 جبل عاملی كه با آثار علمی و قلمی خود حـق بـزرگ در تـرويج و          الدين  ثانی و اخيراً مرحومان سيد محسن و سيد شرف        

تحكيم اسالم دارندبرخاستندو امروز لبنان مهمترين سنگر و پايگاه مقدم در مقابل دشمنان ريشه دار و كينه تـوز اسـالم                     

 . است

صه جانگداز مجـاور مـردم      اينجانب در توان خود نمی بينم و يا امكان آن وجود ندارد كه خود به لبنان بروم و در آن عر                    

مضطر و بی پناه آنجا قرار گيرم و اقالً در حضور شريك درد و الم آوارگان مسلمان باشم اما بخدا پناه ميبرم كه كهولت        

يكی از كارهای مقدور اين است بدين       …… و ضعف مرا از كمترين خدمت و انجام وظيفه كه از دور ممكن باشد باز دارد               

مسلمان تقاضا كنم كه از بی توجهی بپرهيزندو حال بينوايان و بيماران بی دوا و مجروحان العالج وسيله از همه برادران 

لبنان را از نظر دور ندارندو بدون جنجال و تظاهر و بنحوی كه ايجاد شايبه برای مقامات مملكتی ايران نيز ننمايد بقـدرو                       

قيماً گوشـه ای از كـار درمانـدگان آنجـا را بگيرنـد و يـا       وسع بهرطريق كه ممكنشان باشد يا خود به لبنان بروند و مـست       

بكمـك آن  ) بشرط آنكه پی جوی اقدامات همان افراد مورد اطمينان نيز باشـند  (بوسيله هر كس كه مورد اعتمادشان باشد        

ش شايد كه رحمت و نصرت الهی شامل حال آن مردم و ضمناً موجب توفيق و بركت در تـال              . مسلمانان ستمديده بشتابند  
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مسيله لبنـان فاجعـه ای بـرای عـالم          . و مجاهدات نيكوكاران گرديده و ان شااهللا اجر جزيل بر اعمال خيرشان مترتب شود             

اسالم است و نحوه عكس العملمان نسبت بآن آزمايش است كه از جانب پروردگار نسبت بما ميشودو ما بخدا از خشم و                      

 . انتقامش پناه ميبريم

 . . ……وم الضالمينربنا ال تجعلنا فتنه للق

  ١٣٩٦ شعبان ١٧ مطابق ٥٥ مرداد ماه ٢٢تهران ـ 

  يداهللا سحابی
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 اطالعيه های شخصيتهای اسالمی وملی

 بمناسبت بزرگداشت مراسم ترحيم محمد همايون
 بسمه تعالی

. محترم ميرساند  با نهايت تاسف وفات رادمرد متقی محمد همايون بنيان گذار حسينيه ارشاد را به اطالع آقايان دوستان                  

اميـد اسـت در تجليـل       .  بعدازظهر پنجم بهمن ماه جاری در  مسجد اراك منعقد خواهد بـود             ٥تا  ٣مجلس ترحيم در ساعت     

سـيد ابوالفـضل    . خدمات مخلصانه آن مرحوم به خاندان رسـالت علـيهم الـسالم و تـسليت بازمانـدگان شـركت فرماييـد                    

 سـيد صـدر الـدين       – سـيد محمـود طالقـانی        –تقی شريعتی مزينانی     محمد   – رضا الموسوی زنجانی     –موسوی زنجانی   

 . بالغی

 بسمه تعالی

با كمال تاسف در گذشت رادمرد صالح و با تقوا محمد همايون مؤسس حسينيه ارشاد را كه از مروجين مكتـب فكـری و                      

 بعد اظهر چهارشنبه    ٥ تا ٣بوده   است به اطالع عموم ميرساند مجلس ختم آن مرحوم در ساعت               ) ع(اعتقادی امام صادق    

سـيد محمـد    – مرتضی مطهری    –سيد مرتضی شبستری    .  هجری در مسجد اراك منعقد است      ١٣٩٧يانزدهم صفر المظفر    

 سـيد عبـدالكريم موسـوی       – محمـد جـواد حجتـی        – سيد محمـد خامنـه ای        – محمد مفتح    – هاشمی رفسنجانی    –بهشتی  

 علی اصغر مرواريد – محمد جواد باهنر – محی الدين انواری –ی   سيد هادی خسرو شاه    – محمد رضا مهدوی     –اردبيلی  

 – علـی حجتـی    – نجم الـدين اعتمـاد زاده        – فضل اهللا محالتی     – علی غفوری    – جعفر شجونی    – سيد عبدالغفار سجادی     –

 –كـی   مـصطفی مل   – امامی كاشانی    – سيد محمد باقر مهدوی      – مهدی باقری    – الهوتی   – سيد رضا برقعی     –علی تهرانی   

 – علـی دوانـی   – علـی اكبرنـاطق نـوری    – اباذر بيدار اردبيلی  – موسوی خويينی    – هادی غفاری    –عباش توكلی كرمانی    

 .  موحدی ساوجی– مهدی شاه آبادی – مهدی كروبی –سيد مهدی امام جمارانی 

 بسمه تعالی 

ينيه ارشاد و خـدمتگزار  صـديق راه         در گذشت رادمرد نيكو وبزرگ، باقی گذارنده عمل صالح مؤسسه دينی و علمی حس             

 ٥ تـا    ٣مجلس يادبود آن مرحوم در سـاعت        . محمد همايون را به اطالع دوستان تقوا و فضيلت ميرساند         ) ع(حسين شهيد   

 علـی   – ابوالفـضل احمـدی      –حسين اخوان فرشچی    .  بهمن ماه جاری در مسجد ارگ برقرار است        ٥بعداز ظهر چهارشنبه    

 عبـد العلـی   – مهـدی بازرگـان   – ارتضا، ـ سـيد فخـر الـدين اردهـالی      – علی اصغر آشوری –  رضا اصفهانی–امير پور 

 – عبـدالعلی پرتـو علـوی    – دكتر حبيب اهللا پيمان     – امير حسين پوالدی     – محمد بسته نگار     – فتح اهللا بنی صدر      –بازرگان  

 محمد مهـدی   – دكتر تواناييان    –د توسلی    محم – ابوالفضل توكلی    – عباس تحريريان    – حاج علی تحريريان     –دكتر تابنده   

 دكتـر عبـاس   – مهندس حريری  – فخرالدين حجازی    – مهدی حكيمی    – ابوالفضل حكيمی    – محمد رضا حكيمی     –جعفری  

 – عبداهللا خزايـی     – دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی        – احمد صدر حاج سيد جوادی       – حاج كاظم حاج طرخانی      –حايری  

 عبـداهللا   – عبـاس رادنيـا      – حسين ديانت مقدم     – محمد درويش    – خوش صولتيان    –اهللا خليلی    عزت   –دكتر علی خواجوی    

 يوسـف   – عطا اهللا زاهد     – محمد جواد رجاييان     – رضا زاده    – رحيميان   – جواد رفيق دوست     – بهمن رضا خانی     –رادنيا  

 – دكتـر شـايورد      –مرضـا سـعيدی      سـيد غال   – دكتر كريم سنجابی     – دكتر يداهللا سحابی     – دكتر كاظم سامی     –زمرديان  

 – حسين صـبحدل     – علی صدری    – سيد محمد علی صفير      – شريعت رضوی    – شانه چی    – شاه حسينی    –دكتر شيوانی   

 – دكتـر عـالی      – عزيز اهللا عـال، الـدينی        – احمد عليبابايی    – دكتر عبدالحسين علی آبادی      – احمد صادق    –هاشم صباغيان   

 – شـيخ غالمرضـا كنـی        – مـصطفی كتيرايـی      – حسين كاشانی    – قمی راد    –ضا قدسی    غالمر – فنايی   –داريوش فروحر   

 دكتر – حسين مهديان – ناصر ميناچی – محمود مانيان    – قاسم لباسچی    – عبدالكريم الهيجی    – گل احمر    –ناصر كالری   
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 علـی  –رخـانی   مـصطفی مي – دكتر محمد ملكـی  – ياسرمنصوريان – هوشنگ مصلحی – كاظم متحدين  –اسداهللا مبشری   

 دكتر يحيی نظيـری     – منصور ناظری    – محسنيان   – مادرشاهی   – محمد علی مرادی     – محمد طاير مليحی     –اكبر معين فر    

 .  يزدانيان– علی اشرف والی – محمد علی نويد – دكتر عباس نكوفر – حسن نزيه –

183



 نامه مهندس بازرگان به استاد محمد تقی شريعتی

 ريعتیبمناسبت شهادت دكتر علی ش
 بسمه تعالی

مشهد و وظيفه خدمت در مجلس      ه  قصد تشرف ب  . استاد اجل و پدر بزرگوار جناب آقای محمد تقی شريعتی قربانت گردم           

گرفتاری و  . ترحيم دكتر علی خودمان برای همناله شدن با آن پدر خميدة داغ ديده و هزاران نفر ماتمزده بهت زده داشتم                   

مصيبت نه چنان است كه بتوان خاموش نشست        .  وسيله عرض سالم و تسليت مينمايم      بی سعادتی مانعم شد ناچار بدين     

مصيبت مـصيبت نـسل رشـد يافتـه تـشنه شـده حقيقـت و            . و نه انحصار بجنابعالی و به خويشاوندان و همشهريان دارد         

ر دريافت نكرده بودم    بنده كه در فوت مرحوم پدرم و مادرم اين اندازه تأثرو تسليت در هر رهگذ              ! فداكاری يك ملت است   

علی كه با ادراك و آثارش بسال روشنتر و صافتر ميـشدو جامعـه را روشـنتر ميـساخت شاخـسار پرثمـری از آن پـدر                      

پرفضا و اخالص بود كه در بحبوحه احتياج و استقبال از سنگينی بار شكسته شدو با افتادن او اميدها و آرزوهـا بـزمين                      

انند در عذايش دور هم نشسته دعا كنند و فضايلش را بگويند ولی سازمان دشمنی      مصيبت ديگر آنكه دوستان نتو    . ريخت

كه در زمان حيات او را بدنام و از درس و ارشاد و دانشگاه بركنار كرد و نوشته هايش را مدرك جـرم و بهانـة شـكنجه       

نقشه هـا دق كـشش كـرد حـاال          جوانان قرار ميدادو خودش را در زندان و سپس در جدايی از مردم انداخته با فشارها و                  

البته باين خيال كه طبق داستانهايی كه از او شنيدم مانند آن كناس كـالش مزينـانی                 . تسليت سرا و مديحه خوانش ميشود     

علی با قلب و قلمش جوابگوی مسايل فكری و مشكالت روانی جوانان مـسلمان              . ……خود را به او بمالدتا آلوده اش كند       

ابتالهای خاص زمانه متالطم معاصر گشت و درسی برای مواجه با مسايل علمی و مقاومت در            مرگش مظهری از    . ما بود 

برابر مشكالت اجتماعی از خداوند حكيم صبر و پاداش بزرگ برای پدری كه غير از علی فرزندان ارزنده ديگـر تربيـت و                       

خاطره اش را بجـای نالـه و يـاس بـا     تحويل جامعه كرده است مسيلت مينمايم و از نسل جوان پرشور ميخواهم جنازه و        

 . صبر و اميد و عزم بدوش بكشند و افكار و آثارش را مشايعت نمايند

 انا هللا و انا اليه راجعون 

   ی بازرگانمهد

  ١٣٥٦/تير/٦ 
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 اعتراض مهندس بازرگان در مورد محكوميت مجدد آيت اهللا طالقانی

 به علمای اعالم و مراجع عظام
 بسمه تعالی

  علمای اعالم و مراجع عظام دامت بركاتهممحضر انور
در اين مملكت بی پناه و پايه كه امر و قضا و قانون در يك جا جمع شده، نه ميتوان تظلم بنزد ظالم برد و نـه قبـول ظلـم                               

كرد و ساكت نشست، شكوه و درد دل بحضور پيشوايان دين و مأمورين دفاع از حق و عدل می آورم تا ندايی و دعـايی             

 حضرات عظام بخوبی آقای حاجی سيد محمود طالقانی را . شايد بگوش دنيا و به اجابت خدا برسد. بطلبم

سـيد جليـل    . ميشناسندو از فضل و زهد و از مجاهدات ديرينه ايشان در اشاعه قران و ارشاد جوانـان استحـضار دارنـد                    

 همـراه بـا عـده ديگـری از افاضـل و اتقيـاء               القدر را سازمان مدعی امنيت در دو سال قبل معلوم نيست بچه اتهامی واهی             

روحانيت دستگير نمود سپس بدون مالحظه كبرسن و كسالتهای عديده مدت مديدی معظم له را در زندانهای طاقت فرسا                   

اخيـراً نيـز عليـرغم ادعـای        . اسير كرده است در حاليكه اظهار ميشد زندانيان سياسـی ايـران تمامـاً ماركسيـست هـستند                 

اكمات ما قـانونی و علنـی اسـت آيـه اهللا طالقـانی را بـدون اطـالع حـضور حتـی افـرادی از خـانواده در                             ديگرشان كه مح  

آيا آيه اهللا طالقانی كمونيست بی دين بوده يـا جـانی            ! به ده سال محكوم كرده اند     ) و شايد بطور غيابی   (دادگاههای نظامی   

د كوچكترين صداقت قضايی و شرعی داشته انـد؟ آيـا در     خرابكار؟ آيا كسانيكه اين مجتهد را بازداشت و محكوم كرده ان          

سايه حكومت بقول خودشان دموكراتيك و مدافع حقوق بشر و مسلمان نبايد كمترين حق دفـاع از آزادی و حيـات بـرای                       

 افراد ملت خصوصاً زبدگان روحانيت وجود داشته باشد؟ 

  تذل بهاالنفاق واهله   اللهم انا نرغب اليك فی دوله كريمه تعزبها االسالم واهله و

  مهدی بازرگان

 ٥٦/تير/٢٩ 

 ١٣٩٧/شعبان/٣
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 اعتراض دكتر سحابی به دادرسی ارتش

 در مورد محكوميت مجدد آيت اهللا طالقانی
 بسمه تعالی

 دادرس محترم ارتش

 و تاسف   رای محكوميت حضرت آيه اهللا طالقانی به ده سال زندان نزد مردم و خصوصاً جوامع علمی و اسالمی با حيرت                   

ايت اهللا طالقانی مردی است زاهد و متقی و عـالمی اسـت ذی فـن كـه در ارشـاد مـردم و خـصوصاً         . زياد تلقی شده است   

تربيت جوانان كمتر نظير دارد و خدمات ارزنده اسالمی و اجتماعی ايشان همواره منشاء اميد بسيار در اصـالح عميـق و                      

بنابراين محكوميت سـنگين آقـای طالقـانی در دادگـاه     . و فكری بوده استاساسی جامعه و پيشگيری از انحرافات اخالقی      

غير علنی، در شرايطی كه مقامات عاليه مملكت نيز حفظ حقوق قانونی انسانها و زندانيان سياسی را الاقـل طـی مـصاحبه        

قـف از خـدمتگزاريهای   اينجانب كـه از سـالها پـيش وا      . ها و سخنرانيهای خود الزم ميشمرند، نمی تواند قابل توجيه باشد          

علمی و دينی و اجتماعی جناب آقای طالقانی و پاكی نيت و حـسن عمـل و فـداكاريهای ايـشان در طريـق خيـر و اصـالح                             

جامعه بوده ام، ايشان را از هر اتهامی كه بزيان ملت و مملكت و اجتماع باشد مبـرا ميـدانم، عليهـذا بـا اجـازه مقـررات و                             

ه جهانی حقوق بشر پيشنهاد ميكنم ترتيبی اتخاذ شودكه حضرت آيت اهللا طالقانی در دادگاه قوانين موضوع ايران و اعالمي

تجديد نظر از انتخاب وكيل غير نظامی و محاكمه علنی در حضور ناظران برخوردار باشند و برای آنكه همگـان از چنـين                       

 حاضر شوند روز و ساعت محاكمه را در يكی    محاكمه مطلع شده و عالقه مندان، از جمله خود اينجانب، بتوانند در دادگاه            

 . از روزنامه های كثيراالنتشار يوميه و وسايل مقتضی ديگر اعالم فرمايند

  با احترام و تشكر قبلي

  يداهللا سحابی 

  ٥٤تهران ـ دروازه شميران ـ خيابان فخرآباد شماره 

   ٧٥٣٩٩٠تلفن 

 ١٣٥٦/تير/٣٠
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 انی به رای دادگاه نظامی ايشاناعتراض وكالی انتخابی آيت اهللا طالق
 بسمه تعالی

 رياست ديوانعالی كشور

 رونوشت رياست دادرسی ارتش

چون بقرار اطالع حضرت آيت اهللا سيد محمود طالقانی اينجانبان را بعنوان وكالی خود تعيين و به دادگاه نظـامی معرفـی                      

القـانی متعاقـب دو سـال بازداشـت غيرقـانونی در            حـضرت آيـت اهللا ط     . نموده اند لذا اين اليحـه تنظـيم و تقـديم ميگـردد            

صـرفنظر از مـساله عـدم صـالحيت دادگاههـای      . دادگاههای بدوی و تجديد نظر نظامی بده سال زندان محكوم شـده انـد          

صادركننده اين رأی مخالف قانون و وجدان و فارغ از مدافعات ماهوی كه بموقع خـود اعـالم خواهـد گرديـد هيچيـك از                         

ت آمره قانونی كه دادگاههای نظامی بموجب قانون دادرسی و كيفر ارتش مكلف باجرای آن هستند در اين                  قواعد و مقررا  

 . رعايت نشده است›› دادرسي‹‹باصطالح

 ٢٢٧، ٢٢٦، ١٨٦، ١٨٤، ١٨١ ـ حق انتخاب وكيل، حق مطالعه پرونده، حق مالقات و مذاكره و مشاوره باوكيل كه در مواد ١

رتش تصريح شده در مراحل بدوی و تجديد نظر از معظم لـه سـلب گرديـده اسـت و دادگاههـای                      قانون دادرسی و كيفر ا    

بدوی وتجديد نظر نقض قانون را تا بدانجا رسانيده اند كه حتی رعايت قواعد و مهلت های قانونی را هم كـه بـرای حفـظ                          

 ! حقوق متهم و حرمت حق دفاع پيش بينی شده است ضروری تشخيص ننموده اند

 قانون دادرسی و كيفر ارتش بنحو غير علنی و در محيطـی  ١٩٢ادگاههای بدوی و تجديد نظر بر خالف صريح ماده  ـ د ٢

 . غير متناسب با حق و عدل و قانون تشكيل شده است

 ـ از آنجا كه با وجود تقاضای حضرت آيت اهللا طالقانی از هيچ يك از وكالی معرفی شده از ناحيه معظم له بـرای دفـاع    ٣

ايشان دعوتی بعمل نيامده و جلسه تشريفاتی محاكمه در غياب وكالی تعيينی ايشان تشكيل گرديده و حكم محكوميـت                   از  

غيرقانونی به يكی از شخصيت های واال و پر ارج مذهبی و ملی و علمی ايران تحميل شده و با سانسور شديد مطبوعـات                        

امضاء كنندگان بعنوان وكالی حضرت آيت      . مكتوم مانده است  و وسايل ارتباط جمعی اين موضوع از ديدگاه مردم ايران           

 قـانون   ٢٧٢و٢٧١و٢٦٨اهللا طالقانی ضمن اعتراض به رای ظالمانه صادره از دادگاههای بدوی و تجديد نظر مستنداً بمـواد                

 . دادرسی و كيفر ارتش تقاضای رسيدگی فرجامی در ديوانعالی كشور را داريم

 ١٣٥٦اول شهريور ماه 

 حسن نزيه ) حاج سيد جوادی (احمد صدر

 عبدالكريم الهيجی وكالی دادگستری 
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 اعتراض دكتر سحابی به افترايات كيهان
 بسمه تعالی

 اداره روزنامه كيهان

تظـاهرات عوامـل ماركسيـست اسـالمی در         ‹‹ مهرماه جاری آن روزنامه خبری تحت عنـوان          ١٦ مورخ   ١٠٢٨٥در شماره   

اوی بسياری از مطالب غير واقع و تغيير مفاهيم و نسبتهای نـاروا بـوده و لـذا از                   درج شده بود كه ح    ›› پاريس و شهرري  

جهت توضيح وتكذيب آنمطالب، اين نامه را تقديم و بنام حق و قانون تقاضا ميكنم كه متن آنرا بـدون تغييـر در روزنامـه                        

 .  ميكنمدستور چاپ فرماييد و از حسن توجهی كه دراين باره مبذول خواهيد داشت قبال تشكر

 نقل ٣ مهرماه جاری بنابدعوت عمومی كه مضمون آن در ذيل صفحه ١٥ ـ اينجانب از جمله افرادی بودم كه روز جمعه  ١

شده است بحكم وظيفه دينی و ملی و بخصوص كـه فرزنـد مـن هـم جـزء زنـدانيان سـتمديده سياسـی اسـت بحـضرت                             

نفر ديگر كه حضور يافته بودند، بهمـان نحـو كـه در دعـوت                بعد ازظهر باتفاق چند صد       ٥/٤عبدالعظيم رفتيم و درساعت     

پس از خاتمه دعا هم جمعيت با آرامـش        . نامه قيد شده بود، در صحن شمالی حرم در مراسم زيارت و دعا شركت نمودم              

 . و سكوت متفرق گرديد و من و همرا هان نيز بشهر بازگشتيم

 كنندگان تازه وارد كه همـراه آنـان عـده ای از خانمهـا دردمنـد               در تهران شنيديم كه پس از مراجعت ما، جمعی از شركت          

منسوب بزندانيان بودند، چون دير رسيده بودند، در سه راهی ورامين و در محل پاركينگ زاويه مقدسه اجتمـاعی نمـوده     

هادت نـاظرين،  و شعار و فرياد دادخواهی بلند كرده اند، ولی مأمورين پليس با ضرب و شتم با آنان رفتار نمودنـد و بـش                     

های محجبه را بسختی مضروب و بكالنتری منتقل و روانـه زنـدان كـرده انـد،                   عده ای از آنان و از جمله چند نفر از خانم          

 . چنين مفاهيم از خبر آن روزنامه مستفاد نميشد

 مقـررات ديـن بعنـوان     ـ درچند جا از خبر روزنامه، از آيت اهللا خمينی با بی احترامی نام بـرده ايـدو دفـاع ايـشان را از     ٢

مخالفتهای تحريك آميز راجع باصطالح ارضی و تساوی حقوق زن و مرد و غيره متذكر شده ايد، در حالی كه ايـشان در     

وقتـی دسـتگاه    . مقام مرجعيت و فتوا، نظری جز دفاع از حريم دين و روشن بينی مردم بحقايق اسـالم نداشـته و ندارنـد                     

 خمينی رفتار ميكند و شما هم مجبور ميشويد كه در روزنامه خود از ايـشان، ودور از              حاكمه با بی احترامی نسبت بآقای     

جناب ايشان مانند فرد معترض خطاكار با كسرو تخفيف نام ببريد، آيا قلب و روح عالقمندان و تقاضاكنندگان از ايشان را 

 رنجه وآزرده نميسازيد؟ 

 ام بزرگان بزشتی بردبزرگش نخوانند اهل خرد                     كه ن

 در اين اوقات كه گفتارها و مصاحبه ها و نوشته های زياد از طرف مقامات مختلف مملكت راجع بآشفتگی اوضاع 

كشور و تنگناها و بحرانها و فسادهايی كه در شيون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و زندگی عادی مـا پديـد آمـده                       

بينی و همكاری فرا ميخوانند، آيا بـا ايـن چنـين بـی اعتنـايی و بـی حرمتـی نـسبت         است، منتشر ميشود و مردم را بخوش 

باعتقادات باطنی مردم، انتظار همدلی و همكاری آنانرا ميتوان داشت و آيا با رواج بـی حـد دروغ و ريـا و تملـق و سـاير                            

 ميتوان پيدا كرد؟ در چند جا از فسادها و بدون اقدام اساسی در رفع آنها اميدی برای اصالح آشفتگی های موجود جامعه       

خبر روزنامة تأييداحتمالی آيت اهللا خمينی از آقای سيد مهدی هاشمی را خطا و كار نادرستی از آقای خمينـی جلـوه داده                       

ايداوالً چنين تاييديه محقق و قطعی نميباشد تا كنون كسی از آن جز آنچه در روزنامه های تهران نوشته و مامورانی كـه                       

ثانياً بفرض آنكه چنين دفاع صورت گرفتـه باشـد، بـا            .  را بروزنامه ها داده اندچيزی نشنيده و يا نخوانده است          چنين خبر 

توجه بآنكه بی گناهی آقای هاشمی در قتل مرحوم شمس آبادی بحد شياع رسيده و زبانزد هر محفل و مقـام اسـت، چـه               

 خود را در باره فردی كه مورد محاكمه اسـت و بـرای      خطا و امر خالفی صورت گرفته است؟ مگر كسی حق ندارد عقيده           
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روشن شدن ذهن دادرسانی كه آن فرد محاكمه ميكنند، ابراز نمايد؟ آنهم كسی كه مرجع تقليد است و مورد ارجاع تظلم و 

اظهار نظر احتمالی در بيگناهی آقای هاشمی دليل بر عدم وجود جرم نسبت بقتل فقيـد مرحـوم آقـای شـمس                      . دادخواهی

بايد دور از جنجال و غرض ورزی و ياتحقيق و دقت بيشتر مجرم و يا مجرمين را شناخت و بر طبق قانون . بادی نيست آ

 . آنانرا محاكمه نمود

 ـ اما راجع بآقای اطف اهللا ميثمی و فرزند من مهندس عـزت اهللا سـحابی كـه در چنـد جـا از روزنامـه آنـانرا وابـسته و          ٣

ابتدا بايد ديد ماركسيست اسالمی يعنی چه؟ ايـن اصـطالح           .  تروريست معرفی نموده ايد    كارگردان ماركسيست اسالمی و   

وشايعه آن از مخترعات و ساخته و پرداخته های ماموران بدخواه و نفاق افكن امنيـت مملكـت اسـت، مـسلمان مـومن و                         

ررات ديـن پايبنـد نمـی     همينطور كه ماركسيست ها هم باصول اسـالم و عمـل بمقـ            . عامل، ممكن نيست ماركسيست باشد    

آنانكه ادعای ماركسيسم اسالمی را می كنند ويا چنين ادعا را نسبت بـديگری ميدهنـد، ادعايـشان گزافـه ای بـيش        . باشند

خـاطره و آگـاهی     . مهندس ميثمی و فرزند من مهندس سحابی مسلمان عامل اند و دلی در گرو ماركسيسم ندارنـد                . نيست

بنا بـر خبـر     .  ايام دانشجويی اوست و از دوره های بعد زندگی ايشان اطالع كافی ندارم             من از آقای ميثمی فقط مربوط به      

روزنامه شما دو چشم آقای مهندس ميثمی در گيرودارنابينا شده است و گويا از يكدست هم محروم است و من نميـدانم                      

بـشهادت آنانكـه او را ميـشناسند و    ايـن جـوان   . با كدام رحم و انصاف اين جوان مصدوم را هنوز اسير زندان نموده اند             

بنقل قول از آنانكه در زندان او را ديده انـد، وی مـسلمانی اسـت مخلـص و جـز بـآداب اسـالمی عمـل نميكنـد و بـستگی                   

فرزند من مهندس سحابی قبالً پنج سال متناوب و حاال شش سال متوالی است كـه بجهـت حقگـويی و                     . بماركسيسم ندارد 

 هی اقدام بر عليه امنيت حق خواهی، ولی باتهام وا

 سال زندان جديـد را بـرای فرزنـد          ١١در موقعيكه محكوميت سنگين     . كشور در زندان است آنهم زندان تبعيدی در شيراز        

من تعيين می كردند، از اتهام جديد ماركسيست اسالمی و تروريستی هيچ خبری نبود و چيزی از اين مقوالت در پرونـده                

يباشد، ولی حاال او را ماركسيست و تروريـست و حتـی گرداننـده چنـين گروههـا معرفـی                    محكوميت اصلی او منعكس نم    

فرزند من مهندس عـزت اهللا سـحابی بقـدر          . مينمايند و شما هم اين افتراهای سوزآور را در روزنامه خود منتشر مينماييد            

ان فكـری و مـنش و روش و         وسع پويای راه خدا و آرزومند خدمتگزاری بخلق خدا اسـت از تربيـت خـانوادگی و سـازم                  

خاطره افرادی كه او را می شناسند و با او زندگی كرده اند و حتی مامورانی كه بنحوی با او در زندان در تماس بوده اند                          

از خدمات علمی و اجتماعی فرزند خود مهندس سحابی در فواصل كوتاه آزادی كـه بـين دوره             . گواه بر اين مصداق است    

در اينجـا الزم اسـت متـذكر    . هتر است ذكری ننمايم تا نه موجب طول كالم شود و نه احتمال ريا     های زندان داشته است ب    

شوم كه در اين نامه مطلقاً نظری در دفاع از دين و يا انتقاد از عقيده ماركسيسم نيست و اقتـضای چنـين بحـث در اينجـا        

دور از حقيقتی اسـت كـه بـرای انحـراف           آنچه فعالً توضيح آن مبادرت شده نسبتهای خالف واقع و           ………… نميباشد

افكار عمومی و تحريك برعليه جمعی از مسلمانان گرفتار و بيگناه، بوسيله ايادی بدخواه در آن روزنامه و ساير روزنامه 

اين نسبتهای ناروا و اتهامات تازه ساز بی اساس كه برای زندانيان محروم و بيدفاع، ناراحتی هـا و                   . ها منتشر شده است   

های روحی جديد ايجاد ميكنندو برای فرزندان و مادران و همسران و ديگر بستگان در انتظار آنـان نگرانـی و زخـم        فشار

تازه ای بردل ريش آنان ميگذارد، با هيچيك از مـوازين انـسانيت و آزادگـی وفـق نميدهـد و در ايـن مقـال بيـان سـرور                              

يداهللا و يزيد ستمكار بهترين زبان حال و حسن ختام اسـت            شهيدان، در لحظات آخرحيات، در خطاب بماموران فريبكار عب        

 . اگر برای شما دينی نيست و از فرجام اعمال ناپسند خود نمی هراسيد، پس اقالً در دنيای خود آزاد مرد باشيد: كه فرمود

 و كنتم التخافون المعادفكونوا احراراً فی دنياكم ان لم يكن لكم دين
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  يداهللا سحابی 

 انشگاهاستاد سابق د

 ١٣٥٦/مهر/٢٠
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 اعالميه گروهی از شخصيتهای اسالمی و ملی

 بمناسبت مجلس ختم حاج سيد مصطفی خمينی
 بسمه تعالی

ضمن عرض تسليت به محضر مرجع عاليقدر حضرت ايت اهللا العظمی خمينی، ضايعه اسف آور فقدان غيـر مترقبـة عـالم                      

بدين مناسـبت روز يكـشنبه هـشتم آبـان مـاه      . يت می گوييممتقی مرحوم سيد مصطفی خمينی را به عموم مسلمانان تسل 

 .  بعد از ظهر در مسجد ارك مجلس ختمی برای بزرگداشت آن فقيد عزيز تشكيل می شود٥ تا ٣جاری ساعت 

دكتر محمد اسالمی، مهندس محمود امير احمدی، مرتضی افـشار ـ علـی اسـپهبدی ـ مهنـدس مهـدی بازرگـان ـ مهنـدس           

ـ محمد بسته نگار ـ عبدالعلی پرتو علوی ـ دكتر حبيب اهللا پيمـان ـ مهنـدس رضـا پويـان ـ اميرحـسين          عبدالعلی بازرگان  

پوالدی ـ حاج علی تحريريان ـ عباس تحريريان ـ محمدرضا توحيدی ـ مهنـدس محمـد توسـلی ـ سـيد مهـدی جعفـری ـ             

–فضل حكيمی ـ مهندس حسين حريـری   فخرالدين حجازی ـ تقی حاج طرخانی ـ دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی ـ ابوال   

مهندس يزدان حاج حمزه ـ دكتر علی خواجوی ـ محمد درويش ـ مهنـدس ذبـيح اهللا دبيـر ـ ذوالقـدر ـ بهمـن رضـاخانی ـ             

عباس رادنيا ـ عبداهللا رادنيا ـ محمدجواد رجاييان ـ محمد راضی ـ شيخ مصطفی رهنما ـ دكتر يداهللا سحابی ـ دكتـر كـريم    

سحابی ـ دكتر فريدون سحابی ـ سيد عبدالغفار سجادی ـ دكتر كاظم سامی ـ محمد تقی شريعتی مزينانی     سنجابی ـ ايرج  

ـ مهندس قاسم شكيب نيا ـ دكتر عباس شيبانی ـ دكتر باقر شايورد ـ شاه حـسينی ـ محمـد شـانه چـی ـ مهـدی شـفيق ـ        

 صادقی ـ مهندس هاشم صـباغيان ـ مهنـدس     مهدی شاملو ـ احمد صدر حاج سيد جوادی ـ احمد صادق ـ دكتر ابوالقاسم   

منوچهر صنيع پور ـ سيد محمود طالقانی ـ دكتر ابوالحسن طلوعی ـ مهندس يوسف طاهری ـ ابوالحسن طالقانی ـ حسين      

طالقانی ـ جالل طاهری ـ احمدعلی بابايی ـ عزيزاهللا عالءالدينی ـ دكتر حسين عالی ـ داريـوش فروهـر ـ قاضـی ـ مهنـدس            

ايی ـ دكتر احمد كتيرايی ـ مرتضی كتيرايی ـ شيخ مرتضی كنی ـ دكتر عبدالكريم الهيجی ـ دكتر محمد باقر      مصطفی كتير

لواسانی ـ دكتر پرويز لوالور ـ قاسم لباسچی ـ محمود مانيان ـ مهندس علی اكبر معين فر ـ دكتر ناصر ميناچی ـ حسين       

هندس مرتضی مقـدم ـ ياسـر منـصوريان ـ مهنـدس حـسين       مهديان ـ مؤتمنی ـ هوشنگ مصلحی ـ محمد باقر مهدوی ـ م

مقدم نيا ـ ابوالفضل مرتاضی ـ محمود مرتضايی فر ـ سيد محمود ميرفندرسكی ـ منوچهر مـسعودی ـ كـاظم متحـدين ـ          

حسن نزيه ـ مهندس محمد تقی نكوفر ـ عباس نوری ـ حسين نايب حسينی ـ دكتر محمد علی واعظی ـ مهندس اكبر والی ـ 

 . يف اهللا وحيد ـ دكتر كاظم يزدیدكتر س
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 تحليل ريشه های انحراف رژيم شاه و زمينه سلزی انقالب
 بسمه تعالی

 بيانيه درخواستهای همگانی

نظامی كه در بيست وچهار سال اخير قدرت سياسی و اقتصادی را دركشورما اعمال ميكند بـا بحـران آشـكاری روبـرو                       

و روش كشورداری هيات حاكم ايران در اين دوران بيـست وچهـار سـاله    اين بحران نتيجه ضروری سياست    . شده است 

 است، اين دوران از زمانی اغاز شد كه گروههای حاكم ايران بياری نيروهای جهانگستر توانايی يافتند كه مردم 

 را از حضورو دخالت در زندگی سياسی و عمومی محروم سـازند و حكومـت متكـی بـراراده مـردم را از اعمـال قـدرت                          

دست آورد اين دوران بيست و چهار ساله را نميتوان و نبايست در مشكالت فنـی و موضـعی كنـونی                     . سياسی باز دارند  

اين مشكالت خود چيزی جز برخی مظاهر و نتايج مختوم رويه های مستمر نظام سياسی و اجتماعی كنونی      . خالصه كرد 

كومتهـای مـردم بـه مـردم در دنيـا، بـه اثـار نـامطلوب               واضعان قانون اساسی ايران چـون ديگـر پايـه گـذاران ح            . نيست

حكومتهای مطلقه در جريان تاريخ ايران و جهان كمال وقوف را داشتند و درپی ان بودندكـه نظـامی را درجامعـه رهـايی              

طنت يافته از استبداد بنيان نهند كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابی مصون باشد و دراين راه بود كه نظام سـل                       

اطالق هر عنوان ديگری بر نظام مشروطيت در حكم نفی مشروطيت است و نشانه ای است  . مشروطه را پايه ريزی كردند    

. از گرايش به بازگشت دوران مطلق العنانی و مالك الرقابی، و اين خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغـايرت دارد                      

 است كـه جامعـه را براسـاس رعايـت حقـوق ذاتـی و شـيون و حيثيـت                     در جهان امروز ان نظام سياسی شايسته احترام       

دسـت آورد نظـام حـاكم       . انسانی افراد كه اعالميه حقوق بشر و ميثاق های حقوق بشر مبين و مدافع آنها ست اداره كنـد                  

مر برايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطی است كه در آن شان و حيثيـت حقـوق انـسانی افـراد بطـور مـست             

. در جهان امروز، آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسی است كـه تعيـين كننـده سرنوشـت خـويش باشـد                      . پايمال ميشود 

جلوگيری مداوم نظام حاكم از اعمال اين حـق مـردم، سـلب حيثيـت سياسـی از ملـت ايـران اسـت، فـراهم آوردن امكـان                      

در . عاده حيثيت سياسی ملت ايران را تـضمين ميكنـد       مشاركت همه افراد و گروههای اجتماعی در تعيين سرنوشت خود ا          

جهان امروز ان قدرت سياسی پذيرفتنی است كه برقهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميـع                       

بعنوان قدرت  سياسی ايران با توسل به زور، با عوام فريبی و فريبكاری، با انتخاب منافع اقليت . اقليت را روش خود نداند

درجهان امروز، آنقدرت اجرايی پذيرفتنی است كه با آباد . تنها معيار خير و مصلحت عام، عمال از سلب اعتبار نموده است

قـدرت اجرايـی كـه دسـت آور نظـام           . ساختن كامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضاييه، وظايف خود راانجام دهـد               

و قضاييه و انكار ضرورت آگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روز افـزون             كنونی بر اساس تضعيف دايمی قوای مقننه        

دستاويز قدرت اجرايی در ادامه چنين طريقی، ادعای حفظ ثبـات و امنيـت      . و خودسرايی دستگاه اجرايی تحقق يافته است      

 مظـاهر اراده  قوای سـه گانـه مملكتـی، بعنـوان    . سياسی از يكسو و پيچيدگی مسايل تخصصی و فنی از سوی ديگر است 

مردم، يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسی هستند و هيچ يك از اين قوا بتنهايی نميتوان خود را پاسـدار ثبـات و          

اما درنظام سياسی كنونی واقعيت اينستكه يكی از قوای سه گانه يعنـی قـوه اجراييـه، حفـظ ثبـات و                      . امنيت سياسی بداند  

 امنيت 

اين امر نشانه آشكار عدم ثبـات و امنيـت سياسـی            . خود سرانه قدرت خود قرارداده است     سياسی را مستمسك گسترش     

است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير است، پيچيدگی مسايل تخصصی و فنی نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشی و                    

می اسـت كـه از بكـار بـردن زبـان و            اين وظيفه هر قدرت اجرايی متكی بـه آراء عمـو          . استتار قدرت اجرايی را توجيه كند     

پرهيز جويدو مسايل همگان رابزبان همگان ) كه در  دفاع و تسجيل منافع اين گروه بوجود آمده است(اصطالحات اهل فن 

192



در جهان امـروز آن نظـام اقتـصادی         . بيان كند تا موجبات عالقمندی و مشاركت عمومی را سرنوشت جامعه فراهم آورد            

وابستگی بانظامهای اقتصادی مسلط جهان گسترش نيابدو منافع اقليت را بـر منـافع اكثريـت ارجـح       پذيرفتنی است كه در     

دست آورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنونی، اقتصادی است كه با مرجح داشتن منـافع گروههـای جهـانی بـر        . نداند

شين، منافع اقليت حكومت كننده بر منـافع        منافع ملی، منافع گروههای شهر نشين بر منافع گروههای روستانشين و كوچ ن            

بهره ای كه از اين طريق . اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانات كشور را در خدمت سرمايه های بين المللی نهاده است               

نصيب قدرت سياسی حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خودسرانه اين قدرت را فراهم ميـآورد و رشـد فعاليـت واسـطه                      

ايـن اقتـصاد در آنجـا كـه حفـظ و            . ل مشتريان را در كليه سطوح واقعيت اجتماعی و اقتصادی ممكن ميسازد           كاران و دال  

گسترش منافع قدرتهای جهانی و اقليتهای داخلی اقتضا كند تا زياده روی و اسـراف در بكـار گـرفتن منـابع داخلـی و يـا             

نين نظام اقتصادی در خدمت خود نيست، در خـدمت  چ. كوتاهی و امساك در بهره برداری از امكانات موجود همراه است       

در جهان امروز آن محيط اجتماعی و سياسی پذيرفتنی است كه بر اسـاس اقـدامات خودسـرانه و خـشونت                     . بيگانه است 

محيط اجتماعی و سياسی كه دست آورد نظام        . آميز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد            

 بر اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل و تشويق فساد و رشوه خواری،              كنونی است 

بر اساس ترويج بی عالقگی افراد بامور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم سـاختن افـراد از آزادی و حقـوق مـدنی و            

فرعی و خيالی بجای مسايل اصلی و واقعـی و          از طريق جايگزين ساختن امور      (اجتماعی و منحرف ساختن افكار عمومی       

استوار است اين چنين محيط اجتماعی و سياسی از همه جهات باخير و ) از طريق بازی الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل

در جهان امروز گفتگو از فرهنگ زمانی پـذيرفتنی اسـت كـه آدميـان از امكـان آزاد و كامـل                      . سعادت مردم تعارض دارد   

ادهای خود برخوردارباشند و دور از هرنوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمينـه هـای                     پرورش استعد 

اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه دنيايی از فرهنگ مردم زمانـه ای بـدانيم،                . معاشی و عقيدتی و مذهبی تنظيم كنند      

نگی است بر اساس تقليد كوركورانه، نفی خويشتن و اثبـات      بايد بپذيريم كه دستاورد اين دوران بيست و چهار ساله، فره          

غير، جلب نفع فردی بقيمت تجاوز بحقوق ديگران، زرق و برق تهی و چشمگير و هوس هـا، گـسترش بـی رويـه و مفـرط       

 زندگی مصرفی، قلب تاريخ و مسخ 

 هيچ ملت پيـشرو و هوشـياری را   چنين فرهنگی كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگی . مفاهيم گسترش ميبايد  

جامعه ايران با بحران عميق روبرو است و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه های اين بحران اشـاره                   . در اين زمانه ندارد   

كرده، آنچه واقع چنين وضع بحرانی را بوجود آورده از يكسو وابستگی حيات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كـشور بـه                     

در جهـان امـروز     . اری و از سوی ديگر فضای خفقان آور سياسی و نفی آزاديهای اجتمـاعی اسـت               منافع قدرتهای استعم  

حدود و مبانی حيات ملی هر جامعه را از سويی قوانين اساسی آن جامعه و از سوی ديگر ميثاقها و تعهـدات آن جامعـه،                         

 عدم رعايت اعالميه حقوق بشر اين بحران نظام كنونی ايران با نقض قانون اساسی و. در برابر جامعه بشری تعيين ميكند

قـوای مملكـت ناشـی از ملـت اسـت،           ‹‹ . جوهر قانون اساسی ايران اعالم اصل حاكميت ملی اسـت         . را بوجود آورده است   

بنابراين منشاء قـوای    ) . اصل بيست و ششم متمم قانون اساسی      (›› طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معين مينمايد        

نه، مجريه و قضاييه همانا اراده عام ملت ايران است و اين قوای سه گانه بوكالت از جانب ملت تكاليفی را كـه                   سه گانه مقن  

قوانين اساسی ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسی را مقرر داشته            . قانون اساسی مقرر داشته است انجام ميدهند      

.  كهن حكمرانی و مبادی دولتهای گذشته را ملغی ساخته است          و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلقيت و سنن          

دموكراسـی مجموعـه    . از اين نظر نظام دموكراسـی يـك وجـه داردوبـس           . دموكراسی بر پايه رای آزاد همگان قرار دارد       

اگـر نيـست بازگـشت بـه        . اگر رای همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسی هـست            . حقوق مردم را در بر ميگيرد     

از اين رو است كـه قـانون اساسـی    . پايه نظام دموكراسی آزادی بيان، آزادی رای و آزادی اجتماعات است   . داد است استب
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بـه حقيقـت آزادی اجتماعـات و        . ايران بهمان اندازه كه بر انتخابات آزاد ترجيح دارد بر آزادی اجتماعات هم مـصر اسـت                

حزبی تحميل شده نقض صريح قانون اساسی و نفی مشاركت          از اين جهت نظام تك      . احزاب جزء الينفك مشروطيت است    

اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت بامور عمومی بی اعتنا و بـی تفـاوت                 . آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است      

بـه حقيقـت    . بی تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتی است كه باتكای قهـر و زور سـدآزادی شـده اسـت                   . ساخته است 

بلكه هر خللی به استقالل     . هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است        . ی در آزادی است   استقالل مل 

و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسووالن اموری صورت گرفته كه نه پای بنـد بـه مـسووليت سياسـی خـويش           

 به حقوق بشرو حفظ استقالل مملكـت و حاكميـت ملـی    بنابراين آزادی با احترام. بوده اند و نه عزت آزادی را شناخته اند   

اصل تفكيك و تعـادل     . منطق وجودی قانون اساسی ايران نفی اراده مطلقه است        . ما اين آزادی را ميخواهيم    . مالزمت دارد 

بـر همـين مبنـا قـانون اساسـی          . قوا تدبير بزرگی در جهت محدود كردن قدرت نامسوول و خودسرانه زمامـداران اسـت              

وزرای دولـت در هـر گونـه        ‹‹ :         ت فردی و مشترك هيات اجرايی را منحصراً در برابرقوه مقننه تثبيت ميكند            مسوولي

 ) . اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی(›› امور مسوول مجلسين هستند

ت خـويش   در جهان امروز محدوديت قدرت سياسی خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانـش را بـه خـدم                      

گرفته اند، و چنان قدرتی يافته اندكه اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرايی را به قـدرت جبـارانی                       

مرجعيـت دولـت وقتـی پـذيرفتنی اسـت كـه حقـوق افـراد و گروههـای                   . مبدل ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد       

حكـومتی كـه بـه      . سياسی را در جهت برآورد خواستهای مـردم بكـار بـرد           اجتماعی محترم شناخته شود و دولت قدرت        

سركوبی افكاری كه خود نمی پسندد دست يازد و از تشكل جمعيتهای صنفی و سياسی جلـوگيری كنـد، حكومـت دسـته                       

ت و  اقليتی را بوجود ميآورد كه تنها حافظ منافع خويش است اينحالت، حالت نفی مرجعيت دولت در نظام دموكراسی اسـ                   

از بی تفاوتی و بـی اعتمـادی تـا    (اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن . حاصل آن دوگانگی ميان دولت و ملت است  

با توجه به علل و خصوصيات اصـلی        . از همين دوگانگی ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد        ) مقابله جويی و قهرو ستيز    

خطری كه از اين راه هستی جامعـه را تهديـد ميكنـد، و بـا توجـه بـه             بحرانی كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه ب          

از آنجا كه قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت        : وظيفه ای كه در چنين وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعالم ميداريم              

يـان قـانون اساسـی بـر     ايران و خونبهای مجاهدان آزادی است و اراده افراد نميتواند خللی در آن وارد كند، از آنجا كه بن 

اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است، و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه سرنوشـت خـويش حقـی غيرقابـل           

انتقال و خدشه ناپذير است، و ايجاد هر گونه مانعی در اين راه ولو بطور موقت و بهـر بهانـه و عنـوان، اسـاس حكومـت                            

زد هيچ مقامی حق ندارد ولـو بطـور موقـت و بهـر بهانـه و عنـوان، مـانع اعمـال حـق                        مردم بر مردم را به مخاطره مياندا      

هر كس يا هر مقام كه بر خالف ايـن اصـل عمـل              . حاكميت مردم شود، يا خود را بجانشين اراده ملی يا برتر از آن بنمايد             

آوردن حاكميـت از دسـت رفتـه        در اينحال اعتراض مردم برای بدست       . نمايدقانون اساسی و اراده ملی را نفی كرده است        

مقننـه،  (قانون اساسی ايران نظام سياسی كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قـوای سـه گانـه                   . خود اجتناب ناپذير ميشود   

استوار داشته است، و از آنجا كه دوام چنين نظامی جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست                ) مجريه و قضاييه  

به استيالی قوه مجريه و فراهم ساختن مبانی حكومت استبدادی ميانجامد، هر نوع بـدعتی در بهـم                  و هر گونه عدم تعادل      

زدن اين تعادل و تضعيف قوای مقننه و قضاييه ضربه ای به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را بـه آن اجتنـاب                         

افـرادو گروههـای مـردم در تعيـين سرنوشـت           عدم تمركز سياسی، اداری و اقتصادی و اعمال اراده آزاد           . ناپذير مينمايد 

هر نوع اقـدام  . خويش از راه نهادهای دموكراتيك و انجمنها و شوراهای ايالتی و واليتی از وظايف دستگاه حكومتی است            

از شـرايط اساسـی اعمـال حـق حاكميـت           . و بدعتی در جهت خالف اين امر، اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذير مينمايـد              

  عمومی از تمام مسايل كشور و اقدامات دولت است، بنابراين هيچ مقامی حق ندارد ولو مردم، آگاهی
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بطورموقت و يا بدستاويز مصالح عالی كشور هيچ يك از مسايل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهـدارد و                      

تار و يا تحريـف حقـايق اوضـاع مـردم را            هر نوع بدعتی در راه است     . يا در باره آنان بنشر اطالعات غلط يا دروغ بپردازد         

ابزار اساسی اعمال حق حاكميت مـردم، آزادی بيـان و تبـادل افكـار و انديـشه هـا و تـشكيل                       . بآن اجتناب ناپذير مينمايد   

هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيری از تشكيل اجتماعات و آزادی بيان و تبـادل افكـار، اقـدام بـر ضـدحق        . اجتماعات است 

عامـل مـوثر رشـد و پـرورش و شخـصيت افـراد،              . م است و اعتراض مردم را بآن اجتنـاب ناپـذير مينمايـد            حاكميت مرد 

آزادی در تنظيم زندگی روزانه، دسترسی آزاد بمنابع گوناگون اطـالع و            (برخورداری كامل و آزاد آنان از حقوق فرهنگی         

اسـت،  ) و فشار مستقيم و غيرمستقيم، آشكار و پنهانخبر، در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار از هر نوع خشونت       

هـر نـوع اقـدام يـا بـدعت در           . و هر جامعه ای وظيفه دارد امكانات الزم را برای شكوفايی شخصيت افراد خود فراهم كند               

جهت گسترش قدرتهای پنهان و آشكار دستگاههای عمومی و خصوصی فعال در زمينه امورفرهنگی بنحوی كه بـا رشـد      

 شخصيت فردی و صيانت حريم زندگی خصوصی مغايرت و تضاد داشته باشد، اعتراض مردم را بآن اجتناب              و پرورش 

دفـع بحـران    . با توجه بآنكه گذشت و با توجه باينكه احيای حاكميت مـردم يگانـه شـرط الزم و ضـرورت                   . ناپذير مينمايد 

گ ملی و رهايی بخش تنها با تحقق خواستهای زير          كنونی است، ما امضاء كنندگان اعالم ميداريم كه نيل باين مقصود بزر           

 : امكان پذير است

 اجرای تجزيه ناپذير اصول قانون اساسی ايران) ١

 آزادی زندانيان و تبعيدشدگان سياسي) ٢

 . الغای نظام تك حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحاديه های صنفی) ٣

 آزادی مطبوعات و انتشارات) ٤

 . و نشر افكارآزادی عقايد ) ٥

 انحالل مجلسين شورای ملی و سنا، انحالل انجمنهای شهر و تشكيل انتخابات بر اساس آزادی رای همگاني) ٦

 . احيای استقالل قوه قضاييه و اعاده صالحيت عام دادگاههای دادگستری و انحالل جميع مراجع قضايی اختصاصی) ٧

يهـای فـردی و اجتمـاعی مـردم تجـاوز نمـوده و در ايـن راه از ارتكـاب                     انحالل كليه سازمانها و دسـتگاههاييكه بآزاد      ) ٨

 . های آشكار و نهان مستمراً روی گردان نبوده و نيستند خشونت

 . تعقيب و مجازات قانونی كليه متجاوزان بحقوق اساسی و منافع مردم و جامعه) ٩

پروتكل ضميمه ميثاق بين المللی حقوق مدنی       ‹‹ تحكيم و پيشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طريق الحاق ايران به             ) ١٠

 . ››و سياسي

ما امضاكنندگان اين بيانيه بطور فردی و جمعی مسووليت تدوين و امضای آنرا بر عهـده داريـم و از افـراد و گروههـای                         

 . اجتماعی دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند

ن آدميت ـ شمس آل احمد ـ ضيا، ابقی ـ عبدالعلی اديب برومند ـ علی اكبر اكبری ـ عبداهللا انوار ـ عبدالعلی بازرگـان        فريدو

ـ مهنس مهدی بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ صالح بنافتی ـ ناصر پاكدامن ـ باقر پرهام ـ بهمن پورشريعتی ـ دكتر حبيـب        

 محمدمهدی جعفری ـ علی اصغر حاج سيد جوادی ـ   – محمد توسلی –تحويلدار  حسين – دكتر نورعلی تابنده –اهللا پيمان 

ابوالفضل حكيمی ـ سيمين دانشور ـ حبيـب اهللا ذوالقـدر ـ عبـاس رادنيـا ـ محمـد حـسين روحـانی ـ اكبـر زرينـه بـاف ـ                 

يجـان شانـسی ـ    غالمحسين ساعدی ـ دكتر كاظم سامی ـ دكتر يداهللا سحابی ـ منصور سروش ـ دكتر كريم سنجابی ـ عل     

حسين شاه حسينی ـ هاشم صباغيان ـ احمد صدر ـ دكتر رحيم عابدی ـ عباس عاقلی زاده ـ ابوالفـضل قاسـمی ـ محمـد          

قاضی ـ مهندس ابوالقاسم قندهاريان ـ اسالم كاظميه ـ ابراهيم كريم آبادی ـ هوشنگ كشاورز ـ قاسم الرين ـ عبـدالكريم        

هللا متين دفتری ـ رضا مرتضوی ـ فرخ مروتی ـ منوچهر مـسعودی ـ محمـود معينـی        الهيجی ـ علی متين دفتری ـ هدايت ا  
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عراقی ـ مجتبی مفيدی ـ رحمت اهللا مقدم مراغه ای ـ حسين ملك ـ هدايت موسوی ـ نعمت ميرزازاده ـ هما نـاطق ـ حـسن          

 نزيه ـ منوچهر هزارخانی 

  ١٣٥٦/آبان/١١
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 اطالعيه گروهی از شخصيتهای اسالمی و ملی

 ١٣٥٧ور تحريم نوروز سال بمنظ
 بسمه تعالی

  ١٣٥٦ اسفند ماه ٢٥–تهران 
 بهمن ماه تبريز و قتل وجرح عده كثير از هموطنان ستم ديده ما درآن شهر كه در چهلمين روز كـشتار                      ٢٩فاجعه خونين   

عتنايی و رفتـار    بی ا . بی رحمانه مردم بی گناه مسلمان قم صورت گرفت ملت ايران را سخت متاثر و عزادار ساخته است                 

خصمانه دولت كه مقصر اصلی فجايع ومسبب عصيان روز افزون همه طبقات می باشد و به جای عـذرخواهی و اسـتعفا                

به قلب حقايق و تهمت و تظاهر به دروغ و ريا می پردازد و برتشديد جراحـات قلبـی مـی افزايـد بـيش از پـيش مـردم را                               

 بـه بازمانـدگان شـهدا قـم و تبريـز و همـدردی بـا مجـروح شـدگان و                  ما با عرض تـسليت    . منزجر و مبهوت نموده است    

گرفتاران اين دو شهر و همه آزادگان و دردمندان ايران اعالم می داريم كه به عنوان اعتراض به وضـع غيـر قابـل تحمـل          

چهلم عزای   تا   ١٣٥٧موجود و همگامی با مراجع عظام و پيشوايان روحانيت از برگزاری و شركت در مراسم عيد نوروز                  

 . هموطنان غيور تبريز خودداری خواهيم كرد

 وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون 
 – مهنـدس سـيد صـالح بنـافتی          – محمد بـسته نگـار       – مهندس مهدی بازرگان     – عباس آهوكيش    –محمد صادق اسالمی    

 مهنـدس   – دكتـر نـورعلی تابنـده        –ن   دكتر حبيب اهللا پيمـا     – امير حسين پوالدی     – عبدالعلی پرتو علوی     –منوچهر پرشاد   

 – دكتـر علـی خالقـی        – ابوالفـضل حكيمـی      – دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی        – سيد محمد مهدی جعفری      –عباس تاج   

 دكتـر كـاظم     – اكبر زرينـه بـاف       – عباس رادنيا    – حبيب اهللا ذوالقدر     – دكتر علی اصغر خبره زاده       –حشمت اهللا خضوعی    

 – موسـی شـيخ زادگـان        – محمـد شـانه چـی        – دكتر عباس شيبانی     – دكتر كريم سنجابی     –ی   دكتر يداهللا سحاب   –سامی  

 دكتر ابوالحسن طلـوعی ـ دكتـر رحـيم     – احمد صدر حاج سيد جوادی – ناصر صدر الحفاظی –مهندس هاشم صباغيان 

 – اسـالم كاظميـه      –هـاری    دكتر نظام الـدين ق     – دكتر عليرضا فانی زاده      – دكتر حسين عالی     – احمد علی بابايی     –عابدی  

 – هادی موتمنی – دكتر عبدالكريم الهيجی – مهندس محمد شهاب گنابادی – مهندس مصطفی كتيرايی –مرتضی كتيرايی 

 – مهنـدس رحمـت اهللا مقـدم    – مهندس علی اكبر معين فر ـ منـوچهر ملكـی    – غالمرضا مرتضوی –دكتر اسداهللا مبشری 

 –دكتر ابراهيم يونسی    – دكتر كاظم يزدی     – حسن نزيه    – دكتر ناصر ميناچی     –انی   سيد مصطفی مير خ    –عبداهللا مواليی   

 . علی اصغر تهرانچی
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 دعوت مهندس بازرگان جهت بزرگداشت شهدای قم و تبريز
 بسمه تعالی

ريـز  چهل روز از فاجعه جانگداز يورش وحشيانه به مردم تبريز ميگذرد، مردم مسلمان ايران كه بدنبال يورش به قم و تب                    

اكنـون كـه علمـا اعـالم و         . عزادار بودند، با حمله وحشيانه اسراييل به مردم مسلمان جنوب لبنان دچار ماتمی ديگر شدند              

مراجع عظام مخصوصا حضرت ايت اهللا العظمی خمينی اعالم عزای عمومی كرده اند، برای بزرگداشت شهدای قم و تبريز  

 ساعت به ظهر در مسجد آذربايجانيها ٢ از ١٠/١/١٣٥٧يستها روز پنجشنبه و ابراز انزجار از اعمال خالف انسانی صهيون

 . واقع در انتهای بازار كفاشها گرد می آييم

  مهدی بازرگان 
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 اعالم جرم به دادستان تهران
 بسمه تعالی

لگرافی بـرای    آقای مهندس بازرگان پس از ايجاد انفجار در مقابل آپارتمان مسكونی ايشان ت             ١٣٥٧ فروردين ماه    ٢٣روز  

 . اين متن بشرح زير می باشد. دادستان تهران فرستادندو متن آنرا هم منتشر نمودند

 بعداز ظهر و يك بعد از نيمه شب و دو بعد از نيمه شب، شب گذشته ١١در ساعت  : جناب آقای دادستان شهرستان تهران    

ـ دكتـر كـريم سـنجابی و مهنـدس رحمـت اهللا      سه بمب در منزل مسكونی اينجانبان مهندس مهدی بازرگان  ) ١٩/١/١٣٥٧(

مقدم مراغه ای منفجر شده و خسارت هنگفتی ببار آورده است عاملين انفجار در هر سـه مـورد اعالميـه هـای مـشابهی                         

 اين اولين هشدار . . …آقای ‹‹خطاب به صاحب منزل از خود بجای گذارده اند به اين مضمون كه

 امانيه اعالم گرديـدو ضـمن تـشكيل         ٣ و نياوران و كالنتری      ٩راتب بكالنتری های    م›› سازمان زيرزمينی انتقام بشماست   

پرونده مامورين بمحل اعزام شدند با انجام تحقيقات و معاينه خسارات مراتب صورتمجلس گرديد لذا ضمن اعـالم جـرم                    

 .تقاضای تامين جانی و مالی و رسيدگی به موضوع و تعقيب عاملين انفجار را داريم

  ١٣٥٧/وردينفر/٢٣ 
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 نامه جمعی از شخصيتهای اسالمی و سياسی به نخست وزير

 در مورد انفجار و دستگيری و آدم ربايی
 بسمه تعالی

 ١٣٥٧ فروردين ٢٨

 جناب آقای آموزگار نخست وزير

 مقـدم  مسلماً از واقعه بی سابقه گذاشتن بمب در خانه آقايان مهندس بازرگان و دكتر كريم سنجابی و مهندس رحمـت اهللا     

مراغه ای و حاج محمود مانيان و انفجار آنها كه موجب خرابيها و خسارات فراوان گرديده و نيز از ماجرای ربودن آقـای    

بخوبی مطلح بوده و از نتايج      ) توام با ايراد ضرب و شتم در بيابانهای اطراف تهران         (دكتر حبيب اهللا پيمان در مقابل مطب        

چه ما خوب ميدانيم كه جنابعالی در تصميم گيری هيچ اختياری نداريد ولی چـون در              آن وقوف كامل حاصل كرده ايد، گر      

نكتـه قابـل توجـه      . مقامی قرار داريد كه بطورقانونی مسوول كليه امور هستيد اين نامـه بعنـوان شـما نوشـته مـی شـود                     

ب بـه صـاحبخانه     مخصوص اين است كه در هر چهار محل انفجار بمب، نسخ متعددی يادداشـت فتـوكپی شـده ای خطـا                    

و ايـن اقـدام پـس از        ) اين اولين هشدار سازمان زيرزمينی انتقام بـه شماسـت         … آقای  (گذاشته شده است باين مضمون      

ماهيـت و  . مصاحبه نماينده باصطالح جناح پيشرو حزب رستاخيز راجع به تشكيل كميته اقدام ملی صـورت گزفتـه اسـت              

ی در مورد كسانی اعمال شده است كه عضوجمعيت ايرانی دفاع از آزادی و    نحوه اقدام در انفجار و دستگيری و آدم رباي        

حقوق بشر هستند و عملی جز در طريق احياء حق حاكميت ملی، همگامی با مراجع مـذهبی در مخالفـت بـا اقـدامات ضـد                          

ن انتقـام از آنـان   دينی و ضد مردمی حكومت و حمايت از زندانيان بی گناه سياسی انجام نداده اند تا كسی در مقام گـرفت       

ما ضمن ابراز انزجار از چنين ارعابها و تهديدهای وحشيانه و محكوم كردن هرنـوع تـالش بـرای اغفـال مـردم و                        . باشد

توطيه عليه مخالفان از افراد ملت، اعالم ميكنيم كه همه افراد ملت ايران و حتی جهان خارج ميدانند كـه صـحنه سـازيهايی                

 از جمله دسيسه ها و نقشه هايی است كه از طرف مغزهای بی منطـق عـامالن اسـتبداد                    همچون خرابكاری و ارعاب فوق    

كشيده شده و به اجرا در می آيد تا از يك طرف ملت حق طلب را متهم به عدم رشدكنندو از طـرف ديگـر افكـار عمـومی                             

آقـای  . ديگـر سـازند  مردم ايران و جهان را از ظلم و فساد و تعديات بی حـساب دسـتگاه حكومـت منـصرف بـه مـسايل                  

كـه شـما و سـاير       (آموزگار اين مايه تاسف است كه هيات حاكمه خصوصاً مقام فرماندهی و رهبری منحصر به فرد آن                  

 مسووالن امور اختيارات و 

بجای اسـتفاده از منطـق صـحيح و مطلـوب زمامـداری و دعـوت افـرادی از                   ) اقتدارحكومت را مربوط به آن مقام ميدانند      

 ناراضی مملكت به مناظره و مباحثه در وسايل ارتباط جمعی به چوب و چماق و اسلحه سردوگرم باالخره              ميليونها مردم 

هيات حاكمه از يك طرف ادعا ميكند كه در جهت گسترش آزاديهای از بين رفتـه و ايجـاد فـضای    . به بمب متوسل ميشود 

ز را در سـاده تـرين مـسايل سياسـی و مملكـت و               باز سياسی قدم برميدارد از طرف ديگر حتی كمترين نوشته انتقاد آمي           

كمترين اقدام فردی و جمعی را برای نيل به آزاديهای اوليه و اساسی تحمل نميكند و بالعكس به تاكتيك مطرود و منفـور                       

ايجاد آشوب اغتشاش و برگزاری تظاهرات اخير از جمله تبريز كه با اعزام مأمورين دولتی از تهـران و بـا وسـايل نقليـه                 

در پايان نـاگزير از بيـان ايـن         . ولتی و عمومی و اغفال بعضی از مردم آذربايجان صورت گرفته است مبادرت می نمايد              د

واقعيت هستيم كه با چنين اعمال و بفرض از بين بردن مبارزين هـيچ فـرد حـق طلـب ايرانـی از ايـن تهديـدها و ارعابهـا                              

 برای احقاق حقوق از دست رفته خود در پيش گرفته بر نمی گرددو كمترين هراسی به دل راه نمی دهد و از تنها راهی كه   

نتيجه ادامه اين گونه اعمال حكومت جز تغيير روش مسالمت آميز ملت و تبديل آن به قهر و خـشونت و آشـوب نخواهـد                         

 . بود و عميقاً ايمان دارد كه من اهللا التوفيق و عليه التكالن
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وچشم ـ محمد صادق اسالمی ـ محمد بـسته نگـار ـ محمـد بـصيريان ـ سـيد          سيد ابوالفضل موسوی زنجانی ـ عباس آه 

 مهندس عباس تـاج ـ   –عباس بهشتی ـ سيد صالح بنافتی ـ عبدالعلی پرتوعلوی ـ علی اكبر پور استاد ـ اميرحسين پوالدی 

اهللا چه پور ـ دكتـر   دكتر نورعلی تابنده وكيل پايه يك دادگستری ـ مهندس محمد توسلی ـ سيدمحمد مهدی جعفری ـ ولی    

علی اصغر حاج سيد جوادی ـ ابوالفضل حكيمی ـ رضا حاج علی اصغری ـ محمد درويش ـ خليـل   اهللا رضـايی ـ عبـاس          

رادنيا ـ حسن روحانی ـ اكبر زرينه باف ـ دكتر كاظم سامی ـ دكتر يداهللا سحابی ـ حسن سعيدی ـ حسين شاه حـسينی ـ         

اده ـ دكتر عباس شيبانی ـ محمد علی شيـشه گـر ـ موسـی شـيخ زادگـان ـ احمـد           دكتر باقر شايورد ـ هاشم شبستری ز 

صدرحاج سيدجوادی وكيل پايه يك دادگستری ـ مهندس هاشم صباغيان ـ علی صدری ـ احمدعلی بابايی ـ دكتر حـسين      

يـل پايـه يـك    عالی ـ دكتر رحيم عابدی ـ حاج سيد مجتبـی قايمقـامی ـ مرتـضی كتيرايـی ـ دكتـر عبـدالكريم الهيجـی وك           

دادگستری ـ دكتر اسداهللا مبشری وكيل پايه يك دادگستری ـ دكتر ناصر ميناچی وكيـل پايـه يـك دادگـستری ـ منـوچهر         

ملكی معيری ـ محمود مراتی ـ عبداهللا مواليی نژاد ـ امراهللا مقصودی ـ اصغر مواليی ـ كاظم متحدين ـ غالمرضا مرتضوی 

 ه وكيل پايه يك دادگستری ـ دكتر فرج اهللا ناصريـ مهندس علی اكبر معين فر ـ حسن نزي
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 مصاحبه مهندس بازرگان با مخبر تلويزيون بلژيك
 تا هنگاميكه شاه در اين مملكت هست ايران روی آزادی را نخواهد ديد

وی رهبر نهضت آزادی ايران است و برای اولين بـار اسـت             . شخصی كه مالحظه ميكنيد مهندس مهدی بازرگان نام دارد        

بازرگـان بعـد از پايـان تحـصيالتش در مدرسـه سـانترال پـاريس، در                . ه در يك مصاحبة تلويزيونی شركت كرده است       ك

 مهدی بازرگان اولين رييس     ١٩٥١در سال . دانشكده فنی ترموديناميك تدريس ميكرد و در آنجا به مقام رياست نيز رسيد            

 به ده سال زندان محكوم گرديدكه بعد از         ١٩٦١افتاد در سال  بعد از چندين بار كه بزندان       . شركت نفت ملی شدة ايران شد     

مخبر تلويزيون ( سال آزاد شد وی اكنون در تهران زندگی ميكند و از تمام مسووليت های دانشگاهی بر كنار شده است ٥

بـرای اطـالع     مطالب زير را     ٧٨ می   ٢٣آقای مهندس بازرگان در يك مصاحبه با مخبر تلويزيون بلژيك در تاريخ             ) . بلژيك

 دقيقـه بـود    ٤٥هر بخشی از مطالب زيردر قسمتی ازيك فيلم كـه جمعـاً در حـدود                . افكار عمومی جهانيان اعالم داشته اند     

 . آمده بود كه ما بترتيب شماره بندی آورده ايم

ار مهمـی را   ـ مطابق سنت ايرانيان بستن بازار به عنوان اعتصاب عمومی تلقی ميشود و هميشه نيز معنای سياسی بسي ١

 . در بر دارد

 شهر ايران يك امـر بـسيار عظـيم و بـرای     ٤٠ ـ شركت عمومی در اظهار نظر و بستن تمام بازارها در تهران و بيش از  ٢

در واقع اين امر بصورت يك رفراندوم ملی بـود كـه            . نخستين بار در تاريخ ايران يك حادثه عظيم و بی سابقه بوده است            

ر خود جوشی و طبيعی انجام يافت، رفراندومی كه ميتوان آنرا بعنـوان حكـم محكوميـت اكثريـت                   البته از جانب مردم بطو    

 . عظيمی از مردم كشور عليه رژيم شاه و اداره مملكت دانست

 روحية كنونی نسل جوان در چه وضعی است؟ : سيوال

ر تنفـر عليـه رژيـم تـرور و     نسل جوان و بخصوص دانشجويان ايرانـی در داخـل و خـارج از كـشور از اظهـا     :  ـ جواب ٣

وحشت، خيانت و دروغگويی شاه بازنايستاده اند و همين نسل جوان است كه در معرض شديدترين آزارها و شكنجه ها                    

گشتی های پليس با كالهخود، غالباً دانشگاههای ما را بازرسی ميكنند و بطور دايم در               . و انتقام جوييهای پليس قرار دارد     

در حال حاضر استادان دانشگاهها     . س و يا در اثر تظاهرات و امور ديگر پيش می آيدتعطيل ميگردد            مقرهای كماندويی پلي  

اينان . كه غالباً جوان هستند از غربال ساواك و وزارت علوم و آموزش و پرورش رد شده و بدين ترتيب انتخاب شده اند                     

همه استادان قديمی كه متعلـق بـه       . عيين شده تجاوز كنند   در زير كنترل دايمی قرار دارند تا نتوانند در كار خود از حدود ت             

رژيم كم و بيش ليبرال بودند چون مستقل بوده و مورد احترام دانشجويان قرار داشتند نه تنها از دانشگاه بلكه از عرصة              

 هر گونه فعاليتهای تعليماتی طرد شده اند، در واقع در حال 

ز يكسو و دانشجويان دانشگاه از سـوی ديگـر هيچگونـه تفـاهم و روابـط                 حاضر ميان هيات آموزشی و اداری دانشگاه ا       

دوستانه وجود ندارددر نتيجه نسل جوان كه از يكطرف زير سلطه قهر و خشونت و رفتارهـای وحـشيانه حكومـت قـرار                

سياسی محروم  گرفته اند، از طرف ديگر از هر گونه پشتيبانی و اگر جرات كنم كه بگويم از هر گونه جهت يابی اخالقی و                       

اند ناگزير شدند يكی از دو راه را برگزينند يا بطرف غفلت كاری غير اخالقی بگرايند و يا خشونت و مبارزه مـسلحانه رو                   

 . نمايند يعنی نوعی عكس العمل های شديد

 زمـانی كـه     در يكی از مصاحبه های اخير خود با روزنامه نگاران آلمانی گفته است كه هم اوست كه هر                 (! )  شاهنشاه   -٤

شاه اصرار دارد كه همه چيـز       . بنظرش مناسب ميآيدبه ملت خود آزادی ميدهد و هرگاه هم كه الزم ببيند آنرا پس ميگيرد               

هر گونه قدرت و فكر و ابتكار       . از او ناشی ميشود، و همه چيز بوی تعلق داردو هم اوست كه مبدا و منشا، همه چيز است                  

چنـد سـال پـيش اسـتاندار اصـفهان، كـه فكـر ميكـنم                .  بايـستی زيـر فرمـان او باشـد         و هر گونه اعتقاد و هرگونه مذهبی      
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استانداراصفهان بود، در يكی از جلسات حزب واحد رستاخيز در مقام تجليل و صحبت از شاه وی را شخص اول مملكت           

مواظـب باشـيد و     ‹‹: آقای هويدا كه در آن زمان نخست وزير بود بالفاصـله ويـرا سـرزنش كـرد و گفـت كـه                     . ناميده بود 

مالحظـه  ›› . شخص اول مملكت نگوييد در مملكت يك شخص بيشتر وجود ندارد و همه ما نوكران و چاكران وی هـستيم                   

ميفرماييد كه آقای هويدا آنچه را كه شاه ميخواسته خوب فهميده است و از روی اتفاق و تصادف نبود كه هويدا سـيزده                       

همه . حد رستاخيز بود كه البته خود شاه وی را مقام دبيركلی نصب كرده بود سال نخست وزير و اولين دبير كل حزب وا        

اين مخالفان هميشه از اتحاد با احـزاب        . ميدانند كه مخالفين كنونی مركب اند از مليون و آزاديخواهان و مذهبيون مسلمان            

يـد كـه جنـبش مردمـی در مرحلـه           عالوه بر اين شما ميدان    . كمونيستی و ماركسيستی سرباز زده و باز هم سرباز ميزنند         

آنچـه را  . جديد خود خصوصاً توسط روحانيون شيعه رهبری ميشود كه بطور سنتی و عميقاً مخالف ماترياليسم هـستند      

بايد من اضافه كنم اين است كه تودة مسلمان از رؤسای مذهبی خود با كمال ميل پيروی ميكنند خصوصاً اگر اين رؤسـا         

مسلماً ميدانيد كه در اسالم ميـان ديـن و          . ردم است موضع بسيار سخت و محكم داشته باشند        عليه رژيم كه مورد تنفر م     

شيعه خصوصاً ضد خلفا، است و از آغاز كار در معرض بـسياری  . سياست و يا ميان ايمان و اجتماع جدايی وجود ندارد      

اصر الزم برای شورش و عصيان و       از خشونت های اجتماعی قرار گرفته و مدافع پر شور حق و عدالت بوده و حاوی عن                

بنـابراين تعجـب آور نيـست كـه جنـبش ملـی شـدن        . مقاومت در برابر رژيم های استبدادی نظير رژيم كنونی ما ميباشـد    

صنعت نفت برهبری دكتر مصدق دارای جنبة قوی اسالمی بود و قبل از آن نيز در هفتاد سـال پـيش انقـالب مـشروطيت                         

 .  هدايت كردندايران را رؤسای مذهبی آغاز و

 مايليد در بارة جنبة سياسی جنبش خود سخن بگوييد؟ : سيوال

با توجه به شرايط بسيار محدود و مضيقتی كه از لحاظ آزادی وجود دارد مخالفين وقـت كـافی و الزم اوالً بـرای          : جواب

 مسلم و مشترك برای همه وجـود  با اين همه برخی نكات. متشكل شدن و ثانياً برای تدوين و بيان بيانات خود نداشته اند           

 . دارد

الف ـ چيزی كه همه خواستارآن هـستند آزاديهـای دموكراتيـك ابتـدايی اسـت از قبيـل آزادی بيـان، آزادی مطبوعـات و          

 . اجتماعات و البته با تمرين الزم

ين اساسی كـشور، عـالوه   قوان) دربارة ايندونكته كامل و صادقانه پافشاری ميكنند(ب ـ احترام و اجرای كامل و صادقانه  

بر اينها نكته ايكه مسلم هست اينستكه مخالفين و افكار عمومی تقريباً بطـور عـام رژيـم، و شـاه را كـه ريـيس آن اسـت،                             

اين رژيم واقعا برای كشور غيرقابل تحمل شده است و ايـن خـود شـاه اسـت كـه بـا اسـتبداد و كـشت و             . محكوم ميكنند 

در ايـن معنـی خـود وی در    . ود در اداره امور كلية طبقات را عليه خود برانگيخته استكشتارو نيز با سياست نامطلوب خ 

اشاره بيكی از   (واقع با سوق دادن طبقات مختلف از نسل جوان گرفته تا روحانيون عليه سياست خود ليدر مخالفين است                   

 ) م. پتوضيح از . مصاحبات شاه با مخبرين خارجی، كه خود را رهبر مخالفين خوانده بود

 بنابر اين بنظر شما بين رژيم فعلی و آزادی سازگاری وجود ندارد؟ : سيوال

يكی از اين دو بايد خـود را فـدای ديگـری كنـد تـا                . بايستی يكی از ايندو فدای ديگری شود      . كامال همين طور است   : جواب

 . هنگاميكه اعليحضرت در اين مملكت هست ايران روی آزادی را نخواهد ديد

  ١٣٥٧ديبهشت  اول ار
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 دعوت عام برای بزرگداشت شهدای يزد، جهرم، اهواز
 بسمه تعالی

در اربعين شهدای يزد، جهرم و اهواز كه در راه آزادی و دينداری جان عزيزشان از دست رفته است، ضمن طلب مغفرت                      

تهـران از دوسـتان و   برای آن مظلومان و عرض تسليت به بازماندگان آنان و در همگـامی بـا جامعـه محتـرم روحانيـت                    

 صبح در مسجد جامع تهران      ٩ از ساعت    ١٣٥٧ ارديبهشت   ٢١همفكران دعوت مينماييم در مجلس ختمی كه روز پنجشنبه          

 . تشكيل ميشود مشاركت فرمايند

  مهدی بازرگان

   يداهللا سحابی

  احمد صدر حاج سيد جوادي

 ١٣٥٧ ارديبهشت 
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 رنامه مهندس بازرگان به رياست شهربانی كل كشو

 در مورد بمب گذاری منزل ايشان
 تيمسار صمديانپور

 رياست محترم شهربانی كل كشور

  فروردينماه گذشته بمبی در خانه اينجانب واقع در ساختمان ده طبقه ياد ١٩بطوريكه استحضار دارند شنبه شب 

›› يرزمينــی انتقــامســازمان ز‹‹بــا امـضای مــشكوك  ) و ســه نفــر ديگـر از آزاديخواهــان مخــالف دولــت (خيابـان غزالــی  

منفجر گرديـد كـه موجـب خرابـی و خـسارت بـه سـاختمان و وحـشت و نـاراحتی خـانواده ام و                    ›› اولين هشدار ‹‹بعنوان

ــد ــونی شــديدتر از همــان . همــسايگان آپارتمــان گردي ــدهای تلف ــز مكررتهدي مراتــب . ميرســد››ســازمان‹‹ ار آن پــس ني

 را مسوول امنيت شهر و حفظ جان مردم ميداند دستور فرمايند            باستحضارتان رسيد تا چنانچه شهربانی كل كشور خود       

 . مراتب الزم و جلوگيری بعمل آيد

 با احترام و امتنان

  مهدی بازرگان

 ١٣٥٧/ ارديبهشت/ ٥ 
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 اعالميه گروهی از شخصيتهای اسالمی و ملی

 بمناسبت بزرگداشت مراسم ترحيم آقای علی اكبر الجوردی

 )وردیپدر آقای سيد اسداهللا الج(
 هوالباقی

مرحوم مغفور حاج سيد علی اكبر الجوردی كه مردی با ايمان و فضيلت و خير خواه بودبرحمـت ايـزدی پيوسـت، بـرای                     

تسليت به بازماندگان مخصوصاً فرزند ارشدش، برادر ارجمند و ارزشمند مـا آقـای سـيد اسـداهللا الجـوردی در مجلـس                       

 .  شرف و استقامت را ارج نهيمترحيم فوق الذكر گرد آييم و ايمان و تقوی و

 تقی الهی ـ محمود، سعيد، محمد، هاشم، هادی، رضا، مهدی و تقـی امـانی ـ مهنـدس      –احمد احمد ـ محمد صادق اسالمی  

مهدی بازرگان ـ سيد عباس بهشتی ـ محمد بسته نگار ـ اسداهللا بادامچی ـ اكبر پور استاد ـ ابوالفضل توكلی ـ سيد مهدی       

 خليلی ـ ابوالفضل حيدری ـ علی حيدری ـ علی درخشان ـ محسن دانش ـ اصغر رخ صفت ـ جواد رفيق   جعفری ـ عزت اهللا

دوست ـ عبداهللا رحمانی ـ مرتضی رحمانی ـ دكتر يداهللا سحابی ـ مهدی سعيد محمدی ـ احمد سعيدی ـ حـسن سـعيدی ـ          

جـوادی ـ حبيـب اهللا عـسگراوالدی ـ حـسن       مهدی شفيق ـ دكتر عباس شيبانی ـ مهندس هاشم صباغيان ـ احمد حاج سيد    

عالی مهر ـ دكتر حسين عالی ـ احمد علی بابايی ـ مهدی عراقی ـ مهدی فـذاقی ـ محـسن لبـانی ـ ابـراهيم معـافی ـ قاسـم              

 نظيفی ـ ابوالفضل نظيفی ـ مصطفی ميرخانی ـ عبداهللا مواليی ـ جواد مقصودی
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مندان به محكوميت آقايان طالقانی اعتراض جمعی از اعضاء نهضت آزادی ايران و عالق

 و منتظری
 بسمه تعالی

يكی از قربانيان بيگناه دادگاههای فرمايشی نظامی مجاهد بزرگ آيه اهللا طالقـانی و ايـت اهللا منتظـری ميباشـند كـه بـدون                         

كنون عـالوه  آقای طالقانی با كهولت سن وبيماری مزمن قند ا . كوچكترين اساس قانونی به ده سال زندان محكوم شده اند         

بر بيماری شديد گوش به سستی قسمتی از بدن نيز مبتال شده اند و با وجـود ايـن نـاراحتی هـا كـه ضـرورت درمـان و          

مراقبت فوری و مداوم را ايجاب می كند مقامات زندان اوين با بی اعتنايی و خشونت مرسوم و هميشگی خود نـه اقـدامی       

  اجازه می دهند كه خانواده آقای طالقانی وسايل در جهت مداوای ايشان به عمل می آورند و نه

ما ضمن اعتراض شديد به اينهمه بيعدالتی علنی در زندانهای ايران كه در مورد كليه زندانيان               . درمان ايشان را فراهم كنند    

دانی بودن  بيگناه سياسی اعمال می شود افكار عمومی ملت ايران و محافل اجتماعی بين المللی را بشرايط محكوميت و زن                  

در جايی كه حكومـت ايـران در    . آقای طالقانی و منتظری خصوصاً و كليه زندانيهای سياسی ايران عموماً جلب می نماييم             

برابر كليه اين مظالم علنی و مداوم سكوت اختيار كرده است از ملت ايران مصراً تقاضا داريم كه صدای اعتراض خود را                      

ريدن اين پرده سكوت بلندتر كننـد و از اتـالف جـان و هـستی پـر بركـت شـريفترين                      بهروسيله ای كه امكان دارد برای د      

سـيد  . فرزندان ايران كه گناهی جز جهاد با ظلم و بيدادگری حكومت جبار و ستمگر ايران ندارند جلـوگيری بعمـل آورنـد                     

 ر حاج سيد جواديمحمد مهدی جعفری ـ احمد صدر حاج سيد جوادی ـ عباس رادنيا ـ محمد بسته نگار ـ علی اصغ

 تهران

 ١٣٥٧/ارديبهشت/ ٢٠/ چهارشنبه
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 دعوت شاه به مباهله
 بسمه تعالی

 ١٣٥٧تهران ـ سی ام ارديبهشت 
 دفتر مخصوص شاهنشاهی

 جناب آقای معينيان

اعليحضرت همايونی عالقمندند برای ارايه نظريات خود بمردم ايران و جهان و اثبات خـدمات و ترقيـات كـشور، ارتبـاط                      

از طـرف ديگـر     . م از طريق سخنرانيهای عمومی و مصاحبه های مطبوعـاتی و راديـو تلويزيـونی برقـرار فرماينـد                  مستقي

معترضين و مخالفين را ماركسيستهای اسالمی و گروههـای كوچـك اخاللگركـه فريـب خـوردة عوامفريبـان يـا مـزدور                       

هـا غالبـا خبرنگـاران يـا افـراد دسـت چـين شـده                نظر باينكه دعوت شوندگان در گفتگو     . بيگانگان هستند قلمداد ميفرمايند   

روزنامه های تحت سانسور يا حزب واحد هستندكه با پرسشهای پيش ساخته نقشی جز تاييد فرمايشات ملوكانه ندارنـد                   

ولی چنانچه صاحبنظران مخـالف را      . مصاحبه ها نميتواند بلحاظ اطالع مردم ارزشی و برای اقناع آنان اثری داشته باشد             

ضمناً . رمايند مقابله توضيحات طرفين و داليل مستندحقايق را آشكارتر و اثبات مطالب را قطعيتر خواهد ساخت               احضار ف 

يك اقدام دموكراتيك و عمل جوانمردانه ای انجام گرديده فرصت داده ميشود كـسانيكه در وسـايل ارتبـاط جمعـی و راه                       

در هر حال اينجانب آمادگی و اشـتياق و درخواسـت    . يندمطبوعات عمومی برويشان بسته است حق دفاع مشروع پيدا نما         

اعـالم  ) بتنهايی يا بهمـراه چنـد نفرديگـر از مخـالفين نظـام حاضـر          (خود را برای چنين مصاحبه تلويزيونی و مباهله ملی          

ميداريم و فكر ميكنيم شايسته مقام شاهنشاهی نيز چنين باشد كه يك بار با معترضين خـود بجـای چمـاق و مسلـسل و                         

 . تانك با سالح منطق و قانون روبرو شوند

 با احترام و امتنان

  مهدی بازرگان
  )  خيابان غزالی تهران٨٠ساختمان ياد  (

نظام شاهنشاهی و قانون اساسی كيفيت و كميت مخالفين آزاديهای قانونی و خـشونتهای پليـسی                : موضوعات پيشنهادی 

 شخصيتهای اسالمی و ملیخدمات و ترقيات بعد از انقالب اعالميه گروهی از 
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 بمناسبت بزرگداشت سالروز شهادت دكتر شريعتی

 بسم اهللا القاصم الجبارين
 يكسال پيش

انديشمندی بزرگ، ستيزنده ای سترگ، انسانی واال، پژوهنده ای دانا و مسلمانی آگاه، مهاجراً الی اهللا از ميان مـا رفـت، او                       

›› دكتـر علـی شـريعتي     ‹‹بـه يـاد     . امش ملتی را و امتی را سـوگوار كـرد         كه شاهد زمانه بود شهيد زمان شدو مرگ نابهنگ        

 بعد از ظهر گرد هم خواهيم آمـد تـا يـاد آور    ٥ خرداد ماه در مسجد ارك از ساعت ٢٨منادی اسالم راستين روز يكشنبه     

 . ارزشهای بيشمارش باشيم

 حسينيه ارشاد

الفضل احمدی ـ مرتضی افشار ـ دكتر محمود احمـدزاده ـ      حسين اخوان فرشچی ـ علی امير پور ـ ابو  –و رضا اصفهانی 

دكتر مصطفی اخالقی ـ محمد صادق اخالقی ـ دكتر وهاب آقايی ـ دكتر حـسن اسـالمی ـ دكتـر اخـوان ـ مهنـدس مهـدی            

 بازرگان ـ دكتر علی زرگر ـ دكتر ترابعلی برانعلی ـ محمد بسته نگار ـ مهندس عبـدالعلی بازرگـان ـ اكبـر بيـاتی ـ صـدر           

بالغی ـ فتح اهللا بنی صدر ـ عبدالعلی پرتوعلوی ـ دكتر حبيب اهللا پيمان ـ دكتر ابوالقاسم پاكـدامن ـ عزيـزاهللا پـور حميـد ـ           

امير حسين پوالدی ـ اكبر پوراستاد ـ مهندس محمد توسلی ـ دكتر عباس توسلی ـ مهندس عباس توسلی ـ دكتر نـورعلی       

رانچی ـ ابوالفضل توكلی ـ دكتر تواناييان ـ دكتر علی اكبر جاللی ـ سـيد محمـد       تابنده ـ مهندس عباس تاج ـ علی اصغر ته  

 ابوالفـضل حكيمـی ـ دكتـر علـی      –مهدی جعفری ـ سيد ابراهيم حسينی ـ مهندس يزدان حاج حمزه ـ فخرالـدين حجـازی      

كيمـی ـ مهـدی    اصغر حاج سيد جوادی ـ مهندس حسين حريری ـ دكتر عباس حـايری ـ عـزت اهللا خليلـی ـ محمدرضـا ح        

 محمد درويش ـ محمد درخشان ـ دكتر محمـود دل آسـايی ـ ذوالقـدر ـ عبـاس رادنيـا ـ عبـداهللا رادنيـا ـ بهمـن               –حكيمی 

رضاخانی ـ جواد رفيق دوست ـ حاج علی رحيميان ـ محمد جواد رحيميان ـ جعفر رضازاده ـ خليل اهللا رضايی ـ عطـاءاهللا     

مرضا سعيدی ـ دكتر يداهللا سحابی ـ دكتر فريدون سحابی ـ مهدی شـاه آبـادی ـ       زاهد ـ دكتر كاظم سامی ـ حاج سيد غال  

موسی شيخ زادگان ـ حسن شـريف ـ دكتـر علـی شـريعتمداری ـ ناصـر شـاكری نـژاد ـ دكتـر عبـاس شـيبانی ـ دكتـر                 

ج سـيد  باقرشايورد ـ مهدی شاملو ـ هاشم شبستری زاده ـ حسين شاه حسينی ـ محمد شانه چی ـ شريعت رضوی ـ حا      

مرتضی شبستری ـ جعفر شجونی ـ ناصر صدرالحفاظی ـ محمد خوش صولتان ـ سيد محمد علی صفير ـ علی صدری ـ       

حسين صبحدل ـ احمد صادق ـ احمد صدرحاج سيد جوادی ـ سيد عبدالغفار سجادی ـ مهندس هاشـم صـباغيان ـ دكتـر         

 محمود طالقانی ـ احمد علی بابايی ـ دكتر حسين عبدالحسين طلوعی ـ مهندس يوسف طاهری ـ مهندس اكبرطاهری ـ سيد

عالی ـ دكتر عبدالحسين علی آبادی ـ عزيزاهللا عالءالدينی ـ مهدی عراقی ـ هادی غفاری ـ دكتر فضلی نژاد ـ احمد فنـايی ـ         

 ـ  مرتضی فريد ـ ابوالحسن فرهی ـ غالمرضا قدسی ـ عبدالحسين قمی زاده ـ دكتـر نظـام الـدين قهـاری ـ حـسين قربـان           

مرتضی كتيرايی ـ مهندس مصطفی كتيرايی ـ ناصر كميليان ـ شـيخ غالمرضـا كنـی ـ ناصـر كـالری ـ جـالل گنجـه ای ـ              

مهندس رضا گل احمر ـ مهندس شهاب گنابادی ـ علی موسوی گرمارودی ـ دكتر عبدالكريم الهيجـی ـ قاسـم لباسـچی ـ         

اصغر مرواريد ـ دكتر محمد مفتح ـ محمد باقر مهدوی ـ    احمد مدرسی ـ دكتر مهدی ممكن ـ محمد مجتهد شبستری ـ علی    

مهندس مفيدی ـ كاظم متحدين ـ هوشنگ مصلحی ـ خسرو منصوريان ـ مصطفی ميرخانی ـ محمـد علـی مـرادی ـ مـادر           

شاهی ـ حسين مقدم ـ مهندس جمشيد منصوريان ـ مهندس اصغر معنوی ـ مهندس حميد مقدم ـ محمود مانيان ـ محسن       

يد محمد موسوی خويينی ـ ناصر ميناچی ـ حسين مهديان ـ دكتر اسداهللا مبـشری ـ عبـداهللا مـواليی ـ سـيد          محسنيان ـ س 

مصطفی ميرخانی ـ هادی موتمنی ـ هرمز مميزی ـ دكتر مدنی ـ دكتر محمد ملكی ـ حـسن نزيـه ـ دكتـر عبـاس نكـوفر ـ             

يری ـ محمد علی نويد ـ مهندس غالمرضـا نجفـی     منصور ناظری راد ـ مهدی ناظميان ـ حيدر علی نجاتی ـ دكتر يحيی نظ   
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مهندس نقره كار ـ مهندس اكبروالی ـ دكتر پرويز ورجاوند ـ علی اشرف والی ـ پرديس ـ خليل هدايتی ـ مهندس مصطفی       

 هاشمی ـ يزدانيان ـ دكتر كاظم يزدی ـ محمد حسن يگانه ـ ناصريگانه ـ مصطفی ملكی 
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  و ملیاعالميه گروهی از شخصيتهای اسالمی

 بمناسبت مراسم جشن نيمه شعبان
 بسمه تعالی

و نريد ان نمن علی الذين استضعفوا فی االرض و نجعلهم ايمه و نجعلهم الوارثين و 

 نمكن لهم فی االرض
و ) آنـان را در جهـت اسـتفادة صـحيح از امكانـات در آوريـم               (و اراده ما بر آنست كه بر مستضعفان زمين منت بگذاريم            

تـشيع  . ار دهيم و وارثان واقعی زمين و نيروهای زمينی گردانيم و قدرت و تمكن را برايشان فراهم سـازيم                  پيشوايانی قر 

عالوه بر اصول ديگر اسـالمی چـه در         ›› عدالت‹‹و››امامت‹‹در طول تاريخ حيات انقالبی و خونين خود با تكيه بر دو اصل            

حكومـت هـای   ) كه در انتظار فرج و قيام قايم مـی باشـد        (ت  و چه در زمان غيب    ) دوران دويست و پنجاه ساله    (دوران ايمه   

سـتم  ‹‹و  ›› مستـضعف ‹‹بـه وسـيلة مـردم     ››نـه ‹‹فاسد استبدادی و طاغوتی را به هيچ وجه به رسميت نشناخته و با گفتن               

منكر در تمام فراز و نشيب ها و شرايط متحول و گوناگون به مبارزه مستمر خود در راه امر به معروف و نهی از                        ›› ديده

از طـرف حكـام ظلـم و        … بدين جهت شاهد فجيع ترين كشتارها و قتل عـام هـا           . و برقراری قسط و عدل ادامه داده است       

جور می باشيم تا جايی كه مجالس جشن وسرور تبديل به عزا گشته و مردم در اين محافل با ياد شهيدان خـود و گريـز                          

آكاهی به ايـن مـسووليت و سـنت مبـارزه     . ی ديگر انتقال می دادند به شهيدان كربال شهادت و پيام شهيدان را به نسل ها          

شيعه است كه مرجع آگاه و عاليقدر آيت اهللا العظمی خمينی با توجه به آنچه كه در اين ايام بـر ملـت مـا گذشـته و خـون                              

نشسته چگونه در حال حاضر ملت عزيز در عزای عزيزان خود       ‹‹ : هايی كه ريخته شده است در پيام خود چنين می گويد          

شادمانی بـه روی اجـساد بـه خـون خفتـة فرزنـدان اسـالم؟        . ممكن است كسی نظر دهد كه جشن بگيرند وشادمانی كنند     

شادمانی در مقابل تبعيديانی كه بر خالف تمام موازين انسانی و قانونی ازاوطان خود بيرون رانده شده اند؟ ما كه هنـوز                     

اكنون الزم است بدون هيچ گونه تشريفات كه نشانة عيـد و شـادمانی باشـد،                 ›› مادرهای داغدار جوانانمان سياه پوشند؟    

در تمام ايران در مراكز عمومی مثل مساجد بزرگ اجتماعات عظيم به پا كنند و هر چـه بيـشتر كارهـای ضـد اسـالمی و                      

 نهـضت كـه موافـق رضـای         قانونی رژيم را افشاء كنند، و خوف را كه از جنود ابليس است از دل بيرون كنند و در ادامـة                    

پانزده شعبان  . خداوند تعالی و ولی عصر است كوشش كنند و اين چراغ فروزنده، هدايت را روشن و روشن تر نگهدارند                  

امسال كه روز ميالد امام به حق قايم بالقسط مهدی موعود امام زمان عج با خـون شـهيدان حـق و آزادی آراسـته شـده              

مرار تاريخی تجلی پيدا كرده و مجالس جشن ملت نيز تبديل بـه خـاطره و يـاد شـهيدان                    است و بار ديگر اين تداوم و است       

شب ميالد حضرت ولی عـصر عجـل        ) ١٣٥٧ تير ماه    ٢٩( شعبان   ١٤بدين جهت در عصر روز پنجشنبه       . عزيز گشته است  

 .  بعد از ظهر منعقد می باشد٥/٧اهللا تعالی فرجه از ساعت 

مهنـدس  –احمد زاده ـ علی اكبر استاد ـ محمد صادق اسالمی ـ عبـدالعلی اسـپهبدی      حسين اخوان فرشچی ـ دكتر محمود  

مهدی بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ مهندس عبدالعلی بازرگان ـ فتح اهللا بنـی صـدر ـ عبـدالعلی پرتوعلـوی ـ اميـر حـسين            

 تاج ـ علی اصغر تهرانچی ـ   پوالدی ـ مهندس محمد توسلی ـ مهندس عباس توسلی ـ دكتر نورعلی تابنده ـ مهندس عباس    

ابوالفضل توكلی ـ سيد محمد مهدی جعفری ـ ولی اهللا چه پور ـ مهندس يـزدان حـاج حمـزه ـ ابوالفـضل حكيمـی ـ محمـد            

درويش ـ عباس رادنيا ـ جواد رفيق دوست ـ خليل اهللا رضايی ـ دكتر يداهللا سحابی ـ دكتر فريدون سحابی ـ حـسين شـاه         

نی ـ دكتر باقر شايورد ـ مهدی شاملو ـ محمد شانه چی ـ احمد صادق ـ احمد صدر حاج سـيد       حسينی ـ دكتر عباس شيبا 

جوادی ـ مهندس هاشم صباغيان ـ دكتر عبدالحسين طلوعی ـ مهندس اكبر طاهری ـ دكتر حسين عالی ـ مرتضی كتيرايی      
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الكريم الهيجی ـ احمـد مدرسـی ـ     ـ مهندس مصطفی كتيرايی ـ مهندس رضا گل احمر ـ مهندس شهاب گنابادی ـ دكتر عبد   

 –دكتر مهدی ممكن ـ سيد محمد باقر مهدوی ـ كاظم متحدين ـ خسرو منـصوريان مـصطفی ميرخـانی ـ محمـود مانيـان          

حسين مهديان ـ عبداهللا مواليی ـ دكتر محمد ملكی ـ حسن نزيه ـ دكتر عباس نكوفر ـ مهندس نجفی ـ مهندس نقـره كـار ـ          

 . س مصطفی هاشمی ـ دكتر كاظم يزدیمهندس اكبر والی ـ مهند

 ) . ضلع شمال غربی(خيابان پهلوی چهار راه تخت جمشيد : آدرس
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 نامه دعوت كنندگان مراسم نيمه شعبان به شهربانی كل كشور
 شهربانی كل كشور

گداشـت  امضاء كنندگان زير ضمن دعوتی از عموم مردم خواسته بوديم تا در مراسمی كه در شب نيمه شعبان برای بزر                   

 ميالد حضرت حجه بن الحسن امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه در زمينی واقع در نبش خيابان پهلوی و 

برای استفاده از زمين و تسطيح و آمـاده كـردن آن از آقـای مهنـدس هاشـم                   . تخت جمشيد تشكيل می شود شركت كنند      

 تيرماه از كالنتری محـل      ٢٨روز چهارشنبه   . نندصباغيان خواسته بوديم كارهای مقدماتی و تداركاتی آن را سرپرستی ك          

ولـی بـا    . درخواست شد اجازه دهند اين مجلس در محل تعيين شده كه محصور به چهار ديواری هم هست تشكيل گـردد                   

كمال تاسف بنا بدستور رياست شهربانی از برگزاری اين مراسم مذهبی جلوگيری بعمـل آمـد كـه سـبب بـروز حـوادث                        

 تير ماه آقای مهندس صباغيان را در محل كـار بازداشـت كـرده بـود بـه كميتـه                     ٣١تعاقبا روز شنبه    نامطلوبی گرديد و م   

ما بدين وسيله اعالم می كنيم كه اگر اقدام برای انعقاد مجلس ميالد امام غايب جرم به حساب می آيد، ما                  . شهربانی بردند 

شتمان نماييد و اگـر جـرم و خالفـی روی نـداده اسـت               همه در آن شريك بوده و تقاضا داريم مانند آقای صباغيان بازدا           

حسن اخوان فرشچی ـ دكتر محمود احمدزاده ـ علی اكبراسـتاد ـ محمـد صـادق اسـالمی ـ عبـدالعلی         . ايشان را آزاد كنيد

وی اسپهبدی ـ مهندس مهدی بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ مهندس عبدالعلی بازرگان ـ فتح اهللا بنی صدر ـ عبدالعلی پرتوعل

ـ اميرحسين پوالدی ـ مهندس محمد توسلی ـ مهندس عباس توسلی ـ دكتر نـورعلی تابنـده ـ مهنـدس عبـاس تـاج ـ علـی           

اصغر تهرانچی ـ ابوالفضل توكلی ـ سيدمحمدمهدی جعفری ـ والـی اهللا چـه پـور ـ ابوالفـضل حكيمـی ـ محمـد درويـش ـ             

ر يداهللا سحابی ـ دكتر فريدون سحابی ـ حسين شـاه حـسينی ـ      عباس رادنيا ـ جواد رفيق دوست ـ خليل اهللا رضايی ـ دكت   

دكتر عباس شيبانی ـ دكتر باقر شايورد ـ مهدی شاملو ـ محمد شانه چی ـ احمدصـادق ـ احمدصـدرحاج سـيد جـوادی ـ           

گل دكتر عبدالحسين طلوعی ـ مهندس اكبر طاهری ـ دكتر حسين عالی ـ احمد عليبابايی ـ مرتضی كتيرايی ـ مهندس رضا      

احمر ـ مهندس شهاب گنابادی ـ دكتر عبدالكريم الهيجی ـ احمد مدرسـی ـ دكتـر مهـدی ممكـن ـ سـيدمحمدباقرمهدوی ـ            

كاظم متحدين ـ خسرومنصوريان ـ مصطفی ميرخانی ـ محمودمانيان ـ حسين مهديان ـ عبداهللا مواليی ـ دكتر محمـدملكی        

بدالحميدنقره كار ـ مهندس اكبروالی ـ مهندس مصطفی هاشـمی    ـ دكتر عباس نكوفر ـ مهندس محمدعلی نجفی ـ مهندس ع  

 . ـ دكتر كاظم يزدی

 ١٣٥٧/مرداد/٥
  

 : رونوشت

  ـ روزنامه كيهان ١

  ـ روزنامه اطالعات٢

  ـ جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر٣
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اعالميه جمعی از رجال روحانی و سياسی منفرد و سازمانهای اسالمی و ملی به رژيم 

 شاه
 بسمه تعالی

 ابالغ ملت ايران به شاه و دولت و ارتش و به دولتهای خارجي

كه اولی مصادف و بمناسـبت روز       ) ١٣٥٧ آذرماه   ٢٠و١٩(بدنبال راه پيماييهای عظيم عمومی روزهای تاسوعا و عاشورا          

نفر در شهرهای بزرگ جهانی حقوق بشرنيز بوده و بشهادت مطبوعات خارجی بيش از دو ميليون نفر پايتخت و ميليونها 

و كوچك كشور فداكارانه و داوطلبانه در آنها شركت كرده بودندو يك رفراندوم ملی مردم ايران و تاييد رهبـری آيـه اهللا                       

 العظمی خمينی محسوب ميشود، امضاء كنندگان ذيل وظيفه دينی و ملی خود دانستيم كه 

 مصوب راهپيماييها مراتب زيرا را اختصاصاً به شاه و به دولـت  بنمايندگی از طرف ملت ايران و با توجه به قطعنامه های     

اين راه پيماييها در تاييد     . و ارتش و همچنين از طريق سفارتخانه های مقيم تهران به دولتهای محترم خارجی ابالغ نماييم               

كررصـنوف مختلـف   و تكميل تظاهرات و اعتراضات فراگير دو ساله اخير از قبيـل بازاربنـديهای سراسـری، اجتماعـات م        

مردم  باالخره اعتصابهای همبستگی و پشتيبانی دانشجويان و كارگران و همچنين كارمندان ادارات و مؤسسات دولتی و 

اينك به منظوراحتراز از انهدام كشور و اعاده نظـم و امنيـت             . خصوصی و هيات های آموزشی ايران صورت گرفته است        

 : رسماً اعالم مينماييم كه

ان محمدرضا شاه پهلوی در اثر مخالفت مستمر با قانون اساسی، پايمال كردن حقوق مردم و زير پا گذاشـتن          شاه اير  -١

سوگندهای گذشته از سلطنت ايران مخلوع بوده و الزم است شخصاً استعفا دهند و اختيـارات خـود را بـه يـك شـورای                          

 موقت مورد قبول ملت واگذار نمايند

 . نونی ميباشد ـ دولت ارتشبدازهاری غير قا٢

 ـ امرای ارتش و افسران و سربازان الزم است خود را كنار ملت قـرار دهنـد و آنهـا كـه بـه تحريكـات ناجوانمردانـه و         ٣

 . كشتارهای انتقام جويانه مردم عاصی بيگناه ميپردازند بدانند كه اين جنايتها كمترين نتيجه برای ابقای نظام حاكم ندارد

نمايند كه شاه و دولت حاضر از نظر ملت ايـران غيـر قـانونی و غاصـب ميباشـند و هرگونـه        ـ دولتهای خارجی توجه  ٤

جمعيت ايرانی  . روابط رسمی و توافق و همكاری و پشتيبانی از شاه ايران ناقض حقوق بشر و دشمنی با ملت ايران است                   

 دفاع از آزادی و حقوق بشر

 نهضت آزادی ايران

 نهضت راديكال ايران

 جنبش

 قوق دانان ايرانجمعيت ح

 انجمن اسالمی مهندسين

 انجمن اسالمی پزشكان

 انجمن اسالمی معلمان

 جمعی از رجال روحانی و سياسی منفرد

  ١٣٥٧/آذر/٢٦
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